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Mijn moeder ging met haar ouders al heel 
jong naar Nederland, als de oudste van zeven kinderen. 
Haar broers en zussen zijn allemaal in Nederland geboren, 
zij als enige in het net onafhankelijke Indonesië. De Indi-
sche roots werden al snel ‘vergeten’. Weggestopt. Een-
maal in Nederland was aanpassen het sleutelwoord, niet 
alleen in haar familie, maar voor heel veel Indo’s die naar 
Nederland kwamen.
Mijn opa vocht in het KNIL en zat vast in een Jappenkamp 
tijdens WOII. Nadat de Japanners capituleerden en WOII 
officieel beëindigd was, riep Indonesië de onafhankelijk-
heid uit. Nederland probeerde met zogenoemde politio-
nele acties, ofwel oorlog, zijn kolonie te behouden. Dat 
ging niet door en alle inwoners met een dubbel paspoort 
kregen de keus de Indonesische of Nederlandse nationa-
liteit aan te nemen. KNIL-militairen werden gezien als de 
vijand door de jonge Republiek, dus de meesten kozen 
ervoor naar Nederland te gaan. Voor die vlag hadden ze 
gestreden. Eenmaal in Nederland aangekomen werden de 
Indische Nederlanders allesbehalve hartelijk ontvangen. 
Dat deed pijn. Maar daarover werd niet gesproken. In 
veel Indische families worden emoties onderdrukt, men-
sen zeggen: het verleden is voorbij, laat het met rust. We 
moeten verder. We hebben ons geruisloos aangepast.
Mij interesseerde het wel. Ik ben op zoek gegaan naar 
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hoe het zit. Uiteindelijk zijn mijn wortels heel divers. Aan 
de Nederlands-Indische stam zitten ook takken uit China  
-mijn oma- en de Molukken -mijn opa-.

Dat ik Indische ben, was er altijd wel in mijn kin-
dertijd, maar het was iets heel normaals. Wel werd ik 
gepest door andere kinderen op school vanwege mijn 
kleur - terwijl ik zelfs een nogal lichte huid heb. Toch was 
ik ‘anders’. Ik was me aanvankelijk niet bewust van dat 
anders zijn. Mijn Indische achtergrond was geen onder-
werp van gesprek. 
Er waren wel verschillen tussen de kanten van de familie. 
Ik merkte bijvoorbeeld dat er aan de Indische kant van 
de familie meer gezelligheid was. Een feest of verjaardag 
werd steevast een moment van veel eten, lachen en dan-
sen. De Hollandse variant bestond toch meer uit zitten in 
een kring en blokjes kaas en worst rond laten gaan. Tja…
Indisch koken deed mijn Hollandse vader, die dat geleerd 
had van zijn schoonmoeder - mijn Indische oma. Hij was 
dol op Indisch eten, maar mijn moeder maakte het nooit 
zelf klaar. Zij droeg haar Indische roots niet uit.
Ik kreeg wel interesse in het Indische stuk van mijn ach-
tergrond. Ik maakte op school al een scriptie over ‘Indo’s 
tussen wal en schip na WOII’.

In mijn tienertijd kwam mijn Indische oma bij ons in 
huis wonen omdat het slechter met haar ging. Ook mijn 
moeders gehandicapte zus woonde bij ons in huis. Dat is 

denk ik wel typisch Indisch: voor je familie zorgen.
In mijn tienerjaren werd de verhouding met mijn oma wel 
problematisch, omdat ik voelde dat er iets niet klopte en 
er uitdrukkelijk niet gesproken werd over het verleden. 
Pas later besefte ik dat er een heel verhaal achter mijn 
geschiedenis zit.
Tegen dat zwijgen heb ik wel geageerd, terwijl het mijn 
broer bijvoorbeeld niet raakte. Ik ben ervan overtuigd 
dat de pijn via de vrouwelijke lijn werd doorgegeven. Ik 
voelde heel sterk dat ik iets moest loslaten tijdens mijn 
tweede zwangerschap. Ik droeg mijn hele leven al een 
soort verdriet mee dat ik niet kon plaatsen, voelde me 
vaak een buitenstaander. Nu denk ik dat het trauma van 
mijn oma is doorgegeven aan mij. Iets wat herkenbaar is 
voor heel veel derde generatie Indo’s, ontdekte ik bij het 
maken van I.N.D.O..

