
Betty van der Meulen werd weggehaald bij 
haar inlandse moeder en vernederlandst  

F
O
T
O
 K
E
E
S
 V
A
N
 D
E
 V
E
E
N

Zingeving

Als Şenay Cemek haar
hoofddoek zou afdoen, gaat dat

ten koste van haar geluk

religie&filosofie 6

Friese kraamkamer

Bouwen naast een 
broedgebied voor weidevogels. 

Is dat echt nodig?

duurzaamheid&natuur 8

Gitaar-comedian

Roel C. Verburg kan 
niet tegen taalfouten, en zijn 

vrouw nog minder

cultuur&media 11

Misdaadbestrijding

Wie criminelen wil aanpakken,
moet bij hun

portemonnee beginnen  

de Verdieping 4

WOENSDAG 11
AUGUSTUS 2021

Koloniekind



2 deVerdieping

In voormalig Nederlands-Indië
werden Indische halfwezen bij hun
‘inlandse’ moeder weggehaald en
in een weeshuis geplaatst. Daar

kregen ze een Europese,
christelijke opvoeding. Ook Betty
van der Meulen kwam in een
weeshuis en heeft haar moeder

nooit meer terug gezien.

P
recies weet ze het
niet meer, maar Betty
van der Meulen
(1939) moet een jaar
of zes, zeven geweest
zijn toen ze in een
weeshuis in Ban-
doeng terecht kwam,
ook al was ze hele-
maal geen wees. Va-

der Johannes Jacobus Groenhart was een In-
do-Europeaan met een goede baan bij de mi-
litaire politie. Hij was getrouwd met een In-
donesische vrouw met wie hij drie dochters
had. Voor zijn werk moest hij geregeld voor
langere tijd weg en dan werd hij op het stati-
on uitgezwaaid door zijn vrouw en dochter. 

Ook op die ochtend in 1943. Betty van
der Meulen: “Ik was een ondeugend kind
dat altijd de gekste dingen uithaalde. Mijn
moeder durfde me daarom nooit alleen
thuis te laten. Mijn oudste zus was bij de be-
diendes thuis, mijn pasgeboren zusje lag
nog in het ziekenhuis. Op het treinstation
namen mijn moeder en ik afscheid van mijn
vader. Ik zag hem steeds kleiner worden ter-
wijl hij bleef zwaaien. Het was de laatste
keer dat we hem zagen.” 

Van der Meulens moeder kreeg na een
week het bericht dat haar man dood op een
veld was gevonden. Vanwege de hitte was
hij inmiddels begraven. 

Na zijn overlijden trok zijn weduwe met
hun dochters in bij haar inlandse moeder.
Door hun vader hadden Betty en haar zus-
sen de Europese status, maar hun inlandse
moeder en oma spraken niet of nauwelijks
Nederlands. Nu haar moeder er alleen voor
stond was het zeer waarschijnlijk dat Betty
en haar zussen grootgebracht zouden wor-
den volgens de inlandse tradities, want van
de Hollandse cultuur wisten hun moeder en
oma niets af. De beheersing van het Neder-
lands zou verdwijnen en plaatsmaken voor
de taal van de inlanders. Van der Meulen
kan zich nog herinneren dat ze Maleis sprak
met haar moeder en Nederlands met haar
vader. 

Bedreiging

De meisjes Groenhart waren gedoemd een
leven in de marge te leiden, verstoken van
onderwijs en zonder uitzicht op een goede
baan. De groep Indo-Europese kinderen in
de kampongs, met hun lichte huidskleur zo
overduidelijk half Europees, waren een bla-
mage voor het koloniale bewind, zo vond
men. Ze symboliseerden dat Nederland niet
in staat was ‘eigen’ kinderen in de kolonie
een goede (lees: beschaafde en christelijke)
opvoeding te geven. 

