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BIJLAGE

In deze bijlage worden feit en fictie tegenover elkaar geplaatst. Ten onrechte wordt door 
sommigen de roman Schimmenspel (1958) van Johan Fabricius (1899–1981) gezien als een 
geromantiseerd verslag van Noto Soeroto's leven.1 Er zijn inderdaad overeenkomsten, maar 
de verschillen zijn groot.

Fabricius

Bij het verschijnen van Schimmenspel heeft  Johan Fabricius al talrijke literaire publicaties 
op zijn naam staan. Hij is bij het grote publiek vooral bekend door zijn bewerking tot 
spannend jongensboek van het Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-
Indische reyse van Willem Ysbrantz. Bontekoe van Hoorn (1646) onder de titel De
scheepsjongens van Bontekoe (1924) en vanwege Eiland der demonen, zijn roman over Bali 
(1941). In totaal schrijft hij meer dan zestig boeken. Vanaf 1941 zien we dat Nederlands-
Indië een belangrijke inspiratiebron wordt in zijn werk. Hij heeft een vlotte pen en zijn 
romans worden dan ook veel gelezen, vooral vanwege de verre werelden die hij tot leven 
weet te brengen. Deze kent hij uit eigen ervaring. De Nederlandse letterkundige wereld stelt 
zich op het standpunt dat zijn boeken eerder tot de lectuur dan tot de literatuur behoren, 
waardoor hij, evenals Jan de Hartog, A. den Doolaard, Antoon Coolen en Jan Mens, tot de 
zogenoemde 'vertellers' met groot commercieel succes wordt gerekend.2
 Fabricius wordt in Bandoeng geboren als zoon van de als toneelschrijver bekend 
geworden Jan Fabricius. Tot zijn veertiende jaar woont hij in totaal tien jaar op 
verschillende plaatsen in Indië en zal het land, dat hem niet meer loslaat, in latere perioden 
van zijn leven nog een aantal malen bezoeken. Het reizen zit hem in het bloed. In 1922 
bezoekt hij Argentinië en Paraguay. Zijn huwelijksreis in 1925 voert hem door de 
Mediterrane wereld. Later woont hij geruime tijd in Wenen en op Capri. Gedurende zijn 
wereldreis in 1935–1936 komt hij na twintig jaar voor het eerst terug in zijn geboorteland.3
Voor de Haagsche post schrijft hij een uitgebreid wekelijks verslag van deze reis. Relevant 
zijn de bijdragen in juni en juli 1935, wanneer hij in de Vorstenlanden verblijft. In het eerste 
deel van zijn memoires, Mijn huis staat achter de kim, besteedt hij ook ruim aandacht aan 
Midden-Java.4     
 Als Fabricius en zijn vrouw, Ruth Freudenberg, tijdens deze wereldreis Java bezoeken, 
blijken zij over klinkende introducties te beschikken, waartoe Fabricius' positie als bekend 
auteur zeker zal hebben bijgedragen. Zij bezoeken Batavia, waar Fabricius H.C. 
Zendgraaff van de Java-bode leert kennen, contact zoekt met vertegenwoordigers van het 
Indo-Europees Verbond en met zijn vrouw veel plaatsen uit zijn jeugd bezoekt. De 
Vorstenlanden maken een diepe indruk op hem. Hij schrijft: 'Hier ging een wereld voor mij 
open die mij niet meer zou loslaten en die ik later heb getracht op te roepen in een, tijdens 
de oorlogsjaren in Londen geschreven, zich nog in portefeuille bevindende, grote Indische 
roman'.5 We mogen aannemen, dat hij met deze roman Schimmenspel bedoelt, die zich 
voor een belangrijk deel in de Vorstenlanden  afspeelt. Het boek bevat weliswaar gegevens 
die hij in de oorlogstijd nog niet had kunnen verwerken, maar ik ben van mening, dat hij 

1 Schimmenspel, 1e druk, Leopold, Den Haag 1958. De 2e druk uit 1982 is gelijkluidend. 
2 Schenkeveld 1993, p. 752. 
3 Biografisch woordenboek 2003, internet-editie. 
4 Fabricius 1951, p. 146-166. 
5 Ibidem, p. 146. 
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het manuscript heeft omgewerkt, omdat zich een kans voordeed. Welke kans dat is, zal 
later duidelijk worden.
 In Djokja logeert het echtpaar bij de gouverneur en dwaalt rond in de tegenover diens 
huis gelegen kraton van sultan Hamengkoe Boewono VIII, die wegens ziekte niet 
recipieert.1 Solo biedt meer mogelijkheden, mede door de introductie die Noto Soeroto het 
echtpaar verleent bij Mangkoenegoro VII. De vorst maakt er een erezaak van de oude 
Javaanse kunst te behouden en te presenteren aan het westen. Hij organiseert dans-, toneel- 
en operavoorstellingen voor Europese gasten en nodigt het echtpaar Fabricius inderdaad 
uit. Een ereplaats wordt hun toebedeeld. Zij zitten tijdens de opvoering van Langendryan
op de eerste rij, met de Mangkoenegoro en zijn vrouw, de Ratoe Timoer, tussen hen in, 
terwijl Siti Noeroel, het enige kind uit dit huwelijk met zijn padmi-echtgenote 
(hoofdvrouw), meedanst.2
 Vanzelfsprekend zijn zij ook verscheidene malen te gast bij de Pakoe Boewono X, de 
Soesoehoenan van Soerakarta. In de vergelijking tussen de twee Solose vorsten blijkt de 
persoon van de Soenan in beschaving en verfijndheid ruim onder te doen voor de 
Mangkoenegoro.3

Fabricius en Noto Soeroto zijn bekenden van elkaar en misschien wel meer dan dat. 
Wanneer Fabricius in de jaren voor 1932 in Nederland verblijft, bezoekt hij met enige 
regelmaat de familie Noto Soeroto in Den Haag. Het ligt daarom ook voor de hand dat Noto 
Soeroto in Solo met een bezoek wordt vereerd. Noto Soeroto bewoont dan een houten 
huisje aan de Jalan Kestalan 201. Hij kweekt geurende orchideeën en houdt perkoetoets in 
bamboekooien. Er bestaat een foto van dit bezoek. Fabricius en Noto Soeroto staan samen 
voor het huis. Fabricius, in smetteloos wit kostuum, houdt een kooi met vogel in de hand, 
terwijl Noto Soeroto, traditioneel gekleed, toekijkt. Het verschil in lengte tussen de twee 
mannen is enorm. In zijn memoires doet Fabricius uitgebreid verslag van deze ontmoeting 
en noemt hem inderdaad 'een vriend uit vroeger dagen'.4 Fabricius herinnert zich zijn 
aanwezigheid met zijn vrouw op het afscheidsfeestje van Noto Soeroto in Indisch restaurant 
Madjoe, aan de Groot Hertoginnelaan in Den Haag, dan vier jaar geleden. In Solo spreken 
zij over hun gemeenschappelijke vrienden en het culturele leven in Nederland. Fabricius 
kenschetst Noto Soeroto als een man die door zijn 25-jarig verblijf in Nederland 'ongewoon 
vertrouwd [is] geraakt met het westerse voelen en denken' en graag badinerend spreekt in de 
losse toon van een Leids student.5 De luchtige scherts maakt, aldus Fabricius, niet veel later 
later plaats voor gemeende zorg en verdriet, wanneer hij te spreken komt over zijn 
privéleven en hij Fabricius, als een goede vriend, zijn zorgen om zijn gezin in Nederland 
toevertrouwt, wetende, dat Fabricius in Nederland Jo Meijer na zijn vertrek een aantal 
malen heeft bezocht. In zijn memoires schrijft Fabricius:  

Een moederlijke oude kokkie diende ons een eenvoudige Javaanse rijsttafel op, 
niet het vorstenmaal met een dozijn bijgerechten dat wij, blanken in Indië, er uit 
hebben gemaakt. Hij vroeg ons – reeds voor de derde keer – waar en wanneer wij 
zijn vrouw en kinderen het laatst hadden gezien, en vertelde ons dat hij ze nu 
spoedig hoopte te laten nakomen; hij wilde alleen de studie van zijn oudste 
jongen niet te vroeg onderbreken; dat was de reden waarom hij de hereniging met 
zijn gezin steeds weer had uitgesteld. Na het eten bracht hij ons naar de achtertuin 

1 Fabricius 1951, p. 146-147. 
2 Ibidem, p. 148. 
3 Ibidem, p. 149-160. 
4 Ibidem, p. 161. 
5 Ibidem, p. 161. 
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met de béo's en toonde ons de pony die hij al vast voor zijn jongste zoontje had 
gekocht; toen van de staldeur een aapje vertrouwelijk op zijn schouder sprong, 
lachte hij en zei, een ontroering trachtend te verbergen die plotseling over hem 
was gekomen: "Hij hoort zeker over wie ik het heb. Dit aapje is ook voor m'n 
jongste bestemd." 1

Ook Fabricius is bezorgd, maar zijn bezorgdheid geldt de situatie na het eventuele 
overkomen van Noto Soeroto's gezin. Hij maakt er aan zijn vriend geen melding van, maar 
herinnert zich in stilte de toneelavond in de Mangkoenagaran van kort geleden. Onder de 
Europese gasten, zittend op de eerste rij, zat een Nederlandse vrouw, die onder een 
Javaanse naam aan hem en zijn vrouw was voorgesteld. Zij was de echtgenote van een aan 
de astana verbonden Raden Mas. Deze stond een eind naar achter tussen de anderen met 
dezelfde bescheiden titel en moest de hovelingen met een hogere rang voor laten gaan. Als 
verlicht vorst stapte de Mangkoenegoro over de Javaanse etiquette heen en nodigde de 
vrouw uit plaats te nemen tussen de overige Europese gasten. Deze handeling werd 
oogluikend geduld door de hofkliek. Het was de vorst echter onmogelijk haar man ook 
deze eer te doen toevallen. De adat is op dit punt onverbiddelijk. Om zijn vriend niet 
onnodig verdrietig te maken, zwijgt Fabricius over dit voorval. Het is duidelijk dat tegen 
een gemengd huwelijk in deze door strenge tradities bepaalde hofcultuur anders wordt 
aangekeken dan in Nederland. En dat is nu juist de situatie waarin Noto Soeroto verkeert. 
Noto Soeroto is uiteraard op de hoogte van deze omstandigheid. Desondanks stelt hij, aldus 
Fabricius, de wens tot hereniging van zijn gezin boven de complicaties die er het 
onvermijdelijke gevolg van zullen zijn. In de Dagboek-Aanteekeningen febr.1932–jan. 
1934 spreekt Noto Soeroto ook bij herhaling van dit vurige verlangen tot hereniging. In 
1936 bepaalt deze wens blijkbaar nog in volle omvang zijn gedachten.  
 Die avond heeft Noto Soeroto blinde fluitspelers besteld, die de tuin worden 
binnengeleid door een in lompen gekleed jongetje, dat de voorste muzikant bij de arm 
houdt, de anderen volgen. Urenlang spelen zij voor Fabricius, zijn vrouw en voor Noto 
Soeroto. Hun muziek stemt weemoedig en uit de observaties van Fabricius blijkt dat Noto 
Soeroto met een vreemd vertrokken gelaat zijn tranen niet kan bedwingen.2

