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' l k  g i n g  v o o r  eerherstel v a n  mijn g r o ot v a d e r  m a a r  e r  k w a m  v e e l  m e e r  bij kijken' 

1  Suriname helpen opbouwen 
Moeljadi: "Ik ben in Commewijne geweest met enkele 
mensen onder wie mijn zoon. Achter het museum 
staat een klein huis met Indonesische artefacten, ge 
schonken door het koninklijk huis van Indonesie. 
Maar het huisje is vervallen en staat er niet mooi bij. 
Er is gezegd dat eerder geld was vrijgemaakt om het 
te herstellen. Mijn verzoek om hulp werd aan de sul 
tan overgebracht en toen werd besloten <lat er een 
ander museum moet komen en dat ze mij de verant 
woordelijkheid zouden geven <lat het geld werkelijk 
daarvoor besteed zou worden. Toen kreeg ik oak te 
horen <lat er voor mij een kraton zal warden ge 
bouwd. En nu al heeft de sultan in Yogyakarta aange 
geven dat als het paleis af is (inclusief de voorziening 
van hofleden vanuit indonesie), hij Suriname zal be 
zoeken en hij heeft gevraagd of hij bij mij mag ver 
blijven." 

Moeljadi komt zelfverzekerd en best 'cool' over, 

zegt het belang te kunnen begrijpen en dat hij de ver 
antwoordelijkheid wil dragen. "Wanneer wordt ie 
mand wakker en krijgt te horen dat hij of zij van adel 
is? Het is niet iets dat je kan verwerpen. Ik ga het ge 
bruiken om Suriname te helpen opbouwen. Er zijn 
vele mogelijkheden nu, de deuren staan open bij de 
kraton om ontwikkelingsprojecten te financieren. Dit 
is niet alleen of in het bijzonder voor de Javanen, 
maar voor een ieder die hierin een impact kan heb 
ben. Wat mij betreft is het voor alle Surinamers. Mi na 

wan Sr a nan man mi de." Hij ho opt begin <lit jaar weer 
naar Indonesi~ te gaan voor verdere afspraken met de 
sultan en om hem en aan een ieder die hem in zijn on 
derzoek heeft bijgestaan zowel in Suriname als in In 
donesi~ te bedanken voor het verkrijgen van de 
erkenning, titel en het eerherstel.-. 

op hem afliep, zijn hand pakte en zei 'h~, h~, eindelijk 
ben je gekomen', terwijl ze elkaar nog nooit hadden 
gezien", licht Quinn toe. 

Ze hebben vanwege de vele vragen en de negatieve 
opmerkingen op Facebook nagedacht om een lezing 
te houden over het sultanaat, de werkwijze en de mys 
tieke krachten zoals die daar warden gehanteerd. 
Raden Moeljadi vertelt verder. "Ik ging daarna pas 
naar de kraton en dacht: ik ga mijn familie voordra 
gen aan de kraton, maar men legde me uit dat dit niet 
van toepassing was. De oude wijzen hadden al een 
keus gemaakt bij Imogiri: de titel en alles <lat daarmee 
komt, behoort alleen mijn huis en mijn gezin toe. En 
ik kan daaraan niets doen. Dat zijn eenmaal hun wet 
ten en regels". In het boek staatverder hoe de ceremo 
nie heeft plaatsgevonden door middel van rituelen 
die hij moest ondergaan in het indrukwekkende pa- 
leis zelf. j 

Wetten 
Voordat Moeljadi de uitnodiging kreeg bleek dat in 
Nederland afgezanten van de kraton al op zoek waren 
naar hem. Ze waren beland bij een oom van hem en 
vroegen wanneer hij naar Indonesi~ zou afreizen. 
"Een van de aparte dingen die Moeljadi op zijn reis 
heeft meegemaakt, is dat hij op een willekeurige dag 
op straat liep en een of andere wijze oude geestelijke 

ging bepaalt." 
Volgens Moeljadi was het een grote verassing. "Ik 

ben gegaan voor eerherstel van mijn grootvader en 
wist dater een mate van inwijding zou zijn maar ik 
ben niet gegaan voor een aandeel of iets dergelijks. Ik 
ben niets gaan zoeken voor mezelf, laat staan een titel 
ofiets dergelijks. De kraton van Yogyakarta heeft me 
op verzoek van de regerende sultan uitgenodigd om 
te gaan. Trouwens de tweede zoon van mijn grootva 
der (mijn oom) is meerdere keren naar Indonesie ge 
gaan om te zoeken naar erkenning maar heeft 
uiteindelijk niets gevonden. Waarom ik dan wel?" 

