Sumatra met Harris
We hebben in de winter van 2013/2014 een prachtige rondreis gemaakt door Sumatra met Harris.
Een tour nostalgi, zoals Harris het noemde, we traden namelijk in de voetsporen van mijn familie.
Mijn opa en oma zijn eind jaren '20 naar Sumatra geëmigreerd. Mijn opa werkte op diverse
plantages in de omgeving van Permatang Siantar. Mijn vader is op een van deze plantages
geboren. Tijdens de oorlog werkte mijn opa aan de Birma spoorlijn en zat mijn oma met de
kinderen in verschillende Jappenkampen op Sumatra. Mijn oom is in het eerste kamp in Siantar
overleden.
Ons doel is de plekken waar ze hebben gewoond te bezoeken. Ook willen we op zoek naar wat er
over is van de kampen. Harris heeft voordat we op Sumatra aankwamen al wat vooronderzoek
gedaan in Siantar en omgeving. Daardoor hebben we heel snel het ziekenhuis gevonden dat in de
oorlog dienst deed als jappenkamp. Harris vraagt aan iedereen die er rondloopt waar de
gebouwen van het kamp stonden en waar de begraafplaats ligt. Dank zij zijn inzet hebben we de
situatie snel in beeld en hebben we het begraafplaatsje naast het kamp gevonden.
We reizen verder naar Samosir en ook daar blijkt hoe fijn het is om Sumatra te verkennen met een
gids. Vooraf hadden we nog wat twijfels; we reizen het liefst samen en tot nu toe hebben we altijd
zelf gereden. De twijfels blijken echter ongegrond, Harris is een fantastische chauffeur en gids,
voelt goed aan wat we willen, is vriendelijk, aimabel en heeft gevoel voor humor. Hij weet
ontzettend veel en weet ook overal de weg. Een kunst op Sumatra want aan straatnamen en
borden doen ze hier niet. Soms is hij zelfs bijna te bescheiden; zo kost het in het begin enige
overredingskracht om hem met ons mee te laten eten. Met tomeloze energie vraagt hij in Brastagi,
Siantar, Laras, Tindjowan en Dolok Ilir iedereen die hij tegenkomt om informatie, waardoor we
uiteindelijk (soms na heel wat speurwerk) de plekken waar mijn familie heeft gewoond terug
hebben gevonden. De reis heeft daardoor voor ons een gouden randje gekregen.
Na de tour nostalgi reizen we verder richting Bukittinggi, Harau en het Kerinci park. Harris is ook
hier een hele fijne gids en chauffeur. Hij rijdt beheerst en rustig (in tegenstelling tot veel andere
Sumatraanse weggebruikers) en kent het land op zijn duimpje. Hij blijkt vaak meer te weten dan de
lokale gidsen, omdat hij al heel lang als gids en chauffeur door Sumatra en de eilanden erom heen
heeft gereisd. Hij weet ontzettend veel te vertellen over het land en de gebruiken, maar is ook
geïnteresseerd in ons leven in Nederland en de Nederlandse gebruiken. Je kunt goed met hem
communiceren in het Engels. Kortom we hebben dankzij Harris een heerlijke vakantie gehad en
heel veel mooie dingen gezien. Met weemoed nemen we afscheid van hem en brengen nog een
paar dagen met z’n tweeën door op Cubadak, een klein eilandje voor de kust. Het voelt dan toch
een beetje raar zonder Harris.

