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Indonesische, voorouderlijke trauma’s

Repatriëring naar 
het hart
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Lange tijd zette Joyce Beckker zich 
af tegen haar Indische roots. Ze wilde 
liever een Hollandse meid zijn. De 
beruchte en berustende ‘Soedah, 
laat maar-mantra’ veroorzaakte 
diepe krassen in haar ziel. Want het 
verzwegen leed van haar (groot)
ouders heeft ze met de rijstlepel 
binnengekregen. Totdat ze eind 
2020 hongerend naar innerlijke rust 
vrede vond met haar afkomst. Met 
als hoogtepunt een ontmoeting met 
Moeder Indonesië in energievorm. Joyce 
schreef er het boek Indische roots over. 

TEKST: JOYCE BECKKER

Zolang ik me kan heugen, heb ik me geïdentificeerd als 
een blanke Nederlandse. Thuis werd er nauwelijks ge-
sproken over het bloedige verleden in voormalig Neder-
lands-Indië. Het was te pijnlijk. Maar ook ter bescherming 
van de kinderen. De Japanse bezetting en de onafhan-
kelijkheidsstrijd ‘Bersiap’ hebben er flink ingehakt bij die 
eerste generatie. Maar iets verzwijgen betekent niet dat 
het er niet is. Integendeel. Bij ons, en veel andere Indische 
gezinnen, zijn (voor)ouderlijke trauma’s zwijgend overge-
dragen aan de tweede generatie waartoe ik zelf behoor. 
Als hooggevoelig kind absorbeerde ik die pijn via al mijn 
poriën. Om daarmee te dealen, hekelde ik de Indische 
cultuur van (in mijn ogen) dominante mannen en onder-
danige vrouwen. Zoals het hen zelf was opgedragen, 
leerden mijn ouders me om me goed aan te passen en 
respectvol te zijn naar autoriteiten. Ik geloof niet dat ik 
ooit een gekleurd vriendinnetje op school had. Wanneer 
thuis ‘Ramona’ van The Blue Diamonds, ‘Soerabaja’ van 
Anneke Grönloh of de krontjong (muziek ontstaan in en 
rond Jakarta) van tante opstond, vond ik dat ik als aange-
paste Hollandse meid daartegen moest ageren. Precies 
zoals het me (onbedoeld) was aangeleerd. Ook later op 
de werkvloer trok ik veel meer op met blanke collega’s. 
Want de goedkeuring van Nederlanders was essentieel. 

Ongegeneerd spuien
Tijdens de corona-perikelen in 2020 werd ik in het najaar, 
net als zoveel anderen, op mezelf teruggeworpen. Ik kon 
als trainer mijn fysieke opleiding niet meer geven en online 
onderricht voelde voor mijn potentiële klanten nog vreemd 
aan. Het was de juiste tijd om weer te schaven aan mijn 
persoonlijke ontwikkeling. Gek genoeg werkten de opge-
legde maatregelen me in de kaart door, geïsoleerd van 

de buitenwereld, me de mogelijkheid te geven in mezelf 
te keren. Innerlijk wist ik dat ik vrede mocht sluiten met 
mijn afkomst. Bij coach/auteur Jane Haridat startte ik 
een online traject. Al snel verzamelden tijdens de sessies 
vele spirits zich om me heen, van aartsengelen tot (voor)
ouders. Maar ook nog levende familieleden gaven tot mijn 
verbazing acte de présence. Kennelijk is het zo dat de zie-
len van deze mensen besloten hadden aanwezig te zijn, 
omdat er nog iets uitgewerkt mocht worden en om daarbij 
eventueel te kunnen assisteren. Of om vergeving te vragen. 
De persoonlijkheid hoeft zich dus niet bewust te zijn van 
beslissingen op zielsniveau. Tijdens deze sessies kon ik me 
vrij uiten en mijn gal ongegeneerd spuien. De aanwezige 
familielijn ontving het in alle openheid. Door mijn waarheid 
authentiek uit te spreken, diende ik niet alleen mezelf, 
maar ook hen. Wat bevrijdend is voor mij, is bevrijdend 
voor mijn familielijn. Ook met mijn ongeboren tweelingzus 
Grace had ik nog een harde kokosnoot te kraken. Ze legde 
me uit niet geboren te zijn omdat we anders, net als twee-
lingen vaak doen, aan elkaar zouden zijn gaan ‘hangen’. 
Waardoor ik niet in mijn eigen kracht zou hebben kunnen 
komen.

