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CALIMERO 

 

oor Europese begrippen is Nederland maar een klein landje. Nederlanders zelf weten wel 

beter, vooral als ze het Pieterspad lopen van Pieterburen naar Maastricht. 

Het zal half november zijn geweest dat ik naar het spreekuur van mijn huisarts ging. Deze 

heeft nog een apotheek aan huis, wat erg gemakkelijk is. 

Wij zaten nog met vier mensen in de wachtkamer toen ik naar de dokter mocht gaan.  

Na het onderzoek ging ik met mijn recept naar het loket van de apothekersassistente in de 

wachtkamer. Intussen zaten er al weer acht mensen te wachten. Het viel mij op dat de tengere  man 

naast mij enigszins getint was. Hij had Europese trekken en ik schatte hem in als iemand die  in een 

warm land met vakantie was geweest.  

 

De assistente riep een naam, omdat, zoals ze zei, ze de desbetreffende naam niet goed kon lezen. 

Niemand reageerde. “Nou ja”, zei ze, “dan zal ik het de dokter zelf vragen na de volgende patiënt.” 

Geen wonder, want het was een heel vreemde naam die ze noemde. Plotseling bedacht ik: “Zou het 

soms “Ripassa” zijn? Je weet maar nooit met die kriebelige doktershandschriften.” Dus ik riep heel 

slim: “Juffrouw, kan die onleesbare naam soms “Ripassa” zijn?” “Dat zou best kunnen”, zei ze. “Is 

uw adres soms Gooilandlaan 39?” ”Dat klopt”, antwoordde ik. Ze verontschuldigde zich. “Hindert 

niet”, zei ik. “Ik ben aan alle variaties op mijn naam gewend. Van Repelsteeltje tot aan La 

Comparsoe toe.”  

Algemene hilariteit in de wachtkamer, vooral na een kernachtige opmerking van mij in de Friese 

taal. De getinte man naast mij zei plotseling: “Is uw naam werkelijk Ripassa?” 

“Ja”, beaamde ik, “hopelijk zult u daar geen bezwaar tegen hebben?” Dat had hij niet en hij zei: “Ik 

ken een Ripassa en die woont in Enschede.” Ik weer: “Dan bedoelt u zeker mijn neef Henk 

Ripassa.” Dat was dus zo en met een ellenlang verhaal met veel omwegen vertelde hij dat Henk en 

hij vroeger vrienden waren geweest. Ze gaven elkaar toen een bijnaam en 

Henk Ripassa noemde hem Calimero. 

Tsjonge jonge, dat was dus wel heel toevallig daar in die wachtkamer. 

Dan is Nederland dus toch wel een klein landje. Alle geïnteresseerd 

meeluisterende wachtenden waren het daar gloeiend mee eens. 

Nadat ik mijn medicijnen had gekregen, ging ik weer weg. Vriendelijk, 

zoals ik ben, groette ik iedereen in het algemeen. Tegen de getinte man zei 

ik: “Ik zal dit gesprek aan Henk overbrengen. Dag meneer Calimero.” 

Algemeen gelach begeleidde mij naar buiten, waar het nat en guur was. 

Verdraaid door al dat gecalimero wist ik nog niet hoe die man eigenlijk 

heette. Zijn adres weet ik wel. Dus, Henk Ripassa uit Enschede: de 

groeten van Calimero uit de Bellstraat 13 in Heerenveen. 

 

Anton Ripassa, Heerenveen 
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DE SOLEX 

 

aatst zag ik iemand op een Solex langs komen. Vertederd 

bleef ik het vehikel zo lang mogelijk nastaren. Het geval wil 

dat in mijn jongensjaren mijn eerste technologische 

vervoermiddel een Solex was. Een “meidenbrommer”, die 

maar op één manier op gang te krijgen was, namelijk door een 

enorme aanloop. Alle andere pogingen waren zinloos. 

 De Solex had een zogenaamde buitenboordmotor, die je tijdens 

de aanloop met behulp van een handel op de draaiende rol koppelde. 

Daar was ongelooflijk veel handigheid voor nodig. Eigenlijk was 

een Solex een fiets die “simsalabim” in een brommer veranderde. 