De inspiratie voor Schimmenspel doet Fabricius op tijdens dit bezoek aan de Vorstenlanden 
in 1936, en zijn weerzien met Noto Soeroto. Fabricius schrijft de roman tijdens de oorlog 
in Londen. Er doet zich echter in 1951 of 1952 een unieke kans voor het reeds voltooide 
manuscript te herzien. Tijdens een bezoek aan Jo Meijer in Den Haag, kort na de dood van 
Noto Soeroto, krijgt Fabricius een lange brief te lezen, waarin de jongste zoon, Harindro 
Dirodjo Noto Soeroto (Indro), zijn moeder uitgebreid verslag doet van de ontmoeting met 
zijn vader in Solo en diens overlijden op 25 november 1951. In de roman gebruikt 
Fabricius gegevens, die beslist aan deze brief zijn ontleend. Binnen de roman heeft de brief 
aldus de werking van manuscriptfictie. De brief ontbreekt in de nalatenschap van Jo 
Meijer. Blijkbaar is de brief door Fabricius meegenomen en niet teruggegeven. Het leidt 
Indro naar de volgende veronderstelling:

Nu blijft echter de vraag hoe Fabricius aan de brief is gekomen. Ik weet dat hij, 
vroeger vaker, maar later na de oorlog een enkele keer, Mammie is komen 
opzoeken. Wat hebben ze besproken? Hoe heeft hij haar kunnen bepraten om die 
brief aan hem te laten lezen of zelfs ter hand te stellen? Heeft hij haar op een 
(slinkse) manier weten te bepraten, of is het anders gegaan? Dat zullen we nooit 

1 Fabricius 1951, p. 161, 162. 
2 Ibidem, p. 162, 163. 
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meer te weten komen. Het feit echter dat Fabricius een gesigneerd exemplaar van 
Schimmenspel met opdracht aan Mammie heeft gegeven, doet toch vermoeden 
dat Mammie heeft geweten wat hij ermee van plan was.1

Volgens Fabricius mogen we in Schimmenspel geen sleutelroman zien. Als argument 
presenteert hij de lezer vooraf het volgende: 

De kenner der Vorstenlanden zal het niet ontgaan dat de schrijver van dit boek 
zich veroorloofd heeft, de verschillende karakteristieken van Solo en Jogjakarta 
vrijmoedig te mengen – dit om te vermijden dat men in zijn werk – ten onrechte – 
een sleutelroman zou kunnen zien. 
De titel 'Sultan', in werkelijkheid slechts gevoerd door de vorsten van het Jogjase 
huis Hamengkoe Boewono, is hier veralgemeend. J.F.2

Het 'vooraf' is enigszins misleidend. De ervaren lezer en 'kenner der Vorstenlanden' zal 
zich zeker tevreden stellen met de vrijheid die een romanschrijver zich op dit gebied 
veroorlooft. Het onmiskenbare sleutelkarakter van de roman is echter niet zozeer gelegen 
in de presentatie van de Vorstenlandse hofcultuur, maar in de personages Widjojo, 
Koesoemo en Marijke, in wier levens wij ontegenzeggelijk veel gebeurtenissen herkennen 
uit het leven van respectievelijk Indro, Noto Soeroto en Jo Meijer. Door de ontkenning van 
het sleutelkarakter te verbinden met de beschrijving van de vorstenhoven wordt de 
aandacht afgeleid van de niet te ontkennen parallellie, die zich voordoet tussen de 
genoemde romanfiguren en de biografie van de genoemde personen.  
 In de opdracht, Voor Bendoro Raden Adjeng Mirjam,  geeft Fabricius al een verwijzing 
naar de familie van Noto Soeroto, althans voor de insider. Mirjam (Moerkatina) is de 
dochter van Pakoe Alam V en de zuster van Pakoe Alam VI en Noto Soeroto's vader Noto 
Dirodjo. Zij komt naar Nederland om de middelbare akte Engels te halen, maar omdat zij 
de vereiste vooropleiding mist, volgt zij lessen Engelse conversatie. Ook in Engeland volgt 
zij een taalcursus. Daar wordt zij ontvangen aan het hof. Als 'Son Altesse Princesse B.R.A. 
Miryam Murkatina', geeft zij er in volle glorie acte de présence.3 Met een andere broer, 
Koesoemo Joedo, die van 1918 tot 1929 lid van de Raad van Indië was geweest, woont zij 
in Den Haag.4 Naar alle waarschijnlijkheid leert Fabricius haar daar via Noto Soeroto 
kennen en waarderen. Mirjam wordt ook door anderen als een relatie gezien met wie men 
kan pronken. Ook aan het Nederlandse hof is zij een graag geziene gast.5
 De namen Widjojo en Koesoemo zijn frequent voorkomende Indonesische namen. Ook 
in de familiegeschiedenis van Noto Soeroto komen we de laatste veel tegen. Bijvoorbeeld 
bij de genoemde Koesoemo Joedo en bij de grondlegger van het Pakoe Alamse Huis, 
Pakoe Alam I (reg. 1813–1829), die als meerderjarige de naam Noto Koesoemo draagt.  
 Vooruitlopend op conclusies kan worden vastgesteld dat in de roman Schimmenspel de 
lezer een sterk geromantiseerde biografie van Noto Soeroto wordt geboden. Ook 
conclusies van de neerlandicus en autoriteit op het gebied van de Indische letteren Rob 

1 Brief van Indro Noto Soeroto aan René Karels, 27 januari 2004. 
2 Schimmenspel, Vooraf. 
3 E-mail van Indro Noto Soeroto aan René Karels, 10 november 2004. 
4 Het Gemeentearchief Den Haag geeft zowel 10-07-1933 als 18-07-1935 als datum van vestiging in Den 
Haag. Koesoemo Joedo woonde op de volgende adressen: 10-07-1933: Van Aerssenstraat 194; 28-08-1935: 
Statenlaan 89; 09-11-1936: Statenlaan 48;  03-06-1938: Statenlaan 132; 02-08-1938: Statenlaan 127. In het 
adresboek 1948-1949 staat hij ingeschreven op het adres Van Boetzelaerlan 137. Slechts op het adres Van 
Aerssenstraat 194 wordt Mirjam als inwonend genoemd. Koesoemo Joedo overleed in 1955 te Den Haag. 
Mirjam overleed in 1972, eveneens te Den Haag. 
5 Poeze 1986, p. 166. 
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Nieuwenhuys (1908–1999) wijzen in die richting. Hij merkt op: 'Hoewel hij [Fabricius, 
RBK] nadrukkelijk zegt geen roman à clef te hebben geschreven en de hoofdpersoon 
Raden Mas Koesoemo tot een danser maakt […], moet hij aan Noto Soeroto hebben 
gedacht.'1 Als romanschrijver is Fabricius uiteraard volkomen vrij de werkelijkheid naar 
zijn hand te zetten. Maar diegenen die Schimmenspel lezen met de gedachte iets over het 
leven van Noto Soeroto te weten te komen, zouden mogelijkerwijs op het verkeerde been 
gezet kunnen worden. Om de vergelijking tussen feit en fictie op adequate wijze te 
presenteren volgt hier de verkorte inhoud van de roman.    

Schimmenspel 

In Schimmenspel worden wij voorgesteld aan Widjojo, zoon van de Javaanse danser Raden 
Mas Koesoemo en de uit Leiden afkomstige hoogleraarsdochter Marijke Gabriëlse. 
Widjojo bevindt zich reeds zes à zeven maanden voor zijn werk in Indië en ontmoet de ik-
figuur op diens initiatief aan boord van een schip in Tandjong Priok. Er is kort tijd. Een uur 
voor de afvaart spreken zij elkaar. Het blijkt, dat de ik-figuur een bekende van de familie is 
en nieuwsgierig naar Widjojo's ervaringen gedurende de zes à zeven maanden in Indië tot 
dan toe.
 In een flash-back leren we de student en danser Koesoemo kennen, die in de jaren 
twintig van de vorige eeuw naar Leiden was gekomen om Islamitisch Recht te studeren. 
Hij is de zoon van een kratonfunctionaris. Aanvankelijk treedt hij op met Javaanse 
hofdansen en gamelanbegeleiding voor zijn medestudenten, die zelfs het Haagse Diligentia 
voor hem afhuren. Doordat hij zich beperkt tot dramatische hoogtepunten van enkele 
wajang wong-dansen, en nieuwe dansen bedenkt op klassiek-Javaanse motieven, 
aanpassingen aan de Europese cultuur, groeit de belangstelling. Maar voor alles is het zijn 
expressiviteit in houding, gebaar en gezichtsuitdrukking, die het publiek enthousiast maakt.  
 Op initiatief van een impresario wordt een tournee door Nederland georganiseerd. De 
voorstellingen zijn zo succesvol dat optredens in Parijs, Berlijn, Wenen, München, Londen 
en Stockholm volgen. Met het verdiende geld lost hij de familieschulden af, betaalt het met 
veel zelfopoffering opgebrachte studiegeld terug aan zijn vader en financiert de bruidsschat 
van zijn zuster Soeparti.  
 In Javaanse hofkringen valt kritiek te beluisteren op zijn zelf gecreëerde dansen. De 
oude kraton-adel verzet zich tegen elke aanpassing van de traditionele danskunst, maar 
Koesoemo is van mening dat hij zich wel moet aanpassen aan de Europese werkelijkheid. 
Westers publiek heeft nu eenmaal niet het geduld om een hele nacht te kijken naar een paar 
dromerig uitgesponnen dansen. Hij brengt een aangepast programma van twee uur, met 
hoogtepunten en veel variatie.
 Het rondreizen wordt hem te veel. Steeds een nieuw publiek, de hysterische 
bewondering en de schaamteloze nieuwsgierigheid van het vrouwelijk publiek voor zijn 
persoon, staan hem tegen. Een Amerikaanse tournee zegt hij af om zijn studie in Leiden 
weer op te nemen. Dit valt hem zwaarder dan gedacht. De weg naar zichzelf en naar een 
bestemming in het leven vindt hij niet gemakkelijk terug. Twijfel aan zijn keuzes tot op 
heden en aan de keuze naar Leiden terug te keren, spelen hem parten. Onzekerheid, 
concentratieproblemen en de mislukte aansluiting bij de huidige generatie studenten doen 
hem vereenzamen. In deze tijd ontvangt hij het bericht van het overlijden van zijn vader. 
Hij schrijft zijn moeder het vaste voornemen zich met alle kracht aan zijn studie te wijden. 