In vogelvlucht
De vierde sessie zal ik nooit vergeten. Een uur tevoren 
vroeg ik me intuïtief af wat mijn stille kracht was. Het 
was tijd om met Indonesië aan de slag te gaan. Onder 
begeleiding van Jane en de spirits, waaronder Ratu 
Kidul (koningin van de Indische oceaan), belandde ik in 
meditatie in een in een dicht oerwoud verstopte Javaan-
se tempel. Hier mocht ik openhartig mijn beeld van en 
gevoelens over de Indische cultuur delen. Na mijn afkeu-
rende relaas werd ik liefdevol uitgenodigd gezamenlijk in 
vogelvlucht een rondtoer te maken boven het tropische 
land van mijn (voor)ouders. Maar eerst belandden we 
nog in een andere tempel, ditmaal gelegen in een open 
en weids gebied. Het was hier dat ik Indonesië voor het 
eerst ontmoette in menselijke vorm. Aan de linkerkant 
als een man en aan de rechterkant als een vrouw. Wat 
op zich opmerkelijk was, omdat het normaal gesproken 
omgekeerd is. Volgens Jane wilde Indonesië me hiermee 
helpen het beeld van mannen te verzachten en de vrouw 
in mezelf te verstevigen. Vervolgens nam Indonesië me als 
een moeder mee in vogelvlucht over alle eilanden heen. 
Ik mocht haar schoonheid en ondoorgrondelijke glimlach 
ontdekken. Ik vergaapte me aan de kleurenpracht, de 
Balinese danseressen met goud op hun hoofd, de groene 
sawa’s, de blauwe oceaan. Zelfs de klanken van tantes 
krontjongelpee in de verte kon ik waarderen. Dit had niets 
met zwakte te maken. Het land waar ik overheen vloog 
was magisch, met vriendelijke mensen en een oogverblin-
dende natuur. Ik besefte op dat moment dat ik afstam 
van (voor)ouders die verwikkeld waren geweest in een 
levenslange zoektocht naar zelferkenning, acceptatie en 
liefde. Zo veel Indische (en ook Molukse) mensen moesten, 
voor hun repatriëring, ver reizen om zo tot meer bewust-
zijn te komen. Opmerkelijk, als je bedenkt dat mijn ouders 
(met een bijna drie maanden oude baby) naar Nederland 
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vlogen en daarmee zo’n 12.000 kilometer overbrugden. En 
dat terwijl de afstand van je hoofd naar je hart slechts zo’n 
veertig centimeter telt. Mijn stille kracht werd me ineens 
helder, namelijk het besef dat home is where the heart is. 
Om tot die conclusie te komen, mocht ik geboren worden 
uit getraumatiseerde Indische ouders.

Moeder Indonesië 
Inmiddels waren we weer geland op de grond. Nu liet 
Indonesië zich zien als prachtige vrouw. Ik voelde grote 
eerbied voor haar liefde en wijsheid. Ze wilde ‘ibu’ (moe-
der) genoemd worden en me van hart tot hart toespreken. 
Jane zei als vertaler te zullen optreden. Het werd oorver-
dovend stil binnenin me, want ik besefte dat dit één van 
de heiligste momenten van mijn leven zou worden.   