Voorwaarde was dat je al trappend een enorme snelheid moest zien 

te ontwikkelen. Dat ging altijd gepaard met schuim op de mond, want je had veel bekijks in die 

jaren en je kon je natuurlijk in je eigen straat geen afgang veroorloven. Elke berijder van een Solex 

maakte daarom snelheid in een soort dwangneurose. Toch bereikte je met je inspanningen vaak niet 

het beoogde doel. In dat geval kwam je zo abrupt tot stilstand, dat het leek of je zojuist met een 

karretje tegen een degelijke muur was op gereden en daar werd je alleen maar nerveuzer van. 

Het maakte wel veel verschil of je berijder was van een “jonge” Solex of een “oude”.  

Een jonge Solex was namelijk na een klein driftig sprintje altijd wel bereid om er iets leuks van te 

maken, maar bij een oude kon het je gebeuren dat je na twee kilometer nog aan het tobben was. 

 Het verhaal van mijn Solex vertel ik vaak op visites waar veel mensen zijn, om de stemming er 

een beetje in te brengen. Ik vertel dan dat ik vroeger manisch depressief geweest was vanwege het 

feit dat mijn Solex nooit ineens wilde vonken, altijd pas vier straten verder en dan moest ik nog 

geluk hebben ook.  

 De jongeren is het moeilijk uit te leggen wat nou precies een brommer met een hulpmotor is.  

Je had vroeger ook Berini’s, zeg ik dan, die hadden op hun voorwiel een eitje. Dat vinden ze 

helemaal een merkwaardig intieme mededeling. Een Berini was overigens een stuk mannelijker dan 

een Mobilette en veel mannelijker dan een Solex, waarop altijd meisjes en moeders reden, 

vervolgens mannen met (lichte) orthopedische afwijkingen en verder de armoedige figuren, zoals 

ik, die zich geen Berini konden permitteren. Daarom heb ik mij jarenlang op mijn Solex een 

ontmoedigde travestiet gevoeld. Ik zie geen enkele reden om u dit te verzwijgen. Ik had vrienden 

van mijn leeftijd die op een oorverdovende mannelijke Puch reden met zo’n hoog stuur en die 

hadden om die reden ook met de mooiste juffrouwen verkering. En dan ik met die Solex, die 

weliswaar altijd als eerste vertrok, maar al na twintig meter lachend werd ingehaald. Dat was zeer 

frustrerend, kan ik u verzekeren.  

 Het starten van een Solex ging als volgt. 

Je maakte eerste een rotvaart (al hollende) en als je vermoedde op de juiste snelheid te zijn, dan 

slingerde je jezelf op het zadel. Hierbij moest je zorgen dat je goed op het zadel terechtkwam, 

anders ging het hels zeer doen op het raakpunt van je beide benen. Dan boog je een stukje voorover, 

niet te ver, niet te weinig en dan gooide je het motortje op het voorwiel. Een groot geluksgevoel viel 

je ten deel als dit meteen lukte.  

 Hard reed de Solex niet. Ze speelde in het verkeer nauwelijks een rol van betekenis. Alle 

andere brommers reden me arrogant voorbij en niet zelden passeerden fietsers me op een manier die 

het vermoeden rechtvaardigde dat de Solex in 1963 niet meer was dan het invalidenwagentje van 

het nieuw ontworpen fietspad. En daar reed ik, maar wat heb ik er een lol mee gehad! 

 

Anton Ripassa, Heerenveen 

L 
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STILLE KRACHT?? 

 

De verhalen die in omloop zijn over de op te roepen magische krachten in diverse ‘warme landen’, 

hebben mij altijd gefascineerd. Fantasie en/of werkelijkheid? Mijn Indo-zijn en het Europese 

vernislaagje strijden wel eens met elkaar over deze zaken. Mijn Europese nuchterheid fluistert: 

“Fantasie”. Mijn niet uit te wissen Indo-zijn weet dat er meer is tussen hemel en aarde dat door 

Europees denken niet is te verklaren. Zo ook het volgende verhaal, door mijn vader vaak verteld. 

Toen wij nog kinderen waren, was het zo’n prachtig eng verhaal, waar je zo heerlijk van kon 

griezelen. 

