Martje Saveur: Het koffertje van mijn moeder - herinneringen aan
Indië
Nederlands-Indië, palmbomen, mannen in witte tropenpakken, theevisites op zondag, oude
auto’s in paradijselijke landschappen. De mensen weten nog niet wat hen te wachten staat.
Dat een comfortabel leven plotseling kan omslaan in een hel….
In Het koffertje van mijn moeder laat Martje Saveur zien hoe oorlog ingrijpt in een
mensenleven en al bij de allerkleinsten diepe sporen nalaat. Na de bevrijding van
Nederlands-Indië keert haar moeder als weduwe met haar dochtertjes terug naar
Nederland, met als enig bezit een koffertje. Door de jaren heen reist het met hen mee, al
blijft het altijd gesloten. Het doet mee aan het ‘Indisch zwijgen’.
Pas jaren na de dood van haar moeder durft Martje het te openen. De brieven,
documenten en spulletjes die ze er in aantreft vertellen over de gelukkige beginjaren van
haar ouders in Indië, over hun wanhoop en angst voor de Japanse bezetters, het verblijf in
de vrouwenkampen, de slachtoffers van de Birma spoorweg en de kille ontvangst in
Nederland. Samen met haar moeder en zusje komt Martje te wonen bij de moeder van haar
overleden vader. Net als veel andere Nederlanders ervaart deze oma het gezin van haar
zoon als vreemde snoeshanen, indringers.
Martje besluit haar ouders achterna te reizen
en zo de puzzelstukjes uit haar jeugd aan
elkaar te leggen. Samen met haar man
bezoekt ze het land van haar geboorte. De
kleuren van de flamboyant, de geuren van de
manga, de geluiden van de tjitjak en het
tongtong van de satéverkoper… Na meer dan
vijftig jaar vindt ze er zelfs nog mensen die
haar vader hebben gekend, maar ook de plek
waar zij, haar moeder en haar zus zulke
angstige kampjaren beleefde.
Enkele jaren later reist ze onder militaire
escorte naar de erebegraafplaats in Birma.
Staand bij het graf van haar vader realiseert zij
zich dat ‘hij echt heeft bestaan’.
Het koffertje van mijn moeder is niet zomaar
een verslag van Martjes zoektocht, het is een
eerbetoon aan al die moeders die alleen
verder moesten, zonder echtgenoot, zonder
pensioen. Zij arriveerden in een land waar
niemand aandacht had voor wat ‘de mensen uit Indië’ hadden meegemaakt. Het is een
eerbetoon aan hun moed en wilskracht.
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