‘Lief kind, ik ben blij dat je bent thuisgekomen bij mij. Ik 
ben je moeder op aarde als land. Een ongekend gebied vol 
mysterieuze krachten die ook in jou zitten. Die doorgege-
ven zijn aan jou. Ik schenk je mijn kleuren. Ik schenk je mijn 
hart en ziel, omdat we één zijn. Ik schenk je de vrijheid in 
je heilige seksualiteit, omdat we één zijn. Ik schenk je de 
kracht van je vrouw-zijn omdat we één zijn. Weet dat mijn 
kracht waakt over jou en je beschermt. Ik heb jou niks te 
vergeven, omdat er niks te vergeven valt. Dit waren jouw 
lessen die je zelf gekozen hebt. Ik mocht je dienen door 
deze lessen aan te bieden. Ik dank je dat je op deze ma-
nier grote stappen zet in de heling van je familielijn. Weet 
dat je voorouders deze stappen mogelijk hebben gemaakt 
voor jou. Dat hier sinds generaties naartoe is gewerkt om 
dit vandaag mogelijk te maken. Je moest alles meemaken 
om tot dit bewustzijn te komen en de stille kracht in jezelf 
te ontdekken. In dankbaarheid buig ik voor jou. Ik heet je 
welkom en sluit je in mijn armen. Weet dat ik er altijd voor 
je ben. Jij bent verenigd in mij, en ik in jou. Wij zijn één.’ 

Met veel ontzag en ontroering nam ik de eerbiedige woor-
den van ibu Indonesië tot me. Ik bedankte haar voor wie zij 
was en voor alles wat het mij deed en nog zou gaan doen. 
Hardop vergaf ik mezelf voor alle overtuigingen en oordelen 
die ik had over het land van mijn voorouders. Ik sprak de 
wens uit dat we samen, hand in hand, verder zouden gaan. 
Zij zit in mij en ik in haar, we zijn één. We co-creëren samen. 
En dat maakte me blij. Ik voelde een diepe dankbaarheid 
toen we terugkeerden naar het hier en nu.

Handrem
Al spoedig na afloop van het coachtraject voelde ik dat ik 
twee boeken wilde schrijven. Eén over het thuiskomen bij 
mijn Indische roots, een ander over mijn leven zonder mijn 
ongeboren tweelinghelft Grace. De tijdsgeest nodigde 
daartoe ook uit. Door de verscherpte coronamaatregelen 
en de tot halt geroepen fysieke menselijke verbindingen, 
kon ik me helemaal focussen op mijn nieuwe missie als 
auteur. Juist nu de wereld massaal besmet was geraakt 
met het angstvirus en de zielenroep om bewustzijnsgroei 
harder klonk dan ooit. In het najaar van 2021 rolde mijn 
boek Life without Grace van de drukpersen. In het janua-

rinummer van dit magazine verscheen het artikel hierover: 
‘Alleengeboren tweelingen: geen kosmische fout’. Maar ik 
wilde dóór. Het leek na, voor velen, eenzame wintermaan-
den dat de wereld van het slot werd gehaald. Maar ik voel-
de dat de ware bevrijding vanbinnen mocht plaatsvinden. 
In het reine komen met je aardse afkomst is voor ieder mens 
belangrijk. Daar wist ik inmiddels alles van. Maar terwijl ik 
het gaspedaal vol wilde induwen, merkte ik tevens dat de 
handrem geactiveerd was. Want als ik mijn verhaal ging 
vertellen, zouden mogelijke familiegeheimen aan het licht 
komen. Dat ik ze tijdens de afgeschermde coachsessies heb 
geuit, is tot daar aan toe. Maar om ze op een presenteer-
blaadje te geven aan mensen die ik nog nooit heb ontmoet 
of zal ontmoeten, is van een ander kaliber.