Mijn opa vertelde vaak verhalen over de kraton en In 
donesi~, maar mijn familie, de andere kinderen, geloof 
den er niets van. le dachten: hij is een oude man die 
leuke verhaaltjes vertelt.' 

Mystieke en spirituele gewoontes 
In 2019 besloot Raden Moeljadi dat het tijd was om 
verder te gaan met wat zijn grootvader voor hem had 
achtergelaten. Met Pak Sapto ging hij twee maanden 
naar Indonesi~ zonder te weten wat hij mocht ver 
wachten. "We hadden een afspraak gemaakt bij de 
Imogiri. Ik kwam daar aan en moest zitten in een 
kleine tempel. Oude wijze geestelijken baden voor 
mij." 

Hij werd vervolgens gekleed in traditionele kledij 
en gebracht naar het graf van Hamengkubuwono I. 

"Ik was nerveus. Maar ik dacht: ik moet gewoon gaan 
kijken. Er werd een rode loper voor mij uitgerold en 
de wijze geestelijken die daar zaten begonnen voor 
mij te bidden." Na enkele rituelen moest Moeljadi de 
berg op klimmen waar de graven lagen van Hameng 
kubuwono I tot en met 8. Ook daar werden rituelen 
gedaan. "Ik dacht: ik ben nu klaar. Maar ik moest gaan 
baden en weer andere kleding aan doen." 

In een andere kamer onderging hij enkele testen en 
daaruit werd door de wijze mannen vastgesteld dat 
hij wel degelijk de achterkleinzoon is van Sri Sultan 
Suljadi, Hamengkubuwono VII, en van adel is. "Het 
Sultanaat bestaat vanaf de dertiende eeuw, dus voor 
dat de Republiek Indonesi~ bestond. Wat men vaak 

denkt is dat de erfgenaam automatisch de oudste 
zoon of broer is, zoals dat in Westerse culturen ge 
beurt. Maar het sultanaat werkt met eeuwenoude 
strakke regels en wetten en mystieke inzettingen. 
Deze kunnen voor ons 'gewone' mensen een beetje 
vreemd overkomen. Maar het mystieke, de spirituele 
gewoontes zijn sterk verweven in de cultuur van het 
koningshuis", verduidelijkt schrijfster Quinn. "De fa 
milie van Moeljadi maakt opmerkingen en wijst naar 
de oudste broer. Maar zo gaat <lat niet daar. Bij Afri 
kaanse volkeren is er een orakel <lat de troonopvol- 

Bewijs van echtheid 
E~n van de eerste problemen die overwonnen oftewel 
bewezen moest warden is dat Soeprapto Tjokrowid 
jojo dezelfde persoon was als Soeprapto Moeijadi. Op 
de geboorteakte en de stamboom staat namelijk Tjo 
krowidjojo. Het onderzoek wees uit dat de zoektocht 
naar de kroonprins ook buiten de grenzen van Indo 
nesi~ had plaatsgevonden. En om zijn identiteit te be 
schermen besloot de prins toen om ais schuilnaam, 
de naam van zijn persoonlijke lijfwacht, met wie hij 
was gevlucht aan te nemen. Deze lijfwacht heette 
Raden Mas doctor Kediri Moeljadi, een bataljonscom 
mandant belast met de lijfelijke bescherming van de 
kroonprins. "Ik zocht bij de familie naar informatie 
maar kon niets vinden en 
ik kreeg ook geen enkele 
medewerking hiervoor. 
Ook niet van de oudste 
zoon van mijn grootva 
der die zei geen informa 
tie te hebben." 

Via de Indonesische 
ambassade werden de 
stukken onderzocht en in 1995 werd het bewijs gele 
verd dat het werkelijk ging om dezelfde persoon. "Ik 
was nog vrij jong en frede frede (angstig), wist niet 
wat ik moest verwachten en heb alles la ten staan." Uit 
eindelijk had een naaste vriend van Moejladi hem 
aangemoedigd om de zaak weer op te pakken. Toen 
zijn de stukken voor de tweede keer naar Indonesi~ 
gestuurd voor verificatie en om een bewijs van echt 
heid te verwerven vanuit Yogjakarta. "Ik kreeg te 
horen dat mijn grootvader werkelijk de kroonprins 
was en dat ik als nazaat ook van adel ben." 

