
Voor de VPRO dook Adriaan van Dis diep in  
           zijn familiegeschiedenis. Hij bezocht het  
      kamp waarin zijn moeder verbleef,  
de spoorlijn waaraan zijn vader werkte en  
              het geboortehuis van zijn drie zusjes.   
Dat bracht het nodige naar boven. “Dit was de  
   confrontatie die ik niet eerder aandurfde.”

‘De verscheurdheid  heeft mij gevormd’
Adriaan van Dis op   zoek naar zijn Indische roots
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Hoe zat het ook alweer met Nederlands-Indië? 
Zeventig jaar geleden kwam 
er officieel een eind aan de 
kolonie Nederlands-Indië. 
Onze economie dreef in die 
tijd voor een groot deel op de 
rijkdom van het eilandenrijk; 
producten als tabak, koffie, 
thee, rubber, specerijen en 

Indonesië. Zeventienduizend eilanden 
(17.508 om precies te zijn), meer dan 
tweehonderd talen en dialecten. De  
nationale taal, Bahasa Indonesia, moet 
eenheid suggereren, maar dat is nog 
altijd een moeilijk proces, aldus van Dis. 
Ooit was die gigantische archipel ‘van 
ons’. Nederlands-Indië, de verre, tropi-
sche kolonie die werd gesticht in 1815 en 
waar we na een bloedige guerrillaoorlog 
in 1945 afscheid van moesten nemen. 
Voor veel ouderen is ‘ons Indië’ een stuk 
geschiedenis dat melancholie oproept. 
Tempo Doeloe ofwel: de goede oude tijd. 
Het warme gevoel dat Wieteke van Dort 
als Tante Lien vertegenwoordigt. De 
stille kracht. De Indische rijsttafel. Bij 
anderen roept het woord ‘kolonie’ juist 
gevoelens van schaamte of woede op.  
De familiegeschiedenis van Adriaan  
van Dis is onverbrekelijk verbonden  
met Nederlands-Indië. Hij is de zoon van  
een Indische Nederlander, de tweede 
man van zijn moeder, een Brabantse 

boerendochter. Haar eerste echtgenoot,  
een Indische KNIL (Koninklijk Neder-
landsch-Indisch Leger, red) -militair  
en vader van haar drie dochters, werd 
tijdens de Japanse bezetting onthoofd. 
Moeder en dochters zaten drieënhalf jaar 
in een jappenkamp. Ook Adriaans vader 

‘ Ik ben een oude koloniaal
            in het diepst van mijn gedachten’

ij heeft vannacht enorm liggen woelen, vertelt hij. 
Gedróómd! Door deze televisieserie is  
er in zijn hoofd zo veel omgewoeld. 
Twijfels: Is het allemaal wel voldoende 
neergedaald? Heb ik het allemaal wel 
goed verteld? Ook zijn vader, die over-
leed toen Adriaan tien jaar was, zat 
 opeens weer op de bedrand. Weer die 
vragen. Wat herinner je je nou als kind 
van tien van je vader? In hoeverre wordt 
zo iemand een fictieve figuur van je 
 verbeelding? Van Dis: “Als ik aan hem 
denk, ga ik meteen met een Indisch 
 accent praten. Ook in het begin van de 
serie deed ik dat. Dan zie je mij met de 
zoon en dochter van Soekarno (voor-
malig president van Indonesië, red.)  
en dan (met vet accent) prrraat ik zo ja, 
dan ga ik voorrrlezen ja.
Dan scháám ik me als ik dat terugzie!  
Ik ben heel latta, zoals dat in het Maleis 
heet, ik pas me aan, neem gemakkelijk 
accenten over.” Zucht: “Daar lag ik  
vannacht dus over te woelen.”

was door de oorlog getraumatiseerd.  
Het schip waarop hij voer werd getor- 
pedeerd en vervolgens werd zijn vader 
tewerkgesteld aan de Pakanbaroe-
spoorweg op Sumatra. Nadat alle  
(Indische) Nederlanders in 1945 als  
ongewenste vreemdelingen werden 

gezien en het land moesten ontvluchten, 
kwam het gezin in een repatriantenhuis 
in Bergen aan Zee terecht. Daar werd in 
1946 Adriaan geboren. Met die ‘bruine 
halfzusjes’ en zonder eigen Indische 
geschiedenis, voelde het blanke kind - 
‘Ik ben één zestiende Indo’- zich een 
buitenstaander. Piepen of klagen mocht 
niet, hij had immers nooit in een kamp 
gezeten. Hoe dat kind omging met zijn 
bestaan tussen aardappel en rijstkorrel 
en zijn steeds meer in de war rakende 
vader tekende hij op in zeer succesvolle 
boeken waaruit, zoals hij eens verklaarde, 
‘de stem van de naoorlogse generatie 
klonk, die met de ingehouden woede van 
hun ouders waren opgegroeid.’
Dat werk is nu gebundeld in De Indië  
boeken, die Indische duinen, Familieziek, 
Op oorlogspad in Japan en enkele losse 
verhalen bevat.
Op televisie kunnen we nu elke zondag-
avond kijken naar de VPRO-documen-
taireserie Van Dis in Indonesië, waarin 
de schrijver op zoek gaat naar sporen 
van voormalig Nederlands-Indië in  
het huidige Indonesië. Op de typische 
Van Dis-manier. Persoonlijk. Gedreven 
(“Ik heb geprobeerd om Bahasa te leren, 
maar dat is moeilijk!”). En kritisch  
natuurlijk, dat ook. “Toen we daar in 
1945 niet meer welkom waren bleken  
er op een bevolking van vijftig miljoen 
hooguit vijftig Indonesiërs te zijn afge-
studeerd aan de universiteit. 98 procent 
van de bevolking was analfabeet.  
Curieus, vind je niet? Toch lieten we  
dat arme land ook nog betalen voor de 

