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Twee onvergetelijke reizen:

Herinneringen aan Paul Sondaar (1934-2003)

Gert van den Bergh

Ik leerde begin jaren tachtig Paul kennen toenik

door mijn studie geologie met hem in aanraking
kwam. Het was met name door zijn enthousiaste

manier van vertellen over zijn vakgebied, de

zoogdier-paleontologie, en door zijn gedreven-
heidhierin, dat ik besloot om mij in die richting te

specialiseren.

Zo rond diezelfde tijd was Paul teruggekomen
van een verre bestemming; hij had zijn angst om

te vliegen overwonnen en was voor heteerst van

zijn leven ineen vliegtuig naar Indonesië gestapt.

Tijdens die reis deed hij verscheidene eilanden

aan in gezelschap van iemand van de Indonesi-

sche Technische Universiteit van Bandung, een

zekere Rhokus, afkomstig uit Flores. Het toeval

wil dat ik deze Rhokus een maand geleden in

Jakarta ontmoette. Tijdens ons gesprek bleek al

snel datPaul destijds opRhokus een grote indruk

had gemaakt, en hij wilde van alles over Paul

weten. Helaas was ik de brenger van slecht

nieuws...

Rhokus vertelde me dat Paul de gave bezat om

mensen snel op hun gemak te laten voelen. Hij

was iemand die met redelijk gemak culturele

verschillen kon overbruggen, en het maakte

eigenlijk niet uit inwelk land het
was,

overal wist

hij mensen te raken door zijn spontane optreden.
Door aandacht aan mensen te schenken wist hij
mensen aan te trekken. Dat is ook iets wat mijn

vrouw uit Indonesië, Indah, opmerkte. Als

buitenlandse heeft zij het niet altijd gemakkelijk
om zich in een groep Nederlanders op haar

gemak te voelen, maar als Paul erbij was, dan lag
datduidelijk anders. Paul kon iemandraken door

zijn oprechte belangstelling.

Ook metzijn belangstelling voor eten en drinken

wist Paul zich op vele vreemdeplekken geliefd te

maken bij de lokale bevolking. In een land als

Indonesië neemt, inhet sociale leven, de gezame-

lijke maaltijd nog altijd een zeer prominente

plaats in. Met zijn waardering voor de lokale

schotels kon hij mensen in Indonesië zeer

vereren. Ik weet nog een keer dat we langs een

afgelegen weggetje, aan de zuidkant van

Centraal Java, bij een klein eettentje stopten voor

de lunch. Er was slechts één gerecht voorhanden:

geroosterde kip met witte rijst,... en natuurlijk
sambal. Nu was Paul zo weg van deze sambal,
dat hij zes grote potten, de hele voorraad, heeft

gekocht en meegenomennaar Nederland. Onge-

twijfeld heeft hij zijn gasten thuis getrakteerd op

deze heerlijkheid.

Maar het ging ook wel eens mis. Rhokus vertelde

me over een keer tijdens zijn eerste bezoek aan

Indonesië, dat Paul koffie bestelde bij een kleine

ivarung kopi op het eiland Timor. Hij wilde zijn
koffie zonder suiker. Aangezien de gemiddelde
Indonesiër zich niet voor kan stellen dat iemand

zijn koffie zonder suiker drinkt, drong Paul er

met klem op aan door te zeggen "kopi tanpa gula,

tanpa gula", hetgeen betekent: "koffie zonder

suiker, zonder suiker". Groot was Paul's verba-

zing toen hij een glas mierzoete koffie kreeg, en

hij merkte op tegen Rokhus: "Deze mensen hier

zijn een beetje raar, ik vraag koffie zonder suiker

en ik krijg extra veel suiker". Wat bleek, de man

van de warung kopi hadverstaan
"
tanba gula", met

Met het overlijden van Paul Sondaar is een

bijzonder mens heengegaan. Persoonlijk heb ik

veel aan Paul te danken. Als ik zo bij mezelf te

rade ga, moetik constateren, dat in vele van mijn
dierbaarste herinneringen Paul een belangrijke

plaats inneemt. Regelmatig komen gebeurte-

nissen, waarin Paul tijdens zijn leven een rol

speelde, ter sprake. Als je metPaul op stap ging,

waar danookter wereld, was dekans groot dater

iets onverwachts zou gaan gebeuren

Paul zat zelf vol met anekdotes, en het was een

groot genoegenom met hem op stap te gaan. Hij
kon op momenteninalle rusteen boeiendverhaal

vertellen, met oog voor details, met gevoel voor

humor; hij was een echte verteller, dat is eigenlijk
het eerste watboven komtals je aan Paul denkt. Ik

wil hier van de gelegenheid gebruik maken om

enkele vandeze dierbare herinneringen te delen.
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een "b" inplaats van een "p", wat betekent "extra

suiker toevoegen".

Tijdens één van onze gezamelijke bezoeken aan

Indonesië zijn we in de krant terecht gekomen

meteen foto waar we gezamelijk ineen rivierbed-

ding liggen te slapen. We hadden de nachttrein

van Bandung naar Madiun genomenen hadden

geprobeerd om in de overvolle trein wat nacht-

rust te krijgen, hetgeen echter maar gedeeltelijk
lukte. We waren op weg naar een locatie in een

rivierbedding, waar een groep Japanse en Indo-

nesische wetenschappers fossiele voetsporen had

ontdekt. We kwamen na een vermoeiende trein-

reis 's morgens rond een uur of zes aan bij het

hotel in Madiun, waar de groep Japanse en Indo-

nesische wetenschappers op het punt stond om te

vertrekken naar de veldlocatie. Paul en ik waren

ondanks de vermoeidheid uiteraard erg

benieuwd om de voetsporen zelf te kunnen zien,

en we gingen danook meteen met de groep mee.

