


op e3 jarige leeftijdis mijn vader over
leden aan een viervoudig herseninfarct.
'Een mooie leeftijd,' hoorde iknazijn
overlijden meerdere malen. Zeker niet
onwàár. Màar het neemt niet weg dàtje
àls kind na hei verliesvrn een ouder v:r*
met restvrrgen !chterblijft. wls mijn
vader wel echl zogelukkig als hij deed
voorkomen in hel tehuis w rwijhem
vxnwege zijlr alzheimer moesten pláetseni
Hoegoed kende ik hem eigenlijk?
N-a een val uit zijn bedwerd mijn vader
tegen zijn zin en dievàn ons in opgenomen
in een verzorgingstchuis. Als ik hem
opzocht in zjjn nieuwe 'thuis' kwam hij
altijdopgewekt op mijover. Maar voelde
hi jz ich diepvanbinnen ookechi zo? Hi j
viel lussen de ànderc bcwonen uit dc
toon- Mcl hel stràkgestcvcn boordjc v.rn
zijn overhemd. inclusi€fd.rs en zijn
eeuwigc kostuums. was hij het hccrlje van
de.rídeling. Toch z.rg ik hemerweleens
cengesprek voeren en dàn wií hij zijn
gezclschrp tc w.urderen. "Hel is hier
gezellig hoor. het lijkt netoÍzealtijdeen
lecslje vieren." reíereerde hijasn de
vrolijke Iuidrucbtigheid van zijn mede

Wrl gl11ll er nou ccht in jou oml dacht 
'kvlàk. MijnvadeÍbn uÍen turen, zwij

gend, denkend oí neuriènd. Wàs hij zo
introvcrtdoorzi jn Indonesisch zi jnof
droeti hijiets metzich mee? Ên wa.rrom
sprak hij zoweinig overzijn verledenl

Nieuwe kennismaking
Door Indonesiëte bezoek€nwil ik mijn
vader beter leren kennen. lk vlieg crnarr
n)e met mijn mrn en negenjarige zoon.
Zijn hoogb€j.urde brocr en /us. diebeiden
Nederl.mds spreken, ontvangen mij harte
lijk- Ook ontmoelen we, tijdenseenvoor
ons georganiseerde middag me! lekker
eten. mijnnevenen nichten van mijn leef
tijdenouder, én hun kindeÍen, in toiaal
een gei/3lschap vàn zo'n zestigman. Àan
mijn neefstel ik veel vragen. DooÍ de
verhalen die hij weer vàn zijn vàdeÍ. mijn
oorn. heeftgehoord, kleuren we het eeÍste
deel van het leven ván mijn vàder in.
Mijn vader was de zoon vàn een welge'
stelde ondernem€r en de oudste uit een
gezinvàn zeven kinderen. Zijn vader. de
opa die ik nooithebgekend, vondhetbeter

dat hij als oudste zoon nasr kostschool
ging. Daarwerd hij klaargestoomd om
verder te studeren. en leerde er Engels.
Nederlàndsen Duits. Dàt is iets wàt ikniet
wist. Wa:rom hij àls enige uiteengezin
vlrn zeven kinderennaar kostschool werd
geÍuurd, hed bij mij rltijd vÍegen
opgcroepen. Nu weet ik dat her €en eer
$,rs. Hopelijkbesefte hijook det hij om
een reden zo ver van huis wes. Op het
internaet ervoer hij wat discipline was.
Mijn vaderdeed wat hem werd opgedra
gen. maaÍ het kan niet eenvoudigzijn
gewcest vooreen kind v3nzcven. rcht,
negen jààr om álleen te zijn in ec'1
vreemde omccvinc.
De kostschool was gevcstigd in Trrutung.
ecn dorpopvier uurr i jden ven zi jn
geboortedorp. Mijn vàdeÍ spÍek nooitoveÍ
de tijd die hij dasr heeft doorgebracht,
nrarr het moet een eenzàme period€ voor
hen zijn geweest. Onder leidingvàn
Duitse missjonarissen werd hij met harde
hand voorbcreid op volwassenheid. llij
Ieerdeervrst hoe hij zijn bed moest
opmàken, heelsrràkzoalshi jàl t i jddeed,
cn hoe h ij goed gemanierd met anderen