Het zal omstreeks 1920 zijn geweest, dat mijn vader als politie-inspecteur vanuit Nederland 

naar Indië vertrok. In Bandoeng woonde hij met collega’s in een huis waar hij een kamer had. Hij 

had, zoals toen gewoon was, een hem toegewezen ‘oppasser’. Zo u wilt: een persoonlijke ‘djongos’. 

Deze djongos was een Javaan. Zij naam is mij ontschoten. Laat ik hem gemakshalve maar Amat 

noemen. Amat hield mijn vaders kamer schoon, verschoonde het beddengoed, poetste de laarzen en 

schoenen en waste en streek de uniformen en burgerkleding. Kortom, Amat zorgde ervoor dat het 

mijn vader aan niets ontbrak. 

Mijn vader achtte Amat hoog, behandelde hem met respect en er ontstond een sterke onderlinge 

band. Van Amats kant was er zelfs sprake van adoratie. 

Op een keer ging mijn vader na het mandiën in gemakkelijke kleren gestoken naar de 

gezamenlijke woonkamer. Daar waren een paar collega’s aan het sjacheren over de verkoop van een 

revolver. De eigenaar van de revolver wou de aspirant-koper de goede werking van de cilinder 

tonen. Hij haalde een paar keer de trekker over en opeens was daar een knal. Er zat stom genoeg 

nog één kogel in de cilinder. Die kogel trof mijn vader in de borst en hij ging 

neer. Algehele paniek natuurlijk en mijn vader werd met spoed naar het 

hospitaal gebracht. Daar bleek dat de kogel vlak tegen de hartwand zat en 

wel zodanig, dat die het hart net niet beschadigd had. Met de toenmalige 

medische kennis kon men de kogel niet verwijderen zonder het hart te 

beschadigen. Beschadiging zou de dood betekenen. 

Zijn hele leven is die kogel daar blijven zitten, zonder hem last te hebben 

bezorgd. Integendeel, in de loop van zijn leven heeft die kogel hem veel 

plezier bezorgd als hij de verschrikte gezichten zag van de doktoren bij een 

röntgenonderzoek.  

 

Toen mijn vader weer wat opgelapt was, moest hij enkele maanden met 

ziekteverlof naar Nederland. Amat kon uiteraard niet mee, ondanks zijn 

smeekbeden en grote verdriet. 

Toen mijn vader weer terugkwam, was Amat verdwenen. Ondanks veel 

speuren en navraag bleef Amat spoorloos en mijn vader kreeg een andere 

djongos. 

Op een nacht schrok mijn vader wakker, gewekt door zijn instinct dat bij 

hem van nature sterk ontwikkeld was. Er was iets in zijn slaapkamer wat 

er niet hoorde te zijn. Turend door zijn klamboe speurde hij de kamer 

rond. Daar...! Naast de deur stond een gestalte! Wild griste mijn vader de 

klamboe open en pakte zijn dienstrevolver van het nachtkastje. Op de 

rand van zijn bed gezeten riep hij wie daar was. Geen antwoord, maar de 

gestalte kwam op een zwevende manier een eindje naar hem toe. Toen 

herkende mijn vader Amat, die op geen van zijn vragen antwoord gaf, 

maar ook niet bewoog. 
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 Mijn vader wou licht maken, maar halverwege die beweging zag hij onthutst dat Amat geen 

voeten meer had. Hij zweefde als het ware een klein eindje boven de grond.  

Mijn vader was van nature een harde man die niet gauw van zijn stuk te krijgen was en voor duivel 

en hel niet bang was. In wilde paniek maakte mijn vader licht en Amat verdween, zo maar opgelost. 

Na bekomen te zijn van de schrik, controleerde mijn vader de kamer. Er was niets verdachts te 

vinden en de deur en de ramen waren secuur op slot. Mijn vader heeft die nacht niet meer geslapen. 

Hij heeft veel met diverse mensen over dit ‘fenomeen’ gepraat, maar men kwam er niet uit. Een 

bevriende doekoen opperde het volgende. Het was bekend dat Amat buiten-gewoon sterk aan mijn 

vader was gehecht. Hij was zowat hysterisch toen mijn vader op ziekteverlof naar Nederland ging. 

