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VOORWOORD 
 

it is alweer de een na laatste Waringin die u zojuist hebt opengeslagen. 
Met spijt heeft de redactie besloten na dit jaar ons familieblad niet meer te 
laten verschijnen. Reacties van anderen dan de 'vaste kern' blijven uit en 

het is iedere keer weer een hele klus voldoende kopij te verzamelen om een 
behoorlijk volume te kunnen aanbieden. 
Met excuses aan die trouwe schrijvers en schrijfsters die ook dit keer weer 
hebben gezorgd voor een bonte en gevarieerde collectie opgetekende 
herinneringen, verzinsels, overdenkingen en verhalen.  

Wat zullen we straks de dikke duim van Anton missen, de prachtige 
verhalen van Augustine Weijgers, de verslagen van Roby die ons een blik 
gunnen in het landelijke leven van een natuurmens. De overzeese brieven 
van Victor, de Tai-Chi-adviezen en marineverhalen van Theo, de 
geschiedenissen van Ernst, de belevenissen van juf Sabrina en de bijdragen van al die 
anderen die met hun schrijfsels een brug slaan tussen de leden van deze familie die toch zo 
verschillend zijn.  

Maar laten we nu vooral nog genieten en ook de nieuwe bijdragen van August en Sue 
verwelkomen.  

Wij wensen iedereen veel leesplezier en een fijne zomer! 
 

De redactie 

 

 

Mededeling 
 

Wegens gebrek aan belangstelling is er ook dit jaar geen familiedag. 
 

 
 
 
 
 
 

15 OKTOBER 2000 
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CALIFORNIA CALLING 

 

2002 – een nieuw jaar is begonnen. Hadden wij het ons ooit kunnen 

indenken toen wij nog jong waren daar in Indië (thans Indonesië) dat we 
het jaar 2002 in een nieuw millennium nog zouden beleven? Het leek toen 
zo oneindig ver in het verschiet. “Ach nee, dat zullen we nooit meemaken. 

Dan is de wereld al vergaan. Dan is Jezus wedergekomen (de hoop immers 
van de christenen) en er zal dan vrede, rust en harmonie heersen op deze 
aarde. Geen oorlog, pijn en dood meer.” Dat laatste is nog steeds onze hoop 

en bede, niet waar? Wij leven nog in een chaotische wereld.  
 
Ooit gedacht dat we naar Nederland zouden vertrekken? Ooit gedroomd dat wij Indo’s eens over de 

hele wereld verspreid zouden worden? 
In de jaarlijkse namenlijst van het tijdschrift “De Indo”, dat hier in de States uitgegeven wordt, tel 

ik meer dan 2700 namen van abonnees en hun families. Er moeten er beslist meer overal verspreid 
wonen, een grote familie uit onze Gordel van Smaragd. Als ik toen in de jaren 40 tegen mijn vader 
had kunnen zeggen: “Ik zal in de toekomst in Amerika wonen met een broer en twee zusters”, had 

hij mij gek of een dromer verklaard. Ik was toen een kleutertje, een snotneusje van 5 jaar “and was 

just kneehigh to a grashopper” (Amerikaans gezegde, letterlijk vertaald: reikte maar net tot de knie 
van een sprinkhaan.)  
Zo zie je maar! Hijzelf heeft het niet mogen meemaken. God riep hem tot zich. 
 
Wij wonen nu bijna 42 jaar in de States, het grootste deel van ons leven. Mijn broer René woont een 
half uurtje rijden bij mij vandaan. Mijn zus Fanny woont in Bloomington, Illinois (bij Chicago) in 
de buurt van haar kinderen en kleinkinderen. Mijn zus Cynthia woont met haar man in Las Vegas, 
Nevada, dicht bij haar kinderen en kleinkinderen. 
 
Er zijn intussen meer veranderingen in ons leven gekomen. We zijn weer verhuisd, namelijk op 
30 december 2001. Onze derde verhuizing in 5 ½ jaar tijd. Hé, hoor ik jullie ongelovig lachen? 
Hebben jullie onze adreswijziging niet ontvangen? 
Voor deze verhuizing had ik een grote truck gehuurd en 3 illegalen om onze hele inboedel te 
versjouwen. Een vriend bestuurde de truck, zo spaarde ik mijn niet al te sterke rug de pijn en 
eventuele naweeën. Ons nieuwe appartement ligt in een wooncomplex “for active seniors” dat 8 

gebouwen bevat met een clubhuis, zwembad, jacuzzi, bibliotheek en waskamers, in een rustige 
buurt van San Dimas, Ca. Soms horen we ’s avonds in de heuvels enkele coyotes huilen. Leuk 

wildwestern, hè? 
 
Op 16 januari jl. besloot ik met vervroegd pensioen te gaan, voornamelijk wegens de slechte 
gezondheidstoestand van Ethne en ook nog wegens de stress van de dagelijkse files van en naar 
mijn werk in Burbank, dat 34 miles (55 km) ten westen van ons nieuwe adres verwijderd ligt. Zeer 
druk Truckverkeer – om 6 uur ’s morgens al. 
 
Ik begin aardig te wennen aan dit seniorenleven: geen gehaast en strikte tijdschema’s meer. Is this 
what ‘goyang kaki’ is all about? We beginnen onze vriendenkring wat uit te breiden en raken meer 
betrokken in kerkactiviteiten (Indische kerk) en natuurlijk zijn daar regelmatig de fuifavondjes. In 
mei krijgen we het gezellige “Holland Festival”, waarover ik al in een eerdere Waringin schreef. Af 

en toe gaan wij op bezoek bij Lillian (René’s vriendin) voor een gezellige avond met karaoke. Vele 
memory songs uit de jaren 50, 60 en 70 worden dan met veel gevoel (denk ik) en met menig traantje 
(for a lost love in the past) gezongen. Enkele keren een beetje ‘boven de notenbalk’, maar geef 

neks. Het doet menig hart goed. Trouwens iedereen kan met zijn of haar zangtalent (of gebrek 
eraan) pronken. 
Kun je zingen, zing dan maar mee … 
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IN MEMORIAM RITA SCHENKHUIZEN 
 
“Mama Pasadena” zoals René en ik haar vanaf het begin noemden toen we in september 1963 vanuit 

Tennessee in Californië aankwamen, om er een beter bestaan op te bouwen. René was net 20 en ik 24. 
In een oude Ford Falcon maakten we de trip van 3 ½ dag naar sunny California. Ach, we waren toen nog 
jong en durfden meer dan nu. We hadden geen familie hier, alleen kennissen waar we de eerste tijd 
terechtkonden. En zo leerden wij via nieuwe vrienden en enkele van haar kinderen “Tante”Rita 

Schenkhuizen kennen. Ze woonde in Pasadena en “adopteerde” ons als haar zoons. 
 