PersoonlLlk

om moest gaan. Het moet in deze een
aàmheid zijn geweest dat hij ontdekte
dat zijn eigen gedàchtes go€d gezelschap
kunnen zijn. wànt mijn vader wàs vaak
stii, introvert, beschouwend, een tl'pische
denker. Hijhield altijd een deurtje gesbten
en wildenooit praten overzijn verleden.
Toch herken ikdiestilte in mezelf, alleen
heb ik meeÍdebehoefie ínjjn gevoelenste
delen, daarwaar hij ze voor zich hield.
Zijn broers werden thuis vàst door hun
moedergetroost, màffwieving hem op
nr een n.re droom ofdc bekende krokodil
onder lret bed? Hijle€rde zichzelÍop te
vmgen. om íerk en stmdvaslig le rij n.
wrnt d.lt wrsmijn trder. Een rots ilr dc
brending.

Pitt ge srrijd
Na dejrren op het in lernast kwam hi jop
zijn eifde weer thuis. Hij kwam terecht in
zijn sezin wràr de rollen al jàren wlrrcn
verdeeld en waar hjj als oudstc zoon zijn
plek moest heroveren. Dat moet mct drie
slcrke brocrs ecn piuigcstrijd h€bbcn
gclevcrd. Hijvoelde zich mhschien mmr
moeilijkthuis. Vaek liep hij elleen oveÍ de
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merkt, vertelde hij mijn moedereens,
vast om de geuren op te snuiven van de
stinkende doerian, de zoete ramboetàn
en de bitt€re lengset. en wellicht om zijn
thuis re ontlopen. Misschienis det de
echte reden geweest om na de politionele
:rctiesin 1949 op zijn twintigste de boot te
pakken om drie weken lang de oversteek
te maken. om in Nederland politicologie te
gáan studeren. Dat wàs immersdewens
vsn zijnvêdeÍ, maar misschien was het
ook wel een opluchting om zijn verleden
achter zichtelaten en aàndeandere keni

moeizaam. maer de momenten instilte
zijn waardevol. Het is fijn om in de
woning te zin waeÍin hjjopgroeide.
Door in zijn ouderlijk huis rond te lopen,
probeer ik me voor te stellen hoe het voor
hem moet zijn geweest om hier na al die
jeren internaat weer binnen telopen.
Ik zie hem voor me, w€Íelend over de
drempel náar binnen lopen, in een
woning die zijn thuis niet meerwas.
AIs ik de láwáaiige strsat even later wil
oversteken. weet ik niet weer ik mijn
hoofd als e€rste naartoe moetdreaien.

jaren geleden vestigden. Nieuwsgierig
komen de bewoners uit hun houten
huizen, omringd door kippen en kinderen
die ons achteÍnalopen. Ik telniet meer
dan zo'n twaalf huizen. om het als dorp
te betitelen is dan ook erg gen€reus, het is
meeÍeen kleine nederzetting van frmilies
die dezelfde áchtemaem dragen. Grappie
omtezien, zijn den ook de houten naam
bordjes die een de huizen zijn getimmerd
waaÍop mijn fámilieneem stáet. Een man
komt naar buiren gesneld en vÍeegt in
het Engels wàt we komen doen, weeÍ we
van&an komen en hoe mijn zoon heet.
Àls ik hem vertel dat hij Sam heet, zeSt hij
luidkeels: 'tuah, mr. Some Bodyl' Hij
lacht smakelijk om zijn eigen gÍap en ik
lech methem mee. Hij veÍtelt det Sem s
oJergroolope zo'n honderd jesr geleden
een vàn devoornaamste mennen van
Sientar wss en dat zijn naem nogsteeds
rondzingt. Hijvertelt hem dát hij daar
trotsop kenzijn, geeít hemeen íerme
hand en zweeit ons gedeg.
Als ik weer in de euto step. voelt het
bijzonder dat ik op de bodem heb gelopen
ven mijn Indonesische vooÍvedercn.
Ondenks mijn oer-Hollàndse opvoeding,
inclusieíde dampende stamppotten. de
pennenkoeken met sÍoop, de erwtensoeP
mel roSgebrood en de stukjes heringoP
toest, voel ik tijdens dez€ gehele reis een
diepe verwentschep met het land, met de
mÀn die mijn veder is. ja zelfs met de
wildvreemde man die nog steeds zwaàit
terwijl ik zijn gestalte steeds kleineÍzie

