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De roman Vaarwel Soera
baja van Femmy Fijten leest
als een trein en heeft alles
in zich om een bestseller te
zijn. Toch heeft de pers veel
te weinig aandacht besteed
aan dit boek. Waarom? Mis
schien omdat de geschiede
nis van onze bemoeienissen
met Nederlands-Indië nog
steeds zwaar op de maag
ligt en we er niet van willen
weten? Als we wegkijken,
is het immers niet gebeurd.
Met dit boek krijgt de lezer
geen kans om weg te kijken,
de afschuwelijke belevenis
sen van de hoofdpersoon,
Freddy Ribauwt, grijpen

je bij de kladden en laten
je niet meer los. Ribauwt
wordt in 1926 geboren uit
een Javaanse moeder en
Nederlandse vader. Wanneer
in 1942 de Japanners Neder
lands-Indië bezetten, wordt
zijn vader krijgsgevangen
genomen en voor Ribauwt
begint een leven van onder
duik, zware mishandeling
en gevangenschap. Eerst
wordt hij als Indo slachtof
fer van de jappen en later
nemen de vrijheidsstrijders
hem te grazen. Zijn Javaanse
moeder heeft ondertussen
een ambivalente, haast vijan
dige houding tegenover haar
knappe Indozoon en bekom
mert zich voornamelijk om
haar jongste zoon Emo, die
er letterlijk het zwijgen toe
heeft gedaan. Ondanks zijn
ontberingen hoopt Ribauwt
op het prachtige Java te

blijven, terwijl anderen naar
Nederland vluchten. Maar hij
moet nog wel zien te
overleven. Met Vaarwel
Soerabaja vertelt Fijten een
heftig, welhaast krankzinnig
makend verhaal onder meer
gebaseerd op (dag)boeken en
aantekeningen en gesprekken
met een voormalig
KNIL-militair over de
aangrijpende gebeurtenissen
die zich hebben afgespeeld
in de periode 1942-1950 in
Soerabaja. Nog nooit was die
geschiedenis zo tastbaar als
in dit onvergetelijke boek.
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