Tante Rita heeft enkele malen stukjes voor onze Waringin geschreven. Op 21 januari 2002 is ze op 94-
jarige leeftijd overleden. 
Het was een voorrecht om haar te mogen kennen. Mama, we’ll miss you. 
 
Enkele dagen voor haar overlijden bezochten René en ik haar in haar huis, waar ze op de couch in de 
huiskamer lag. Happy ons te zien. Ik hield haar oude, zwakke handjes vast en we spraken over the happy 
home up there with our Lord – in the sweet by and by en ik zong voor haar haar favoriete lied “What a 

friend we have in Jesus”. 
 
Tot ziens, Mama. 
 

Victor Ripassa, San Dimas, Ca. 

 

Lillian heeft onlangs een mooi huis met 4 slaapkamers gekocht. Met een grote swimmingpool en 
een ruime garage die omgebouwd is tot een vrij ruime dansstudio. Ze organiseert al jarenlang grote, 
indrukwekkende “Tropical Fantasies”  floorshows. (Zie onderstaande foto van de dansgroep in 

actie!) 

 
Tot de volgende keer! Groeten uit San Dimas, Californië 
 

Victor Ripassa 
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Februari 2002  

 

Hallo lieve mensen, 

 

Genoten hebben we van onze nieuwe Argentijnse prinses. Gewapend met 
oranje tompouce en oranje moorkop hebben mijn maatje en ik een 
geweldige ochtend gehad voor de televisie. Mijn eettafel gedrapeerd met 
oranje crêpepapier, alsof we uitgenodigd waren. Wij waren niet de 
enigen. Ook mijn knappe leerling Zainab heeft gekeken en hier volgt haar 
relaas. 
 

“Ik ben Zainab El-Youssfi. Ik heb de bruiloft ook op tv gezien. Ik vond het een hele leuke bruiloft. 
Máxima en Willem-Alexander vierden het feest in Amsterdam. In een kerk in Amsterdam zeiden ze 
het ja-woord. In de kerk waren er alleen maar familieleden en belangrijke mensen zoals ministers. 
De andere mensen zaten buiten te wachten op haar komst. Met haar mooie bruidsjurk kwam ze de 
kerk uit. De toeschouwers maakten foto’s en ze schreeuwden heel hard. De koets stond klaar om 
een rijtoer te maken. Ze stapten de koets in, dat was best wel moeilijk met die grote bruidsjurk. 
Maar alles was goed gekomen, ze maakten een grote tocht door Amsterdam. Er waren heel veel 
toeschouwers om Máxima en Willem-Alexander toe te juichen.Toen de tocht afgelopen was, gingen 
ze naar een huis en vierden ze het samen verder. Na een tijdje kwam ze terug in een auto, verder 
weet ik niet waar ze heen gingen. Op het nieuws zeiden ze dat ze op huwelijksreis gingen. Ik hoop 
dat ze nog lang en gelukkig leven!!!!!!!!!! 
 

De CITO-toets! 

Maar wat heel belangrijk was bij ons in groep 8, dat was toch wel de Cito-toets. De 
zweetdruppeltjes zag ik hangen. Achteraf viel het allemaal enorm mee. “Aadje”zal in zijn verhaal 

vertellen hoe hij de Cito ervaren heeft. 
 
“Hallo, ik ben Aadje. Ik heet in werkelijkheid niet zo, hoor. Ik heet Mohammed Achalhi. Ik zit op 

de basisschool Het Startpunt in groep 8. Volgend jaar ga ik naar het Voortgezet Onderwijs. Ik heb 
me al voorlopig ingeschreven op het Edith Stein College aan het Louis Couperusplein. Je kunt daar 
alleen inschrijven met je voorlopig advies. Mijn voorlopig advies is HAVO. Aan het begin van het 
jaar wou ik HAVO doen, maar nu de juf zegt, dat ik VWO kan halen, wil ik toch naar het VWO. 
Maar daarvoor moesten we eerst een test maken. De CITO-TOETS! En die was op 29 en 31 januari 
2002. Op de eerste toetsdag kregen we taal – en rekentaak. Ieder 2x. Ik vond het makkelijk, maar ik 
ben ook GOED!!!!! De tweede toetsdag was ook een makkie (voor mij tenminste). Vooral die 
spelling op het laatst. Ik wens alle achtste-groepers veel succes met een school zoeken en hoop dat 
ze allemaal naar het VWO gaan. 
Groetjes van mij.” 
 

IK WORD OMA 
Jullie merken. lieve lezers, dat er weer veel gebeurd is afgelopen maand. Toch verdwijnt alles in het 
niet bij mijn eigen grote, gelukkige nieuws. IK WORD OMA. We hopen in de maand augustus tot 
het grootouderschap verheven te worden. 
Wat zijn wij gelukkig!!! Fijne maand! 
 
Knuffeltje met beschuitsmaak van “bijna”oma Sabrina 
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Tekening van  

Patrick vdBurg 
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ACHTERDOCHT 
 

a enige ‘incidenten’ te hebben meegemaakt, wil ik het eens met u hebben 

over achterdocht. Herkenbare achterdocht. 
 

‘Incident’ 1 

Op zeker moment word ik door een politieauto ingehaald en gesommeerd 
naar de kant te gaan en te stoppen. Mijn eerste reactie is: wat heb ik verkeerd 
gedaan? Direct dus een achterdochtige gedachte. 
 

