STAD EN STREEK

woensdag 16 augustus 2017

5

BR

Tweede generatie wil taboe op Nederlands-Indië voorgoed doorbreken

Zware verhalen over vergeten
levens en verdrongen pijn
Wat valt er 72
jaar na het
einde van de
oorlog nog te
zeggen over
de Japanse
bezetting en de
Bersiaptijd in
NederlandsIndië? Best
veel , zo blijkt
tijdens de
Indiëherdenking
bij huize
Raﬀy in
Breda.
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Na de toespraken is er een defilé langs het Nederlands-Indië-monument en worden er bloemen gelegd. FOTO JOHAN WOUTERS/PIX4PROFS

Freek de Swart
Breda

Het is een drukke bedoening in de
mooie tuin van huize Raffy. Er
zijn hoogwaardigheidsbekleders,
militairen en natuurlijk veel hoogbejaarde Indische Nederlanders en
Molukkers. De laatste Mohikanen
van een generatie toen Indonesië
nog Ons Indië was.
Tijdens de herdenking komen
echter vooral de nazaten van deze
mensen aan het woord die thuis
hun Indische roots meekregen als
taboe.
Zo vertelt Jos Banse over een Indische opa die zelfs in de verhalen
van zijn ouders niet bestond. ,,Kan
je van iemand houden die je niet

Poolse op
beiaard
BREDA Vanaf de Bredase toren
klinkt morgen een combinatie
van beiaardmuziek en elektronica. Het is een concert van de
Poolse beiaardier Monika
Kazmierczak. Om haar muzikale klokkenspel goed over te
laten komen zijn speakers op de
toren geplaatst. Het concert is
onderdeel van de Augustus Beiaardmaand enstart om 19 uur.

kent?’’, vraagt de man aan het publiek.
Het blijkt een retorische vraag,
want Banse is nooit gestopt met
het graven in het verleden van zijn
voorouders. ,,Nu, zoveel jaren en
twee generaties verder ben ik nog
steeds op zoek naar duidelijkheid.’’
Ron Meijer vertelt even later
over hele andere demonen. Als
kind van een Nederlandse moeder
en een Japanse soldaat werd hij
hier gezien als kind van de vijand.
Dat zijn latere stiefvader een
KNIL-militair werd met een verleden in een Jappenkamp hielp ook
niet. ,,Met het ouder worden kreeg
ik het gezicht van zijn Japanse
kampbewakers.’’

Een verzoeningsreis met zijn
stiefpa naar Japan in 1998 hielp de
wonden uit het verleden te helen.
De Japanners bleken aardige mensen die zich schuldig voelden voor
de acties van hun ouders. ,,Deze
Japanners waren niet mijn vijanden, dat waren die lui met die petjes!’’
De zware verhalen over vergeten

Met het ouder worden
kreeg ik het gezicht
van mijn stiefvaders
Japanse bewakers
– Ron Meijer

levens en verdrongen pijn worden
om de zoveel tijd afgewisseld door
muziek van het Raffykoor. Vooral
de dirigent kan goed uit de voeten
met nummers als We'll meet again.
De man swingt zelfs zo dat hij
even later letterlijk middenin het
publiek staat te dirigeren.
Na de verhalen en de muziek
volgt het signaal taptoe: het hijsen
van de vlag en de veteranen die
deze twee rituelen eer bewijzen.
En hoewel velen van hen niet
meer in staat zijn te lopen gaat het
salueren vanuit een rolstoel nog
best.
Na afloop legt Walter Kessels uit
waar het taboe op het eigen verleden van de Indische Nederlanders
vandaan komt. ,,Het is Oosterse

schaamte eigenlijk, al zullen veel
Nederlands-Indiërs het daar niet
mee eens zijn.’’
Ook zijn Indische ouders wilden
niet dat hij terugkeek naar het
‘vernederende’ verleden destijds
in Indië, maar dat hij zich richtte
op een toekomst in Nederland. Dat
was begin jaren vijftig nog een
land in wederopbouw, waar weinig oog was voor de Indo’s die naar
Holland waren gerepatrieerd en er
was al helemaal geen oor voor hun
verschrikkelijke verhalen.
Toch gelooft Kessels in de overlevingskracht van de Indische cultuur nu en in de toekomst. ,,Die
identiteit is net bamboe. Die buigt
mee met de wind, maar is oersterk.’’

Hoger beroep in zaak jonge woningovervaller
OOSTERHOUT/BREDA De advocaat van Oosterhouter Hamza
el B. (18) gaat in beroep tegen
de straf die de Bredase rechtbank zijn cliënt heeft opgelegd.
El B. kreeg die voor het plegen
van drie woningovervallen
(waarvan een op de echtgenote
van zijn Bredase werkgever) en
een autodiefstal.

De rechtbank legde El B. begin augustus twee jaar jeugddetentie en

jeugd-tbs op. Justitie had graag gezien dat El B. volgens het volwassenenstrafrecht zou zijn veroordeeld,
maar het Openbaar Ministerie is
volgens woordvoerster Elke Kool
toch ‘tevreden’ met het vonnis. De
advocaat van de Oosterhouter, mr.
Tom van Asseldendelft de Coningh,
was niet in de gelegenheid een toelichting te geven op zijn beslissing
om in hoger beroep te gaan.
Op 19 februari 2016 werd een 72jarige vrouw overvallen in haar wo-

ning aan de Maalsteen in Oosterhout. Drie jonge mannen kwamen
haar huis binnen. Ze werd de
woonkamer in getrokken, kreeg
een wapen op haar hoofd en er
werd een mes naar haar gericht. In
maart vorig jaar vond een overval
plaats aan de Slotlaan in Oosterhout. De 81-jarige bewoner werd
op zijn hoofd geslagen en moest
naar het ziekenhuis. El B. pleegde
de overvallen – en een derde overval op een woning aan de Spank in

Breda – toen hij 16 en 17 oud was.
Uit het vonnis blijkt dat de eigenaar
van de woning in Breda de werkgever van El B. was. De Oosterhouter
meldde zich die dag ziek en sloeg
toe toen de echtgenote van de
werkgever alleen thuis was.
De rechtbank in het vonnis: ‘[dit
zijn] ernstige delicten die verdachte
heeft gepleegd waar verdachte op
geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor wil nemen.’ El B. heeft
steeds ontkend.

