
Wendy de la Rambeljé (29)

“Als klein meisje voelde ik me al an-
ders dan de Nederlandse kindjes in
mijn klas. Trots was ik. ‘Ik ben In-
disch’, riep ik stralend als mensen
vroegen waar ik vandaan kwam.
Mijn moeder was veertien toen ze
naar Nederland kwam, mijn vader
tien. Ouders, broers en zussen, het
hele gezin ging over. Ze moesten
weg, in Indonesië werden ze gezien
als landverraders.
“Mijn ouders vertelden wel eens

wat over Nederlands-Indië, over het
huis waar ze woonden en dat ze een
baboe hadden die voor hen zorgde.
Maar het ging nooit echt diep. Pas
toen ik een jaar of dertien was, be-
gon ik door te vragen. Je wilt toch
weten waar je vandaan komt.
“Dat die eerste periode in Neder-

land voor mijn ouders heel zwaar
moet zijn geweest, weet ik pas sinds
kort. In Indonesië werd mijn moe-
der uitgescholden voor blanke en
hier voor zwarte. Daar was ze niet
meer welkom, maar hier voelde ze
zich ook niet thuis. ‘Woonden jullie

in Indonesië in een boom of in een
huis op palen?’, vroegen de kinde-
ren uit mijn moeders klas haar. ‘We
woonden onder een brug, nou
goed’, zei mijn moeder dan.
“Mijn moeder kan vrij emotieloos

over die periode vertellen. Blijven
lachen en ja knikken, dat is typisch
Indisch hè. Ze stopte haar emoties
diep weg.
“Wat mijn familie heeft meege-

maakt tijdens de Japanse bezetting
en de gewelddadige vervolging daar-
na door Indonesiërs, weet ik eigen-
lijk niet. Mijn ouders hebben daar
niet veel herinneringen aan en mijn
grootouders hadden het er nooit
over.
“Dat laatste is misschien niet zo

gek. Nederlanders willen toch ook
niet aan de Tweede Wereldoorlog
herinnerd worden? Mijn opa’s en
oma’s zijn overleden toen ik nog
klein was. Als ze nu nog zouden le-
ven, zou ik ze het hemd van het lijf
vragen. Zouden ze in Indonesië ge-
bleven zijn als dat had gekund? Dan
had mijn leven er nu ook heel an-
ders uitgezien.”
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Zij zijn er
vanavond niet
“We zien elkaar
op het Boeken-
bal, hè?” Dat is
dezer dagen de
meest voorko-
mende uitspraak
onder schrijvers,
redacteuren, uit-
gevers en al die
anderen die tot
de boekenwe-
reld gerekend
mogen worden.
Gerekend willen
worden. Want
dan mag je naar
het Boekenbal,
misschien wel
het meest exclu-
sieve BN’er-feest-
je van het jaar.
Wie niet in de
Amsterdamse
Stadsschouwburg is vanavond, die
hoort er niet bij. Zeggen ze.
Toch gaan drie van onze bekend-

ste en succesvolste schrijvers iets
anders doen vanavond.Herman
Koch, tegenwoordig ook in de VS
veelverkoper, vraagt ieder jaar via
zijn uitgever enthousiast kaartjes
aan voor het bal: “Maar naarmate de
datum nadert, krijg ik de laatste ja-
ren steeds minder zin. Ik denk dat
voor mij het verzadigingspunt is be-
reikt. Vroeger was je bang om iets te
missen, vandaag de dag ben je er-
gens anders omdat je zeker weet dat
je niets mist.”
Arnon Grunberg staat sowieso

niet bekend als een schrijver die
zich graag onder collega’s ophoudt.
Maar één keer ontkwam hij er niet
aan. “Dat was in 1998, het jaar dat
ik het boekenweekgeschenk
schreef. Sindsdien ben ik niet meer
naar het boekenbal geweest en dat
wil ik graag zo houden.”
Renate Dorrestein zal zich best

mooi aankleden vanavond, maar
een baljurk zal het vermoedelijk
niet worden. Ze heeft al een af-
spraak: “Ik was al een hele tijd terug
door de Culturele Kring Roden ge-
boekt om op 15 maart aldaar op te
treden in ‘Het Wapen van Drenthe’.
Ik nam de uitnodiging met plezier
aan. Pas maanden later bleek dat
ook het Boekenbal op die avond zou
plaatsvinden.” Geen enkel probleem
vond Dorrestein dat: “Je moet niet
terugkomen op eerder gemaakte af-
spraken. Ik ga gewoon naar Roden
om daar een menssoort toe te spre-
ken die steeds zeldzamer wordt: de
serieuze lezer. Zonder lezers hebben
schrijvers geen bestaansrecht.”

Joost van Velzen

Jeff Kartanegara (29)

“Heel lang heb ik me nauwelijks
beziggehouden met mijn familiege-
schiedenis. Dat veranderde toen ik
vijf jaar geleden voor het eerst al-
leen naar Indonesië ging. Mijn oma,
die dertien jaar geleden vanuit Ne-
derland is terugverhuisd naar
Indonesië, heeft me toen veel ver-
teld over Nederlands-Indië. Alleen
mooie en romantische verhalen, dat
wel.
“Ik kom uit een grote Indische fa-

milie. Mijn betovergrootvader van
mijn vaders kant had vijf vrouwen,
dus mijn stamboom is behoorlijk in-
gewikkeld. Elk jaar duikt er wel
weer een nieuw ver familielid op.
Mijn moeder was achttien toen ze
in de jaren zeventig samen met
mijn opa naar Nederland kwam.
Mijn oma en de rest van de kinde-
ren kwamen vlak daarna.
“Als kind voelde ik al dat ik het

over bepaalde onderwerpen beter
niet kon hebben omdat het gevoelig
lag. Zo hadden we het thuis eigen-
lijk nooit over de Japanse bezetting

of de vervolgingen door Indonesi-
sche militairen en militanten. Ik
weet alleen dat er aan mijn moeders
kant een paar neven zijn vermist.
“Gelukkig hebben mijn ouders

nooit in een kamp gezeten. Maar de
verhuizing naar Nederland is voor
mijn moeder heel zwaar geweest.
Stel je voor dat je alles moet achter-
laten en in een vreemd land hele-
maal opnieuw moet beginnen? Mis-
schien sprak ze niet eens Neder-
lands toen ze hier kwam. Dat heb ik
eigenlijk nooit gevraagd. Zo is er
zoveel over mijn familie dat ik niet
weet. Neem mijn oma, die heeft
vast een hoop geheimen, dat kan
niet anders. Dat mijn zusje en ik die
verhalen waarschijnlijk nooit zullen
horen, vind ik niet erg. Soms is het
beter om dingen niet te weten.”

‘Mijn oma heeft vast
een hoop geheimen,
dat kan niet anders’