‘Incident’ 2 

In het centrum van de stad zet ik mijn nieuwste fiets in een standaard, doe 
hem op slot en loop weg. Tegelijkertijd zie ik twee jongens op een bankje naar 
mij kijken, wat tegen elkaar zeggen en opstaan. Ik loop naar de hoek en ga 
gauw stiekem om de hoek staan gluren of ze het misschien op mijn fiets 
hebben gemunt. 
 
In beide ‘incidenten’ was sprake van loos alarm. Mijn beide reacties waren gewoon (??) gebaseerd 
op achterdocht. De kans is groot dat u zelf ook met het nodige “paranos-sop” bent overgoten. 
Het is mooi zomerweer en u loopt, als man, luchtig gekleed over straat. Er komen u twee jonge 
vrouwen tegemoet en precies op het moment dat ze u passeren, barsten ze in luid gelach uit. U 
betrekt hun gelach op uzelf en wantrouwig begint u te piekeren wat er dan wel zo belachelijk aan u 
is. Uw volgende reactie is discreet controleren of u wel ‘goed gekleed’ bent. U bent dus 

achterdochtig bezig.  
 
Parano’s (achterdochtige mensen) kun je overigens op iedere straathoek tegenkomen. Let maar eens 

op de bewegingen van degene voor u als u in de rij staat te wachten voor een toonbank of loket. 
Hij/zij werpt regelmatig onderzoekende blikken in uw richting om u in de gaten te houden opdat u 
geen stiekeme passeerbewegingen onderneemt. 
Vóór in de rij wordt ieder gaatje onmiddellijk gedicht, achter in de rij worden wagentjes, tassen en 
koffers als grenspalen neergezet en wordt de rug zo breed mogelijk gemaakt. Kortom, nog voordat 
u snode plannen mocht hebben, wordt u er al van verdacht te willen voordringen. 
 
Verder is alom bekend de horeca-paranoia. 
Men beweert de bij de Van der Valk-restaurants veel gasten fluisteren: “Ik moet die zelfgemaakte 

appelmoes hier niet. Wat ze van andere tafeltjes overhouden, flikkeren ze gewoon terug in een bak 
en dan krijg jij appelmoes waar een ander met z’n vieze lepel in heeft zitten roeren.” 
Dan heb je nog een onuitroeibaar gerucht dat je bij ‘de Chinees’ niet op een huisdier meer of minder 
moet kijken en dat het vlees soms nog ligt te miauwen op je bord. 
Verder is daar het verhaal van het jongetje dat in een restaurant veel te luid aan zijn vader vroeg: 
“Pappa, spuugt de ober wel eens in een bord als hij boos is op iemand?” 
Naar mijn bescheiden mening ontsnapt geen mens eraan op bepaalde momenten wantrouwige 
fantasieën te gaan weven  rond onschuldige gebeurtenissen. Men kan dan vervolgens feit en fantasie 
niet meer goed uit elkaar houden. Dat overkomt ons overigens vooral in situaties waarin onze geest 
niet meer zo helder of fris werkt, bijvoorbeeld als wij moe of geëmotioneerd zijn of veel zorgen 
hebben. Omdat wij allemaal stemmingen en situaties kennen waarin ons ego meer dan normaal 
kwetsbaar is en dus extra gevoelig voor mogelijke (vermeende) bedreigingen van buitenaf, reageert 
ieder mens, zelfs ik, soms paraneus. Achteraf, als we weer in ons normale doen en denken zijn, 
kunnen we er vaak zelf hartelijk om lachen. Soms is het meer lachen als een boer met kiespijn. 
 

N 
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Helaas zijn er echter ook mensen die absoluut niet (meer) in staat zijn hun paranoïde gedachten te 
relativeren. Volgens mij ervaart de echte parano vrijwel alles wat anderen tegen hem/haar zeggen 
(ook als het gaat om gewoon goedbedoelde adviezen) als opzettelijk beledigend of bedreigend. Het 
heeft meestal ook geen enkele zin om daarover in discussie te gaan, want hij/zij twijfelt constant 
aan de oprechtheid van wat anderen zeggen. Paracelsus, een beroemde zestiende-eeuwse arts, moet 
eens gezegd hebben: “Alles  is vergif, waar het op aankomt is de dosering.” Dat zal ook wel voor 

paranoia gelden, denk ik, in lichte dosering normaal en beslist niet ongezond, maar in zware 
doseringen funest voor iemands leven en relaties. 
De bovenmatige fantasie van de echte parano zou als volgt kunnen aflopen.  
Op zijn sterfbed bekent hij aan zijn vrouw: “Ik heb je meer dan eens bedrogen, schat.” Waarop zij 

zegt: “Ik weet het, schat. Daarom heb ik je ook vergiftigd.” 
 

Anton Ripassa, Heerenveen 

 

RECEPT 
 

Zin in een eenvoudig recept voor bij de rijst? 
 
Benodigdheden: 

1 gerookte makreel 

1 grote ui (gesnipperd)  

knoflook(pasta) 

sambal tomaat (b.v. van Lucullus) of tomatenketchup gemengd met een beetje sambal oelek 

ketjap naar smaak (ik gebruik altijd Kaki Tiga) 

 

Koop een gerookte makreel. Snijd die in de lengte bij de buik open.  
Spreid hem open en verwijder de grote graten en zoveel mogelijk van de kleine venijnige graatjes. 
Leg hem in een vuurvaste schaal en smeer hem vervolgens aan de binnenkant luchtigjes in met het mengsel 
van sambal tomaat en knoflookpasta of tomatenketchup vermengd met sambal oelek en knoflookpasta (of 
een teen knoflook uit de knijper). 
Strooi er dan een ruime hoeveelheid gesnipperde ui over.  
Besprenkel alles daarna met ketjap naar smaak.  
Een paar kleine klontjes boter zo hier en daar  (niet te veel, want de vis is al vet) en dan ca. 25 minuten in een 

voorverwarmde oven (180 °C). 
 