Deze beide feiten konden zijn ‘verschijnen’ misschien verklaren. Op het cruciale moment dat hij in 

de kamer van mijn vader verscheen, was Amat ergens stervende. In het laatste ogenblik van zijn 

leven moet hij toch nog aan mijn vader hebben gedacht. Toen, op het moment van overgang van het 

leven naar de dood, zond hij zijn allerlaatste gedachten waarschijnlijk telepathisch naar mijn vader. 

Anders was, volgens de doekoen, het missen van zijn voeten niet te verklaren. Maar ja, wie kan dat 

beamen of tegenspreken? Was het dan toch ‘stille kracht’? 

 

Anton Ripassa, Heerenveen 
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DE GANZEN VAN BOSWACHTER AANDEWEG 
 

n het voorjaar van 1992 verhuisde boswachter Aandeweg uit het dorp naar het buitengebied van 

Wolfheze. Met zijn gezin bewoonde hij het “Kousenhuisje” in Laag-Wolfheze. 

De Wolfhezerbeek werd vroeger gebruikt voor het drenken van het vee en het wassen van de 

schapen. De boerin van het boerenwoninkje gebruikte het beek-water om de kousen en sokken 

van de bewoners van de Stichting Wolfheze te wassen en te spoelen. Deze hingen dan over de 

omheining van de moestuin te drogen. sindsdien (1907) stond het huisje bekend onder de naam 

“Het Kousenhuisje aan de beek”. 

 

Laag-Wolfheze is een heidegebied van 180 ha groot, waardoor de Wolfhezerbeek stroomt. De beek 

bevat kristalhelder en zeer voedselarm water dat een vrijwel constante temperatuur heeft van zes 

graden Celsius. Er groeit onder andere waterbronkruid, sterrekroos en teer vederkruid. In dit deel 

leven reptielen als ringslang, adder en hazelworm. 

De heide wordt begraasd door runderen en pony’s. 

 

In Laag-Wolfheze liggen overblijfselen van de oude nederzetting Wolfheze die in 

1584 door de Spanjaarden werd verwoest. De fundamenten van een voormalige 

tufstenen kerk zijn nog herkenbaar onder een begroeiing van grassen en kruiden. In 

dit deel ligt tevens een aantal grafheuvels uit de bronstijd. 

 

In de Kerstvakantie van 1992 logeerde de toen 8-jarige Nina, jongste dochter van 

mijn broer Boudewijn, bij ons. Elke dag gingen we met de vier Berners wandelen. 

Ook in het gebied van Laag-Wolfheze. Wij zagen daar aan de bosrand reeën lopen. Voor Nina was 

het de eerste keer dat zij in de natuur deze dieren tegenkwam.  

Dit natuurgebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. 

 

De volgende dag liet ik Nina de Wolfhezerbossen, ruimt 100 ha, zien. De hier ontspringende 

Wolfhezerbeek met zijn door beukenbos omzoomde oevers is een van de aantrekkelijkste plekken 

in het gebied. We vinden er de “Duizendjarige Den” die achter Hotel Wolfheze staat. In 

werkelijkheid is deze den ca. 250 jaar oud.  

Aan de overkant van de Wolfhezerweg staan de bekende “Wodanseiken”, waarvan de ouderdom op 

400 jaar wordt geschat. Men veronderstelde vroeger dat vooraanstaande goden (Wodan, Donar, 

Zeus) in eiken geïnteresseerd waren. Eiken kunnen wel duizend jaar oud worden. Oude bomen 

verlevendigen een bos aanzienlijk. In de loop der jaren worden ze steeds 

grilliger van vorm. Zo bieden ze meer en meer plaats aan korstmossen, 

klimplanten, insecten, vogels en andere bosbewoners zoals boommarters 

en vleermuizen, die zich overdag graag terugtrekken in een holte van een 

oude boom. Zelfs als zo’n oude reus afsterft, kan hij nog tientallen jaren 

dienen als woning en voedingsbron voor tal van planten, dieren en 

paddestoelen.  

 

Ik vertelde Nina de verhalen over het Kousenhuisje, de Duizendjarige Den en de Wodanseiken. 

