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Soort boek/Stijl: Debuutroman, ervaringsverhaal van Antie Regeer waarin zij

beschrijft hoe zij traumatische ervaringen uit haar verleden in Indonesië oftewel

voormalig Indië verwerkt en een nieuwe balans vindt. Antie had last van post

traumatische stress. Ze ziet stukjes uit haar verleden als puzzelstukjes die een plaats

moeten krijgen in een legpuzzel en vertelt hoe ze die puzzelstukjes aan elkaar smeedt.

De lezer gaat mee op haar reis en komt zo uit bij haar huidige leven in Nederland. Het

boek bevat ook foto’s van door Antie gemaakte kunst die voor haar verhaal

belangrijk zijn.

Over de schrijfster: Antie Regeer woonde met haar ouders en broer op

verschillende plekken in Indonesië (o.a. Sumatra in 1940 en Java in 1941). Haar

vader stierf daar gedurende de tweede wereldoorlog. Ze was er lange tijd een

‘buitenkampkind’. Antie komt onder moeilijke omstandigheden met haar moeder en

broer in Holland wonen, waar ze nu nog steeds woont. Na een aantal jaren op de HBS

ging zij werken als docent in het Nijverheidsonderwijs. Die baan moest zij opgeven

toen zij trouwde met een man die kampervaringen heeft gehad in Indonesië. Daar

voelde zij zich veilig en begrepen. Zij hebben twee dochters en wonen in Goes.

Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Antie Regeer hoe Anna opgroeide in een
idyllisch mooi Indonesië, waar ze herinneringen aan overhoudt die ze koestert. Die
wereld verandert wanneer de tweede wereldoorlog aanbreekt. Ze beschrijft hoe ze als
kind het bombardement van Bandung, de Japanse bezetting en de Bersiap-periode
meemaakte. Als ‘buitenkampkind’ moet zij deze chaotische periode met haar moeder
en broer te midden van hun vijanden zien te overleven. Haar vader was in een
Jappenkamp terechtgekomen en sterft aan de gevolgen van oedeem. Anna, haar
moeder en broer probeerden buiten de kampen te overleven, wat steeds gevaarlijker
werd omdat o.a. bendes aan het roven sloegen. Daarom gingen zij uiteindelijk naar
een kamp in Bandoeng, dat door de Japanners bewaakt werd tegen moordenaars,
bendes en sluipschutters. Vandaar werden zij gerepatrieerd naar Nederland, waar
verre familieleden woonden. Ook die tijd was traumatiserend, omdat in het koude
kille Nederland van Anna werd gevraagd zich aan te passen, terwijl haar
gezinssituatie erg chaotisch was. Haar moeder kon haar geen aandacht geven,
probeerde haar eigen leven op de rails te krijgen en daarbij was er weinig aandacht
voor Anna. Zij werd een overlever, die pas veel later in staat was haar leven een plaats
te geven, namelijk door in therapie te gaan, over ervaringen brieven aan zichzelf te
schrijven, te trouwen met een man die haar begrijpen kon en een gezin te stichten.
Maar zeker ook door zich te verdiepen in o.a. religies en oosterse wijsheden over het
mysterie van het leven. Antie beschrijft zo hoe ze alle stukjes van de puzzel aan elkaar
heeft kunnen leggen en haar verleden , dat een loodzware last was, heeft kunnen
omzetten in een bron van inspiratie.

Wat viel op: Antie’s oorlogsverleden, de overlevingsstrategieën, haar eenzaamheid,
het snelle volwassen worden, het schrijnende onbegrip van Nederlanders voor hun
Indische oorlogservaringen, die niet telden naast wat de Nederlanders thuis hadden
meegemaakt. Het zijn ervaringen die erin hakken en Antie beschrijft een jonge Anna
die aan het overleven is, die steeds bedenkt wat ze het beste kan doen om uit een



ingewikkelde situatie te komen. Er zijn dan ook niet veel mensen waarbij Anne haar
verhalen kwijt kan. Pas als ze volwassen is krijgt ze via een lotgenote een tip over een
goede therapeut, waarbij ze in therapie gaat om te herdenken, te herbeleven en te
hervoelen in plaats van te vergeten. (pag.110) En dan nog is ze er niet, omdat ze nog
steeds in een situatie zit waarin zij aan het overleven is. Dan valt op hoe moeilijk
verwerken en omgaan met ervaringen en traumatische belevenissen kan zijn.