De kaarten spreken
In februari vroeg ik daarom een online cardreading aan met 
de ‘Kaarten van Stille Kracht’, begeleid door Rich Eduard, 
oprichter van Stichting Aliran. Ik wilde in deze sessie helder-
heid krijgen over mijn nieuwe boek Indische roots. De dag 
ervoor belandde mijn 90-jarige moeder met een gebroken 
heup in het ziekenhuis. Waarmee de ‘urgentie’ voor het 
schrijven van dit boek een extra zetje had gekregen. Tijdens 
de cardreading nodigden de kaarten ‘Pecut Upacara’ (ritue-
le zweep) en ‘Rasa’ (innerlijke krachtbron) direct al uit tot 
actie. Maar dan wel vanuit gevoel. Ik mocht het idee losla-
ten dat ik eerst goedkeuring moest hebben vanuit de Indi-
sche gemeenschap om mijn boek te schrijven. Ik mocht op 
mijn eigen manier vertellen over mijn ervaringen. Dit luchtte 
direct al op, want mijn loyaliteit naar het familiesysteem 
was altijd groot geweest. Op de vraag of ik familieverhalen 
mocht blootleggen, kwamen de kaarten ‘Jampé’ (spreuken 
of een formule om iets te manifesteren) en ‘Keris Pusaka’ 
(mystiek wapen als familie-erfstuk) tevoorschijn. Vrij vertaald 
luidde het antwoord op mijn vraag dat ik mijn verhalen vrij 
mocht delen en dat die zouden worden doorgegeven aan 
het nageslacht. Als verdieping kwamen de kaarten ‘Nenek 
Moyang’ (voorouderlijke steun) en ‘Peramal Alam’ (natuur-
orakel) tevoorschijn. De voorouders zouden dus toezien op 
mijn schrijfproces vanuit een ruimer perspectief. Zij gaven 
hun zegen om over hen te schrijven en te publiceren. Ik 
mocht dit vormgeven als een soort dans vanuit innerlijke 
kracht. Op creatieve en kunstzinnige wijze. ‘Wat ik verder 
nog mocht weten’, luidde mijn slotvraag. De kaarten ‘Semè-
di’ (innerlijk kind) en ‘Aliran Tenaga Dalam’ (stroming van 
innerlijke kracht) bevestigden nogmaals dat ik vanuit mijn 
binnenwereld mocht gaan schrijven. We leven nu in een tijd 
waarin stilzwijgen verbroken mag worden, zonder dingen 
langer te verbloemen. Een verhaal met rauwe emoties 
brengt immers meer heling voort dan een braaf verhaal dat 
oppervlakkig blijft. 

Bloedige, verzwegen geschiedenis
Dankbaar voor deze mooie boodschappen van de spirits 
en voorouders heb ik vrijwel direct na de cardreading mijn 
laptop aangezet. Om in korte tijd mijn verhaal op papier te 
verwoorden. Die tip over het laten zien van rauwe emo-
ties, kreeg meteen al vorm in mijn personage Paul Lapré in 
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deel 1 van mijn boek. Als pelgrim komt hij in een mystiek 
klooster nabij de Middellandse Zee terecht, waar hij zijn 
beschermengel en overleden vader ontmoet. Juist door 
het uitspreken van zijn diepe pijn en frustraties, komen 
deze vanuit het duister in het licht te staan. Daar waar 
het geheeld kan worden. In deel 2 van mijn boek deel ik 
openhartig mijn persoonlijke verhaal met als kapstok het 
coachtraject bij Jane. Voor deel 3 heb ik tien Indische/
Molukse mensen geïnterviewd van de diverse generaties. 
Zij spraken over hun (voorouderlijke) pijn en hun per-
soonlijke verlangens. Zo kwamen onder meer het belang 
van traumaverwerking middels lichaamswerk aan bod, 
alsmede systemisch werk om de familielijn op te schonen. 
Dit doe je immers voor jezelf, je (voor)ouders, maar zeker 
ook voor de nieuwe generaties. Alles wat we karmisch zelf 
niet opruimen, schuiven we onbewust door op het bordje 
van onze (klein)kinderen. Bijzonder tijdens deze interviews 
was ook dat vrijwel niemand tijdens zijn of haar school- of 
studietijd iets had geleerd over de Bersiap, de Indonesi-
sche onafhankelijkheidsstrijd die meteen op de capitulatie 
van Japan volgde. Waarschijnlijk omdat Nederland daar 
geen goede indruk heeft achtergelaten, merkte de jong-
ste geïnterviewde van de vierde generatie op. Dat vond 
ze vreemd, omdat dat bloedige tijdperk wél deel is van 
onze geschiedenis. Ook mijn eigen Nederlands-Indische 
(groot)ouders hebben hun grootste trauma’s opgelopen 
tijdens die naoorlogse strijd. Waarin hun eigen Indonesi-
sche buurtbewoners en personeel zich tegen hen keerden 
en hun bezittingen stalen. Mijn vader belandde samen 
met zijn vader en broer in de gevangenis, waar ze ter-
nauwernood overleefden. Mijn moeder werd samen met 
gezinsleden in een geblindeerde trein afgevoerd naar een 
voormalige suikerfabriek. Hier overleden veel mensen, jong 
en oud. Achteraf besef ik dat ik niet alleen hun pijn, maar 