suiker werden wereldwijd 
verhandeld. De Nederlanders 
woonden in mooie grote  
huizen, de Indische bevolking 
werd vooral ingezet als laag-
betaalde bediende of arbeider. 
Deze periode is beeldend 
beschreven in de boeken van 

onder meer Multatuli, Hella  
S. Haasse en F. Springer. In 
1942 viel Japan Nederlands-
Indië binnen. De aanwezige 
Nederlanders en Indische 
Nederlanders werden in de 
zogenaamde jappenkampen 
opgesloten. Na de capitulatie 

verklaarden Indonesische 
nationalisten in 1945 onder  
leiding van de latere president 
Soekarno en latere vicepre- 
sident Hatta Nederlands-Indië 
eenzijdig onafhankelijk.
De aanwezige (Indische)
Nederlanders werden als 

▶

▶
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‘ Mijn moeder is ‘jong’ gestorven, 
        ze werd maar 100, terwijl 104 in haar familie gebruikelijk is’

nationalisatie en voor de beschadigingen 
die tijdens de politionele acties zijn aan-
gericht. Die afbetalingen zijn pas in 2003 
voldaan. Wat hebben wij daar eigenlijk 
gedaan? Begrepen mijn ouders iets van 
de aspiraties van die mensen? Dat zij hun 
eigen land wilden beheren? Er recht op 
hadden om hun eigen fouten te maken? 
Het is moeilijk te begrijpen waarom het 
destijds volkomen vanzelfsprekend was 
dat we daar naartoe gingen.”

tweede man en kinderen naar Nederland  
gevlucht, man wordt gek, sterft op zijn 
41ste, twee dochters en een kleinkind 
verloren...” Hij pauzeert even en ver-
zucht: “Dat is niet gering. Wanneer het 
af is?” Met een afwerend gebaar: “O, dat 
kan nog jaren duren.”
Hij roert in zijn thee en zegt spottend: 
“Je kent de uitspraak toch? An unhappy 
childhood is a writer’s goldmine.”
Het heeft Adriaan van Dis veel tijd en 
moeite gekost om zijn achtergrond  
te plaatsen en te begrijpen. “Die ver-
scheurdheid heeft mij gevormd. En mis-
vormd. Ik heb er van alles aan gedaan 
om daarmee voort te kunnen en daarom 
vond ik het ook heel spannend om deze 
serie te maken. Diezelfde verscheurd-
heid zie ik ook bij de tweede generatie 
Turken en Marokkanen. Ook zij hebben 
ouders die geestelijk in een land wonen 
dat allang niet meer bestaat. En tegelij-
kertijd zijn ze zo slim om zich aan te 
passen in hun nieuwe wereld. Door mijn 
vader als een migrant te gaan zien werd 
ik de situatie een beetje de baas, hoe raar 
dat ook klinkt. Hij was niet langer de 
wrede rare man, maar iemand die zijn 
status had verloren, die in herinneringen 
leefde en zijn zoon klaarstoomde voor de 
volgende oorlog. Hij was een man die 
kwetsbaar was geworden.” ■

Kortingsbon
Met deze bon betaalt u in de periode  
van 06-04-2012 t/m 06-07-2012  
in de boekhandel geen € 17,50 voor  
De Indië boeken van Adriaan van Dis  
(ISBN 9789045705712), maar € 15.  
Dit is een korting van € 2,50.
Actienummer: 901-93323

ik wil. Het was heftig in sympathie en 
antipathie. I’ve got it under my skin. 
Letterlijk. Indonesië heeft op een of  
andere rare manier met mijzelf te maken 
en ook met een deel van mijzelf waar ik 
niet bij hoor. Hoe wazig het ook klinkt, 
ik kan het niet helderder zeggen.”
De confrontatie viel niet mee, geeft hij 
toe. “Op een ereveld voor de gevallenen 
kreeg ik een enorme huilbui. Dan merk 
je dat het er toch nog zit, dat meer van 

de inheemse bevolking omdat haar man 
in dienst was van het KNIL, maar ze 
werd ook met de nek aangekeken door 
de Nederlanders omdat ze met een veel 
te donkere man was getrouwd.
Tijdens deze reis speelde zij een grotere 
rol dan ik had verwacht, ik heb het ook 
voortdurend over haar. Jaren voor haar 
dood - ze is ‘jong’ gestorven, ze werd 
maar 100, terwijl 104 in haar familie 
gebruikelijk is - heb ik haar uitgebreid 

ongewenste vreemdelingen 
gezien, aangevallen (de bersi-
aptijd) en naar Neder land 
gerepatrieerd. Aan de vier 
jaar durende strijd om onaf-
hankelijkheid - de politio nele 
acties - kwam in 1949 een 
einde. Soekarno riep toen  
de onafhankelijke Republik 

