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ToenLuat(47)alsjonge bootuluchteling
in Nederlandbelandde,beloofdehij
zijnmoederin Vietnaméén ding:dat
h'L1'
dokter zou worden.Voor De Reilnie
reisdeh11'
af naarzijngeboofteland,waar

relaasdoet.
Luatzijnaangri.l'pende
tekst Ernest Marx fotografie KRO De ReLjnieen privé-archief
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Luê\t (6) rtarb$ z$n ouàevl$k huis,
v eg\v^e
v oovàorl het coFtrqhisfische
Satigorr ih\aw err he! leVeh àra6tiSch
VeYê\\^ev^e

Lt^4t (í) le ^iààer\vah z$h
ot^^evs,ee\ hichlJe (liqksohàe")
z$rrjorrgste zusje (vechtsoràer)
er\ ^e Pa$foov

Hetduurdenietlang
Hetgingharderwaaienendezeewerdwoester.
moeiteloos
vooronspiepkleine
bootjealseenplastickinderspeeltje
golven.Als reusachtige
bergen
werd opgetilddoorde gigantische
Ik waspas
roldendewatermassa's
oponsaf.Wewarenmachteloos.
Met
ijdensmijn derdenachtop openzee zestienjaaroudenwist zekerdatwe dit nietzoudenorrerleven.
verloorik verkleumd
heponhel hevisle stormen.
datmijn laatsteuur hadgeslagen,
De vis degedachte
ener wasgeenetenen drin
mijn bewustziln;
ik wasoververmoeid
waaropwedeterritorialewa
sersboot
terenvan Vietnamwaren ontvlucht, kenmeeraanboord.'
leek steedskleiner te worden.Het
DAG MOEDER,IK GA
schipwasdertienmeteriang,drieme
'Ruimvijf jaareerderveranderde
hetlevenvoormi, en miin famiter breeden zat volgepaktmet lotge
noten,allemaalgevluchtvoor lie.Wehaddenhetaltiiderggoedgehad,tot deNoordVietnamezen
ben.
het Noord-Vietnamese
com in 1975Saigoninnamen,de stadwaar ik geborenen getogen
Mijn vaderbekleedde
een
regime.Ik kendeer niemand. Ik hadviif ouderebroersen drie zussen.
munistische
regering,we woondeuin eeu
Wezatenmet155mensenopelkaargepropt, hogefunctiein de Zuid Vietnamese
was
we groothuis en haddentwee auto's.Mét chauffeur.Daarnaast
in blik. Hoelangmoesten
alssardientjes
vrouwdiehaareigenwinkelrunde.Ze
nog?Debootwassowiesote klein om naar mijn moedereenijzersterke
Maleisiëte varen;bovendienhad de motor wasde spilvan hetgezin.Ofhet nu gingom zakelijkebeslissingen,
vandekinderenofin welk huisu'ezoudenwoneu:zij
heteendageerderal begeven.
Daaromdob- deopvoeding
rondopdeZuid Chinese hadde touwtjesin handen.AIszij ietsin haarhoofdhad,kreegze
berdenwedoelloos
aan hetaltiidvoorelkaar.
Zeeen warenwe r,olledigovergeleverd
Als ie openliikkritiek uitte
deelementen.
Alleenalswe zoudenworden Het levenin Saigonwerdbenauwend.
regime,werdje opgepakt.
Ener wasdienst
schiphad op hetcommunistische
opgemerktdoor eenpasserend
jongensmoestenhet legerin on.r
plicht.Achttienjarige
Vietnamese
denwe eenkansopoverleven.
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eenpaaruur niet zouzien.Wistenwij veel.
"Dagmoeder,ik ga",zei ik. Waarschiinliik
tot straks.
dachtenwe er allebeiachteraan:
Maargeenvan onsbeidensprakdie woordenhardopuit.'
KOUD, TREURIG & EENZAAM
'Ik was ontzettendgespannen.
Het was
miin eerstevluchtpoging
en ik wist dat de
kansom opgepaktte wordengrootwas.Na
tweeuur reizenkwam ik aanbij eenhuis
tot het
aanzee.Daarhebik evengeslapen
donkerwerd.Achterhethuiswaseenbreed
modderstrandwaar ik overheenmoestom
u,rararkte ltl.al àe
Itr llll
bij
een kleine sloep met buitenboordmot*toeàev
ararrr
wararv:
e$rr
belo*te
tor
te
komen.Hetbootievoerde duisternis
ih Amsferáatmhqqlàe
h$ z$rr
in,
richting
het openwateÍ,waar eengroarvtserràiglomar
lagte wachten.Toenik aan
terevissersboot
boordstapteen eenplekjevond op het bo
tegenCambodja
te vechten.Velendokenonderzodraze achttien vendek,wasik opgelucht.Ik hadhet gered!
waarik de
Ik werdkalm en keekachterom,
werden.Mijn broersook.Ze kwamennauwelijksnogbuiten.Uit
vagerzagschiteindelijkbeslootmiln moederdatdit geenlevenwas.Er moestiets lichtjesaande oeversteeds
gebeuren
van teren.Toendronghet voor het eersttot me
en miln vaderstemdeermeein. De vluchtpogingen
door:ik gaweg,vanafnubenik alleenopde
doordepo
miin broersmisluktenkeerop keer.Zewerdengesnapt
Eenpaaruur laterwaÍenze wereld.Ik werdbang.
litie of hun bootkwam niet opdagen.
Na drie dagenen vier nachtenuitzichtloos
altijdweerterug.Ooitzoumijn beurtkomen.
op zeeverscheenaande ho
Ik was net zestiengewordentoener 0p eendageenman aan de ronddobberen
wat rizon het silhouetvan eenboot.Eindelijk.
deurkwam.Miin moederenik warenalleenthuis.Ik sleutelde
vrachtschipte
De man zei:"We hebbenweer Het bleek een Nederlands
aanmijn fietsterwill zij opendeed.
Mijn moederriepme bil zijn.Via touwenklommenwe aanboorden
eentransport,wilt u iemandmeesturen?"
we dehavenvan
aan,zlj naeendagvarenbereikten
zich:"Luat,probeerhetmaar..."Ik trok snelmijn schoenen
in een
gafmeeenbeetiegelden ik reedweg,achterop debrommerbij die Singapore.
lk werddaaropgevangen
Alsofik haarhoogstens vluchtelingenkamp,waar ik uiteindelijk
man.Ik hadmijn moederkort gedaggezegd.
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vier maandenheb gezetenvoordatik met
het vliegtuig naar Nederlandmocht. Het
was november.Wat eentreurig landschap.
Erstondenveelbomenmaardaarzatengeen
blaadiesaan.Hetwaskouden ik voeldeme
alleen.Naenkelemaandenin verschillende
ben ik naar Gronin
vluchtelingenkampen
gen verhuisd,waar ik met een volwassen
Vietnameesstel in één huis woonde.Het
was fijn dat ik weer naar schoolmocht.Ik
kwam in 3 atheneum
terecht.'

