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GABY (66) WIST WEL DAT HAAR MOEDER IN EEN KAMP HAD
GEZETEN, MAAR HAD GEEN IDEE VAN HET DWANGBORDEEL
WAAR ZE VEELVULDIG WAS GEMARTELD EN VERKRACHT.
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“Mijn moeder is overleden aan borstkanker. In haar laatste levensfase zorgde ik voor haar, zoals zij dat vroeger voor
mij had gedaan. Vierentwintig was ik. Mijn moeder had mijn hele leven haar lichaam verborgen, zowel voor mij als voor de rest van de wereld.
Ze droeg nooit badkleding, blote topjes of korte broeken. Toen ik haar voor het eerst naakt zag, begreep ik waarom. Ik zal dat nooit vergeten.
Ze was zo mager, haar hoofd kaal van de chemo. Ze had nog maar één borst. En dan die littekens, waarvan ik niets had geweten. Op haar rug,
haar buik, haar bovenbenen. Hoe was ze daaraan gekomen?
Ik wist dat mijn ouders de oorlog hadden meegemaakt. Ze woonden in die tijd nog in Nederlands-Indië. Een maand voordat de oorlog uitbrak, waren ze getrouwd. Omdat ze Nederlandse
staatburgers waren, werden ze al snel opgepakt door de Japanners. Mijn vader werd als krijgs
gevangene tewerkgesteld, terwijl mijn moeder in een interneringskamp voor vrouwen terechtkwam. Wat dat precies inhield, ik had geen idee. Daar werd thuis nooit over gesproken en op
school leerde ik er ook niets over; als het over de Tweede Wereldoorlog ging, dan hadden we het
alleen over de oorlog in Europa.
Mijn moeder huilde toen ik haar naar de littekens vroeg. Pas later, in het bijzijn van mijn v ader,
lukte het haar te vertellen over het dwangbordeel – het troosthuis – waar ze tijdens haar gevangen
schap was geplaatst. Achttien jaar was ze toen. Ze werd er veelvuldig verkracht en gemarteld door
Japanse militairen. Nee zeggen bestond niet: ieder verzet werd meedogenloos bestraft, vaak met
de dood.
Ik voelde haar verdriet. ‘Waarom heb je dit geheimgehouden?’, vroeg ik. Omdat ze zich s chaamde,
antwoordde zij. En omdat ze zich schuldig voelde over het feit dat ze in het kamp zwanger was
geraakt van een Jap – mijn oudste zus bleek mijn halfzus te zijn. Ik had altijd gedacht dat zij was
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verwekt vlak voordat de oorlog uitbrak. Maar het bleek dat mijn ouders – toen ze elkaar tegen
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‘Ze was in
het kamp
zwanger
geraakt van
een Jap,
mijn oudste
zus bleek
mijn halfzus
te zijn’

onderling kon ze totaal niet omgaan. Ook leek ze zich minderwaardig
te voelen tegenover anderen en prentte ons regelmatig in dat we anders
waren. Wij waren Indo’s, en konden ons het beste gedeisd houden. Ze
was bovendien opvallend bang voor gezag. Of het nou de politie was,
ambtenaren of de burgemeester van het dorp waar we woonden.
Praten over gevoelens werd bij ons thuis nauwelijks gedaan. Sex was
helemaal een extreem beladen onderwerp. De televisie ging meteen
op een andere zender als er ook maar iets te zien was dat als seksueel
getint opgevat kon worden. Voorlichting hebben we dus nooit gehad.
Mijn moeders kennis op dat vlak liet ook nogal te wensen over. Ik
herinner me dat ze me een keer boos opwachtte toen ik uit school
kwam. Ze had een tampon op mijn kamer gevonden en dacht dat ik nu

al hun verwachtingen in na vijf jaar toch weer levend terugvonden – de

geen maagd meer was. Dus kreeg ik straf. Dat was haar antwoord op

geboorteakte van mijn halfzus hadden gewijzigd om de waarheid te

alles: er werd nooit iets uitgelegd en nooit iets uitgepraat.