Nieuwsgierig geworden door mijn verhalen, wilde ze eerst met eigen ogen het ‘beroemde’ Kousen-

huisje zien. In vroegere tijden was het huis rietgedekt. Op 2e Paasdag 1988 is het huis door brand 

verwoest. Oorzaak was kortsluiting. De eigenaar, Natuurmonumenten, heeft het laten herbouwen. 

Nu woont boswachter Aandeweg er met zijn gezin in. 

I 
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Terwijl ik over vroeger vertelde, naderden de Berners en wij het 

Kousenhuisje. Nina hield Arvid en Berit aan de lijn. Beno en Iris 

werden door mij vastgehouden. Opeens hoorden we een geluid: 

“Gakgak”. Er kwamen in ganzenpas twee forse ganzen op ons af. 

“Wat dan nog”, dacht ik. Nina die vlak achter me liep zei: “Neem 

jij Arvid en Berit”. Zij zag het niet zitten om met aangelijnde 

honden de ganzen te passeren. 

 

Met de vier honden kort aan de lijn, probeerde ik de aanstormende 

ganzen te ontlopen. Helaas lukte mij dat niet. De ganzen hadden 

namelijk andere plannen! Met hun snavels raakten zij niet onzacht de 

neuzen van de honden. Toen zag ik het ook niet meer zitten! De Berners wisten niet wat hun 

overkwam. Zo’n aanval van een stel ganzen namen ze niet! Een woest getrek aan de lijnen was het 

gevolg. Beno werd bijna gewurgd. Daardoor had ik geen kracht genoeg om de drie andere vast te 

houden. Iris, Arvid en Berit rukten zich los. De ganzen die de aanval in wilden zetten, bedachte zich 

meteen. Ze draaiden zich om en renden weg, achterna gezeten door Iris. Zij dook boven op de 

dichtstbijzijnde gans en hield deze met haar bek zodanig vast, dat het dier roerloos op het gras bleef 

liggen. Zoon Arvid, gevolg door halfzusje Berit, rende achter de andere gans aan. Voor beiden was 

het een spelletje. Gewoon achtervolgen, omdat die andere een veilig heenkomen zocht. 

Boswachter Aandeweg kwam op het tumult zijn huis uit. Hij kon zijn ogen niet geloven. Iris boven 

op een gans, die zich uit zelfbehoud niet verroerde, de andere gans luid gakkend achterna gezeten 

door twee jonge Berners die eigenlijk niet wisten wat ze met die witte vogel aan moesten. Panieke-

rig riep ik de boswachter toe: “Haal Iris van die gans af! Doe wat!”, terwijl er noch van de boswach-

ter noch van Nina enige reactie kwam. Nina keek verbijsterd naar de chaos van ganzen, Berners en 

veren die door de lucht vlogen. Van schrik stak ze geen hand uit! Beide handen had ik nodig om 

Beno in bedwang te houden. Hij was 60 kg zwaar en had de gans zeker doodgebeten als ik de lijn 

nu liet schieten. Aandeweg kreeg Iris zover dat ze de gans losliet. Hinkend, met gekneusde linker-

vleugel, koos deze het hazenpad.  

Arvid en Berit kwamen op mijn gefluit terug. De andere gans had bij zo’n overmacht het luchtruim 

gekozen. De Berners werden door Nina opgevangen. 

De boswachter vroeg wat er nu precies gebeurd was. Ik vertelde hem dat de ganzen ons aanvie-

len en dat pas toen de honden het initiatief overnamen. Na afscheid genomen te hebben, wandelden 

we met de schrik nog in de benen over het heidegebied in Laag-Wolfheze. 

Een paar dagen later zagen we de boswachter weer. Natuurlijk vroegen we hem hoe het met zijn 

gewonde gans ging. Het dier kon, alhoewel met moeite, weer met zijn vleugels klapperen. Het zou 

wel goed komen, veronderstelde Aandeweg. 

Maanden later liep ik met de vier aangelijnde honden over het natuurterrein. In de buurt van het 

Kousenhuisje hoorden de Berners het bekende gaggak. Zij begonnen als gekken te trekken. Zij 

waren de aanval van de ‘waakganzen’ niet vergeten. Via een omweg zijn we naar huis gegaan. In 

mijn eentje ga ik er nooit meer langs. 