Snel, goedkoop en lekker! 
Serveer met kroepoek en komkommer. 
Smakelijk eten! 
 

Joyce Ripassa 
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DE 2
E
 WERELDOORLOG 

 
n de loop der tijd is het mij opgevallen dat er 
mensen zijn die niet genegen zijn over hun 
kamptijd te vertellen. Ook voorvallen buiten 

de omheining houden ze liever voor zich. De 
zwarte, meest vernederende bladzijde uit hun 
leven hebben ze verdrongen. Er zijn er die het 
verhalen emotioneel niet kunnen opbrengen. 
Sommigen zijn dan ook voortijdig geestelijk en 

lichamelijk oud geworden. Toch werd mij de volgende historische gebeurtenis verteld. Een episode, 
die meer dan vijftig jaar geleden plaatsvond. 
 
Door zijn grote overmacht veroverde Japan in korte tijd Nederlands-Indië. Na de capitulatie van de 
Nederlands-Indische regering was C.L. net één dag in militaire dienst. Met nog anderen die te elfder 
ure waren opgeroepen, kwam hij in een barak terecht in de kazerne van Tjimahi. Ook een groep 
Indonesiërs, koelies die het KNIL nodig had voor diverse werkzaamheden, werden bij hen 
ingekwartierd. Zij waren de enigen die geen militaire kleding droegen. Voor de ingang van hun 
barak stond een gewapende Koreaan op wacht. Na 24 uur werd door diens meerdere bepaald dat de 
Indonesiërs het kamp mochten verlaten. Met nog een paar andere Indische jongens nam C.L. de 
kans waar om te vluchten door zich vlug in oude burgerkleding te steken. Via het zijraam mengden 
zij zich tussen de inheemsen. Zo gingen ze de poort uit. Deze riskante onderneming bleek later hun 
redding geweest te zijn. 
 
In groepsverband begon de zware voettocht naar Bogor (Buitenzorg). Omdat de Japanners wegen 
en bruggen bezet hielden, waren ze genoodzaakt een andere weg te kiezen. Via steile bergpaden 
ontweken ze de vijand. Onderweg hielden ze zich in leven met vruchten en eetbare bladeren, die ze 
tijdens hun tocht in de bergen vonden. Dagen hebben ze gelopen. Hoelang zij op pad waren, is uit 
het geheugen van C.L. verdwenen. Eens kwamen zij langs afgebrande Indonesische dorpen, waar 
lijken her en der verspreid lagen. Oppassen en extra uitkijken was nu de boodschap. Wanneer ze 
geluk hadden, sliepen ze in een verlaten halfafgebrande bamboehut, waar ze enigszins beschutting 
vonden tegen de koude berglucht en de regen. Vies en modderig kwamen ze ten slotte in Buitenzorg 
aan. C.L. meldde zich bij zijn voormalig kosthuis, gerund door een Indische bejaarde. De anderen 
gingen te voet verder. Eén had als einddoel Depok, een paar andere Batavia, waar ze hoopten bij 
familie terecht te kunnen. C.L.’s voormalige werkgever in de gasfabriek (een vitaal bedrijf) nam 

hem blij in dienst. Gedurende de hele Japanse bezetting bleef hij daar werkzaam. 
 
Op vrije dagen bezocht hij de schilder Dezentje. Deze was een oom van zijn jeugdvriend E.K. uit 
Batavia. Wanneer de schilder toevallig bezig was, bleef zijn bezoeker stilzwijgend en gefascineerd 
toekijken. Hij genoot intens van het object op het linnen dat met penseelstreken tot leven werd 
gebracht.  
Bij een van zijn bezoeken aan de kunstschilder leerde C.L. ook een Indonesische priester kennen. 
Na het behalen van diens priesterschap had deze man zich gedurende veertig dagen diep in de 
bergen teruggetrokken. Daar heeft hij gevast en gebeden, zonder één levend wezen te ontmoeten. 
Volgens hem waren er maar weinigen die deze opgave volbrachten. Hij kreeg daarna dan ook het 
predikaat Kiai Ahan, wat tevens zijn aanspreektitel werd. Aan zijn uitstraling was te merken dat hij 
een sterke persoonlijkheid had. C.L. had er nu weer een kennis bij, die hij regelmatig opzocht. bij 
één van zijn bezoeken vertelde Kiai Ahan dat hij voorzag dat zijn geboorteland Indonesië 
uiteindelijk onafhankelijk zou worden. Bovendien zou het met veel leed gepaard gaan.  

I 
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Op weer een andere dag kreeg C.L. een amulet overhandigd, waarbij de Kiai de volgende woorden 
sprak: “Draag dit altijd bij je. Dit zal je voortdurend beschermen.” Sprakeloos maar dankbaar 

aanvaardde C.L. het geschenk van de priester. Nadien dacht hij niet meer aan dit kleinood, dat hij 
wel dagelijks bij zich droeg. Tot er iets voorviel … 
Onverwachts werd er een razzia op de pasar (markt) gehouden. De Japanners pakten willekeurig 
mannen en jongens op. Zij werden in groten getale afgevoerd met onbekende bestemming. Het was 
onverklaarbaar dat C.L. die op dat moment op de markt aanwezig was, met rust gelaten werd. 
Mogelijk was dat te danken aan de amulet die hij bij zich droeg en/of aan een dosis geluk. 
Eerdergenoemde priester was ook in C.L.’s kosthuis geweest om daar intensief te bidden voor de 
veiligheid van de bewoners. En ook om het huis te vrijwaren voor Japanse annexatie, die in die tijd 
heel gewoon was. 
 
Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer verliezen de Japanners leden. Dat was duidelijk te merken 
aan hun agressieve houding. Er volgde een chaotische en bedreigende periode. Ze waren speciaal 
gericht tegen de daar wonende Indische mensen. Plotseling werden vrouwen en kinderen uit hun 
huizen gehaald en in een klooster bijeengebracht. Even voor deze gebeurtenis plaatsvond, werd 
C.L. door een hem onbekende Indonesische jongeman bezocht. Op verzoek van Kiai Ahan werd hij 
voor zijn eigen bestwil naar de gevangenis gebracht. Achteraf gezien bleek dat zijn geluk te zijn 
geweest. Vlak buiten de gesloten muren vond korte tijd later veel narigheid plaats. Zo hoorden de 
gevangenen eens veel rumoer en geschreeuw. Mensen afkomstig uit het nabijgelegen dorp Depok 
werden met harde hand uit wagens geduwd. Ze moesten tussen twee rijen Indonesische rebellen 
door lopen, die met grote kapmessen op hun ruggen insloegen. Het gegil en gehuil was niet om aan 
te horen. De rillingen liepen je over het lijf. Velen van de slachtoffers hebben het er niet levend 
afgebracht. Zij die dit geweld overleefden werden afgevoerd. Het is nooit bekend geworden wat er 
met hen is gebeurd. 
 
Voordat de laatste gewonden werden weggesleept, bestormden Engelse troepen eerst de 
gevangenis. Zonder strijd te leveren noch zich te verdedigen sloegen de gevangenbewaarders op de 
vlucht. Vanaf die tijd kregen de ex-gevangenen iedere een taak. C.L. werd in de keuken van een 
klooster ingedeeld. Daar ontmoette hij z’n jongere broer, die jaren terug tijdens een razzia in 

Batavia van huis was gehaald. Hij was toen 15 jaar oud. Een halfjaar daarvoor gebeurde hetzelfde 
met hun Nederlandse donkerharige vader. Via een gesmokkeld briefje wist de familie dat vader in 
de Struiswijkgevangenis in Batavia verbleef. De broers waren dolblij elkaar na zoveel jaren weer te 
zien. Nog gelukkiger was iedereen met de bescherming van de Punjabi’s (Brits-Indische Gurka’s) 
en een groep Nederlandse soldaten onder bevel van de Engelse legerleiding. 
 
Een paar weken later kwam een afdeling van het Rode Kruis in actie. Samen met 
vertegenwoordigers van de tijdelijke Nederlandse Regering in Buitenzorg werd begonnen aan de 
registratie van Indische Nederlanders. Ook C.L.’s moeder en jongere zussen woonden in genoemde 

plaats. Via het Rode Kruis kreeg zij het adres van haar echtgenoot. Hij was sinds kort van Batavia 
overgevlogen naar Singapore. Met vele anderen was hij daar gestationeerd in afwachting van hun 
evacuatie naar Nederland. Tussen beide echtelieden kwam een drukke correspondentie tot stand. 
C.L.’s moeder diende een verzoek in bij het Rode Kruis om zich met het hele gezin bij haar man te 

mogen voegen. Alleen de ouder kreeg voorrang, de kinderen moesten hun beurt afwachten. 
Daarmee ging zij niet akkoord. Weer later mocht alleen de jongste zoon met haar mee. De moeder 
gaf het niet op en bleef erop hameren met het hele gezin te willen vertrekken voor gezinshereniging. 
Met spanning werd op antwoord gewacht. 
 
Even terug naar de Struiswijkgevangenis, waar de vader geïnterneerd was gedurende de oorlog.  
In deze gevangenis (onderdeel van een kamp) waren twee Engelse piloten binnengesleept, die er 
slecht aan toe waren. Zij deelden de cel met de vader van C.L., die hen zo goed mogelijk verzorgde. 
Gelukkig heelden hun verwondingen en overleefden ze de nare kampjaren. 
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Zij waren de bejaarde verzorger dankbaar. In een sentimentele bui herhaalden ze beurtelings vele 
keren: “Should we ever return from this hell, we will help you if you need us.” 
 
Jaren verstreken. De Japanse capitulatie had plaatsgevonden. De burgergeïnterneerden werden 
vanuit de gevangenis overgebracht naar het Tjidengkamp (ook in Batavia), waar ze werden bewaakt 
tegen opstandige Indonesiërs. Successievelijk vertrokken vrouwen en kinderen naar Nederland.  
Maar sommigen kwamen in het Wilhelminakamp te Singapore terecht. Zo ook C.L.’s vader. Bij 

toeval (of was het geen toeval?) zagen de twee eerdergenoemde  piloten tijdens een wandeling door 
het kamp hun oude verzorger zitten. Hoewel deze nagenoeg blind was, herkende hij ze aan hun 
stemmen. Hij vertelde over de moeilijkheden die zijn gezin in Buitenzorg ondervond met het Rode 
Kruis. De vliegeniers stelden hem gerust. Nu was hun beurt gekomen om iets voor hun vroegere 
celgenoot te doen. Zij zouden het gezin halen. 
 
Op een zonnige morgen werd het gezin uit Buitenzorg door een gesloten militaire vrachtwagen 
opgehaald. Ook andere passagiers zaten er reeds in. Men ging onmiddellijk op weg naar het 
vliegveld Kemajoran te Batavia. Natuurlijk gebeurde dit onder gewapende begeleiding. In die tijd 
was het overal onrustig vanwege de Indonesische rebellen en gewapende rampokkers (plunderaars). 
Met een omgebouwde bommenwerper die speciaal voor vervoer van passagiers was omgebouwd,  
werd er linea recta  naar Singapore gevlogen. Daar in het Wilhelminakamp vond de hereniging van 
het gezin plaats. Onnodig hierbij te vermelden hoe gelukkig men was en erkentelijk t.o.v. de 
piloten. Het was een wonder elkaar na al die jaren terug te zien. 
 
Na ongeveer 7 maanden in Singapore te hebben doorgebracht, werden ze, met vele andere evacués, 
ingescheept op het M.S. Johan de Witt. Richting Nederland. Maar … voor het zover was, had het 

gezin veel tegenwerking ondervonden van de in Singapore zetelende autoriteiten. Vermoedelijk was 
de reden dat zij illegaal waren gekomen. Na een uitgebreide brief aan H.M. Koningin 
Wilhelmina, ging alles van een leien dakje.  
 