Nararl àiejarve\ is àe lekkevste
troeÀelsoej irr Ho Chi Mihhslrd
nog sleeàs te kr$gerr irr àiÈ
eel-ferrtje og àe matrkÈ

TROTSE MOEDER
'Op eengegevenmomentverbaasde
het me dat ik al maanden
geenbrief van miin vaderhad ontvangen.
Daarvoorschreef
gebeurtenissen
thuis,
hij mij biina iederedag over alledaagse
waardoorik me altiid heeldicht bij hem,mijn familie en mijn
oudelevenvoelde.Ik puttedaarveeltroostuit. Er dedenin die
tiid vreseliikeverhalende rondeovereenbootvol Vietnamese
vluchtelingendie het niet had gered.Uiteindelilkben ik er zelf
achtergekomen.Miin vader,mijn twee zussenen een aantal
nevenen nichtenzatenop dieboot.Zewarenverdronken.Mijn
moederhad het mij niet durvenschrijven,omdatze dachtdat
ik hetniet aankon.Zehadgelilk.Mijn wereldstorttein. Opmiin
kamertjein Groningenhebik minstensdrie dagenin bedgele
gen.Ik kon nietsmeer.
Miin geluk was dat ik toen bii een pleeggezinin Heerdekon
komenwonen,waar ik veelsteunkreeg.Op momentendat de
piin biinaonverdraaglijkwas,dachtik aanmiin moederen be
sefteik dat zij nogmeerpijn moesthebben.Ze was haar man
en tweedochterskwijtgeraakten inmiddelswoondenvier van
haar zonenverspreidover de hele wereld.Al haar hoop was
gevestigdop eenbeterlevenvoor ons.Ik moestietsterugdoen.
Ik schreef:"Mama,
In eenbriefhebik haareenbeloftegedaan.
ik beloofie dat ik ietsvan miin levenzal maken.Ooit word ik
arts!"Nahet atheneumbenik aande Universiteitvan Amsterdammedicijnengaanstuderen.In het beginwas datnatuurlijk
nogzoslechtwas.Maar
vreselijkzwaar,omdatmijn Nederlands
ik hieldwoord.
Gelijkdaarnabenik voor
In 1997haaldeik mijn artsendiploma.
naar Vietnam.Dat was spannend.
het eerstweer teruggegaan
Ik wasontzettendblii om weerbij miln moederte kunnenzijn,
maar het verdrietvan de laatstetien jaar had haar getekend.
Ik zagde pijn in haarogen.Datwas moeililk.Hoewelze blildschapof trots sowiesonooit rechtstreeksuitte, hoordeik van
anderendat zeuitgebreidhadverteldoverhaarzoondie het in
Nederlandtot arts had geschopt.Ik wist het: ze is trots op mii.
Het gevoeldat ik uiteindelijk iets voor haar hebbenkunnen
terugdoen,geeftmij enormevoldoening.'
WIJZER GEWORDEN
Als ik mifn levensloopbekijk, moetik toch zeggendat ik heel
ergtevredenben.Ik hebhet hartstikkegoed.Ik werk alshuisartsin Hoofddorp,bengetrouwden hebtweezoonsvan twaalf
envier iaar.Hetlevenheeftmij veelleukeervaringengebracht,
maarook veelverdriet.Daardoorben ik wijzer geworden.Dat
helptmii nu om miin patiëntenzogoedmogelijkte kunnenhel
pen.Gekgenoegheb ik mifn lot altild geaccepteerd.
Ook toen
ik helemaalnietshad.Ik ben niet iemanddie eenzaamen vol
zelfmedelijdeneindeloosblilft zitten treuren.Ik heb altijd iets
willen makenvan miin levenen alsik op problemenstuit,gaik
Zois mijn karakternu eenmaal.Datheb
er extrahardtegenaan.
ik vanmiin moeder.'
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