1 Nieuwenhuys 1978, p. 494. 
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 Professor Gabriëlse, hoogleraar adatrecht, merkt zijn eenzaamheid op en nodigt hem bij 
zich thuis uit. Zijn huis blijkt een gastvrij en gezellig ontmoetingspunt voor Indonesische 
studenten. Zijn enige dochter, Marijke, had na het overlijden van haar moeder enkele jaren 
geleden, haar studie chemie afgebroken om het huishouden over te nemen. Zij is een stil en 
mooi meisje, 'rijzig en noordelijk blond', met een opgewekte glimlach. Zij wordt door de 
Indonesische studenten op beschroomde wijze vereerd en gerespecteerd. Op haar beurt 
moedert zij over de jongens en luistert geboeid naar hun verhalen over Java. 
 Het is liefde op het eerste gezicht tussen Koesoemo en Marijke. Zij had hem zien 
dansen en kan de herinnering aan de geestdrift die hij hiermee had opgewekt, niet 
losmaken van zijn zwijgzame, timide houding in het gezelschap bij haar thuis. Koesoemo 
had steeds gedacht een meisje als zijn zusje Soeparti te zullen huwen: klein, sierlijk, niet 
dom, maar ook niet te geschoold, deemoedig tegenover haar man, onderworpen, speels en 
behaagziek, wat kinderlijk en hulpeloos. Hij is zich ervan bewust dat Marijke het tegendeel 
is: aan kracht gelijkwaardig aan hem, misschien zelfs sterker. Maar een magnetische kracht 
trekt hem naar haar toe en hij vraagt haar ten huwelijk.
 Door zijn oude vriendschap met professor Gabriëlse is de 'ik' te gast op de bruiloft. In 
een bewogen speech spreekt Gabriëlse over zijn hoop, dat Marijke en Koesoemo zijn 
levenstaak, het tot elkaar brengen van de werelden van oost en west, zullen voortzetten.
 Marijke ziet Koesoemo ongelukkig in zijn studie en hoopt dat hij zijn geestdrift zal 
kunnen hervinden in de terugkeer tot de dans. Hierin ligt immers zijn roeping. Ze is ervan 
overtuigd dat zij de danser Koesoemo heeft getrouwd. 
 De huwelijksreis voert hen naar Parijs, waar zij bij toeval een aantal Vorstenlanders 
ontmoeten. In de gesprekken over Java en hun familiebetrekkingen, waarbij de naam van 
Soeparti herhaaldelijk valt, voelt Marijke zich wat geprikkeld, omdat haar man blijkbaar 
wel wordt erkend als de adellijke Vorstenlander, maar niet als succesvol danser. Ze stelt 
zich voor hoe het hier in Parijs moest zijn gegaan. Zijn naam op de aanplakzuilen, zijn foto 
als Açoka in de bladen en de drommen Parijzenaars, die het Theatre Lycée binnenstromen 
om le prince Javanais Kousoumo te bewonderen.
   Terug in Leiden haalt Marijke hem over om een enkele keer, in besloten kring, met 
gamelanbegeleiding, een voorstelling te geven. Koesoemo krijgt er weer plezier in. Zij 
stimuleert hem. De 'ik' woont een aantal malen optredens bij. Op Java blijkt nu toch 
waardering voor Koesoemo's werk te zijn ontstaan. Soeparti schrijft hem trots op hem te 
zijn. Het doet hem goed. Hij verdiept zich in de Javaanse muziek en vindt tegenspelers in 
de dans. Hij verwaarloost zijn universitaire studie, maar is van mening dat zijn verblijf in 
Nederland zin heeft gekregen. Het kapitaal dat de buitenlandse tournees hadden opgebracht 
slinkt. Zijn aangeboren gastvrijheid en gulheid brengen hem in moeilijkheden. Zijn 
eveneens zorgeloze Javaanse mede-studenten kloppen nooit tevergeefs bij hem aan om 
leningen. Dan komt hem ter ore, dat de echtgenoot van Soeparti, Poerbojo, in financiële 
problemen verkeert door speelschulden en dubieuze zakelijke transacties. Zijn baan bij het 
gouvernement staat op het spel. Grootmoedig schiet Koesoemo hem te hulp. Poerbojo's 
schulden zijn groter dan verwacht. Voor het eerst komt Marijke in opstand tegen 
Koesoemo, vooral omdat er een baby op komst is, wat extra kosten met zich mee zal 
brengen. Koesoemo ziet de hulp aan zijn zwager als een ereplicht, terwijl Marijke de zorg 
voor en de opvoeding van het verwachte kindje als haar ereplicht beschouwt. Koesoemo 
ontsteekt in woede en Marijke ziet voor het eerst de Aziaat ontwaken die van zijn vrouw 
geen kritiek of tegenwerping duldt. Hij eist volledige onderwerping aan zijn wil. Het geld 
wordt overgemaakt.  
 In de herfst wordt Widjojo geboren, op wens van Marijke vernoemd naar Koesoemo's 
vader. Het kindje krijgt op gezag van Koesoemo geen tweede Hollandse naam. Widjojo 
lijkt sprekend op zijn vader. De Javaanse reacties op de verzonden foto's zijn vervuld van 
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enthousiasme en trots,  maar getuigen uitsluitend van het Javaanse uiterlijk en zijn 
gelijkenis met zijn opa en vader. Marijke voelt zich achteruitgezet, maar manifesteert zich 
evenwel sterk in haar moederschap. De geboorte wordt uitbundig gevierd, waarbij 
Koesoemo veel geld uitgeeft en veel tijd met vrienden doorbrengt. De geldzorgen nemen 
toe. De ziekenhuis- en doktersrekeningen blijven liggen. De nijpende financiële situatie 
lijkt aan hem voorbij te gaan, maar Marijke ligt er 's nachts wakker van. De trots op zijn 
zoon lijkt Koesoemo zorgelozer dan ooit te hebben gemaakt. En bovendien, voor Marijke 
is beduidend minder aandacht. Marijke realiseert zich pijnlijk hoe de rol van de vrouw in 
het Javaanse leven zeer verschilt van die in Europa. In het oosten behoort de moeder nog 
slechts aan haar kind en niet meer aan de wereld. Op Java bestaat ongetwijfeld een eigen, 
afgescheiden wereld van vrouwen waarin begrip en medegevoel bestaan. Maar hier voelt 
zij zich alleen en verlaten, ondanks het feit dat zij bezoek ontvangt van vroegere 
vriendinnen. Deze bekritiseren Koesoemo's gedrag. Zij herinnert zich de woorden van haar 
vader op de bruiloft: 'Het ontdekken van elkaars wereld zou hen beiden verrijken. 
Moeilijke ogenblikken konden niet uitblijven, maar hun liefde zou hun de kracht geven.'  
Zij voelt, dat ze zich door een huwelijk met een oosterling heeft vervreemd van haar eigen 
samenleving. De eindeloze feestjes van Koesoemo en zijn vrienden tot diep in de nacht 
houden aan. 
 Marijke vraagt haar vader om hulp. Hij stuurt discreet en zonder vragen te stellen het 
benodigde geld, zodat zij de meest urgente rekeningen kan betalen. Wanneer Koesoemo 
hiervan hoort, volgt een nieuwe woede-uitbarsting. Het is weer de eer, die in het geding is. 
Wat zou zijn schoonvader en vroegere, geachte hoogleraar wel van hem denken? Hij blaft 
Marijke toe, dat hij de verantwoordelijkheid heeft en dat zij hem dient te vertrouwen. In 
zulke situaties is Marijke bang voor hem. Zij waardeert hem echter in zijn zorg en geduld 
voor de kleine Widjojo. Het kind kan hem niet driftig maken. 
 Op Java heeft Poerbojo zich door eigen onvoorzichtigheid weer in geldelijke 
moeilijkheden gebracht. Soeparti schrijft Koesoemo over de problemen en verzoekt haar 
broer opnieuw in de bres te springen om het gezin van de ondergang te redden. Koesoemo 
besluit weer tot openbare optredens in Den Haag, Amsterdam en andere grote steden. 
Marijke verwijt hem dat de zorgen van zijn zwager blijkbaar zwaarder wegen dan de zorg 
voor zijn eigen gezin. Het is weer de aanleiding tot een aanval van drift, waarbij de 
echtelieden tegenover elkaar staan en Marijke het kind beschermend tegen zich aandrukt. 
Zijn woede vindt een andere uitweg. Hij schrijft zijn vroegere impresario dat hij weer tot 
optredens bereid is.
 Het succes herhaalt zich. De 'ik' bezoekt zijn eerste voorstelling en zoekt hem na afloop 
in de kleedkamer op. Marijke is niet komen kijken. Haar trots had haar geen andere keuze 
gelaten, nadat Koesoemo haar die middag had gezegd slechts door haar gedwongen tot de 
optredens te zijn gekomen. Heeft hij er geen zin meer in? De impresario deelt de 'ik' mee, 
dat hij niet weet wat Koesoemo scheelt. Hij vindt hem onmogelijk om mee te werken. 
Zelfs aanbiedingen uit Parijs, Berlijn en Wenen slaat Koesoemo af. Na de Hollandse 
toernee wil hij stoppen. Er is dan voldoende geld om Soeparti en Poerbojo te helpen en zijn 
eigen schulden af te betalen. Daarna dacht hij nog een jaar van de opbrengst rond te 
kunnen komen. Maar door weer op onverantwoorde wijze te trakteren en geld uit te lenen, 
nadert de dag waarop weer schulden gemaakt moeten worden al veel sneller.  
 Marijke stimuleert Koesoemo niet meer. Ze zoekt zelf een baantje en vindt dit als 
assistente in het laboratorium van een met haar vader bevriende hoogleraar. Wanneer 
Koesoemo dit verneemt, valt hij niet naar haar uit, maar reageert schamper in zijn gêne. Hij 
wenst geen zakgeld van zijn vrouw te ontvangen en probeert iets bij te verdienen als 
repetitor in het adatrecht, wat uiteraard veel minder oplevert dan een dansvoorstelling.
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 Koesoemo correspondeert veel en uitvoerig met Soeparti, wier foto zijn bureau siert. 
Met Marijke spreekt hij nauwelijks nog. Bij haar ontwikkelt zich een verborgen haat tegen 
haar schoonzuster, die blijkbaar wel toegang heeft tot haar man. Zij vraagt zich af of 
Soeparti het type vrouw is, dat Koesoemo wel gelukkig kan maken. Zijn onverschilligheid, 
nu ook ten opzichte van Widjojo, ervaart zij uiteraard als kwetsend. 

Dan ontvangt Koesoemo een brief uit de Vorstenlanden, waarin zijn oom hem vraagt de 
leiding op zich te nemen over een nog samen te stellen groep wajang-wongdansers aan een 
bevriend hof. De kort tevoren op de troon geroepen verlichte, moderne sultan van dit rijk 
stelt zich ten doel zijn hof aanzien te geven door het presenteren van dans- en 
toneeluitvoeringen op hoog niveau. Koesoemo's overtocht zal worden betaald en zijn 
salaris zal hem in staat stellen zijn gezin te onderhouden. Voor Koesoemo betekent dit 
verzoek de erkenning van zijn integriteit als danser.  
 Soeparti blijkt al op de hoogte van het eervolle verzoek. Zij schrijft hem over de 
voornemens van de sultan en zijn ambities de oude Javaanse cultuur te behoeden en te 
bevorderen door grote ontvangsten in de kraton met dans, toneel en gamelan, waarbij de 
Europese samenleving zal worden uitgenodigd. 
 Zonder er met Marijke over te hebben gepraat, neemt hij het verzoek aan: 'Men laat de 
sultan niet wachten.' Hij blijkt er stilzwijgend vanuit te zijn gegaan, dat zij gedrieën zullen 
vertrekken. Marijke overtuigt hem met praktische argumenten ervan dat het beter is 
wanneer hij alleen vooruit gaat. In gedachten weet hij dat zij niet zal nakomen.  
 In een Indisch restaurant in Den Haag neemt hij afscheid van zijn vrienden. De 'ik' is 
erbij aanwezig. Er wordt getoast op de goede reis, op de spoedige overtocht van Marijke en 
Widjojo, op de jonge sultan, op de oude kunst van Java en op de ontmoeting van oost en 
west. In zijn afscheidsspeech bevestigt hij dat zijn afscheid eigenlijk geen afscheid is. Ook 
daar zou het immers zijn taak zijn de twee werelden dichter tot elkaar te brengen.