ook hun kracht en overlevingsdrang heb overgenomen. 

De belangrijkste les
Waar ik vurig op hoop, is dat we als mensen (van alle 
kleuren en etnische afkomsten) beseffen dat echte 
vrijheid een innerlijke beleving is. Dat het niet afhanke-
lijk is van uiterlijke omstandigheden. Niets of niemand 
buiten ons kan bepalen hoe wij in ons vel zitten. Onze 
(voor)ouders hebben vaak diep leed ervaren. Maar óók 
ontdekt hoe sterk ze innerlijk zijn. Wij zijn hun (klein)
kinderen en mogen hun verhalen in ere houden. En 
leren wat de geschiedenis ons te vertellen heeft. Voor 
mij is de belangrijkste les dat we mogen helen. Juist 
nu we afgelopen jaren het concept ‘verdeeldheid’ weer 
hebben ervaren. Dit is munitie voor iedere oorlog en 
strijd. De een voelt zich beter dan de ander. We wijzen 
met ons vingertje naar anderen, terwijl we juist naar 
onszelf mogen wijzen. Dáár ligt immers de sleutel tot 
vrede en verdraagzaamheid. Ik spreek de hoop uit dat 
we allemaal ons volste potentieel gaat leven. Weet dat 
behalve trauma’s, ook talenten worden doorgegeven 
via je familielijn. Ga eens op zoek naar dat goud dat 
ook in jouw DNA zit! Want als we allemaal het leven 
leiden vanuit ons hart, creëren we samen een mooie 
nieuwe wereld. Voor onszelf en ons nageslacht. Dit is 
de ware weg van lijden naar leiden. En voor de mensen 
met Indische roots (naar schatting ruim twee miljoen 
in Nederland): tachtig jaar geleden begon de Japanse 
onderdrukking in Indonesië. Generaties verder mogen 
wij als nageslacht onszelf bevrijden van onderdrukking. 
Want de echte onderdrukker in het hier en nu is geen 
externe vijand, maar zijn we zelf. Tijd voor repatriëring 
naar ons hart. Voorouderlijke trauma’s zijn er om ge-
heeld te worden. •

Joyce Beckker is auteur van Indische roots, van lijden naar leiden. Inclusief digitaal journaal te verkrijgen via 

WWW.INDISCHEROOTS.NL 

Joyce Beckker: "Verhalen en 
cultuur van voorouders in 
ere houden"

Heling

‘Als hooggevoelig kind 

absorbeerde ik de pijn van mijn 

voorouders via al mijn poriën’


