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In mijn werk als systeemtherapeut oftewel familietherapeut wordt zowel verhuizen als migreren
gezien als een grote en belangrijke faseovergang in het leven. Het is van groot belang deze overgang
goed door te maken, voor de persoon zelf en voor de generaties die volgen.
In mijn leven ben ik heel wat keren verhuisd. Steeds weer van hier naar daar en steeds weer mezelf
verhouden tot de context en omgeving waar ik nu weer terecht ben gekomen.
Als ik denk aan verhuizen in de Molukse/Indische context dan is verhuizen direct gekoppeld aan
migratie. En dan denk ik aan mijn Molukse vader en aan mijn familie. Zij kwamen uit Tanjung Priok
met de boot ‘De Roma’ in Rotterdam aan, op 9 april 1951.
Een terugkerend verhaal van mijn vader ging over verhuizen. Mijn vader groeide op in Bandung op
Java, omdat mijn opa als Molukse KNIL-militair gestationeerd was op Java. Mijn vader groeide op in
een moeilijke tijd van oorlog en geweld. Hij heeft deze tijd bewust meegemaakt. In de periode van de
Japanse bezetting was mijn vader 19 jaar. Hij vertelde hierover dat hij vrouwen hielp met verhuizen
van hun huis naar de kampementen. Samen met zijn oudere broer, mijn oom Wim, had hij een oude
bakfiets geregeld zodat spullen vervoerd konden worden. Zo verdienden ze zakgeld. Uit zijn verhalen
begreep ik dat dit een uiterst spannend gebeuren was, want de rem van de fiets deed het niet goed
en ze moesten een heuvel af. De bakfiets volgeladen met spullen; kasten, boeken, kleding, etcetera.
Mijn vader en mijn oom renden ernaast en moesten met man en macht de fiets tegenhouden. Ze
fungeerden samen als rem, maar dit ging niet altijd goed. Dan moesten de spullen onderaan de
heuvel weer bijeengeraapt worden. Dit als herinnering zorgde ervoor dat mijn vader soms badend in
het zweet of gillend wakker werd.
Toen mijn vader deze verhalen vertelde stond ik er niet zo bij stil. Nu doe ik dat wel, me realiserend
dat mijn vader nog zo jong was en dit deed. Hoe was dat voor hem, voor zijn broer en voor de
vrouwen? Het heeft hem gevormd tot de man die hij later werd. Angstig, maar ook precies en
zorgvuldig.
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