Citaten: Pag.46: ’Aan inlanders gelijkgesteld werden met uitzondering van de
Japanners, de andere uit Azië afkomstige mensen, zoals Chinezen en Arabieren.
Vervolgens maakte de Jap plannen om de Hollanders eruit te halen door ze af te
voeren in kampen. Hun plan was om eerst de mannen apart te houden, ze daarna weg
te voeren en daarna zouden de vrouwen aan de beurt zijn. Maar dit alles wisten Anna
en haar familie niet. (…) Anna zou het bezoek aan het kamp nooit vergeten. Haar
vader sprak met hen op luchtige toon, omdat hij goede hoop koesterde op een
hereniging.’
Pag.49: ‘De registratie van bevolkingsgroepen die nu volgde, resulteerde in een
registratiekaart, die ‘pendaftaran’ heette…(…) Daarop kwam er onder de Indo’s een
indeling waarbij vooral raszuiverheid een grote rol speelde. (…)Anna’s moeder werd
ingedeeld in groep4 en dus hoefden ze nog niet naar het kamp toe.’
Pag.91: ‘De verhalen over de Hongerwinter, de oorlog in Holland en hoe erg men het
hier had gehad, hoorden ze eerst kalm aan, maar later gelaten. Hun eigen verhaal
over Indië wilden de Hollanders niet aanhoren en dus deden ze wat Indischen in zo’n
geval doen: slikken en mond houden.’
Pag. 117- 118: ‘Door de stress kwam Anna’s menstruatie niet op gang. (..) De arts had
ook nog nooit gelezen of gehoord dat vrouwen in concentratiekampen door de stress,
hun slechte conditie en de slechte omstandigheden niet meer menstrueerden. Maar
hij had wel een mening over haar geval gevormd en wilde de uitkomst met haar
moeder bespreken. (…)”Nu,” zei Anna tegen hem, “dat zal ik toch zelf moeten
verwerken,want mijn moeder bemoeit zich niet met mij. Hoe ik leef en wat ik doe of
denk, interesseert haar niet. Ze heeft een heel eigen leven opgebouwd, daar stopt ze
energie in, ze kan er niets bij hebben.”
Pag. 120: ‘Wat deed Anna ermee? Hoe kon ze alle herinneringen en gevoelens die er
onbewust waren, bewust verwerken en netjes opbergen, zodat ze niet op de gekste
momenten de kop op konden steken en woede opwekken bij anderen? Het antwoord
was ’schoon schip maken’. Ze schreef alles op wat verdriet had veroorzaakt, zodat ze
haar gedachten erover moest ordenen. De bijbehorende gevoelens herbeleefde ze:
dan was ze weer buitenzinnig van kwaadheid, huilde ze overvloedig en klapte niet
meer dicht. Ze praatte er weer over en leerde grenzen stellen: dit voelt goed en dat
niet, en leerde om dat uit te spreken naar anderen. Met dit in haar achterhoofd, dacht
Anna dat het leven nu wel veel gemakkelijker zou worden. Maar niets daarvan, want
haar woonsituatie was natuurlijk niet veranderd. (..) Toch bleef het verlangen naar
een beetje aandacht aan haar knagen, hoe kon ze voor aan dat verlangen tegemoet
komen.? Zo kwam ze op het idee om zichzelf brieven te schrijven.’

Recensies:
http://www.pelangi.nl/docs/persbericht%20Regeer%20bieb&boekh.pdf:
Spannend & inspirerend debuut. Zojuist is de debuutroman Anna’s legpuzzel van
Antie Regeer verschenen. De heldere beschrijving van deze metamorfose maakt het
boek tot een waardevol document voor iedereen die is geïnteresseerd in het Indische
verleden en de gevolgen en mogelijkheden daarvan voor de persoonlijke
ontwikkeling. (…) Antie zelf groeide op in Indië en maakte de oorlog in Bandung mee.



Vanuit die ervaring kan ze meeslepend vertellen over het verleden en uiterst
invoelbaar delen wat dat met een mens kan doen. (…) Een eigen gezin lijkt de
oplossing, maar pas wanneer ze zich verdiept in de oosterse wijsheden over het
mysterie van het leven, kan ze de stukjes van haar legpuzzel aan elkaar passen.
http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/BEV/20090708/BEV_BEV-1-

23_090708_3.pdf (…) ‘Het boek kan gezien worden als een waardevol document

voor een ieder die geïnteresseerd is in het Indische verleden. Antie groeide op in

Indië en maakte de oorlog in Bandung mee.’


