
Een koekoeksklok en een vergeelde valk 

 

Het epicentrum van de woonkamer, te midden van een colonial-look bankstel, 

houtsnijwerken, opgehangen krissen, een metershoge houten spiegel met 

uitgesneden lianen, een fruitmand met mahoniekleurige durian, druiven en 

een beschadigde banaan, zilverwerkjes en wajangpoppen, was een 

salontafel. Onder de tsunami van papieren was zij nauwelijks nog zichtbaar. 

Het waren allemaal adreslijsten van KNIL-veteranen en Serra’s vader kladde 

ze allemaal vol. Zo hield hij de administratie bij; wie hij al gebeld had, wie hij 

later nog eens mocht bellen, wiens nummer niet meer klopte. De graffiti van 

balpeninkt vloekte geestig met zijn ongebreidelde precisie. Hij had weer 

iemand aan de lijn. Serra kon de aanloop naar het gesprek dromen.  

 

"Hallo u spreekt met Martens. U kent mij niet maar ik heb u naam van een 

reünielijst die ik heb gekregen heb van die en die, en ik bel u op goed geluk 

op. Ik ben pas 39, dus helaas geen oud-collega, maar ik ben al ruim vijftien 

jaar bezig met het opbouwen van een overkoepelend Indië-archief. Dat wil 

zeggen dat ik alles verzamel om die periode zo goed mogelijk uit te beelden. 

Ik ben met name nog aan het zoeken naar dit en dat embleem. Als u dat zou 

kunnen missen zou u mij er een heel groot plezier mee kunnen doen..".  

 

Serra keek geconcentreerd naar haar boek, zonder het te lezen. Wat ging het 

worden, een belofte of de doffe klap van een hoorn op de haak? Haar vader 

sprak de zinnen in één adem uit, gehaast als een donateurswerver in een 

drukke stad. Ze kon zich niet concentreren en vroeg zich ineens af waarom 

haar vader dit huis eigenlijk altijd ‘Klein Bronbeek’ noemde.  

 

"Langskomen? Ja, zeer zeker is dat mogelijk meneer. Nee, nee dat begrijp 

ik.” Serra keek op, haar vader gebaarde wild dat hij een pen nodig had. Als in 

een stomme film praatte ze geluidloos terug, terwijl ze wees naar zijn 

borstzakje. Nadat haar vader alle gegevens genoteerd had vroeg hij Serra of 

ze morgen les had. Ze zei "ja, een halve dag", en hij reageerde met "Dan ga 

je met papa mee op stap". 

 



Serra gaf haar railrunnerkaartje aan de conducteur. Ze keek toe hoe hij het 

knipte en stopte het daarna weer zorgvuldig weg in haar rugtasje. Nog vier 

keer stoppen, één keer overstappen en dan nog twee stops. Haar vader had 

een krant uitgevouwen op zijn schoot, maar zijn ogen waren vaker gericht op 

zijn horloge dan op de headlines. Serra bladerde door de Rails en verzonk in 

een compilatie liefdesbriefjes van treinreizigers.  

 

“Dit is heel belangrijk voor papa, Serra. Als ik deze krijg, als dit lukt, dan ben 

ik de enige verzamelaar met dit embleem, dat zou gewel..”.  

Serra knikte bedeesd. Haar vader zat op zijn knieën, de lange grijze jas 

veegde de stoep. Ze voelde zijn handen stevig om haar schouders en wist 

precies wat hij van haar verlangde. Hij ademde uit in zijn handpalm, zette zijn 

hoed recht en drukte op de bel.  

Serra had de buurt om haar heen inmiddels goed in zich opgenomen (de 

straat sliep nog, een vrachtauto laadde spullen uit bij een winkelportiek, een rij 

gemeenteboompjes sparden met de wind), toen er iemand opendeed. Ze 

veegde drie keer haar voeten en liep de pindaschilkleurige schoenen van de 

man achterna.  

 

In de woonkamer rook het naar draadjesvlees en op tafel lag een tapijt. 

Serra’s benen bungelden boven de grond. Ze keek naar de fotolijstjes op de 

schouw. Naast haar werd koffie gedronken zonder suiker en gepraat over 

vroeger. Niet het vroeger van haar vader, maar van de man. Hij wist eigenlijk 

alles al, maar de ex-commandant wilde ook zijn verhaal kwijt. Hij noemde 

jaartallen, er kwamen veel namen voorbij en hij bleef koffie schenken. Serra 

kreeg honger, ze dacht aan de puntzak friet die ze later zouden eten, en 

hoopte dat de man bijna uitgepraat was. Maar net nadat de koekoek voor de 

tweede keer uit de klok was gekomen, staakte de man zijn verhaal en kwam 

daarvoor in de plaats een lawine aan tranen. Zijn schouders schokten en hij 

verstopte zijn hoofd in zijn handen. Serra keek hulpeloos naar de grijze haren 

en toen naar haar vader, die op zijn beurt tuurde alsof hij in de woestijn aan 

het rondzwerven was en zojuist zijn laatste restje water had gemorst.  

“Ik heb dit nog nooit tegen iemand verteld, mijn kinderen zijn er niet mee 

bezig en mijn vrouw.. ik kon het haar niet aandoen”. Waar de man het over 



had wist Serra niet, maar ze voelde zich ineens heel schuldig dat ze zojuist 

aan frieten had gedacht.  

 

De man bood aan om boterhammen te smeren, hij had haring in huis en ook 

nog hagelslag. Zometeen was hij weer alleen met de houten koekoek en de 

fotoalbums van toen. Geconserveerde herinneringen aan Indië, tempo doeloe 

op sterk water. Maar Serra’s vader stond op en gaf de man een stevige hand. 

Hij had met geduld geluisterd naar weer een verhaal over een tijd die hij 

alleen kende uit overleefde hutkoffers en van vergeelde foto’s. Hij beloofde de 

man dat hij Serra een ijsje zou kopen van de twee gulden die hij haar 

toestopte en zwaaide hen uit tot lang nadat zijn wijnkleurige spencer een 

stipje geworden was.  

 

Nadat Serra en haar vader de hoek omgeslagen waren tilde hij haar op en 

drukte zijn snor op haar wang.  

“Ik heb het, ik heb het! Haar vaders zette haar neer en haalde zijn nieuwste 

schat uit de plastic tasjes die het beschermden. Een stukje stof met een vogel 

erop genaaid staarde Serra aan.  

“Het Haagse valk, van 1-4 R.I., de krijgsmachten”, dit is heel bijzonder. Hij 

leek even net zo oud als Serra en ze voelde zich meer met haar vader 

verbonden dan ooit. Het oude Indonesië hield hem voor altijd jong en als hij 

echt oud zou zijn, dan leefde de tropen verder in het bloed dat zij van haar 

moeder kreeg. Haar moeder, het kroonstuk van zijn verzameling. Ze pakte 

haar vaders hand en zei resoluut: “De volgende keer ga ik weer mee”.  
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