Gesloten boek
Het zijn veelal aànnames die ik door mijn
zoektocht heb gedaan, en oí mijn inter-
pretetie vsn zijn levensreis in de buurt
komt van de waaÍheid zel ik nooit te
weten komen. Hàdik hem meer meer
gevreegd, denl ik de hele reis lang.
Tegelijkertijd weet ik ook dat het geen zin
heeft om zo tedenken. Mijnvàdersprak
niet gmag over het verleden. li€t maar
moeiiijk iemànd binnen. Hij kon discus
siër€n voor tien, een monoloog houden
als hijjou wilde overtuigen ven zijn
mening, màaÍ hij zweeg veek àh het
hemrelf betroí. Het was een ongeschteven
wet dát je niet te dicht bij hem kon

I k ben nog niet gewend eán h€t verkeer
dat mijzowelvan links ah van rechts
voorbijreast. Bromfietstàxi's, busjes en
mennen met karretjes vol etensweàÍ, Ik
weet me door het verkeer naaÍ de over
kant te menoeuvreÍen, bekijk zijn huis
ván een afstand en besefdat ik hieÍmee
ook een d€el ván mijzelfbestudeer- Na ons
bezo€kje laten we ons doorhet drukke
verkeer rijden dooÍ een betjok, een fiets'
taxi. De zoete geuÍen die zo vàsk worden
genoemd om Indonesiè te beschrijven,
bestaàn echt: een mengeling !àn fÍuit,
kretektabek. klapperolie en koekjes
ontneeml mij deadem. Degeuren horen
bij dit lend, je raekt eraan gehecht. Het
kan niet enders den dat mijnvad€rdie
zo€te mengeling moet hebbengemist toen
hi eenmaal in Nederland woonde, al heeft
hij het nooiizobenoemd. Het enigewàar
hij echt niet buiten kon wes het pennetje
rijst, dat mijn moedeÍ dên ook tÍouw
57 jaar lang elke dag voor hem kookte.

Mn. Some Body
Om helemael naar de ooÍspÍong van d€
Íàmiliegeschiedenis terug te gaan, bezoe
ken we het Sibarani-dorp. Een minidorp
waar zijn vooÍouders zich honderden

'Misschien was hetvoor hem een
optuchting om zijnverteden achter
zichtetaten en aan de andere kant
van deweretd opnieuw te be$innen'

van de wereld opnieuw te beginnen.
Deerontmoeoe hij na een pàarjaarmijn
moeder op de tennisbàan. Hij werd op slag
verlieta. waarna h'jbesloot voorgoed in
Nederlànd tebliiven.

Kretek en klappenolie
Ik scharrel door zijn geboortedorp
Pematang Siantàr dàt tachtiSjáer late! is
uitgegroeid tor een stad. lk loop de straàt
in waar hij woonde, schop de slippeÍtjes
van mijn voetenomte voelenwat hii
voelde als hijoverde tegelsrende, natván
de regen. Dus hier liep hii dan.
Mijn vingers voelen àan de voordeur van
zijn ouderlijk huis wàar hij talloze keren
doorheen moet zijngelop€n. De klink 

'saengetast door de vele hànden die haaÍ
hebben aangeráakt. Sporen van handen.
krassen door sleutels die het slotniet zo