Niet lang daarna plaatste de boswachter een hek om zijn huis, omdat ook andere mensen, met of 

zonder honden, door zijn ganzen achterna gezeten werden. 

Toch, wanneer vreemden in de buurt komen, wordt hun aanwezigheid met een luidkeels, waarschu-

wend “gakgak” gemeld. 

 

R. de Graaf-Weijgers, Wolfheze 
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DE LENTEBRUID 

 

De lentebruid is geweest. Dat was te merken 

aan de confetti van zachtroze appelbloesem 

die het gras in onze achtertuin 

bedekte. Het begon toen de 

Appelbruid zich zichtbaar tooide 

met haar kroontje van kleine roze 

knoppen. Met de dag werd het 

duidelijker dat de Lentebruid zich 

in veel zachtroze aan het 

opmaken was. Haar bloementooi 

werd allengs mooier en voller. 

De kleur ervan stak zichtbaar af 

tegen de nog jonge groene 

bladeren. Het was dan ook 

dagelijks een prachtig 

schouwspel. Daarbij kreeg ze 

veel bezoek van het bijenvolk dat 

haar uitbundig kussen begroette. 

Wanneer het in de omgeving muisstil was - 

door het ontbreken van motorgeronk - voerde 

hun zoemen de boventoon. 

Het leek op een serenade speciaal voor de 

Appelbruid. 

De zon die zich dagelijks veelvuldig liet zien, 

maakte dat ze met de dag mooier werd. 

Totdat regen en wind als 

natuurlijke 

storingselementen kwamen 

opdagen. Beide waren van 

oordeel dat de bruidsdagen 

lang genoeg hadden geduurd. 

Zij ontnamen de bruid veel 

van haar roze pracht. Ze 

vonden dat er nu ‘gewerkt’ 

moest worden. Gelukkig is 

lang niet alles verdwenen 

van haar bloementooi. Nog is 

ze het aanzien waard. Maar 

met de dag wordt ze 

zichtbaar bleker vergeleken 

bij het uitbundige begin. 

Over een poos zal blijken of – dankzij de vele 

bezoeken van het bijenvolk – er stras vruchten 

kunnen worden afgeworden. Het resultaat van 

die periode, later in het jaar, wachten wij 

rustig af. 

 

 

 

Boeiende appelbomen 

tere babykleuren: wit en roze 

In de lucht de zachte lentegeuren 

en zwaluwenzwart contrasterend met het witte licht. 

god glimlacht naar de aarde 

en geeft haar een jong gezicht. 

 

A. Weijgers-Honken Ogelwight 
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 RAAK!! 
 Een familiegebeurtenis anno 1920 
 

eze gebeurtenis waarover ik in mijn jeugd hoorde, had diepe indruk op me gemaakt.  
Het ging over het testen van een nieuwe windbuks, een toekomstig cadeau bestemd voor 
mijn neef Jan.  
Jan was de oudste zoon van oom Andries en tante Lies. Met mijn ouders zat dit echtpaar in 

de voortuin van ons huis op Goenoeng Sahari (duidend op het feit dat de berg in één dag - sahari - 
afgegraven moest worden) te Batavia. Zo heette de grote dubbele weg. Tussen die straat en de onze 
liep een brede kali (rivier). In het oosten was de rivier een gemeenschappelijke bad- en wasplaat 
voor de inheemse bevolking. Geen mens stoorde zich eraan wanneer iemand daar ook z’n behoefte 
deed. Immers, de felle zon - de koperen ploert genoemd - desinfecteerde alles. 

Het nieuwe ‘speelgoed’ werd door beide vaders getest. Een vogel in zijn vlucht werd - 
gelukkig - gemist. Ze hadden meer geluk bij 
een stil hangende boomvrucht, die daarna op de 
grond plofte. Beide mannen zochten vervolgens 
een object nog verder van hen af. Hun oog viel 
op een korte paal die stond op het talud aan de 
overkant van de rivier. Oom richtte als eerste. 
Beiden waren zo geobsedeerd door het nieuwe 
doel, dat hun een man ontging die z’n broek liet 
zakken en op de stenen richel neer-hurkte. Een 
alledaags gebeuren voor wie in hoge nood 
verkeerde. Het schot ging af, gevolgd door een 
doordringende gil die huizenver te horen was. 

