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Had u 48 jaar langer geleefd, dan was u vandaag honderd geworden. Dan was 

de burgemeester bij u langsgekomen om u te feliciteren, maar waarschijnlijk 

zou ik daar persoonlijk een stokje voor hebben gestoken, of een 

honkbalknuppel, of – nog veel beter – de hardhouten wapenstok die u vroeger 

in het kamp hanteerde om een vechtpartij te beëindigen. 

       Ik heb het niet op burgemeesters, vooral niet sinds die keer dat ik de 

feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de Molukse woonwijk in Capelle 

aan den IJssel met een opbeurend literair verantwoord praatje extra luister 

mocht komen bijzetten. Er waren Zeer Belangrijke Molukse 

Hoogwaardigheidsbekleders (ook wel Aangeklede Amboneze Apen/Monjets) 

bij de organisatie betrokken, die zich verenigd wisten in de plaatselijke Molukse 

Wijkraad. Namens die Wijkraad kondigde meneer de voorzitter zowat op zijn 

knieën de burgemeester van Capelle aan. Hij stamelde dat het gans de Molukse 

gemeenschap deugd deed dat de Edelachtbare Heer, die maar liefst door Hare 

Majesteit de Koningin Zelf in zijn functie is benoemd en als zodanig slechts een 

handdruk of twee, hooguit drie van God de Schepper verwijderd was, zich niet 

te Edel of te Achtbaar voelde om bij de feestelijkheden aanwezig te zijn. U kent 

dat misplaatste, gezagsgetrouwe gereutel van het postkoloniale dwergvolk wel. 

         Maar toen kwam die godvergeten burgemeester zelf aan het woord en 

ook die had weinig bij te dragen aan de verhoopte jubelstemming, maar daar 

kon de man niet in zijn eentje voor verantwoordelijk worden gesteld want 

Molukkers hadden in die tijd de merkwaardige gewoonte om stilletjes, 

geïntimideerd bijna, naar de grond te staren als ze worden toegesproken door 

het Hollandse Gezag. Al had de man de beursberichten voorgelezen of de 

uitslagen uit de Oostenrijkse voetbalcompetitie, desnoods de vertrektijden 

vanaf London Heathrow, de Brave Molukkers zouden zich na afloop om hem 

heen verdringen om hem ervan te verzekeren dat zijn plekje in het Hiernamaals 

wat hen betrof veiliggesteld was, zo mooi had hij gesproken. 

        Ik schrok tijdens het ongetwijfeld inspirerende kletspraatje van meneer de 

burgemeester pas wakker toen hij de brutaliteit vertoonde om ter plekke af te 

kondigen dat er niet meer gesproken zou worden over conflicten die er 

geweest waren tussen Nederlanders en Molukkers. 



 

“O ja, kereltje,” dacht ik. “Vind jij met je grote bek dat we het daar niet meer 

over mogen hebben? Dat zullen we nog wel even zien, mafkees.” 

       “Meneer de Voorzitter,” zei ik toen ik achter de microfoon stond. “Geachte 

overige leden van de Molukse Wijkraad. Ik ben u dankbaar dat u mij heeft 

uitgenodigd om u op deze bijzondere avond toe te spreken. Voordat ik aan het 

praatje begin dat ik heb voorbereid, wil ik eerst in het kort reageren op hetgeen 

meneer de burgemeester zojuist gezegd heeft en met name wil ik reageren op 

het feit dat de burgemeester meent mij te kunnen opleggen niet te refereren 

aan conflicten die er tussen Nederlanders enerzijds en mij en mijn landgenoten 

anderzijds geweest zijn. Meneer de voorzitter van de Molukse Wijkraad, de 

burgemeester is niet in de positie mij dat op te leggen. In deze ken ik hem geen 

enkel gezag toe. Ik wil hem erop wijzen dat het geweld niet aan onze kant 

begonnen is. Wij zijn niet begonnen de ander te beschimpen vanwege een 

huidskleur die van de onze verschilt. Wij beheersen gemiddeld de Nederlandse 

taal minstens zo goed als onze Hollandse medeburgers, maar toch worden wij 

gehoord noch verstaan als wij in heldere termen uiteenzetten wat ons grieft, 

wat onze verlangens zijn. De trein waarin wij allen zitten is overvol, de 

Hollanders bemannen de locomotief, de Hollanders bepalen de bestemming 

van de reis, de Hollanders bezetten de zitplaatsen en daarvan wordt er geen 

één aan ons afgestaan ook al leggen wij in niet mis te verstane bewoordingen 

uit dat er onder ons mensen zijn die dreigen te bezwijken onder de last van 

ouderdom, heimwee en teleurstelling. Matigt u zich dan geen oordeel over ons 

aan als wij besluiten aan de noodrem te trekken.” 

 

Sinds u 48 jaar geleden met Permanent Verlof bent gegaan, Papa, is er veel 

veranderd, maar gebleven is de oorlog. “Jullie hebben de oorlog niet 

meegemaakt,” merkte u nog wel eens schamper op. Wij hebben inderdaad de 

terreur van de Jappen niet ondergaan, niet de beschietingen tijdens de oorlog 

tegen Soekarno. Maar oorlog is het ook als de vrouw van de oliebollenkraam 

op het Zeister Emmaplein als vanzelfsprekend aanneemt dat de Hollandse klant 

eerder aan de beurt is dan ik en ik met nog maar net ingehouden woede 

“Pardon, ik ben aan de beurt” moet zeggen/roepen. (Kon zij, dit amper 

beschaafde, uit het riool van haar eigen onbenulligheid gedregde wezen, dat 

weten? Ja, dat kon zij weten als zij, zoals het hoort, domweg gevraagd had wie 



er aan de beurt was). 

      Oorlog is het ook als men de Maleise termen voor groen en geel verwisselt 

en men mijn correctie slechts mokkend accepteert. “O ja, je hebt gelijk zie-ik-

hier-in-het-woordenboek, goh … ” 

       Van schermutselingen is er sprake als de Hollandse klant bij de Turkse 

slager drie lamskoteletten bestelt en de klant de slager vervolgens wijst waar in 

de vitrine de gevraagde koteletten liggen, zodat de man hem niet per ongeluk 

kippenvleugels of gehaktballen verkoopt. “Want wat weet zo'n Turk uit 

Marrakesh nou helemaal?”  

 

Het is u allemaal bespaard gebleven, deze oorlog tegen Nederlandse 

onbenulligheid, onwil en onwetendheid. De onwetendheid van een natie die er 

geen weet van heeft dat de familiezaak in tweedehands auto's is opgezet met 

geld dat opa voor zijn Joodse buren in bewaring had genomen. “O buurman, 

ben je terug uit Polen? Je geld? Welk geld? Nee, nou ben je toch abuis … dat 

kamp heeft je geen goed gedaan.”  

     De onwil van het af te ranselen Witte Tuig dat het over 'dobbernegers' heeft 

als het gaat om vluchtelingen die een wanhopige poging doen de Middellandse 

Zee over te steken, gelokt door de geur van onze, met van hen gestolen 

voedsel gevulde vleespotten. 

      De onbenulligheid van de man in de trein die mij erop wees dat ik op het 

punt stond op een gereserveerde plaats te gaan zitten en die ik erop moest 

wijzen dat ik degene was die de reservering had gedaan.  

     Het is allemaal langs u heen gegaan en dat stelt mij op de één of andere 

manier gerust. 

 

Gefeliciteerd met uw honderdste geboortedag. 

https://www.youtube.com/watch… 
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