Via de ambassade is in 2018 de bezegelde bijbeho 
rende brief uit de kraton naar Suriname gestuurd. Een 
oud traditioneel in Javaanse hoftaal honotjoroko ge 
schreven brief, die zelfs de mensen van de ambassade 
niet goed konden lezen. Het was Pak Sapto Sopawiro 
die uiteindelijk de brief kon vertalen. 

jonge kroonprins in Suriname terecht kwam omdat 
zijn ]even in gevaar was. "We mogen de redenen daar 
toe niet vrijgeven, maar zijn te weten gekomen dat 
mijn status voordat ik werd geboren al was vastge 
steld." In 1990 pas nadat zijn opa was overleden is 
Moeljadi het onderzoek gestart. 

"Mijn opa vertelde vaak verhalen over de kraton en In 
donesi~, maar mijn familie, de andere kinderen, ge 
loofden er niets van; ze dachten: hij is een oude man 
die leuke verhaaltjes vertelt. Maar ik heb bijzondere 
dingen meegemaakt met hem. Hij was een mystiek 
mens die kon toveren en mensen kon genezen. Ik heb 
dat van dichtbij gezien. Oat maakte ook dat ik zijn 
verhalen geloofde." 

Een deel van het verhaal is dat zijn grootvader als 

Moeljadi is in het dagelijks !even ondernemer en 
heeft zeven kinderen. 

Met de documenten kreeg hij richtlijnen van hoe 
hij naar Indonesi~ moest gaan en wat hij daar moest 
doen. "Mijn grootvader zei dat wanneer ik er naar toe 
ga, ik niet direct moest gaan naar de kraton, maar 
eerst naar de Imogiri moest, de heilige begraafplaats 
van de vorsten." Vreemd was het dat de oude man 
hem de opdracht gaf om naar Indonesi~ te gaan. 

Heilige begraafplaats 
Na de presentatie 'Silence the 
truth, de verborgen sultan van 
Yogyakarta, Indonesia', ver- In het midden Raden Robert Moeljadi geflankeerd door ambassadeur Panka en schrijfster Reginia Quinn en andere notabelen tijdens de boekpresentatie in Sana 
scheen een artikel op de website Budaya.-. 
vande Ware Tijd. In commentaren 
bij dit bericht staat dat het verhaal niet of niet hele 
maal waar is. Moeljadi maakt er geen woorden aan 
vuil door te ontkennen, maar steekt direct van wal 
door ta! van documenten te laten zien die allemaal 
voorzien zijn van 'Royal Seals' van de kraton, het ko 
ninklijk paleis in Yogyakarta. Het verhaal begint bij 
grootvader Raden Mas (Sultan) Soeprapto Tjokrowid 
jojo, kroonprins en negende zoon van Sri sultan Sul 
jadi, Hamengkubuwono VII (overgrootvader). 

G
ekleed in een luchtige 
zwarte trui met daarop 
het insigne van het ko 

ningshuis van Yogyakarta, de 
grote rode arend met opgeheven 
vleugels omrand met goud, 
komt, met een brede Jach Raden 
Roberto Moeljadi binnenlopen. 
Zijn protocol-officer Vincent Le 
pelblad begeleidt het gezelschap 
naar de tafel waar het gesprek zal 
plaatsvinden. Bij de presentatie 
van boek 'Silence the Truth' vo 
rige maand geschreven door Re 
ginia Quinn, waarin alles wordt 
uitgelegd, was Moeljadi formeel 
gekleed. 

"Ik ben deze hele reis gestart 
zodat er eerherstel kon plaats 
vinden van mijn grootvader .....", 
vertelt hij. Het is een spannende 
reis geworden, vol spirituele ele 
menten die began toen zijn 
grootvader in 1987 een stapel do 
cumenten waaronder de stam 
boom van de familie, aan hem 
overhandigde met de woorden: 
'deze moet je bij je hebben als je 
naar Indonesi~ gaat'. 

'Wanneer wordt iemand wakker en krijgt te horen dat 
hij of zij van adel is? Het is niet iets dat je kan verwer 
pen.' 

Schrijfster Reginia Quinn 
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