Hij woont bij Soeparti en schrijft aanvankelijk regelmatig. De sultan stelt zich op als een 
waar vriend. In zijn taak krijgt Koesoemo geheel de vrije hand. Bij de hogere adel bestaat 
enige wrevel over het feit dat hij, slechts een Raden Mas, zo nauw aan de sultan is 
verbonden. Dit is in strijd met de adatregels. De oudere Pangerans zijn hoe dan ook van 
mening, dat de sultan te verlicht, te voortvarend en te westers georiënteerd is.
 Het salaris blijkt zeer laag, maar voor Koesoemo is het de eer, die telt. Zijn brieven 
worden schaarser en over het overkomen van Marijke en Widjojo rept hij niet meer. Voor 
Marijke maakt dit gegeven het alleen maar makkelijker. Haar aarzeling om hem te volgen 
was toch al toegenomen. Natuurlijk weet en voelt zij hoe Soeparti over haar denkt, hoe de 
oude adel Koesoemo zijn bevoorrechte plaats misgunt en wat haar positie als vrouw hierin 
zal zijn. Zij bedenkt zich dat dit alles nog te dragen zal zijn, wanneer zij in de liefde voor 
haar man zou geloven. Zij komt tot het inzicht, dat de Vorstenlandse wereld haar man als 
'verloren zoon' heeft opgenomen en dat zijn huwelijk met een Nederlandse een dwaling 
was geweest, een ontsporing, een tijdelijke ontrouw.
 Hij schrijft op een gegeven moment in het geheel niet meer en de geldzendingen nemen 
af. Gelukkig kan Marijke in haar eigen onderhoud voorzien als bedrijfsleidster in een 
nieuwe grote zaak voor chemische apparaten in Den Haag. Zij bericht Koesoemo dat zij 
geen prijs meer stelt op zijn geld.
Een aantal jaren later, in 1935–1936, maakt de op Java geboren ik-figuur een 
voordrachtsreis door Nederlands-Indië. Voor zijn vertrek schrijft hij Koesoemo dat hij hem 
hoopt te bezoeken. Al in Batavia wacht hem een welkomstbrief van Koesoemo. Bij 
aankomst in de kratonstad blijkt dat hij zal logeren bij de patih, de rijksbestuurder, op het 
terrein van de kraton. Koesoemo is van mening dat het verblijf hierdoor boeiender zal zijn, 



262

dan in de sfeer van een neutraal hotel. En dat is ook zo: hij krijgt een eigen boy en kokkie 
toegewezen en tijdens de maaltijd en de verdere avond speelt de gamelan in de enorme 
pendopo. Door verplichtingen van Koesoemo elders, vindt er nog geen ontmoeting plaats. 
 De eerstkomende zaterdag zal er weer, speciaal voor Europese gasten, een dans- of 
toneelavond plaatsvinden, georganiseerd door Koesoemo. De 'ik' verneemt van de patih dat 
Koesoemo niet meer bij Soeparti is, maar een huisje bewoont binnen de kratonmuren. Hij 
ontmoet hem de volgende ochtend. Koesoemo is in Javaanse dracht. Zijn houding is statig 
en gereserveerd. De 'ik' vraagt zich af of dit reeds het stempel van de kraton is. Toch is 
Koesoemo blij zijn oude vriend weer te zien. Hem worden de groeten van Marijke 
overgebracht. Koesoemo is wel geïnteresseerd, maar bekent dat hij nog nauwelijks kan 
geloven dat hij in Holland een blanke vrouw heeft. Zijn gehele verblijf in Holland blijkt 
ver weg. Alleen het kind, nu vijf jaar, speelt een belangrijke rol in zijn gevoelsleven. Hij is 
van mening dat het kind hem toebehoort en voegt eraan toe dat wanneer het kind een 
Javaanse ziel heeft, het tot zijn vader zal komen. De 'ik' vindt Koesoemo onbillijk 
tegenover Marijke, die immers alleen de zorgen voor het kind draagt.
 In het kleine, houten huisje van Koesoemo drinken zij koffie. Op de smalle voorgalerij 
staan palmen in potten; er hangen orchideeën aan de daklijst en in bamboekooien zitten 
perkoetoets. Wiardjo, zijn huisjongen, brengt de koffie. De 'ik' is ervan overtuigd dat het 
een noodlottige dwaling zou zijn geweest als Marijke haar echtgenoot naar hier zou zijn 
gevolgd. Haar zou slechts de rol van vrouw van een eenvoudige Raden Mas in een 
bedompt huisje met wankele meubels zijn toebedeeld, tot onderdanigheid verplicht aan de 
Javaanse dames van hogere rang, terwijl Marijke, met haar gratie, zelfbewustzijn en kracht, 
ratoe zou kunnen zijn. Koesoemo laat Piet, het aapje, zien. Het is voor Widjojo. Er is ook 
een pony voor hem, een cadeautje van Soeparti. De 'ik' verbaast zich over zoveel 
irrationaliteit.  
 's Avonds ontmoeten zij elkaar weer. De 'ik' wordt aan de sultan en de ratoe voorgesteld. 
De sultan had een aantal jaren in Leiden gestudeerd. De vriendschap met Koesoemo stamt 
uit die tijd. Uiteraard spreekt hij voortreffelijk Nederlands. Hij praat honderduit over zijn 
idealen: het in stand houden van de oude Javaanse kunst, maar deze ook te willen 
behoeden voor verstarring. Verder weidt hij uit over zijn ambitie om bij het westen 
interesse en begrip te kweken voor het oosten, en andersom. Zo is er ten gerieve van de 
Europese gasten een klein museum ingericht van Javaanse kunst met erepajongs, zilveren 
sirih-stellen, gamelan-instrumenten, een Japara-gongstandaard en vooral poesaka-
wajangpoppen, die vroeger in kotaks waren opgeborgen, maar nu, tot ergernis van de oude 
adel, aan de wand zijn geplaatst. Tussen neus en lippen door vertelt hij ook dat zijn 
voorganger een aanhanger van oude tradities was geweest, waardoor de adel was gesterkt 
in zijn behoudzucht. De 'ik' vindt de geestdrift van de sultan wat aandoenlijk; hij vraagt 
zich af of diens ambities niet een sublimatie zijn voor een eenzaam, kinderloos huwelijk. 
Eenzaamheid, nog versterkt door zijn verlichte ideeën, waarin hij met zijn vriend 
Koesoemo alleen staat. Wanneer de 'ik' met Koesoemo op visite is bij Soeparti, bevestigt 
zij deze veronderstelling.  
 De indruk die de 'ik' van Soeparti krijgt, is die van een charmante, kokette en misschien 
argeloze vrouw. Het meest treft hem haar zorgeloosheid. Ze zegt wat haar voor de mond 
komt. Hij proeft haar passie. Hij is ervan overtuigd dat het een vrouw is die kan haten en 
liefhebben, fel en onberedeneerd. Hij bedenkt zich dat wanneer Marijke en Soeparti elkaar 
in het begin zouden hebben ontmoet, zij haar schoonzuster in de armen gesloten zou 
hebben. Nu is er haat voor de onbekende vrouw in Nederland en wakkert zij Koesoemo's 
verlangen naar zijn kind aan met de bedoeling dat hij troost zal zoeken bij haar. De 'ik' 
maakt ook kennis met de dikke, luie en weing inspirerende man van Soeparti, Poerbojo. 
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 Op de zaterdag van de dansuitvoering zitten de Europese gasten, onder wie de 
gouverneur en diens gevolg, op de eerste rij. Uitgevoerd wordt 'Langendryan', 
'Verheugenis des Harten', een Oud-Javaans dans- en zangspel. Koesoemo zal de rol van 
Mènak Djinggo dansen. De sultan vertelt zijn Europese gasten waar het spel over gaat.
 Na afloop blijkt Koesoemo's houding ten opzichte van de sultan vervuld van discretie. 
De 'ik' beschouwt deze houding en vraagt zich af of de sultan wel Koesoemo's vriend is, of 
hij hem niet, bij alle beminnelijkheid, nodig heeft als steun voor zichzelf. 'Kan in de 
Javaanse wereld een Vorst ooit wel de vriend van een lager geborene zijn?' Koesoemo's 
verhuizing van Soeparti's huis naar de kraton was ook geschied op last van de sultan. Hij 
wenste hem in zijn onmiddellijke nabijheid. Het is de 'ik' ook niet ontgaan, dat de sultan en 
Soeparti veelbetekenende blikken wisselen na afloop van de voorstelling. 
 In de paar weken die volgen, begeleidt Koesoemo de 'ik' als gids naar de Boroboedoer 
en de tempels van Prabanan en Tjandi-Mendoet. In een naburige kraton ziet hij nog een 
wajang-poerwovoorstelling. In zijn gesprekken met Koesoemo komt Marijke niet ter 
sprake. Er is wrok tegen de vrouw die zijn kind daarginds vasthoudt en hierbij de 
Nederlandse wet achter zich heeft. De avond van vertrek eet hij bij Koesoemo, die een 
orkestje van fluitspelers heeft besteld.

Twee jaar later is de 'ik', na een aansluitende reis door Japan en de Verenigde Staten, weer 
in Europa en brengt een bezoek aan Marijke. Hij vertelt haar het hele verhaal van zijn reis 
door Indië, inclusief zijn bezoek aan Koesoemo en zijn waargenomen 'verjavaansing' van 
Koesoemo. Als er over zijn verlangen naar Widjojo wordt gesproken, komt er een zekere 
onrust over Marijke. Ze zegt: 'Je wilt me toch niet vertellen, dat Widjojo werkelijk nog iets 
voor hem betekent? Het is nu net twee jaar geleden, dat hij voor het laatst geschreven 
heeft! Zelfs aan de verjaardag van zijn jongen heeft hij niet meer gedacht!' Later in het 
gesprek voegt ze eraan toe: 'Ik heb voor het kind gewerkt; ik heb het verzorgd. Hij heeft 
zijn rechten er op verloren; Widjojo is nu van mij alleen.'  Ook over Soeparti wordt 
gesproken en de 'ik' vertelt zijn eerdere speculatie over hoe het tussen Marijke en haar 
gegaan zou zijn, als zij elkaar in een vroeg stadium hadden leren kennen. Marijke is het 
niet met hem eens en voelt de haat van Soeparti jegens haar. Ze is van mening, dat het 
Soeparti's doel is, na haar man, ook het kind van haar weg te nemen.  