Bovendien werden deze kinderen die op-
groeiden in de kampong als een gevaarlijke
ontwikkeling gezien, een bedreiging voor
de koloniale staat. Ze hoorden immers ner-
gens bij: niet bij de Europeanen, niet bij de
inheemse bevolking. Met hun ‘moederland’
hadden ze al helemaal geen emotionele
band. Veel van die kinderen verwilderden of
leefden in armoe. Uit onvrede zou deze
groep zich tegen de koloniale overheerser
kunnen keren.

Betty van der Meulen: “Op een dag ging
mijn moeder boodschappen doen. Toen
stonden ineens mijn twee ooms in het huis.
Ze pakten ons op en duwden ons in de jeep
van een van hen, die militair was. Mijn oma
stond machteloos. Later hoorde ik dat mijn
opa, de vader van mijn vader, had geregeld
dat onze oom onze voogd zou worden. Mijn
opa wilde niet dat we tussen inlanders zou-
den opgroeiden. Wij waren volgens hem Ne-
derlandse kinderen die goed Nederlands
moesten leren spreken, want dat was beter
voor onze toekomst. Als inlandse had mijn
moeder totaal geen rechten en had ze niets
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te vertellen over haar eigen kinderen. Fi-
nanciële compensatie na het overlijden van
haar man heeft ze ook nooit ontvangen.”

In Nederlands-Indië heerste net als in
Nederland de overtuiging dat kinderen door
onderwijs en arbeid konden worden
(om)gevormd tot respectabele burgers en
daarmee een stabiele factor zouden vormen
voor de controle op de kolonie. Belangrijk
voor een dergelijke (her)opvoeding werd
het weghalen van kinderen uit de ‘bedor-
ven’ omgeving van de kampong om hen ver-
volgens te plaatsen in de ‘goede’ omgeving
van een weeshuis op katholieke of protes-
tantse grondslag, waar ze een Nederlandse
opvoeding kregen. Hoeveel kinderen op die
manier in weeshuizen werden geplaatst is
nog nooit goed onderzocht.

Dankbaarheid

De weeshuizen waren grote omheinde com-
plexen waarbinnen alles aanwezig was dat
nodig was voor onderwijs en opvoeding:
sport- en spelaccomodaties, klaslokalen,
een kapel, slaapzalen. De kinderen hoefden
dus nooit het terrein af. Dankzij die wester-
se opleiding konden de Indo-Europese kin-
deren een stuk hoger op de maatschappelij-
ke koloniale ladder klimmen.

De hoop was dat deze groep uit dank-
baarheid loyaal zou zijn aan moederland Ne-
derland. Sommige kinderen werden onder
dwang weggenomen bij hun Indonesische
moeders, anderen zullen er door hun ou-
der(s) vrijwillig geplaatst zijn in de hoop op
een beter toekomstperspectief. En voor
sommige kinderen, zoals Betty, bood het
weeshuis een kans te ontsnappen aan een
onveilige omgeving.

Van der Meulen: “Mijn oom was vaak
langere tijd weg voor zijn werk als militair.
Ik had een verschrikkelijke tijd bij mijn tan-
te. Ik werd door haar mishandeld, ze had
een enorme hekel aan mij. Het verhaal gaat
dat die tante verliefd was op mijn vader,
maar dat hij voor mijn moeder had gekozen.
Dat heeft ze nooit kunnen verkroppen. Ik
schijn als twee druppels water op mijn moe-
der te lijken, dus haar jaloezie en frustratie
reageerde ze op mij af. Soms rende ik naar
de buren om daar te schuilen.” 

Op een dag werden Betty en haar zussen
opgehaald. Door wie, weet ze niet meer. Na
een boottocht van twee dagen kwamen ze
in een katholiek weeshuis in Bandoeng te-
recht. Voor Betty brak er een fijne tijd aan.
De zusters waren lief, vooral zuster Elisa-
beth was als een moeder voor haar. De rust,
reinheid en regelmaat van het weeshuis
deed Betty goed. Maar op een gegeven mo-
ment moesten de meisjes weer terug naar
hun oom en tante. Omdat hun vader voor
het Rijk had gewerkt, werden zijn dochters
door het Rijk ondersteund. Er was voor vijf
jaar vooruitbetaald maar daarna moesten ze
weer terug naar hun tante en oom. 