In de zomer van 1946 kwamen ze via de sluizen van  IJmuiden te Amsterdam 
aan. Met zijn gezin stond de slechtziende vader aan de railing. Beurtelings 
vertelden de kinderen wat er zich voor hun ogen afspeelde. De vader rook 
slechts de frisse Hollandse lucht, waar enkele meeuwen krijsend en 

klapwiekend de passagiers verwelkomden. Op dat 
moment ging er veel om in het hoofd van de bejaarde 
man. Hij was – God zij dank – terug bij zijn roots, die hij 
als jonge man achterliet. Luidruchtig snoot hij zij neus 
terwijl de tranen over zijn wangen rolden. 

 

 

 

 

 

Augustine Weijgers 
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STUIVERTJE WISSELEN 
 
In de Waringin van december 2001 staat het artikel “Vaarwel gulden welkom Euro”. Een wetens-
waardig artikel, waarvoor de gegevens waren verzameld en ingezonden door Ernst Ripassa. 
In de Heerenveense Courant d.d. 19 december 2001 las ik een artikeltje van de hand van ene 
Lispeltuut (pseudoniem) dat kan aansluiten op het eerdergenoemde artikel van Ernst. 
 

“Stuivertje wisselen 
Nooit meer zullen we voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten en nooit meer zullen we op de markt 

voor een daalder kopen en maar een gulden betalen. Nu bestonden die daalders toch al niet meer, dus dat 

zullen we niet zo missen. Al zijn er nog altijd ouderen die rekenen in daalders. Een daalders plakje, wie 

begrijpt dat nog. Precies als voor een schellinkje naar de bioscoop gaan, ook dat zijn we al jaren ontwend. 

Heet wat spreekwoorden zullen dankzij de euro verleden tijd worden. Want wie als een dubbeltje geboren is, 

zal nooit meer een kwartje kunnen worden. En waar blijft de kwartjesvinder. We zullen hem niet meer zien 

lopen zoeken naar dat ene kwartje. En ons vierkante stuivertje van vroeger, dat rond geworden was, kan nu 

helemaal niet meer raar rollen. En niemand laat meer een slordige stuiver na. Of bezit een stuiver. En 

nergens valt meer een stuiver aan te verdienen. Wat gelukkig blijft, is de cent. Of beter gezegd, wat daarvoor 

terugkomt. Al zal die nieuwe cent, de eurocent, meer waard zijn dan onze cent van vroeger. De eurocent is 

wat waarde betreft meer de ‘botsen’ van vroeger, de halve stuiver, 2 ½ cent. Als je dus vraagt: “een cent 

voor je gedachten” ben je duurder uit dan vroeger. Maar wie weet, zijn je gedachten door de jaren ook meer 

waard geworden. Op een cent doodblijven of niet twee keer willen zingen voor een cent, allemaal uitspraken 

die opgewaardeerd zullen moeten worden. En wat ga je zeggen als je bedoelt ‘ik bezit geen rooie cent’. De 

eurocent is niet rood, maar was onze cent dat vroeger wel? Hij leek misschien wel een beetje rood, maar 

misschien was het een socialistische ‘rooie’ cent. En ook de socialisten van nu rekenen niet meer in centen 

maar meer in guldens of nog liever in opties en aandelen. Tenminste de socialisten die het voor het zeggen 

hebben. Daar dekken leer en leven elkaar allang niet meer. Wat zullen we ze missen, onze oude vertrouwde 

munten. En wat zal onze beurs zwaar zijn met al die euro’s. Meer iets om de ‘jildponge’ van vroeger weer op 

te zoeken. Als het maar niet zo zwaar gaat worden dat we onze pas verworven euro’s over de balk gaan 

gooien. Want dat zal flink duurder zijn dan wanneer we vroeger eens wat guldens over de balk gooiden. 

Maar vooruit, alles went en een mens is nooit te oud om te leren. Dus dit zal waarachtig ook wel weer gaan.  

Sterkte met de nieuwe ‘sinteraasje’ wenst u van harte 

Lispeltuut” 

 

Ingezonden door Anton Ripassa, Heerenveen 

Herinnering aan Bali van 

Casper Benschop 
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WIJN 
 

an het eind van de Landzichtlaan in Heemstede staat dit huis. 
De afbeelding van een druiventros op de gevel boeide me 
enorm als kind. Althans in zoverre dat het wat afleiding gaf 

t.o.v. de overige saaie gevels. Een deel van de Landzichtlaan had 
naast het huisnummer leuke kleine vierkante voorstellingen, zoals een 
kat, hond, uil o.i.d. Als ik nu langs genoemd huis loop en ik zie die 
druiven, dan denk ik aan wijn. Bij wijn denk ik aan oma Phien 
Honken Ogelwight-Ripassa. 
Oma hield van wijn en had daar veel voor over. 
 
Zo heeft ze ooit, toen er nog grenscontrole bestond, een aantal flessen 
wijn onder haar rok meegesmokkeld. 
 
Twee Antilliaanse zusters, vriendinnen van mijn jongste zus Patty, 
waren op visite bij mijn moeder. Oma Phien logeerde er op dat 
moment. Chila en Nen hadden een speciale cake gemaakt, waar veel gedroogd fruit en bijna een 
liter aan allerlei drank, o.a. rum, in zat. Oma proefde een stukje. Ze wenkte een van de zusters om 
dichterbij te komen. Oma fluisterde in haar oor: “Oh, maar dit is heerlijk, maar een volgende keer 

moet je er veel meer rum in doen …”De Antilliaanse zusters gierden het uit van het lachen en 

vertelde later dat ze zo’n oma nog nooit hadden meegemaakt. 

 
Enkele jaren geleden waren we op visite bij Roby (mijn oudere zus) en haar man Stef de Graaf. 
Stefs vader was ook aanwezig. Op een gegeven moment hadden we het over Oma Phien. Tot mijn 
grote verbazing herinnerde Stefs vader zich oma Phien heel goed. Hij vertelde het volgende. 
Op het huwelijk van Boud (mijn broer) werd er geen alcohol geschonken. De reden daarvan stoelde 
in zijn geloofsovertuiging. Stefs vader en oma Phien zaten naast elkaar. Er verstreek enige tijd. Oma 
wond er geen doekjes om hoe zij dacht over de alcoholloze drankjes. bij Stefs vader was dit niet 
tegen dovemansoren gezegd. Hij reageerde er snel op en zei: “Zullen wij daar wat aan doen?” 