De 'ik' bevindt zich in Zuid-Italië als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Hij weet, via 
Frankrijk, nog in de lentedagen van 1940 Engeland te bereiken, waar hij radiowerk doet bij 
de BBC. Vijf jaar later betreedt hij weer Nederlandse bodem. Hij verneemt dat Marijke bij 
familie of kennissen in Gelderland verblijft, nadat zij bij het bombardement op het Haagse 
Bezuidenhout haar huis en inboedel was verloren. Hij kan haar niet bezoeken omdat hij als 
correspondent van de BBC naar Indië vertrekt. 
 In Batavia wordt hem een brief van Koesoemo ter hand gesteld met het dringende 
verzoek hem op te zoeken. Door de onveilige situatie op Java komt het er niet van. Wel 
verneemt hij dat Koesoemo bedlegerig is en dat de glorietijd van de kratons voorbij is. 
Soeparti blijkt een dochtertje te hebben. De afscheidsblik tussen de jeugdige sultan en 
Soeparti komt terug in zijn herinnering. 
 Na bezoeken aan Borneo, Celebes, de Molukken en Sumatra, keert de 'ik', via Sjanghai 
en Londen terug naar Nederland. Het is 1947/48. Hij weet dat Marijke inmiddels is 
teruggekeerd naar Den Haag en gaat bij haar op bezoek. Widjojo, zo'n zestien jaar, blijkt 
een groot voorstander van de Indonesische revolutie en draagt zijn standpunt heethoofdig 
uit. Gabriëlse was in de hongerwinter overleden. Marijke is blij dat hij de revolutie niet 
behoeft mee te maken. Ze herhaalt nog eens zijn visie: 'Nederland en Indië waren één voor 
hem, onscheidbaar. Hij geloofde dat ze elkaar wederzijds verrijken, bevruchten konden – 



264

de Nederlandse universiteiten waren een geschenk voor de jonge Indonesische 
intellectueel, en Indië met zijn oneindige ruimten en zijn mengeling van volkeren, talen, 
godsdiensten opende de ogen van de jonge Hollander die er uit de vaderlandse engte heen 
trok.'   
 Widjojo blijkt uiterlijk en innerlijk een kleine Javaan, de gelijkenis met zijn vader is 
treffend. Na de hbs en een ingenieursstudie wil hij naar Indonesië om te helpen bij de 
opbouw van het land. Werd Koesoemo's leven destijds vanuit Java bestuurd, iets dergelijks 
voltrekt zich nu bij Widjojo.  
 Door allerlei omstandigheden ziet de 'ik' Marijke gedurende jaren niet. Pas in 1953 komt 
hij ertoe haar vanuit Londen te bellen. Hij hoort dat Widjojo sedert 1948 colleges loopt in 
Delft en binnen het jaar zijn ingenieursdiploma hoopt te behalen. Zijn vertrek naar 
Indonesië zal hierna niet te lang op zich laten wachten. De 'ik' voelt medelijden met 
Marijke.  
 In een Hollands blad leest hij over de dood van de sultan. Van gerepatrieerde vrienden 
komt hem ter kennis dat Koesoemo zich in leven houdt door les te geven in het 
Mohammedaans recht. Hij schrijft hem, maar krijgt geen antwoord. Ook Soeparti 
beantwoordt zijn brief niet. Tenslotte wil hij Marijke schrijven om iets van Koesoemo te 
weten te komen. Er is iets wat hem hiervan weerhoudt.  
 Omdat zijn zoon voor een handelsfirma twee jaar tevoren naar Bangkok was vertrokken, 
reist hij daarheen om te zien hoe het hem en zijn gezin vergaat. Hij kiest ervoor om per 
schip te gaan. Hij moet inschepen in Rotterdam en neemt de gelegenheid te baat om in Den 
Haag bij Marijke op bezoek te gaan. Hij treft haar opgewonden en ontdaan. Binnen enkele 
dagen zal de nu 25-jarige Widjojo voor een maatschappij naar Indonesië vertrekken. Hij 
ziet het als een reis naar huis en heeft grote verwachtingen. Hij idealiseert de vrijheid van 
het land en overschat beslist de rol die hij in de ontwikkeling kan spelen.
 Marijke vertelt dat het met Koesoemo niet goed gaat. Hij tobt met zijn gezondheid en 
leeft in armoede. Haar hulp had hij geweigerd door Soeparti te laten schrijven dat het hem 
aan niets ontbreekt. De 'ik' ziet een foto van Widjojo: een aristocratische jonge man met 
een zachte, bijna vrouwelijke oogopslag, nog knapper dan zijn vader, wat blanker van huid, 
groter van gestalte en forser in de schouders. 

Hoe de geschiedenis verder was verlopen, komt de 'ik' uit verschillende bronnen te weten. 
In de eerste plaats rechtstreeks van Marijke, die hij na zijn terugkomst uit Bangkok spreekt. 
Ten tweede uit emotionele brieven van Widjojo, die Marijke hem toont. Ten derde uit een 
kort briefje van Soeparti aan Marijke, waarin hij ook inzage krijgt.

Bij Widjojo's aankomst in Jakarta ligt er een welkomsttelegram van zijn vader op hem te 
wachten. Koesoemo spreekt hierin de hoop uit, dat Widjojo hem spoedig zal bezoeken. Uit 
het telegram blijkt geen urgentie. Koesoemo deelt zijn zoon niet mee hoe ernstig zijn 
gezondheidssituatie is. Deze was de laatste weken zeer verslechterd en hij voelt zijn 
krachten dagelijks afnemen. Widjojo seint terug binnen veertien dagen te komen. 
 Hij handelt rustig zijn zaken af op het hoofdkantoor in Jakarta en bezoekt nog enkele 
familieleden van Delftse studievrienden. Het tweede weekeinde na zijn aankomst bestemt 
hij  voor zijn reis naar de Vorstenlanden. Hij krijgt vijf dagen vrijaf.
 Intussen maakt hij in Jakarta kennis met Indonesië: de geuren, de taal, het eten. 
Niemand komt, door zijn uiterlijk, op de gedachte dat hij geen Javaan zou zijn. Het is zijn 
gebrekkig Maleis dat verbazing oproept. En steeds legt hij uit dat hij toch een echte Javaan 
is, de zoon van een Javaans danser, en dat hij na veel Hollandse jaren eindelijk 'thuis' is. 
Hij realiseert zich tegelijkertijd dat zijn 'echte' thuis in de Vorstenlanden ligt, waarbij zijn 
Javaanse trots op zijn kratonafstamming een belangrijke rol speelt. Hij keert zich om die 
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reden van zijn Nederlandse collega's af. Met kranten oefent hij zijn Maleis en hij zoekt de 
nationale trots op de souvereiniteit, die zo in hem leeft, maar die hij niet ondekt in het 
corrupte Indonesië. Hij is geschokt.
 Zijn tocht naar de Vorstenlanden wordt vervroegd door zijn ontmoeting met de Javaanse 
dokter Soeriopranoto, die in de sultansstad woont. Deze kent Koesoemo en vertelt Widjojo 
dat zijn vader, na de dood van de sultan en de ondergang van de kratons, teruggetrokken 
leeft en nogal eens ziek is. De volgende ochtend kan hij in de auto van Soeriopranoto 
meerijden naar de sultansstad. Widjojo krijgt toestemming van het hoofdkantoor om te 
gaan. Onderweg krijgt hij van de dokter een lesje over het land, zijn inwoners en hun 
maatstaven, die fundamenteel anders blijken dan de westerse. Na een overnachting in een 
hotel te Tasikmalaja rijden ze verder. Wanneer zij in de sultansstad aankomen, gaat 
Widjojo eerst met de dokter mee naar huis om zich op te frissen. De chauffeur zal dan naar 
zijn vader worden gestuurd om hem te vertellen dat zijn zoon is aangekomen.  
 Nadat Widjojo zich heeft opgefrist, is de dokter zelf al naar zijn vader geweest en 
bereidt Widjojo voor met de mededeling dat zijn vader ernstiger ziek is dan hij dacht. Hij 
eet bijna niet meer en teert, naar de mening van de dokter, op zijn laatste krachten. De 
huisjongen van de dokter brengt Widjojo direct naar zijn vader.
 Via een aarden zijpad en een bruggetje over een snelstromende rivier bereiken zij de 
kampong, waar terzijde een houten huisje staat waarvan de voorgalerij door een 
petroleumlamp is verlicht. Wiardjo, Koesoemo's bediende, heet Widjojo welkom. 
Aarzelend treedt hij binnen en hoort een fluisterende stem bijna onhoorbaar zijn naam 
noemen. Op een bamboebed ligt Koesoemo, klein, grauw en mager. Hij steekt zijn 
uitgeteerde hand uit en vraagt: 'Mijn jongen … ben jij het werkelijk?' Widjojo antwoordt 
bevestigend en doet zijn vader de groeten van Marijke. In het halfduister beschouwt 
Widjojo zijn vader en is overmand door medelijden. Wanneer hij om zich heen kijkt, 
ontwaart hij een foto van hemzelf als kind, in stoffige lijst met een gebroken glas. Hij 
herhaalt de groet van zijn moeder. Koesoemo reageert niet op zijn verslag van de reis, noch 
op andere opmerkingen. Koesoemo spreekt trots Wiardjo aan over Widjojo, prijst zijn 
forse postuur en concludeert dat hij net een Hollander is. Widjojo spreekt zijn vader tegen 
door te zeggen, dat hij een Indonesiër is. Koesoemo werpt tegen dat hij in Holland is 
opgegroeid en heeft schoolgegaan en dat hij hier moeilijk zal kunnen wennen. Er ontspint 
zich een pijnlijk gesprek, waarin Widjojo vasthoudt aan zijn overtuiging dat hier zijn thuis 
is, en Koesoemo het Java van nu beklaagt. Widjojo voelt zich ongemakkelijk. Het gesprek 
wordt beëindigd wanneer dokter Soeriopranoto Koesoemo komt onderzoeken en hem een 
injectie geeft. Koesoemo leeft hierna enigszins op. De dokter adviseert Widjojo die nacht 
bij zijn vader te blijven. Vader en zoon praten verder. Koesoemo spreekt over Soeparti, 
over de pony en over het aapje, die allebei dood zijn en verbaast zich erover dat Widjojo 
blijk geeft van zijn kennis van de wajang koelit. Hij verontschuldigt zich voor zijn vertrek 
destijds: 'De vorst riep mij. Natuurlijk kon ik slechts gehoorzamen.' Anderzijds meldt hij 
dat hij rijk had kunnen worden in Europa met zijn zelfontworpen dansen. Hij bekent zijn 
angst voor het applaus, het succes, gegeneerd als hij was geweest over wat er in de kratons 
over gezegd zou worden. Zij praten ook over Marijke. Koesoemo bejegent haar met wrok, 
omdat zij hem zijn zoon niet wilde afstaan. Widjojo wordt zich er dan gaandeweg van 
bewust hoe hij de inzet is geweest van een verbitterde strijd tussen zijn ouders. Hij verwijt 
zijn vader dat hij haar moedwillig verdriet gedaan heeft, terwijl Marijke Koesoemo altijd 
hoog had gehouden voor haar zoon. Met alle emoties die op dat moment in hem opwellen, 
kiest hij onvoorwaardelijk voor zijn moeder. Koesoemo concludeert dat hij en zijn vrouw 
wel uiteen moesten drijven, omdat zij tot verschillende culturen behoren. Gehaat heeft hij 
haar nooit, wel was hij altijd jaloers geweest. Hij zegt blij te zijn dat hij haar nu voelt in 
Widjojo's houding en stem. Voor Widjojo is dit een teleurstelling, omdat hij geen 
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vreemdeling voor zijn vader wil zijn. Maar Koesoemo betwist deze gedachte. Wanneer 
Widjojo hem een foto van zijn moeder wil tonen, weert Koesoemo dit met gesloten, maar 
betraande ogen af. De volgende morgen overlijdt hij.  