Alles beter dan bij tante

En weer ging het mis. Weer werden de zus-
sen uit huis gehaald. Dit keer kwamen ze bij
het Leger des Heils op Bandoeng. “Ik heb
nooit begrepen waarom we niet opnieuw bij
de zusters geplaatst konden worden. Maar
ook bij het Leger des Heils hadden we een
fijne tijd. Alles was beter dan bij onze tante.
We waren katholiek en ons werd gevraagd
of we protestants wilden worden. Maar ik
zei: “Mijn katholieke geloof is het enige dat
ik van mijn vader heb, dat pakt niemand mij
af.”

Op een dag werden de meisjes Groen-
hart naar kantoor geroepen. Het was 1958
en 50.000 Indische Nederlanders zouden
naar Nederland worden gerepatrieerd. Ook
Betty en haar zussen moesten vertrekken
naar hun ‘moederland’. De boottocht met
de Johan van Oldenbarnevelt duurde vier
weken. “De kapitein werd voor die vier we-
ken aangesteld als voogd. Onze hut was
vlak bij die van hem, zodat hij een oogje in
het zeil kon houden. We werden vreselijk



A
ls thuis onverwacht de deurbel gaat, is het
meestal een bezorger die een pakketje komt
afgeven. Nu zie ik door het spionnetje echter
drie politieagenten voor de deur staan. Mis-
schien heb ik te veel films gekeken, maar ik

ga direct van het ergste uit.  Heb ik iets verkeerd ge-
daan? Geschrokken doe ik de deur open. “Goedemid-
dag, u woont hier sinds kort? Wij komen even kennis-
maken.” Mijn lief en ik wonen nog niet zo lang in ons
droomhuis. Ik leer de buurt een beetje kennen door de
wijkkrant regelmatig te lezen. Deze mannen zijn beslist
niet de vriendelijk glimlachende agenten op de achter-
kant van dat wijkblaadje.

“U woont hier mooi hoor, een bijzondere plek ook.
We zouden best wel eens binnen willen kijken.”

Als het een film was, zou ik nu vragen wat ze precies
komen doen en waarom ze mijn huis willen bekijken. In
werkelijkheid ben ik te geschrokken om dergelijke vra-
gen te stellen.

Daarnaast heb ik in de loop der jaren geleerd een kri-
tische houding tegenover gewapende gezagsdragers bij
mij nét iets anders wordt geïnterpreteerd dan bij mijn
witte vrienden.

Dus in plaats van een kritisch weerwoord stamel ik:
“Eh, ja hoor, kom binnen. Willen jullie iets drinken?”
Zo ben ik: politiemensen die ongevraagd voor de deur

staan iets te drinken aan-
bieden.

“Goh, mooi huis hoor.
Mooie inrichting ook. Wat
voor werk doe je?” Ik ver-
tel dat ik voor de klas sta.
“Ik wist niet dat leraren
zoveel verdienen, haha!
Woon je hier alleen?” Ik
schud mijn hoofd. Lang-
zaam bekruipt me een on-
gemakkelijk gevoel. Waar-
om stellen ze deze vragen?
Is het normaal dat de poli-
tie komt kennismaken als
je bent verhuisd? Zo ja,

waarom is dat na de vorige verhuizing niet gebeurd?
Doen ze dit bij iedereen en hebben ze dan niets beters
te doen?

“Leuk hoor. Mooie keuken. Waar woonden jullie
hiervoor?” Ze lopen rond door het huis. Ze bekijken de
foto’s aan de muur en stellen vast dat we van New York
houden. 

Z
e maken een opmerking over de hoeveelheid boe-
ken en alle filmreferenties in huis. Terwijl ze
rondkijken stellen ze terloops ook allerlei vragen.

Ik beantwoord ze braaf. De meeste vragen die bij mij op-
komen durf ik niet te stellen, daarvoor ben ik nog niet
genoeg over mijn schrik heen. Dat is het effect van drie
gewapende mannen in huis.