Een tocht over hobbelige weggetjes voerde ons

naar debewuste locatie, en na dezegeïnspecteerd

en bediscussieerd te hebben, sloeg zo rond een

uur of twaalf toch de vermoeidheid toe. Eerst

zittend, deed de loomheid de oogleden steeds

De Surabaya Pos van 23 september 1991 meldde (vertaald): ”Terwijl een team van Japanse en Indonesiche

wetenschappers o.l.v. Dr Fachroel Aziz onder de brandende zon onderzoek verricht, liggen twee experts uit

Nederland, overmeesterddoor vermoeidheid, een tukje in de buurt van de onderzoekslocatie te doen”.

The weekly Surabaya Pos of September, 23th 1991, gave as caption the following text (in translation): ”While a

team of Japanese and Indonesian scientist guided by Dr Fachroel Aziz are exploring under the burning sun, two

experts from the Netherlands are lying down to take a nap near the site, overpowered by tiredness.” The journal
did not mentionthe fact that these two experts, Paul Sondaar and the author, had to spent the night in a train,

and went directly to the field without having had sleep because they were eager to see the locality with the fossil

foot prints
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verder zakken en kwamen we uiteindelijk hele-

maal horizontaal in de schaduw op het zand te

liggen. Het bijschrift bij de foto die toen door een

verslaggever van de Surabaya Pos gemaakt
werd, luidde:

"Terwijl een team van Japanse en Indonesische

wetenschappers o.l.v. Dr Fachroel Aziz onder de

brandende zon onderzoek verricht, liggen twee

experts uit Nederland, overmeesterd door

vermoeidheid, een tukje in de buurt van de

onderzoekslocatie te doen". Dit was een plaatje
dat elk vooroordeel uit de weg ruimde....

Een zeer bekend verhaal is die ene keer in Paki-

stan dat doorPaul's ontwapenende toedoentwee

struikrovers van hun pas geroofde buit werden

beroofd. Hetwas in 1989 tijdens een veldwerk in

hetPakistaanse deelvan Kashmir. Het was op die

bewuste dag dat Paul en ik voor de eerste keer

zonder begeleiding van de Pakistaanse Geologi-
sche Dienst op stap waren. Het was in de

namiddag en we haddeneen enorm eind te voet

afgelegd. In een plastic tas zaten de fossiele resten

van een grote schildpad en op de terugtocht
haddenwe een eind om moeten lopen, over een

heuvelkam, om te vermijden dat we te dicht bij
een groepje vrouwen, die bij de rivier waren, in

de buurt zouden komen. We zoudenom een uur

of vijf langs de hoofdweg worden opgehaald
doorde landrover. Maarop een kilometer van de

weg
doemden er plotseling twee gesluierde

personen op. In eerste instantie dachten we aan

vrouwen, en we probeerden er met een grote

boog langs te lopen, ondertussen zo veelmogelijk
naar de andere kant kijkend. Opeens kwam er

echter van onder de gewaden een revolver te

voorschijn, die op ons werd gericht terwijl de

trekker werd overgehaald en er een onheilspel-
lend klikje te horen was. Paul begon daarop te

lachen. Nu hield Paul ervan om de vreemdste

grappenmet anderenuit te halen, en zoals hij zelf

later beweerde, dacht hij nu zelf datdit wel een of

andere grap moest zijn. Door zijn reactie bracht

hij de rovers, want dit waren duidelijk geen

gesluierde vrouwen, ernstig in verwarring. Nu

liep Paul in een broek rond, waar hij de boot mee

geverfd had, en hij zag er met al de vlekken en

strepen helemaal niet als rijke westerling uit. De

rovers dachten waarschijnlijk dat hij de drager

was, en daarom wilden ze al Paul's spullen
hebben. Nadat de rovers haddenvastgesteld dat

we in ieder geval geen Amerikanen waren,

schudden zij verontschuldigend onze handen,

maar gaven daarbij niet onze bezittingen retour.

Ze gebaarden dat we wegmoesten lopen. Na ons

zo'n tien meter verwijderd te hebben, draaide

Paul zich plotseling om en stapte weer op de

rovers af. Hij rukte zijn eigen tas, met daarin

camera en paspoort, uit de handenvan de verbijs-
terde overvaller. Zoals later bleek, omdat hij het

tochwel zondevond van de mooie plaatjes die hij
die dag gefotografeerd had en anders kwijt zou

zijn. Met zijn tas triomfantelijk in de handkeerde

hij zich wederom van de overvallers, deze als

verlamd achterlatend. Waarschijnlijk hebben de

heren hiernaeen andere professie gekozen.

Helaas zijn de laatste jaren van Paul's leven in

toenemende mate overschaduwd door verve-

lende gebeurtenissen. Paul's eigenzinnigheid en

vasthoudendheid, die hemin zijn wetenschappe-

lijke werk zeer verdienstelijk zijn geweest, leidde

hem tevens naar conflicten. Daar kwam op een

gegeven moment nog ziekte bovenop, iets waar

hij zich fel tegen verzette, maar wathemuiteinde-

lijk toch heeft geveld. Ik zal Paul echter herin-

neren alseen warmvoelend, gedreven en begaafd
mens. Ik ben er trots op om zijn werk in de palae-

ontologie op de eilanden van Indonesië voort te

mogen zetten.

Ook namens Indah en Maros, en namens zijn
beste vriend in Indonesië, Fachroel Aziz, die ik

enkele dagen geleden nog sprak, wens ik

iedereen sterkte met dit grote verlies.
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