Dan komt de hoogbejaarde bewoonster
nieuwsgi€rig naar buiten. Zij spreekt
slleen Bahasà, de officiële tael in
lndonesië, wij spreken&tni€t. Maár els
de vrouw mijn familienaam hoort en ik
met gebaren uitleg waaÍom wij pal voor
haar deur staan, nodigt zij ons uit
binnen te komen. Het gesprek verloopt
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komen. Een wetdie nooit hardop wàs uit
gespÍoken, maàr die il. als kind eenvoelde.
Mijn vader bleef dàardoor voor mij àltijd
een gesloten boek wààr menig àvontuur in
wàs bel€efd, maardat hijniet liet lezen.
Ik hàd graàg íetsven hem will€n hoÍen.
ookrlwas het maaréén hoofdstuk. Om
te weten of hij zich ondanks zijn eenzàme
jeugd misschien toch soms gelukkig kon
voelen. En wlt hem troost bood :lls dit
nietzowas. Mijn zoon sam. met wie hij
een bijzonder st€rke bànd had, werkt
drn ookals een spiegelvoor mij tijdens
deze reis. Zo vrijáls hij h .rls kind.
onbezorgd en onbevrngcn, zo opgeskrten
zàt mijn váderopdie lecftijd. vsst goed
bedoeld, maaÍ toch in een kcurslijl
gegoten. Croicr kun het contmst hallst

D epene Laag
CedlLrende dczevierweken heb ik mijn

doclbereikt .  Ik hcb mi jn fàmi l ieontmoct
die zo gNstvrijcn wxrm was, wdàrdoor

wij er een hecl grotc frmilie hij hebben

Í{ckrcgcn, nl.t.lr ik hcbook nlijn vrdeÍ
beter leren kenDen. Ikbegr i jpzi jn st i l te
vcelmcer,  wn! verdcrgiNt drn r l lecn

mààr gesloten zijn. Het heeit een diepeÍ€
láag gekregen, . sof hij een stil verdriet
meedroeg det hijergens diep in zichzelf
hsdopgeborgen. Hetsterktmijomdàtik
ondanks hetverlies ook iets hebgewon
nen, zoals de h€rkenning vàn mezelf in
de rust van de cultuur. Veel nensendie
ik heb ontmoet str:len eenzeltde rust uit
zoals ik die bij m€zelf kan voelen, àlsoaik
met hen direct op eenzelfde golflengte zit.
voordat we ook maar een wooÍd hebben
gewisseld. Maàr ik herken mijzelfook
in dc typisch Indonesische maniervan
.ríhstcn, de kat uit de boorn kijken en het
ruiveÍ l1rnvoel€n ven stèren en situaties.
Eigcnlijk heb ik besl olbotà tuorldsi ik
krn dircctcr zijn dàn de gemiddelde
Indonesiër.  en Íkzegwqár het opstàl t
àh het nodig is in pl.rrtsvan mijin
zwijgzeàmheid 1e hullen.
Ik hcb mijn vrdcrbctcrlcren bcsrijpen
doorde voersl.rppen tc volgen die hijin
zijn vadcrlrnd heeft ge/ct. Misschien hid
ik dàt eerdcr moeten docn. rod.rt ikcrnog
met hem over harl kunnen prnten. MeAÍ
gclukkig hebben \tedr.rr in Nederl.rndeen
treizekcrë en zàlvende uitdrukking voorl
betor llrlltdin nooit.

tNDO'S rN
NEDERLAND
0p 15 augustus 1945 capit!
Leede Japan in d€ oorlog in
Zrlrdoost-Aziè. Ruim vier Far
Later. op 27december1949,
vond de soeverêiniteitsov€a-
dracht van d€ voormalrg€
Nêdêrlandse kolonie Neder-
landslndi€ plaats. Indon€slê
was voorlaan 6ên zelfslandig€
staat. Ind isch€ N6derlanders,
nwoners m€t Indon€sische
en Nederlandse vooroudêrs,
kond€n kiez€n: in IndonesE
bliiven of naer N€derland
kom€n. 0ngeveer 290.000
ndisch€ Nederlandeas
vorÍrden d€ eêrsle groep
Ínigrant€n die naar Ned€rland

nd schs Noderianderc z in
op le splits€n in da sgroepen:
delndo Europsanen, de
' Indo s. g€boren urt  een
Europesê en €en Aziatische
oud€r,d€'Totoks,diein
N€derlands'lndié ziin
geborcn maarwn wi€ b€rd€
ouders Europeaan ziin, €n dê
inlanders, diê hier vaak
kwaÍnen stud€rsn en van wrê
beide o!dêrs lndon6sisch

0p 15 augustus he.d€nken wl
noSaltiid hêt€ind€ van dê
oorlog in Zu doost-Azie.
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