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Samenvatting
Drie generaties van de familie Charon dienen onder verschillende omstandigheden als
militair in diverse krijgsmachtdelen over de hele wereld.
Johan Charon, de pater familias, geboren in Nederlands Indië in 1916, begint zijn carrière in
het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), maakt acties mee bij de invasie van de
Japanners in 1942, overleeft als krijgsgevangene de dwangarbeid aan de Birma spoorweg
en levert zijn bijdrage aan de pacificatie van de Indonesiche opstand.
Door de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 emigreert hij noodgedwongen naar
Nederland.
Hij integreert er en bouwt samen met zijn Liz, de 'liefde van zijn leven', een nieuw bestaan
op in deze voor hen onbekende samenleving. Hij zet zijn loopbaan voort bij de Kon.
Landmacht.
Hun zoon Boy groeit op in een sterk veranderende maatschappij, met alle gevolgen van
dien. Hij is gefascineerd door de moderne elektrotechniek, volgt daarin de beroepsopleiding
en verkiest om daarna de familietraditie voort te zetten als militair bij de Zeemacht, bij het
dienstvak wapenelektronica.
Hij heeft een afwisselende en glansrijke carrière en dient op verschillende schepen en bij
een aantal instellingen.
Hij sticht samen met zijn Twentse vrouw Martje een gezin en krijgen een zoon Roman en
een dochter Adinda.
Samen maken de drie generaties een reis naar Thailand, Singapore en Indonesië om de
beeldvorming van het verleden te completeren.
Mede door zijn bewondering voor de prestaties van zijn grootvader en vader, zet ook
Roman de traditie voort, maar kiest voor de fysiek en mentale zware opleiding bij het Korps
Mariniers.
Alle drie beleven zij op hun manier en in hun tijdsgewricht, zowel professioneel als privé,
unieke avonturen en gebeurtenissen.
Toonaangevend is de invloed van de familieafkomst in ieders leven en de processen die zich
daardoor afspelen in ieders gedachtewereld, gevoelsleven, opvattingen en omgang met
anderen.
De eerdere generatie werpt zijn schaduw over de volgende en samen treden zij uit de
schaduw van de Indische Blauwe Bergen.