“Nou, dankjewel dat we even rond mochten kijken.
Wij gaan weer verder.” Ik loop met ze naar de voordeur
om ze uit te laten en ik wens ze een prettige dag. Als ze
weg zijn besef ik dat ze geen antwoord hebben gegeven
op de enige vraag die ik wél gesteld heb; of zij de wijk-
agenten zijn.

Is dit waar je in de krant over leest? Is dit een variant
op de zwarte man in een dure auto die zonder reden
door de politie staande wordt gehouden? Is dit een vorm
van etnisch profileren? Of is het gewoon toeval dat ze
kennis met mij wilden maken, maar geen van de buren
hebben bezocht? Ik weet het niet en ik zal het ook nooit
weten. Om mijn gedachten te verdrijven besluit ik een
film te gaan kijken, maar wel een zonder politieagen-
ten…

Martijn Wijchers schrijft over zijn ervaringen als zwarte,
homoseksuele docent.

Als de politie ineens
voor de deur staat

De drie agenten
willen graag
even binnen
rondkijken:
‘Goh, mooi huis
hoor. Mooie
inrichting ook’
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Betty van der Meulen
werd door Neder-
landse ooms wegge-
haald bij haar Indone-
sische moeder. 

Linksonder: Betty
toen ze ongeveer 20
jaar was, van foto
getekend door haar
kleindochter. 

columnMartijn
Wijchers

verwend, want iedereen vond het zielig dat
wij in ons eentje waren. Ik heb zelfs mijn
achttiende verjaardag op de boot gevierd.
Maar ik was de hele reis verdrietig, want ik
had gehoopt dat onze moeder met ons mee
zou komen naar Nederland.”

Eenmaal in Nederland ging Betty in de
keuken van een psychiatrische inrichting
werken. Ze woonde er intern en leerde daar
haar man Harrie van der Meulen kennen.
Ze trouwden en kregen een gezin. Met het
moederschap kwam ook het verdriet om
Betty’s eigen moeder in alle heftigheid te-
rug. “Waar was ze? Leefde ze nog? Had ze
een nieuwe man gevonden? Dat vroeg ik
me regelmatig af. Mijn moeder was een jaar
of 25 toen ze weduwe werd, ze had nog een
heel leven voor zich. Mijn grootste wens
was om haar naar Nederland te laten over-
komen.”

In 1979 schakelden Betty en Harrie het
Rode Kruis in Jakarta in om Betty’s moeder
te zoeken. Ze kregen het bericht dat haar
moeder opnieuw getrouwd zou zijn. Dat
was voor Betty reden om in 1980 naar In-
donesië te gaan.

Maar de informatie bleek niet bruikbaar
en het spoor liep dood. In haar wanhoop en
verdriet besloot Van der Meulen naar een

doekoen, een medicijnman te gaan. Die
vertelde haar dat ze niet verder moest zoe-
ken, dat haar moeder al was overleden. “Hij
liet weten dat hij van haar moest doorge-
ven dat ze altijd bij me is, vertelt ze. “Dat
gaf me een beetje troost.”  

Ze is dankbaar voor haar tijd in het
weeshuis, dat ze een Nederlandse opvoe-
ding heeft gekregen en goed Nederlands
heeft leren spreken en schrijven. Maar het
verdriet om haar moeder die ze nooit meer
terug heeft gezien zit diep in haar en heeft
haar getekend voor het leven. “Het gekke
is dat ik het er nooit met mijn ooms over
heb gehad. Ik had geregeld contact met hen
hier in Nederland, maar over dit stukje ver-
leden hebben we nooit gesproken. Hebben
ze beseft wat ze mijn moeder, mij en mijn
zussen hebben aangedaan? Ze zijn inmid-
dels overleden dus antwoorden zal ik niet
meer krijgen.” 

Als ze had mogen kiezen had Van der
Meulen bij haar moeder willen blijven, ook
al zou dat armoede hebben betekend. Haar
hele leven hebben Van der Meulen en haar
man pleegkinderen in huis gehad. “Als
geen ander weet ik hoe het voelt om zon-
der liefhebbende ouders op te moeten
groeien.”