Widjojo maakt kennis met zijn tante Soeparti. Daarna gaat hij met de dokter naar de kraton 
om de dood van Koesoemo te melden en dienaren te vragen voor de lijkwassing.
 De kraton ligt er ontluisterd bij. Wanneer de dokter aan een dienaar vraagt of de zoon 
van Koesoemo de verzameling wajangpoppen mag zien, wordt dit geweigerd. Ze zijn als 
poesaka weer opgeborgen in hun kotak. Het is duidelijk. In de kraton heerst de overtuiging 
dat de poppen nooit tentoongesteld en bewonderd hadden mogen worden. Het was 
verboden volgens de adat. De sultan is hiervoor gestraft met de Japanse bezetting, de 
ellende van de Republiek, zijn ziekte en een vroege dood zonder erfgenaam. Koesoemo is 
met zijn verarming na de dood van de sultan mede gestraft. Het privilege van de 
lijkwassing door adellijke dienaren van de kraton wordt geweigerd. Als reden wordt 
opgegeven dat Koesoemo weliswaar door de sultan naar de kraton is geroepen, maar er niet 
uit stamt.  
 De wassing geschiedt door vrouwen uit de kampong. 's Middags duizelt het Widjojo als 
tante Soeparti hem voorstelt aan de vele familieleden. Tenslotte presenteert ze haar 
dochtertje Soemiati, die sterke gelijkenis vertoont met haar moeder.  
 Na het vertrek van de familieleden blijven Widjojo, Soeparti en Soemiati achter in 
Koesoemo's huisje en buigen zich over de papieren uit een trommel. Deze blijkt brieven te 
bevatten van zijn moeder aan Koesoemo, alsmede onafgeschreven en onverzonden brieven 
van Koesoemo aan Widjojo. Nog meer dan uit de woorden op het sterfbed, wordt de 
tragedie van het mislukte huwelijk tussen zijn ouders door deze brieven aan Widjojo 
duidelijk. Hij neemt zich voor het gehele pak in te sluiten in de uitgebreide berichtgeving 
aan zijn moeder. 
 In het aansluitende gesprek zegt Soeparti dat Marijke haar haat. Widjojo ontkent dit. Ze 
zegt hem: 'Wij beiden hielden van je vader – zij als vrouw… ik als zijn enige zuster.' Zij 
bekent dat zij het was die door haar invloed bij de sultan, Koesoemo heeft doen roepen. Ze 
heeft spijt, omdat het hem geen geluk had gebracht.
 Wiardjo brengt de dansattributen van Koesoemo: de kris, de dansvleugels, de 
armbanden, de ringen en de helm van Ardjoeno. Wanneer hij de kris van zijn vader in de 
handen houdt, vraagt Soeparti, of hij nu nog niet weet waar hij thuishoort. Beiden huilen. 
 De volgende dag wordt Koesoemo begraven. Het kerkhofje is dichtbij. Widjojo strooit 
geurende witte en gele bloemknoppen in het graf uit en groet zijn vader mede namens zijn 
moeder. Wiardjo neemt als laatste afscheid van zijn meester. Soeparti biedt de familie het 
dodenmaal aan. Widjojo zit naast zijn nichtje Soemiati. Gaande de maaltijd wisselen zij 
korte blikken. Het is liefde op het eerste gezicht. 

De 'ik' is op bezoek bij Marijke. Zij probeert hem voor te lezen uit een brief van Widjojo. 
De uit vele kantjes bestaande brief bevat het gehele verslag van zijn tocht naar de 
Vorstenlanden tot en met het overlijden van zijn vader. Uiteindelijk schuift Marijke de 'ik' 
de brief toe. Zij kan niet meer verder voorlezen door haar verdriet over al het langs-elkaar-
heen-leven in het verleden en al de misverstanden die haar leven hadden vergald. De 'ik' 
troost haar. In een andere brief, die Marijke hem overhandigt, spreekt Widjojo over zijn 
verliefdheid op Soemiati en over zijn tante Soeparti. Hij vraagt zijn moeder of zij wil 
vergeten wat er is geweest tussen haar en Soeparti. Soeparti is immers, zo betoogt hij, de 
moeder van zijn gevonden geluk.
 De 'ik' bedenkt zich, of Soeparti wel de macht zou hebben bezeten om Marijke haar man 
en daarna haar zoon af te nemen, als er geen grotere krachten aan het werk waren geweest: 
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de lokstem van het verre land, beluisterd door het Javaanse bloed in de vader en later in de 
zoon. Hij denkt terug aan hun ontmoeting aan boord van het schip in Tandjong Priok.

Kritieken op Schimmenspel  

De roman wordt in 1958 ruim twintig maal besproken, zowel in landelijk gelezen kranten 
als De telegraaf en Trouw, als in regionale bladen van noord (Leeuwarder courant) tot zuid 
(De nieuwe Tilburgsche courant). Ook in opniniebladen als De linie, Elseviers weekblad
en De Haagsche post verschijnen uitgebreide kritieken. Zelfs Vlaanderen blijft niet achter 
met een lijvige bespreking in De standaard. De AVRO-radio en de Curaçaose Radio 
Omroep besteden eveneens aandacht aan de roman. In grote lijnen zijn de kritieken 
positief. Veel critici wijzen op de goed gekozen titel, de onverenigbaarheid van oost en 
west, de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe Indonesië, belichaamd in Koesoemo 
en Widjojo en de kennis van zaken van Fabricius. Zijn vermogen als beeldend en boeiend 
verteller wordt alom geprezen.  
 Slechts twee critici suggereren dat een historisch gegeven ten grondslag ligt aan het 
boek. In de Bussumsche courant schrijft Willem Brandt: 

Hoewel de schrijver dit nergens toegeeft, en hij als romancier ruim plaats heeft 
gelaten aan zijn fantasie, en zijn recht om de gebeurtenissen naar eigen gevoel te 
rangschikken, ontkomt men niet aan de indruk dat het thema van de roman op een 
historisch gegeven berust. Het geval komt trouwens merkwaardig overeen met 
een geschiedenis, die ons toevalligerwijs bekend is, en die zich realiter op 
ongeveer dezelfde wijze heeft toegedragen. Overigens ontkent de auteur in een 
inleidende noot, dat dit een "sleutelroman" zou zijn. Hierop kan men slechts 
zeggen, dat fantasie en werkelijkheid soms blijkbaar dichter bijéén liggen, dan 
men wel denkt.1

Hierbij kan worden aangetekend dat de dichter, prozaïst, essayist en journalist Willem 
Brandt (Willem Simon Brand Klooster, 1905–1981) als een insider kan worden gezien. Hij 
verblijft van 1937 tot 1955 in Nederlands-Indië / Indonesië, is redacteur geweest en later 
directeur van de Deli courant.2
 In de Leeuwarder courant wijst de neerlandicus, dichter, prozaïst Anne Wadman (1919–
1997), eveneens op een wat terughoudende wijze op de relatie tussen fictie en 
werkelijkheid in Schimmenspel:

Vrij zeker berust dit verhaal in enkele opzichten op historische gegevens. 
Ingewijden zullen ongetwijfeld de figuur aanwijzen die voor de danser Koesoemo 
model heeft gestaan […].3

Rob Nieuwenhuys beschouwt in zijn Oost-Indische spiegel de roman Schimmenspel als 
'misschien Fabricius' beste boek'.4 Hij is van mening dat het toont wat Fabricius kan als hij 
maar betrokken is bij het verhaal dat hij vertelt.5 Over de verhouding tussen werkelijkheid 
en fictie is Nieuwenhuys, zoals eerder vermeld, duidelijker dan Brandt en Wadman. Waar 

1 Brandt 1958. 
2 www.poeziemarathon.nl/dichters/brandt.html 
3 Wadman 1958. 
4 Nieuwenhuys 1978, p. 494. 
5 Ibidem. 
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hij vaststelt dat de schrijver bij Koesoemo aan Noto Soeroto moet hebben gedacht en deze 
tot een danser maakt, voegt hij er tussen haakjes vragend aan toe: 'naar het voorbeeld van 
Jodjana?'1 Dit is inderdaad het geval, zoals uit het volgende zal blijken. 

Jodjana

De romanfiguur Koesoemo is een danser, gemodelleerd naar de beroemde Raden Mas 
Jodjana. Ofschoon primair een danser, is deze Javaan ook een begaafd schilder, tekenaar, 
beeldhouwer en houtsnijder. In de bespreking van de bundel Lotos en morgendauw is hij 
reeds genoemd als illustrator van de eerste druk van deze bundel. Hij wordt op 23 februari 
1893 in Djokjakarta geboren alwaar hij zijn dansopleiding krijgt van prins Soerjodiningrat, 
broer van de sultan, aan de dansacademie Krida-Beksa-Wirama (actie-dans-ritme).2 In juni 
1914 komt hij in Nederland aan om te studeren aan de Handelsschool te Rotterdam, maar 
de kunst boeit hem meer dan de economie en hij beëindigt om deze reden zijn studie in 
1916.3 Eind 1922 vertrekt hij naar Parijs om zich te bekwamen in de decoratieve kunst. In 
de zomer van 1923 keert hij even terug naar Den Haag om op 1 augustus in het huwelijk te 
treden met de vijf jaar oudere zangeres Elisabeth Anna Carolina Pop, gescheiden van 
A.Th.A. Artz, moeder van twee dochters en Nederlandse van geboorte.4 Samen met zijn 
vrouw reist hij eind augustus terug naar Parijs om pas in 1926 terug te keren naar Den 
Haag. Inmiddels zijn er twee kinderen geboren: op 16 januari 1924 een zoon, Bhimo, en op 
15 juni 1926 een dochter, Parvati. Jodjana heeft contacten met kunstenaars in binnen- en 
buitenland, onder wie de cellist-dirigent Pablo Casals, de sierkunstenaar Chris Lebeau, de 
beeldhouwers Ossip Zadkine en Johan Altorf die hem les geeft in beeldhouwen en getuige 
bij zijn huwelijk is.5 De schilder Isaac Israëls geeft hem schilderles en tekent en schildert 
hem meerdere malen.6 Gedurende de Indische Zomer in Den Haag in 2005 organiseerde 
Museum Mesdag een tentoonstelling onder de titel Isaac Israëls en Raden Mas Jodjana. 
Een Indische vriendschap die geopend werd door mevrouw dr. Parvati Chavoix-Jodjana, 
de dan bijna tachtigjarige dochter van Jodjana. Ook Dewi Douwes-Noto Soeroto en haar 
broer Indro Noto Soeroto waren erbij aanwezig. De hernieuwde kennismaking was 
allerhartelijkst.  
 Op de expositie werden behalve de schilderijen en tekeningen die Israëls van Jodjana 
maakte, ook de schilderijen getoond die Israëls in 1921–1922 maakte tijdens zijn reis naar 
Indië.7 Ook het bronzen masker dat Altorf van zijn vriend Jodjana maakte, in dezelfde stijl 
zoals hij Noto Soeroto en Jan Toorop afbeeldde, viel te bewonderen.8
 Jodjana's doorbraak komt op 15 en 17 maart 1916 in Den Haag, waar hij samen met 
andere Indonesiërs, onder wie Noto Soeroto, op twee 'Indische Avonden' ten bate van 
slachtoffers van een watersnood op Java de gamelan speelt en als danser optreedt.  
Uiteraard is Jodjana in de dans de meest bedrevene.9 De benefietavonden vormen een 
keerpunt in zijn leven. Vanaf dat moment groeit hij in Den Haag uit tot een gewaardeerd 
lid van de kunstenaarskring waarin ook Noto Soeroto een graag geziene gast is. Met Noto 

1 Nieuwenhuys 1978, p. 494. 
2 Van Eysselsteijn 1930b. 
3 Kourshed 1922, p. 179, 181. 
4 Geboren te Breda op 1 februari 1888. 
5 Oosterbeek 1925, p. 5. 
6 Glerum 2005, p. 32. 
7 Glerum 2005; 'Israëls door Indonesië' 1923. 
8 Oedaya 2 (1925), nr. 21, p. 203; Cannegieter 1926, p. 4; Oosterbeek 1926. 
9 Poeze 1986, p. 108, 109. 