Zelfs het viertal ging het geluid door merg en been. De schrik stond op hun gezicht te lezen. De 
betrokkene aan de overkant deed haastig z’n broek omhoog, liep het talud op en verdween uit het 
zicht. 
 Vader en oom gingen terug naar hun zitplaats, waar voor elk al een kopje thee stond in-
geschonken. Gedurende seconden werd er geen woord gesproken. Ieder was met z’n eigen 
gedachten bezig. De beide dames verbraken beurtelings de stilte en reageerden boos op het gedrag 
van hun echtgenoten. Oom verklaarde met z’n hand op het hart dat hij op de paal had gericht. Er 
volgde een verhitte discussie. 
 Ineens verstomde hun geredetwist. Vier paar ogen volgden een naderend tweetal. Met een van 
pijn vertrokken gezicht kwam een manklopende Indonesiër naast een geüniformeerde Mas Oppas 
(agent) het erf op. De gezagsdrager deed het woord. Hij vertelde dat zijn landgenoot door een of 
meer kogels was getroffen, die meneer - met het corpus delicti op de grond - had veroorzaakt. De 
man in kwestie liet als bewijs zijn bloedende been zien. Er bleef voor beide Blanda’s (Hollanders) 
niets anders over dan diep in de portemonnee te tasten om het slachtoffer schadeloos te stellen voor 
het leed hem aangedaan, inclusief de dokterskosten. Zijn begeleider kreeg zwijggeld, zodat een 
proces-verbaal achterwege bleef. Dat kon in die tijd nog. 
 Vier paar ogen volgden zwijgend hun aftocht. Toen ze uit het gezichtsveld waren, werd de 
stilte verbroken door het slaken van diepe zuchten. Moeder zei driftig: “Dat was op het nippertje; 
het had erger kunnen aflopen!” Tante was praktischer. Zij opperde om het gevaarlijke wapen diep in 
de kast te bergen voordat er weer ongelukken zouden gebeuren. Voor hun zoon Jan werd een ander 
verjaarscadeau bedacht. 
 Jaren later werd dit pijnlijke voorval meer dan eens opgedist, waarbij toen wel hartelijk 
gelachen werd, omdat hun fantasie verder ging dan alleen het getroffen been. 
 
A. Weijgers-Honken Ogelwight, Heemstede 
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 WIE DIT LEEST ... 
 

De titel die hierboven staat 

is slechts bedoeld als goede raad. 

En dwaas is hij of zwak van geest, 

die desondanks nog verder leest. 

Wie hier niet stopt, verknoeit zijn tijd 

aan zouteloze aardigheid. 

Wat nu nog volgt heeft kop noch staart 

en is als sop de kool niet waard. 

Verder lezen heeft geen zin: 

er staat geen zinnig woord meer in. 

Dwing dus uzelf om hier te stoppen, 

de rest is slechts om u te foppen. 

om u, gelijk men doet met gekken, 

diep door de cacao te trekken. 

Erger nog: om u te kolen 

door zwart op wit hier aan te tonen 

dat u geen meid en en ook geen vent 

doch slechts een slap stuk weekdier bent. 

Een oude Bet die ernstig lijdt 

aan ziekelijke nieuwsgierigheid, 

die niet luistert naar mijn raad, 

doch plompverloren verder gaat 

mijn woorden aan zijn laars te lappen 

en wederom erin te trappen. 

Wat nou? Zit u nu nog te lezen? 

Dan doet mij dit het ergste vrezen. 

Recht van leden, recht van lijf, 

maar heeft u ze wel alle vijf? 

Hier valt u lelijk door de mand 

met dit vertoon van onverstand. 

Dit staaltje onbenulligheid, 

dat werkelijk ten hemel schreit. 

Want knettergek moet u toch wel wezen 

om tot hiertoe door te lezen! 

 

Anton Ripassa, Heerenveen 
 
 
 
Het leven kent drie fasen: Je moet een middagslaapje doen, maar wilt niet, je wilt een 
middagslaapje doen, maar hebt er geen tijd voor en je wilt een middagslaapje doen, je hebt alle 
tijd, maar je kunt de slaap niet vatten. 
 
Sarah Raymond in Readers’digest Het Beste van april 1998 
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