Samen verlieten ze het vertrek en in een andere ruimte gingen ze aan de bar zitten en hebben zich 
die verdere middag prima vermaakt. 
 

Lia v.d. Burg-Weijgers, Berkel en Rodenrijs 

 

 

 

A 
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MEMORIES 
 
Zoals iedereen wel weet, maakt een mens gedurende zijn leven vele dingen mee. Al deze 
gebeurtenissen worden in onze hersenen opgeslagen tot op die ene dag wanneer we – al dan niet in 
gedachten verzonken -  aan een van die gebeurtenissen worden herinnerd. 
 
Zo liep ik op een dag op een braderie langs een eettentje waar ze bapao verkochten. Ogenblikkelijk 
maakten de zenuwbanen in mijn hersenen contact met een gebeurtenis uit het verleden. 
Mijn toen vijfjarig zoontje was dol op bapao en nadat we allebei waren voorzien, begon zoonlief het 
deeggedeelte van zijn bapao aan mij te geven met de mededeling dat ik de vulling van mijn bapao 
voor hem moest bewaren, want hij vond alleen de vulling lekker. Ik was ondertussen in gesprek 
geraakt met iemand anders en at met smaak mijn bapao op. Zoonlief was inmiddels klaar met zijn 
bapao en vroeg dus naar de vulling van de mijne. Toen hij merkte dat er niet veel meer van over 
was, was hij daarover zo verontwaardigd dat hij mij tot hilariteit van de omgeving spontaan een 
schop tegen mijn gevoelige schenen gaf met de mededeling “Zo eigen schuld dikke bult!” Sindsdien 

lette ik altijd goed op als ik hem iets beloofde wat eten betreft. 
 
Een andere gebeurtenis schoot mij te binnen toen ik in gesprek was met een tachtigjarige man over 
het onderwerp “de waarheid zeggen”. Mijn gedachten gingen terug naar wijlen tante Phien Honken 

Ogelwight. Tante Phien woonde destijds in een verzorgingstehuis. Daar had ze het regelmatig aan 
de stok met de koks over het eten. Ze vond het eten niet lekker en liet hun dit ongenuanceerd weten 
door te zeggen dat het eten naar varkensvoer smaakte. Waarop de koks zich beklaagden bij de 
leiding. Maar daar had tante Phien dus lak aan! 
Of het geval dat een familielid na vele jaren weer eens spontaan vol goede bedoelingen bij tante 
Phien langs kwam. De dame in kwestie belde aan, tante deed open en vroeg haar wat ze kwam 
doen. Ze vertelde dus dat ze het heel fijn vond als ze tante mocht bezoeken, waarop tante 
antwoordde dat, als ze al die jaren niet kon langskomen, ze nu ook niet hoefde langs te komen. 
 
En nu de lente is begonnen, de natuur langzaam maar zeker in volle bloei geraakt, nieuwe liefdes 
ontstaan, dieren uit hun winterslaap ontwaken, kom ik van zelf bij het onderwerp “afscheid nemen”. 
Ik denk dan aan afscheid nemen van mijn schitterende, vol leven zijnde, tien maanden oude nichtje 
Thinka, dat ik binnenkort wanneer ze een jaar wordt, weer hoop te zien.  
Of aan de leegte bij die oude verdrietige man, wiens lieve vrouw na een huwelijk van 55 jaar is 
overleden. 
Afscheid nemen, een term die aangeeft enerzijds het einde en anderzijds het begin van iets. 
Vreugde en verdriet, zwart en wit, ying en yang, maar hoe dan ook altijd een eenheid zoals herinneringen bij 
een mens horen. 

 

August Ripassa 
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400 JAAR VOC 
 

ok ik wil even stil staan bij de herdenking van 400 jaar 
VOC. 
Naast de vele ‘roemruchte’ daden van deze compagnie 

wil ik niet voorbijgaan aan de negatieve kanten van de 
onderneming.  
Of zoals o.a. in het Noordhollands Dagblad van 19 maart 2002 
staat vermeld: “Wandaden van VOC mogen niet 

onderbelicht blijven”, een stuk van de hand van Rick van 
den Broeke, telg uit een oud perkeniersgeslacht op een van de 
Molukse eilandengroepen, de Banda-eilanden. 
Ik laat de tekst hier in zijn geheel volgen. 
 
“Leden van regering en Staten-Generaal, ambassadeurs, 

burgemeesters en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 

wonen morgen de VOC-herdenking in de Haagse Ridderzaal 

bij. Met tal van manifestaties en tentoonstellingen wordt dit 

jaar stilgestaan bij de grote betekenis die de Vereenigde Oost-

Indische Compagnie voor Nederland heeft gehad. Het is 

begrijpelijk dat er behoefte is een groot publiek goed te 

informeren over de wijze waarop de VOC handel dreef in 

Afrika en Azië en hoe de kennis over vreemde culturen 

verruimd werd door de vele handelsreizen. 

Ik heb mij de afgelopen jaren verdiept in de geschiedenis van mijn eigen Indische familie, die vanaf 

1626 als ‘perkeniersfamilie’ (beheerders nootmuskaatperken) op de Banda-eilanden (deel van de 

Molukken) in Indonesië verbleef. En ik ben daarbij gestuit op de impact die de verovering van de 

Banda-eilanden door de VOC heeft gehad op de geschiedenis van deze eilanden en geconstateerd 

dat de verwerving van handelsmonopolies bepaald niet zachtzinnig tot stand is gekomen. 

De VOC wist dat als het om specerijen ging, vooral de Molukken een belangrijk reisdoel moesten 

zijn. De Portugezen hadden al eerder handel in kruidnagelen met Ambon gedreven en men wist dat 

op de Banda-eilanden de nootmuskaat van optimale kwaliteit was. Nadat enige schepen van de 

VOC een paar jaar eerder de situatie op Banda hadden verkend, voer men in 1609 met elf schepen 

– en een brief van prins Maurits aan oord – naar de Banda-eilanden met slechts één oogmerk: daar 

een Hollands monopolie voor de nootmuskaathandel te realiseren. 