Inmiddels heb ik twee dochters. Ik voorvoelde 
wel dat het zo zou zijn. Dat vind ik heel bijzonder: dit is 
wat mij betreft de kans om de lijn van pijn te doorbreken. 
Die eindigt bij mijn kinderen. Dat is natuurlijk niet vanzelf 
geheeld. Ik heb samen met mijn moeder een opstelling 
gedaan. Mijn opzet was dat mijn moeder haar emoties 
eens zou voelen, dat leek me goed voor haar. Toen we 
eenmaal met de opstelling begonnen, was ik degene die 
als eerste in tranen zat, echt. Het was goed. Het raakte 
me enorm en maakte veel helder. Ik heb toen kunnen zien 
dat ik wel degelijk verdriet en emoties meedroeg waarvan 
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ik me niet bewust was. Zaken die ik altijd had ervaren als 
uniek voor mijn karakter, herkende ik nu als doorgegeven 
aspecten uit het familiesysteem. Ook frappant: mijn moe-
der zag de opstelling waarin ik en mijn oma neergezet 
waren, en zij besefte toen: ‘Dit is precies de situatie die 
ik ook met mijn oma had.’ Ook stelden we de landen op: 
Nederland, Indonesië en voormalig Nederlands-Indië. Zo 
kon ik voelen hoe geworteld ik op ieder van die plekken 
stond. Het gekke is dat ik op elke plek een andere sensatie 
had.
Toen ik trouwde, heb ik in Indonesië een boom geplant 
voor mijn dochter en eentje voor mijn moeder. Dat was zo 
kloppend om te doen. Ik ben nu trots op mijn identiteit, 
terwijl ik vroeger juist niet anders wilde zijn. 

Met een sjamaan raakte ik in contact toen ik zwan-
ger was van mijn tweede. Zonder de details te kennen, 
ging ik een sessie met haar in. Dat was spannend, een 
niet-rationeel te volgen ritueel met drums en veren en 
weet ik het - ik ging voortdurend heen en weer tussen 
gêne en overgave. Mijn nuchterheid en mijn spirituele 
kant wisselden elkaar af. Na de sessie merkte ik direct dat 
ik vrij kon ademen. Iets wat me al tijden niet lukte en wat 
wel degelijk belangrijk voor me was. Tijdens de bevalling 
van mijn eerste dochter was juist het ademen een sleutel 
geweest. Via mijn diepe ademhaling kon ik een positieve 
invloed uitoefenen op mijn baby’s hartslag. Essentieel! 
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Dat mijn adem nu vrij werd dankzij de sessie, gaf me een 
signaal dat er iets vrijgemaakt was in mij. 
Systemen hebben hun doorwerking, generaties lang. Ik 
geloof, nee, heb zelfs ervaren, dat je trauma kunt helen, 
juist tijdens een zwangerschap. Voor mij was het helder 
dat ik het verdriet van eerdere miskramen, maar ook 
het verdriet uit mijn Indische verleden wilde aanpakken, 
zodat ik mijn ongeboren kind er niet mee hoefde belas-
ten. En dat kan weer positief doorwerken in de generaties 
na mij. 

Toen ik moeder werd, realiseerde ik me dat mijn 
kinderen alleen datgene van hun Indische roots leren wat 
ik hen zelf meegeef. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt 
aan een documentaireserie over de culturele erfenis van 
Nederlands-Indië en dat geeft me een goed gevoel. Ook 
om aan mijn dochters te kunnen tonen, als zij ooit vragen 
hebben over hun afkomst. Het voelt alsof ik hun bagage 

lichter heb gemaakt door de Indische geschiedenis aan 
het licht te brengen. Het krijgt op die manier een plek en 
zo hoeft het de volgende generatie niet verder te belas-
ten. Dat is - denk ik - ook iets wat bij uitstek in de derde 
generatie kan plaatsvinden. Voor de twee generaties die 
voor mij kwamen, was het te moeilijk om stem te geven 
aan de pijn. De jongere generaties kunnen dat wel.
Erkennen van de pijn is volgens mij een sleutel in het 
lichter maken van een trauma. Voordat je iets los kunt 
laten, moet het gezien worden. Verzwijgen en vasthouden 
maakt het zwaarder. Het is heel puur: zien dat de pijn 
er is. En dan kan het oplossen. Doordat ik me de laatste 
jaren zo in mijn wortels heb verdiept, ben ik steviger in 
mijn schoenen gaan staan en heb ik als mens, als meisje 
en als moeder enorm kunnen groeien. Wat vroeger bela-
den was, is nu een verrijking geworden.
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