269

Soeroto maakt hij in 1926 deel uit van het bestuur van het Nederlandsch Verbond van 
Jongeren-Organisaties dat in genoemd jaar tot stand komt. 
 Op basis van de traditionele Javaanse dans ontwerpt Jodjana herscheppingen. Hij 
handhaaft de oude gebaren, standen en principes, maar bouwt op dit klassieke fundament, 
naar eigen inzicht, nieuwe dansen. Jodjana is van mening dat een oude dans, hoe schoon en 
diepzinnig ook, bij herschepping kan winnen aan schoonheid en diepte. Zijn uitgangspunt 
is dat traditie geen conventie mag worden, omdat het vasthouden aan de traditie tot 
stilstand voert, en stilstand tot verkommering leidt. Zijn vernieuwingen roepen niet altijd 
waardering op. Regelmatig beschuldigt men hem van heiligschennis.1 In Nederland is de 
schilder Th.van Lelyveld, schrijver van het standaardwerk De Javaansche danskunst 
(1931), één van zijn criticasters. In Oedaya polemiseert hij met Jodjana naar aanleiding van 
diens verklaring dat zijn dansen wel degelijk Javaans van karakter zijn.2 Jodjana stelt vast 
dat zelfs op Java de danskunst onderhevig is aan invloeden van buitenaf en dat 'indien deze 
uitheemsche gedachten en opvattingen maar bezonken en innerlijk verwerkt zijn' er iets 
nieuws ontstaat 'waarmede men een hogeren graad van volmaaktheid bereikt'.3 Hij stelt 
zich aldus op het standpunt dat de klassieke Javaanse dans dynamisch van karakter is. Bij 
bepaalde dansen gaat hij zo ver dat hij geheel eigen choreografieën schrijft. De 
rechtvaardiging hiertoe meent hij te vinden in het universele karakter van de uit te beelden 
emoties, die niet exclusief traditioneel Javaans zijn.4 Wat de kritiek betreft op de 
begeleiding door piano in plaats van door gamelan voert hij ter verdediging aan dat 
professionele pianobegeleiding te prefereren is boven gamelanbegeleiding door dilettanten, 
daar geoefende naiogo's (musici) niet voorhanden zijn.5 Van Lelyveld verdedigt de 
traditionele Javaanse dans en verwijt Jodjana de miskenning van de Javaanse overlevering. 
Dit staat zijn waardering voor Jodjana's kunst echter niet in de weg. Hij besluit zijn betoog 
met de woorden: 

Zal iemand daarom je kunst minder waardeeren? Ook dat geloof ik niet, 
integendeel, het zou onbillijk zijn je te verwijten een waarlijk uitnemend 
scheppend danskunstenaar te zijn niet alleen, maar bovendien, in jou moet de 
grondlegger worden gezien van den "vrijen Javaanschen dans", die, niet rakende 
aan de tradities van den klassieken tooneeldans, in de uitingswijze een 
cosmopolitischer karakter draagt dan deze.6

En zo is het. Of de kritiek Jodjana ook vanuit de Vorstenlandse hoven bereikt, is niet 
duidelijk. Vast staat, dat zijn creaties deze vorm van danskunst voor het Europese publiek 
toegankelijker maken. Jodjana wordt hierdoor niet alleen gezien als een vertegenwoordiger 
van een min of meer geïsoleerde kunstvorm, maar verwerft zich ook een plaats in Europa 
als universeel danser. Zijn optredens met dansprominenten als de Spaanse La Argentina 
wekken bewondering. Met groot succes danst hij o.a. in Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
Hongarije. Adriaan Roland Holst is zeer onder de indruk van een optreden van Jodjana in 
de stadsschouwburg in Amsterdam. In de woorden 'huiverkoud na dezen overval der 
schoonheid' geeft hij zijn emotie weer bij het zien van het optreden van Jodjana.7

1 'Dichter door den dans' 1945, p. 11. Zie ook: Ben van Eysselsteijn 1932a en Kourshed 1922. 
2 Jodjana 1927a. 
3 Ibidem, p. 7. 
4 Ibidem, p. 8.   
5 Ibidem, p. 9. 
6 Van Lelyveld 1927, p. 74. 
7 Roland Holst 1938, p. 91. 
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 In 1936 vertrekt Jodjana met zijn gezin weer naar Frankrijk. In het Château de 
Vergoignan te Orthez stichten hij en zijn vrouw het Centre Jodjana om lessen te verzorgen 
in dans, zang, dramatiek en gamelan. Tijdens de oorlog wordt zijn zoon Bhimo door de 
Duitsers gearresteerd en naar concentratiekamp Buchenwald overgebracht, alwaar hij 
overlijdt.1
 Na de Tweede Wereldoorlog keert Jodjana met zijn vrouw en dochter op uitnodiging 
van de regering terug naar Nederland. Hij verbindt zich aan de Dansacademie te 
Amsterdam en verzorgt weer lezingen en optredens.2 In 1972 sterft hij.
 Het lijdt geen twijfel. Koesoemo deelt biografische feiten met Jodjana. Beiden komen 
als student naar Nederland, beiden huwen een Nederlandse vrouw, beiden verwerven 
(inter)nationale roem en delen hun visie op de danskunst. Hoe zit het nu met de relatie 
fictie-werkelijkheid tussen Koesoemo en Noto Soeroto, Marijke Gabriëlse en Jo Meijer, en 
tussen Widjojo en Indro Noto Soeroto?  

Verschillen en overeenkomsten 

Aan het eind van 2003 en in het begin van 2004 sprak ik met Noto Soeroto's zoon Indro 
uitgebreid over Schimmenspel. Uiteraard was hij bekend met het boek. Door zijn verblijf in 
Indonesië las hij het pas begin jaren tachtig op aanwijzing van Harry Poeze, schrijver van 
In het land van de overheerser I. Indonesiërs in Nederland 1600–1950, en Madelon 
Djajadiningrat, die ook aan dit boek had meegewerkt. Door beiden werd hij erop gewezen, 
dat Schimmenspel voor een belangrijk deel is gebaseerd op de inhoud van zijn uitgebreide 
brieven aan zijn moeder en dat hij veel in het boek zou herkennen. Na lezing was hij 
gegriefd, omdat hij zich in zijn privacy voelde aangetast, een duidelijke aanwijzing voor 
het feit dat vertrouwelijke mededelingen aan zijn moeder inderdaad door Fabricius waren 
gebruikt.
 Op mijn verzoek herlas hij de roman om op hoofdpunten die situaties en gebeurtenissen 
aan te geven, waarin hij zijn vader, zijn moeder en zichzelf herkende. We spraken tevens 
over de scheppingsvrijheid van een auteur, alsmede over het uitgangspunt dat 
Schimmenspel nadrukkelijk is gepresenteerd als fictie. Mijn uitgangspunt was tweeledig. In 
de eerste plaats wilde ik op deze wijze met zijn hulp bepaalde biografische feiten 
aanscherpen; in de tweede plaats leek het mij van belang te achterhalen in hoeverre de 
roman gebaseerd was op de werkelijkheid. Inderdaad komen belangrijke gebeurtenissen in 
het leven van Noto Soeroto en Koesoemo overeen, maar de verschillen zijn legio. In de 
opsomming van overeenkomsten en verschillen, wordt hier, waar andere bronnen 
ontbreken, uitgegaan van Indro's verklaringen.  

Uit al het voorgaande mag duidelijk zijn geworden dat er inderdaad frappante 
overeenkomsten bestaan tussen de fictie en de werkelijkheid. De belangrijkste betreffen 
een aantal stapstenen, ophangpunten die Fabricius voor het verhaal gebruikt. De meest 
herkenbare zijn dat Noto Soeroto ook een Indonesische student in Leiden was met een 
adellijke achtergrond, zijn studie niet afmaakte, een Nederlandse vrouw huwde, voor 
nakomelingschap zorgde, uiteindelijk terugkeerde naar de Vorstenlanden, daar zijn 
vorstelijke vriend diende en na de oorlog op zijn sterfbed zijn zoon ontmoette. Tot zover 
het kader. De roman bevat echter meer punten van overeenkomst met de realiteit. Fabricius 
kende deze werkelijkheid uit zijn contacten met het gezin van Noto Soeroto voor diens 
vertrek, uit zijn uitgebreide bezoek aan de Vorstenlanden in 1936 en door zijn bezoeken 

1 'Raden Mas Jodjana (1893–1972)' 2004. 
2 'Raden Mas Jodjana' 1945, p. 6; 'Raden Mas Jodjana (1893–1972)' 2004. 
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aan Jo Meijer na de oorlog, bij welke gelegenheid hij kennisnam van de berichtgeving van 
Indro uit Indonesië. Een onderzoek naar de relatie tussen fictie en werkelijkheid levert het 
volgende beeld op.

