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Uit pure wanhoop stapte Anh Tran 25 jaar geleden met zestig andere Vietnamezen in 
een veel te klein vissersbootje. Weg van de onderdrukking en uitbuiting, op zoek naar 
een betere toekomst. Die vond hij in Nederland.  
 

‘Nederlanders hebben een groot hart en veel geduld’  
 
Ongeveer 25 jaar geleden woonde Anh Tran in de Vietnamese hoofdstad Saigon. Hij 
had de middelbare school afgerond en was vast van plan economie te studeren aan de 
universiteit. De politieke situatie waarin Vietnam eind zeventiger jaren verkeerde gooide 
roet in het eten. Het communistische regime zorgde voor onderdrukking en uitbuiting 
van de bevolking. Daarbij kwam dat Vietnam in een hevige strijd met buurland 
Cambodja was verwikkeld. Anh werd gedwongen zich te melden voor het leger. Deed 
hij dat niet, dan had hij in Vietnam geen recht van bestaan.  
Hopend op een betere toekomst stapte Anh (44) noodgedwongen op zijn negentiende 
in een vissersbootje van zes bij twee, samen met zestig andere wanhopige 
Vietnamezen. ‘Onze drang naar vrijheid was sterker dan het gevaar van de zee.’ Na 
een paar dagen kwamen de vluchtelingen in een zware storm terecht. ‘Iedereen was 
uitgeput, sommige mensen waren al bewusteloos. Op een gegeven moment zagen we 
een groot Nederlands vrachtschip. Op het moment dat de schipper zwaaide als teken 
dat we aan boord gehaald zouden worden, besefte ik dat mijn leven gered was.’  

Koeien 

De bootvluchtelingen werden afgezet in Singapore, waarna de KLM hen naar Schiphol 
bracht. Vliegend over Nederland zag Anh in eerste instantie alleen maar koeien. Geen 
huizen, geen industrie. Hij dacht: ‘Moet dít land ons opvangen?’ Eenmaal 
ondergebracht in een opvangcentrum, werd hij geraakt door de behulpzaamheid van de 
Nederlandse vrijwilligers. ‘Ze namen ons mee uit, leerden ons de Nederlandse taal, 
niets was hen te veel.’  



Twee jaar later trok hij naar de hoofdstad om economie te studeren. Aan het einde van 
zijn studie in 1989 kreeg hij een baan bij de bank Mees Pierson, waar hij zestien jaar 
heeft gewerkt. Begin dit jaar nam hij ontslag, in goed overleg met de bank. Anh: ‘Mijn 
vrouw is arts in het VU-Ziekenhuis en maakt lange dagen. Aangezien we een zoontje 
van vier hebben, heb ik besloten als zelfstandige te gaan werken zodat ik wat vaker 
thuis ben om op de kleine te passen.’ Anh werkt nu vanuit zijn huis in Alkmaar als 
financieel adviseur voor particulieren en kleine bedrijven op het gebied van hypotheken, 
pensioenen en verzekeringen.  

Nederlands geworden 

Het is toeval dat zijn vrouw Vietnamese is, zegt Anh. ‘Ik ben haar hier in Nederland op 
een feestje tegengekomen. Ik sta in principe open voor iedereen, maar met haar klikte 
het.’ Eén keer is hij teruggeweest in Vietnam, vijf jaar geleden. Het was een emotionele 
reis, zegt Anh. ‘Ik ben naar alle oude plekken geweest, zoals mijn oude school en het 
huis van mijn ouders.’ Vertrouwde geuren zoals het warme vochtige klimaat, de geur 
van de schooltuin, vervulden hem met heimwee. Even dacht hij na of hij terug wilde 
keren. Inmiddels weet hij zeker dat hij dat niet wil. ‘Ik ben te Nederlands geworden. Hier 
mag je zeggen wat je wilt; daar niet. Professioneel heb ik me ontwikkeld binnen het 
Nederlandse systeem. Ik ben zelfs gewend aan het Nederlandse klimaat en zou niet 
meer kunnen leven in die bloedhitte daar.’  
Hij is van Nederland gaan houden. ‘Sociale status en materiële rijkdom zijn hier minder 
belangrijk. Ik word gelijk behandeld, ook al zou ik op blote voeten lopen. Ik heb 
Nederlanders ervaren als mensen met veel geduld en een groot hart.’ De warmte die hij 
heeft ervaren in Nederland, wil hij graag teruggeven. ‘Bijvoorbeeld door mensen te 
adviseren die het financieel wat minder hebben.’ Namens alle Vietnamezen in 
Nederland wil hij Nederland bedanken. ‘Dit land heeft ons leven gered en ons een 
nieuwe bestaan geschonken. Daar zijn we dankbaar voor.’  
 