verbergen. Een kind van de vijand was een schande in die tijd, boven-

Na het overlijden van mijn moeder heb ik haar geheim lang in mijn

dien waren mijn ouders ook nog eens erg religieus. Twee dagen na

eentje gedragen. Ze had gezegd dat ik, als ik de tijd er rijp voor vond,

haar bekentenis overleed mijn moeder en bleven de verdere vragen, zo

de waarheid aan mijn zussen mocht vertellen. Maar ik dacht: wat is de

veel die ik haar nog had willen stellen, voor altijd onbeantwoord. Dat

meerwaarde ervan? Ik wilde ze beschermen. Tot mijn Japanse halfzus,

is nu 42 jaar geleden. Wat ik op dat moment nog niet besefte was dat

die nooit goed met mijn moeder overweg had gekund, acht jaar na haar

wat mijn moeder overkomen was, niet alleen haar leven, maar ook het

dood nare verhalen begon te vertellen. Ze beweerde dat onze moeder

mijne heeft getekend.

was vreemdgegaan en dat onze jongste zus een andere vader had. De
suggestie van ontrouw was gezien het oorlogsverleden van mijn moeder

Ik ben geboren op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, waar mijn

zo stuitend dat ik mijn mond niet langer kon houden.

ouders na de oorlog gingen wonen. Ze kregen uiteindelijk acht k
 inderen,

Helaas geloofden mijn zussen me niet. Ze zagen mijn verhaal als kwaad-

allemaal meisjes. Ik was nummer vijf.

sprekerij over mijn moeder. En doordat mijn vader niet meer leefde, kon

Op mijn zevende vertrokken we naar Nederland. Een moeilijke over-

ik het ook niet bewijzen. Mijn halfzus wilde niets meer met mij te maken

gang: in het inmiddels onafhankelijke Indonesië waren wij Indo-

hebben en heeft mijn andere zussen tegen mij opgezet. Ik heb daar veel

Europeanen niet langer gewenst, maar ook in Nederland waren we niet

verdriet van gehad en vaak gedacht: had ik de waarheid maar niet gewe-

echt welkom. Wij meisjes werden op straat uitgescholden voor pinda-

ten. Tegelijkertijd was ik dankbaar dat mijn moeder het mij verteld had.

pinda-poepchinees en over mijn moeder werd in de buurt geroddeld.

Ik kon er níét mijn ogen voor sluiten en dat dwong me om uit te zoeken

Haar wasgoed was niet zo wit als dat van de Nederlanders en het

wat voor invloed haar oorlogstrauma op míj had gehad.

rook in ons huis naar Indonesisch eten in plaats van naar aardappels,

Want waarom worstelde ik zo met het leven? Waarom had ik geen idee

groenten en vlees.

waar mijn grenzen lagen en durfde ik ze al helemaal niet aan te geven?

Mijn vader werkte hard en was niet vaak thuis. Maar hij was een lieve,

Ik voelde me vaak minderwaardig en ging conflicten het liefst uit de

zachtaardige man die ons weleens knuffelde. Dat gold niet voor mijn

weg. En ik viel telkens op foute mannen, werd zelfs een keer het zieken-

moeder. Ze was afstandelijk, toonde ons eigenlijk weinig genegenheid.

huis in geslagen met een schedelbasisfractuur en kwam er uiteindelijk

Emotioneel kon ze ons niet opvangen: als er iets naars was gebeurd,

– toen ik zelf ook borstkanker kreeg – alleen voor te staan met mijn

suste ze dat met een kopje thee. Met ruzie of agressie tussen de kinderen

twee kinderen.
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Toen ik gedragswetenschappen ging studeren, met blokken over