De overeenkomsten: 

-De financiële problemen in Koesoemo's gezin speelden eveneens in het gezin van Noto 
Soeroto. De oorzaak was een andere. Hij was geen zakenman. Ook opa Meijer sprong 
daarom af en toe bij om de geldelijke nood in het gezin te verzachten, net zoals Gabriëlse 
dat een keer stilzwijgend in het gezin van Koesoemo doet.
-Widjojo wordt vernoemd naar zijn grootvader. Indro, voluit Harindro Dirodjo, is eveneens 
naar zijn grootvader vernoemd.  
-De 'ík' is aanwezig bij het afscheidsetentje van Koesoemo in een Indonesisch restaurant in 
Den Haag. Fabricius is op dinsdagavond 16 februari 1932 aanwezig, als Noto Soeroto van 
zijn vrienden en bekenden afscheid neemt in Indonesisch restaurant Madjoe aan de Groot 
Hertoginnelaan in Den Haag. 
-Het museumpje in de 'kraton' heeft inderdaad bestaan. Zij het in de astana 
Mangkoenagaran. Het laatste punt leidt naar de sfeertekening van de Vorstenlanden, die 
Fabricius uit eigen waarneming kende. Zoals hij vooraf aangeeft, heeft hij de 
karakteristieken van Solo en Jogjakarta vrijmoedig gemengd. De 'sultan' in Schimmenspel
is getekend naar prins Mangkoenegoro VII, die inderdaad, net als de romanfiguur, in 
Leiden had gestudeerd en daar zijn vriend had leren kennen. Ook in de idealen van de 
'sultan' herkennen we de Mangkoenegoro, die de oude Javaanse kunst tot nieuwe bloei 
wilde brengen en het westen voor deze kunst wenst te interesseren. Het is Noto Soeroto 
geweest, die Fabricius bij de Mangkoenegoro introduceert, zoals we in Fabricius' memoires 
kunnen lezen. Koesoemo's positie aan het hof van de Mangkoenegoro is geenszins 
gemakkelijk. Noto Soeroto ondervindt eveneens geen algemene gastvrijheid in de 
Mangkoenagaran. Bij Koesoemo speelt hierin het handhaven van de tradities de hoofdrol, 
bij Noto Soeroto ging het om het feit dat hij afkomstig was van een ander vorstenhuis en 
vertrouweling was van Mangkoenegoro VII. Dit element zien we terugkeren, wanneer in 
de roman de kratonfunctionaris weigert om sentono's, adellijke dienaren uit de kraton, de 
rituele lijkwassing te laten verrichten. 
-De 'ik' bezoekt Koesoemo in de sultansstad. Het verloop van het bezoek vertoont grote 
overeenkomsten met het bezoek van Fabricius aan Noto Soeroto in 1936: de entourage van 
zijn huisje, de opvoering in de pendopo en de uitgenodigde fluitspelers. Het aapje en de 
pony zijn cadeaus voor Widjojo. Ook Noto Soeroto hield van dieren. Hij schreef zijn zoon 
Indro dat hij in zijn tuin een paardje had, een paar kippen en een koe. Alle dieren waren 
inderdaad voor zijn zoon bestemd.  
-De 'ik' werkt in de oorlog bij de BBC, evenals Johan Fabricius. 
-Na de oorlog vertrekt de 'ik' als correspondent naar Indonesië, evenzo Fabricius.
-Widjojo reist naar Indonesië in dienst van een onderneming. Ook Indro reisde af met een 
dergelijk contract.
-Widjojo vermeerdert zijn kennis van het Maleis door het lezen van kranten. Indro deed 
hetzelfde om beter Bahasa Indonesia te leren.
-Widjojo kan door het toeval meerijden naar Solo met dokter Soeriopranoto. Ook bij Indro 
speelde het toeval hierbij een rol. Hij reisde echter niet vanuit Jakarta naar Solo, maar 
vanuit zijn standplaats Semarang, waar hij al twee maanden aan het werk was. De 
verbindingen waren slecht. Herhaalde pogingen om per bus naar Solo te reizen mislukten 
door de grote drukte. Door bemiddeling van zijn Indonesische vriend Soepardjo lukte het 
hem om met diens neef per auto, volgeladen met andere meerijders, mee te gaan naar Solo. 
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Deze neef bleek zijn vader te kennen en was ook op de hoogte van diens adres in Kampong 
Baron. Toen de auto via Ungaran voorbij Salatiga het oude Midden-Javaanse land 
binnenreed, ervoer Indro voor het eerst de typisch Javaanse sfeer, zoals ook Widjojo deze 
ervaart.
-Widjojo gaat eerst mee naar het huis van dokter Soeriopranoto. De dokter gaat dan naar 
Koesoemo kijken en deelt na terugkomst Widjojo mede dat zijn vader ernstiger ziek is dan 
hij dacht. Nog diezelfde avond gaat Widjojo naar zijn vader. Indro werd aanvankelijk 
afgezet bij een zekere Soemardjo, die een oom van hem bleek te zijn. Hier hoorde hij dat 
zijn vader ernstig ziek was. De bediende van oom Soemardjo werd naar zijn vader gestuurd 
om te zeggen dat hij was aangekomen.  
-Widjojo verdedigt zijn moeder door met nadruk te verklaren dat zij nooit negatief over 
zijn vader heeft gesproken. Ook Jo Meijer heeft tegenover de kinderen nooit kritiek geuit 
op Noto Soeroto. Sterker nog, zij heeft haar man voor de kinderen altijd op een voetstuk 
gezet. Marijke Gabriëlse deelt haar loyaliteit, kracht en zorgzaamheid met Jo Meijer. 

Op veel punten wijkt de roman echter af van de werkelijkheid. Uit de voorgaande 
hoofdstukken is dit weliswaar al gebleken, maar omwille van de duidelijkheid volgen hier 
de belangrijkste nogmaals, met toevoeging van enkele die nog niet aan de orde zijn 
geweest.  

De verschillen: 

-Noto Soeroto kwam niet in de jaren twintig naar Nederland, maar in 1906. 
-Noto Soeroto danste wel, maar was geen danser. 
-Jo Meijer woonde niet in Leiden, was geen dochter van een hoogleraar en zij had geen 
scheikunde gestudeerd.
-Noto Soeroto had drie kinderen: twee zonen en een dochter. 
-Er zijn geen aanwijzingen voor wat Fabricius herhaaldelijk de 'gekwetste Javaanse eer' 
noemt.  
-Er bestaan geen bronnen die erop wijzen dat het huwelijk tussen Noto Soeroto en Jo 
Meijer uitgeblust was. Integendeel, Noto Soeroto zag zijn gezin graag herenigd.
-Het vertrek van Noto Soeroto in 1932 naar Java had geen relatie met gehoorzaamheid aan 
de vorst, in dit geval Mangkoenegoro VII. 
-De romanfiguren Soeparti en Soemiati verwijzen op geen enkele manier naar personen uit 
de werkelijkheid.
-Indro toonde zeker interesse voor de onafhankelijkheid en opbouw van Indonesië, maar 
deze lijkt in het geheel niet op het ideologisch geïnspireerd nationalistisch fanatisme van 
Widjojo.Uiteraard wenste hij ook vurig zijn vader te zien. Jo Meijer deelde overigens met 
Marijke haar zorgen over het vertrek van haar zoon.
-Widjojo haat Nederlanders. Indro had alleen Hollandse vriendjes. Hij gedroeg zich als een 
Nederlands kind dat in Nederland was opgegroeid en opgevoed. 
-Widjojo laat zich voorstaan op zijn adellijke afkomst. Indro heeft dit nooit gedaan.
-De aantrekkingskracht van Java wordt bij Widjojo vooral bewerkstelligd door de 
identificatie met zijn vader. Voor Indro zijn het vooral verhalen van anderen geweest, die 
hem de sfeer van Java brachten: zijn in Delft studerende neef Saljo, zijn oudoom 
Koesoemo Joedo en zijn tante Mirjam. 
-Mangkoenegoro VII wordt in 1944 opgevolgd door zijn zoon Saroso, het kind van een 
selir of ampil-echtgenote (bijvrouw), als Prangwedono VIII. Er is dus wel sprake van een 
erfgenaam.   
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-De scènes waarin Widjojo zijn vader ontmoet en getuige is van zijn sterven, mogen het 
dramatisch effect van de roman tot een hoogtepunt voeren, de werkelijkheid is niet minder 
dramatisch, zoals uit het gedetailleerd, ontroerend verslag van Indro in hoofdstuk 11 is 
gebleken. De geringe overeenkomst met de gang van zaken in Schimmenspel is aldaar 
duidelijk geworden.
   

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet 1 

Fabricius nam zich voor om een roman over de Vorstenlanden te schrijven. Schimmenspel 
speelt zich inderdaad voor een groot deel af op deze bij uitstek Javaanse locatie. En 
Koesoemo is in al zijn handelingen, uiteraard ook in Nederland, doordrenkt van deze 
Vorstenlandse cultuur. Hij is trots, opgevoed en verweven met de tradities van zijn volk, en 
zich bewust van zijn sociale status. Met het personage Koesoemo heeft Fabricius van 
Schimmenspel primair een roman gemaakt over de onverenigbaarheid van twee culturen. 
Schijnbaar geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, is Koesoemo in zijn doen en laten 
Javaan gebleven, wat de oorzaak is van de verwijdering tussen de echtelieden en zijn 
vertrek naar Indië. Zijn zoon Widjojo vraagt zich aanvankelijk af waar hij eigenlijk 
thuishoort. Enerzijds wenst hij Javaan te zijn, anderzijds dringt zich zijn Nederlandse 
opvoeding op. Hij stelt zich vragen als: 'Wáár sta ik?' en 'Wáár behoor ik thuis?' Met de 
uiteindelijke keuze voor wat hij als zijn thuis voelt, besluit het boek. De dominante genen 
doen hem voor Java kiezen. In Koesoemo en Widjojo triomfeert aldus het schimmenspel, 
de wajang-koelit, waarin de Javaanse geschiedenis en cultuur bij uitstek hun representatie 
vinden.

Dan rest nog de beantwoording van de vraag of de door Fabricius' gekozen thematiek 
ontleend is aan de realiteit van Noto Soeroto, zijn vrouw en zoon Indro. In dit verband gaat 
het dus om de vraag of  Noto Soeroto ook zijn gehele leven Javaan is gebleven en indien 
dit het geval is, of deze identiteit zo kenmerkend is geweest voor zijn doen en laten dat zijn 
vertrek naar Indië en het uiteindelijk prijsgeven van zijn huwelijk hieruit kunnen worden 
verklaard.
 Het eerste gedeelte van de vraag moet positief worden beantwoord. Noto Soeroto was 
doordrenkt van de Vorstenlandse cultuur. Hij danste wajang wong, dichtte over Java, 
speelde gamelan, hield lezingen over de Javaanse cultuur en publiceerde talrijke artikelen 
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zo schreef hij o.a. over hanengevechten op 
Java, hindoe-Javaanse archeologie, Javaanse muziek, wajangbeeldkunst en over talrijke 
Nederlanders en Javanen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de toenadering van 
oost en west. In deze laatste 'politieke' doelstelling, Soeroto's belangrijkste levensopdracht, 
ligt het kenmerkende verschil tussen hem en Koesoemo. Koesoemo is de Javaan met 
uitsluitend een Javaanse agenda. Noto Soeroto was eveneens Javaan, maar gedreven door 
een associatie-ideaal. In de roman proeven we die gedachte heel even in de missie van 
professor Gabriëlse, de vader van Marijke. Op de bruiloft van Koesoemo en Marijke 
spreekt hij de hoop uit dat zijn dochter en schoonzoon zullen voortzetten wat hij zichzelf 
tot levenstaak heeft gesteld: het nader tot elkaar brengen van twee werelden ter verrijking 
van beide culturen. Zijn hoop blijkt ijdel. Noto Soeroto's inspanningen blijken ook 
tevergeefs. De oorzaken van zijn falen vallen buiten het bestek van de vergelijking tussen 
hem en de romanfiguur. Zij zijn in ieder geval niet alleen het gevolg van een rigide 
javanisme. Hiermee is ook het tweede gedeelte van de vraag beantwoord.

1 Kipling 2001. 
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Met Schimmenspel presenteert Fabricius ons een roman van oost en west als onverenigbare 
en ondeelbare identiteiten, een maatschappelijk thema. Men kan zich vervolgens afvragen 
of Fabricius met zijn boek de bedoeling heeft gehad Noto Soeroto's levensopdracht te 
kritiseren. Door de talrijke verwijzingen naar diens leven is deze impliciete boodschap niet 
uit te sluiten.    


