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Z
wijgen, daar was  hij
goed in, de vader van
Carel Banse (62). Als
Indo Europeaan komt
hij, nadat  in 1949 de

onafhankelijkheid van Indone-
sië is erkend, naar Nederland.
Aanpassen is het credo. Niemand
krijgt iets te horen over de ontbe-
ringen die hij, veteraan Carel An-
ton Banse, heeft moeten door-
staan in Nederlands-Indië. Een
bewuste keus, niet achteromkij-
ken maar vooruit. Zwijgen als
wapen om zichzelf en zijn kinde-
ren te beschermen tegen pijn en
leed.  Zoon Carel doorbreekt het
zwijgen. ,,Woorden zijn mijn wa-
pen, opdat de geschiedenis van
Nederlands-Indië niet vergeten
wordt.”

Zittend aan de eettafel in zijn
woning in Etten-Leur, vertelt
Banse junior, zelf inmiddels grijs
aan de slapen, over zijn jeugd.
Over hoe hij opkeek tegen zijn
vader, zijn held, en hoe onbereik-
baar hij soms was. Zo voelde het
althans. Een vader, opgesloten in
zijn eigen wereld, die meer op
zijn gemak was tussen zijn kame-
raden uit het leger dan bij zijn ei-
gen kinderen.  

,,Bij zijn kameraden was hij
heel joviaal, ze hadden aan een
half woord genoeg. Dat wilden
wij als kind ook. Wij begrepen

het niet. Toen hij weer op mis-
sie ging naar Korea of

Nieuw- Guinea, voelde
het alsof hij zijn gezin
in de steek liet.” 

Er zijn spaarzame
geluksmomentjes
voor Banse. ,,Als jon-
getje van vijf zat ik
naast mijn vader die

een schildje  aan het

beschilderen was. Hij was erg cre-
atief. Ik mocht de penselen aange-
ven. Pa gaf me het gevoel dat we
samen iets moois maakten. Een
heel intiem moment. Daar zijn er
te weinig van geweest.” 

Banse junior wordt in 1955 ge-
boren in Overschie, waar ook
twee broers en twee zussen ter
wereld komen. ,,We mochten niet
opvallen, moesten Nederlands
spreken, de Nederlandse gewoon-
tes hanteren en goede cijfers ha-
len op school.” 

Over het verleden van zijn va-
der en moeder wordt niet gespro-
ken, nooit.  De oorlog, de jappen-
kampen, Nederlands-Indië,  het is

voelbaar aanwezig, maar  verbo-
den terrein. Het zwijgen van va-
der Banse heeft het gezin gete-
kend. 

Banse junior gaat een jaar of
tien geleden zelf op zoek naar de
geschiedenis van zijn familie.
Zijn oma en moeder blijken in
jappenkampen te hebben geze-
ten. ,,Mijn moeder kon als de be-
ste van niets, iets maken. Dat
heeft ze daar geleerd. Daar moes-
ten ze bij wijze van spreken van
een grassprietje nog een pan soep
maken.” 

Van zijn oma herinnert Banse
zich de altijd volle voorraadkast
met  een baal rijst. ,,Ze wilde ge-
woon nooit meer misgrijpen, dat
was in de kampen te vaak ge-
beurd.”

Zijn ouders groeien op in twee
verschillende culturen. Ze droe-
gen een zware last op hun schou-
ders, weet Banse nu.  ,,Symbool
voor die last staat de plunjebaal
uit het leger waarmee mijn vader
over heel de wereld gezworven
heeft”, vertelt Banse die met ge-
paste trots de plunjebaal laat zien.
,,Hier zit een zware last in. Die is
van mijn vader en laat ik ook bij
hem, maar ik wilde wel weten
wat er inzit. Ik heb er de afgelo-
pen jaren met respect steeds iets
uitgehaald, het onderzocht en
met respect weer terugge-
legd.”

Het heeft Banse  geholpen
zijn vader beter te begrijpen.
,,Weet je wat er in die plunje-
baal zit? De geschiedenis van
Nederlands-Indië, driehonderd
jaar kolonisatie.” 

Vader Banse heeft een moei-
lijke jeugd gehad. Al jong ver-
liest hij beide ouders en op zijn
21ste heeft hij ook geen broers en
zussen meer. ,,Hij was zijn fami-
lie kwijt, zijn land kwijt. Hij
vond familie in het leger, bij zijn
kameraden. Dat realiseer ik me
nu”, zegt Banse rustig. 

Zelf heeft hij ook 35 jaar ge-
diend bij de Koninklijke Lucht-
macht. Hij is geen veteraan, maar
zet zich op allerlei fronten wel in
voor veteranen. ,,Ik kan, denk ik,
begrijpen wat ze doormaken. Met
de kennis van nu zeg ik dat mijn
vader leed aan PTSS (post trau-
matisch stress syndroom, red).”