ik ontdekt hoe het er echt aan toeging in de dwangbordelen. Hoeveel

psychologie, kwam ik interessante theorieën tegen over verstoorde


vrouwen er waren in de interneringskampen en wat de daadwerkelijke

persoonlijkheidsontwikkeling


familie

omvang van de dwangprostitutie van de Japanners is geweest. Die is

opstellingen-sessies bij en ging in therapie. Daar ontdekte ik dat

namelijk veel groter dan eerder werd toegegeven: er zijn ten minste

het haast onmogelijk anders had kunnen lopen met mij. Door hun

500.000 slachtoffers in alle bezette gebieden. In Nederlands-Indië blijken

trauma’s waren mijn ouders simpelweg niet in staat om een stabiele

zo’n 70.000 meisjes en vrouwen door de Japanners tewerkgesteld te zijn

en evenwichtige situatie voor hun gezin te scheppen, hoe graag ze dat

in het systeem van dwangprostitutie. Dat dit zo lang is stilgehouden,

ongetwijfeld ook hadden gewild. Ze waren er op emotioneel vlak te

is onder meer een financiële kwestie, omdat anders 
mogelijk ook

weinig, gaven ons amper begeleiding. Terwijl dat, en een gevoel van

duizenden inheemse vrouwen aanspraak zouden maken op oorlogs-

veiligheid, zó belangrijk is om je als kind goed te ontwikkelen. Dit

compensatie vanuit Nederland. Vreselijk toch? Ook de vrouwen zelf

moest ik nu alsnog proberen in te halen.

hielden hun mond, door de Indonesische zwijg- en schaamtecultuur. .

Stap voor stap ben ik vooruitgekomen. Ik leerde omgaan met de

Achteraf ben ik zó trots op mijn ouders dat ze de energie en veerkracht

gevoelens van minderwaardigheid die ik uit mijn jeugd had mee


hebben kunnen opbrengen om een gezin te stichten. Ik vind dat echt

genomen. Net zoals mijn angst voor gezag en leidinggevenden op de

bewonderenswaardig. En gelukkig was er veel liefde tussen hen, dat

werkvloer. Ik heb uiteindelijk zelfs een functie gehad bij defensie, waar

weet ik zeker. Mijn vader kon heel liefdevol de hand van mijn moeder

ik binnen een hiërarchisch systeem leidinggaf aan – voornamelijk –

pakken. Aan dat beeld denk ik graag. En hoe gelukkig mijn moeder

mannen. Daar leerde ik me assertief op te stellen en conflicten aan te

was als ze pianospeelde. Op die momenten was ze vrij.” 

en

trauma’s.

Ik

woonde

gaan. Wat een overwinning was dat.
Dat het in de liefde zo moeilijk ging, begon ik ook steeds meer te

Dit jaar leven we 75 jaar in vrijheid. Dit herdenken we op 4 mei om

begrijpen. Want op relatiegebied wist ik helemaal niks. Gedienstig zijn,

20 uur in alle gemeenten in Nederland. Op 5 mei vieren we die vrij-

je aanpassen, geen vragen stellen, dat was het enige dat ik had geleerd.

heid met diverse bevrijdingsfestivals. Op www.4en5mei.nl vind je meer

Ergens had ook ík het idee dat ik nooit ‘nee’ mocht zeggen, net als

informatie.

mijn moeder. Het is een lange weg geweest, maar sinds negen jaar
heb ik nu een fijn, evenwichtig huwelijk. Daar ben ik heel blij mee.
Helaas ben ik ook tegen problemen aangelopen in het alleenstaand
moederschap. Ik wilde te graag. Ik wilde mijn kinderen per se alles
geven wat ik vroeger gemist had. En alles bespreekbaar maken, soms
te pas en te onpas. Daarbij heb ik mijn kinderen mogelijk verstikt. En
ondanks al mijn zorg heeft de geschiedenis zich herhaald – net zoals
dat bij verschillende zussen en hun kinderen het geval is. De thema’s
seksueel misbruik en ongewenste zwangerschappen blijven spelen in
onze familie. Zo is wat mijn moeder is overkomen, ook nog van invloed
op haar kleinkinderen.
Ik verdiep mij nog steeds in de gevolgen van oorlogstrauma’s en kom
steeds hetzelfde tegen. Hechtingsstoornissen. Trauma’s die generaties
lang blijven spelen, als een defect gen dat niet is uit te roeien. De
impact lijkt onuitwisbaar. Ik wil ook nog altijd weten wat mijn moeder
nu precies heeft gemaakt. Pas door het boek Levenslang oorlog heb

‘Praten over
gevoelens
werd bij ons
thuis niet
gedaan en
sex was
een beladen
onderwerp’
l
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