Indo ne sia uit. Hoeveel 
Indische Nederlanders er in 
Nederland zijn is niet bekend 
omdat die groep moeilijk is af 
te bakenen. Tot de Indische 
Nederlanders worden zowel 
de ‘volbloed’ Nederlanders die 
in voormalig Nederlands-Indie 
zijn geboren, als de ‘mengelin-

gen’ ofwel de Indo-Europeaan 
(Indo) gerekend. Overbekend 
in dit opzicht zijn Anneke 
Grönloh, Annette Malherbe, 
Sandra Reemer en Ernst 
Jansz, maar er zijn veel meer 
BN'ers met Indisch bloed.  
Een greep: Frits Bolkestein, 
Sylvie van der Vaart , Prinses 

Laurentien, Jamai en Dinand 
Woesthoff.  Willem Nijholt  
en Wieteke van Dort zijn wel 
Indische Nederlanders, maar 
geen Indo omdat ze geen 
Indisch bloed hebben. Zij wor-
den tot de totoks gerekend, 
wat letterlijk buitenstaander 
betekent.

Elke aflevering begint Van Dis met de 
zin: ‘Indonesië, het land waar ik het 
meest nooit geweest ben.’ Intrigerend, 
maar is het waar? “Ik was er al wel  
geweest,” legt hij uit, “maar dit was de 
confrontatie die ik niet eerder aandurfde. 
Echt kennisgenomen van het kamp van 
mijn moeder, van de spoorlijn waar mijn 
vader aan heeft gewerkt of van het  
geboortehuis van mijn drie zusjes had ik 
nog niet gedaan. Dat zit wel in deze 
serie. Ik neem telkens iets kleins, iets 
persoonlijks, en onderzoek hoe groot de 
echo van de Nederlandse aanwezigheid 
is in het heden.”
Op de vraag of hij zich thuisvoelt in dat 
land dat hij vooral kende van horen  
zeggen, maar dat door zijn achtergrond 
toch zo vertrouwd moet zijn, is het ant-
woord: “Ik heb meer met dat land dan  

verdriet waar ik overigens heel goed mee 
kan leven en waar ik altijd omheen zeil. 
Opeens brak dat open. Daar kwam bij: 
mijn moeder is anderhalf jaar geleden 
overleden. Dat was ook nog vers.”
Zijn moeder moet andere herinneringen 
aan Indië hebben gehad dan de gemid-
delde koloniaal. Van Dis: “Dat is vaak 
meer ‘Tante Lien’, zal ik maar zeggen. 
Tja, het is geen kunst om goed te leven in 
een prachtig groot wit huis vol personeel 
dat een halve stuiver verdient. Dat zou ik 
ook wel willen. Lacht: “Als ik ergens 
goed in ben, is het wel in het hebben van 
personeel. Ik ben een oude koloniaal in 
het diepst van mijn gedachten.” Buigt 
voorover: “Nou, de kop hebben we!”
Weer ernstig: “Mijn moeder woonde 
echter in de verste buitengewesten waar 
ze met achterdocht werd bekeken door 

ondervraagd. Met die bagage kon ik deze 
reis maken en reisde ik soms een beetje 
door haar leven, in haar verbazing en 
herinneringen. Ik kan het iedereen aan-
raden hoor, om je ouders over hun leven 
te interviewen. Pak pen en papier of een 
opnameapparaat en ga zo zitten dat je 
vader of moeder je niet recht kan aan- 
kijken. Begin simpel. Over hoe warm  
of koud het was. Hoe het huis eruitzag 
en op een gegeven moment komt er een 
stroom van herinneringen los...” Over 
het wonderbaarlijke leven van zijn  
moeder zal zijn volgende boek gaan.  
Een dik boek, dat moet wel, want,  
somt hij in telegramstijl op: Brabantse 
boerendochter trouwt met donkere 
Indo, woont in Nederlands-Indië,  
Japanse bezetting, met drie dochters in 
jappenkamp, eerste man onthoofd, met 

Van Dis in Indonesië bestaat uit acht delen  
en is elke zondagavond om 20.25 uur te zien 
bij de VPRO op Nederland 2. De boeken van 
Adriaan van Dis verschijnen bij uitgeverij 
Augustus.
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