Om de zoektocht naar zijn fa-
miliegeschiedenis af te ronden, is
Banse afgelopen oktober met zijn
broer Jos naar Indonesië ge-
reisd. Voor het eerst zet hij voet
op de vaderlandse bodem van
zijn ouders, beiden geboren op
Java. De broers bezoeken enkele
erevelden, waar veel oorlogs-
slachtoffers begraven liggen, ze

gaan naar het geboortedorp van
hun moeder en ontmoeten veel
vriendelijke behulpzame Indo-
nesiërs. ,,Ik kan er zeker goed
wennen. Toch is Nederland
mijn vaderland, Indonesië een
mooi vakantieland.” 

Twee zussen en een broer
sluiten later aan.  Op 3 november,

de trouwdag van hun ouders,
wordt een deel van de as van
hun overleden ouders  bijgezet
in een familiegraf op ereveld
Kembang Kuning in Soerabaja.
Het andere deel is eerder dat jaar
al verstrooid in een bos bij Kam-
pen, waar lange tijd het ouderlijk
huis stond.  

,,Vader en moeder hebben in
twee werelden geleefd. Daarom
hebben we het zo gedaan. Het
verhaal is af nu. Het was een emo-
tionele reis, het moet nog inda-
len, maar het heeft ons dichter bij
elkaar gebracht.”

Met de kennis
van nu zeg ik 
dat mijn vader 
leed aan PTSS 
—Carel Banse

Steeds maar weer die keus:
Ben ik Hollander of inlander?
‘Kiezen. Voortdurend moeten

kiezen tussen de Hollan-
ders en de inlanders. Dat

was het lot van de Indo-Europeanen’,
stelt Carel Banse die zich inzet voor
blijvende aandacht voor de geschie-
denis van Nederlands-Indië dat en-
kele eeuwen een kolonie van Neder-
land was.

Hollanders trouwden met inlan-
ders en zo ontstond de gemengde be-
volkingsgroep die wij Indo-Europea-
nen of kortweg indo’s noemen. Maar
waar hoorden ze thuis? Bij de Hollan-
ders of bij de inlanders? 

Velen probeerden aan te sluiten bij
de Hollanders, daar waren immers de
beste baantjes te krijgen. Lang niet al-
tijd kregen ze de kans. De Tweede
Wereldoorlog in Zuidoost-Azië
stelde indo’s weer voor een keus. 

De Japanners werden bij de inval
op Java in 1942 door de inlanders bin-
nengehaald als bevrijders. Eindelijk
onder het juk van de Hollanders van-

daan. Hollanders werden massaal af-
gevoerd naar de interneringskampen
van de Japanners. Ook veel indo’s be-
landden in de jappenkampen. Ande-
ren bleven buiten de kampen, de Bui-
tenkampers, maar werden daar lang
niet altijd geaccepteerd. 

Toen de Japanners in augustus 1945
werden verdreven, wilde Nederland
de oude orde herstellen. Inlanders
wilden daar niets van weten, zij
streefden naar onafhankelijkheid. De
Bersiap-periode brak aan. Hollanders
en indo’s keerden terug naar de jap-

penkampen, waar hun eerdere bewa-
kers nu hun beschermers werden.
,,Mijn oma en moeder zijn na de
Tweede Wereldoorlog ook terug het
kamp in gegaan.’’ 

,,Nederland heeft zich te laat gerea-
liseerd dat het koloniale tijdperk
voorbij was’’, zegt Banse daarover.
Nederland voerde politionele acties
uit heet het officieel. ,,Maar het waren
militaire operaties, eigenlijk was het
gewoon oorlog.’’  

Toen de onafhankelijkheid van In-
donesië in 1949 een feit was, stonden
de Indo-Europeanen weer voor een
keus. In Indonesië blijven of vertrek-
ken naar Nederland. ,,Nederland sti-
muleerde de indo’s in Indonesië te
blijven. Maar daar werden ze gezien
als tweederangsburgers. Velen zijn
naar Nederland gekomen. Daar heb-
ben ze hun uiterste best gedaan zich
aan te passen. Niet opvallen, Neder-
lands spreken en Nederlandse ge-
woontes aanleren.’’

Nederland heeft zich
te laat gerealiseerd 
dat het koloniale 
tijdperk voorbij was
– Carel Banse

� Carel Banse als klein jochie. 
�  Vader Carel Anton Banse. 
� Een deel van de as van de ou-
ders van Carel Banse wordt bij-
gezet in een familiegraf in Soe-
rabaja. 
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