 

Moeizaam 

 

De onderhandelingen met de dorpshoofden van Banda verliepen echter uiterst moeizaam. De 

Bandanezen wilden zelf bepalen met wie zij handel dreven. Zij beseften dat zowel de Engelsen, de 

Portugezen als de Hollanders zeer kooplustig waren als het ging om de fel begeerde nootmuskaat 

die aan de bomen groeide. Zij voelden daarom niet veel voor een Hollands handelsmonopolie.  

De VOC verhoogde vervolgens de druk op de bevolking en sprak dreigende taal. De Nederlanders 

waren zwaar bewapend en intimideerde de dorpshoofden. Er werden verscheidene forten gebouwd 

en met lede ogen moest de bevolking toezien dat de VOC het eilandengebied feitelijk onder eigen 

bewind plaatste. Als reactie waren er tal van incidenten, waarbij de getergde bevolking hevig verzet 

bood. Bovendien kregen ook de Engelsen sterke interesse in de nootmuskaathandel met Banda.  

Dit alles deed admiraal Jan Pieterszoon Coen besluiten tot een verovering van de eilanden. Hij 

zette op 11 maart 1621 al zijn militairen in om de bevolking, 15.000 mensen, uit te moorden. De 

dorpshoofden werden onthoofd door ingehuurde Japanse samoerais.  

O 
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Enkele bewoners wisten te ontsnappen naar naburige eilanden. Een kleine minderheid werd 

krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd naar Jakatra, het latere Jakarta. Het merendeel van de 

bevolking werd in koelen bloede vermoord. De bevolking op Banda herdenkt nog elk jaar de 

gruwelijke moord op de voorouders. 

Coen kwam vervolgens met een plan om de nootmuskaatperken van de ontvlokte eilanden te 

verpachten aan Hollanders.  

Op basis van dit zogenaamde ‘perkstelsel’ startte een van mijn voorvaderen in de 17
e
 eeuw een 

nootmuskaatperk op het eiland Poloe Ay en bleef mijn familie daar gedurende vier eeuwen van 

vader op zoon nootmuskaatperken beheren.  

Niet alleen op Banda maar ook elders heeft de VOC vaak op gewelddadige wijze 

handelsmonopolies opgeëist. Die in het huidige Indonesië vormden de basis voor de uiteindelijke 

kolonisering van het land. 

Bij de organisatoren van de verschillende manifestaties in het kader van ‘400 jaar VOC’ bespeur ik 

de neiging vooral de eervolle aspecten van de geschiedenis van de compagnie aan de orde te 

stellen. Uiteraard zijn die vermeldenswaard. Maar het is van groot belang dat de wandaden van de 

VOC niet onderbelicht blijven. Het complete verhaal dient verteld te worden. 

 

Expansiedrift 
 

Morgen zal in de Indonesische hoofdstad Jakarta worden gedemonstreerd tegen de ‘glorifikasi’ van 

de VOC. Ook in Den Haag wordt gedemonstreerd. Het zijn belangrijke signalen van mensen die 

hun solidariteit betuigden met hun voorouders, die onderdrukt of vermoord zijn door toedoen van 

de VOC. Velen waren slachtoffer van de expansiedrift van de eerste multinational. De gevoelens 

van deze mensen verdienen respect en zijn op zich al een belangrijke reden om in Nederland het 

complete verhaal over de VOC te vertellen en geen geschiedvervalsing te plegen. 

 

Rick van den Broeke” 

 

Uit een eerdere bijlage (d.d. 13 februari 2002) van het Noordhollands Dagblad, dat gewijd was aan 
de herdenking van 400 jaar VOC en samengesteld uit bijdragen van diverse auteurs, wil ik u de 
volgende wetenswaardigheden niet onthouden. Uit een stuk geschreven door Ronald Massaut citeer 
ik: 
 
“De opkomst, bloeitijd en ondergang van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie is stof voor 

historisch onderzoek van de Harvard Business school tot de universiteit van Peking. De eerste 

multinational ter wereld spreekt vier eeuwen na de oprichting sterker dan ooit tot de verbeelding. 

Geen gsm-etjes, satellietverbinding, computers of andere moderne hulpmiddelen. Een schip naar 

Batavia (Jakarta), waar de macht van de VOC was geconcentreerd, was acht maanden onderweg. 

Dit weerhield Nederlandse kooplieden er niet van een economische grootmacht te stichten, die 

bijna twee eeuwen zou regeren. Vertaald naar nu is de VOC zelfs voor een Unilever of Philip 

Morris een maatje te groot. Behalve handelsconcern was de VOC ook een militaire en territoriale 

macht, inclusief soldaten, oorlogsschepen, forten, rechters en lokale bestuurders. Dwang, controle 

en repressie waren gewone bedrijfskosten. “Niet alleen gezien in de mogelijkheden van die tijd was 

het een prestatie van formaat. Maar ook een, die vandaag de dag niemand meer zou kunnen 

evenaren”, oordeelt historica Els Jacobs van het Maritiem Museum in Rotterdam. Zij schreef over 

de VOC het boek ‘Koopman in Azië’, waarvoor zij de centrale boekhouding uit Azië, die ligt 

opgeslagen in het Rijksarchief in Den Haag, bestudeerde. “De VOC was een complex bedrijf dat 

handelde in alles; van koper, goud en zilver, tot peper, fijne specerijen, koffie, thee, zijde en zelfs 

olifanten en opium. Voor elke van de verschillende productgroepen zou je nu een aparte 

onderneming oprichten. Het is te groot, te verschillend en te specialistisch om vanuit één 

concernraad te besturen.” 
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Risicovol 
 

Kooplieden en reders hadden voor de VOC-tijd al geprobeerd in te springen op de lucratieve, maar 

risicovolle handel in peper en fijne specerijen uit Oost-Azië. Te vaak liep dit uit op een deceptie. De 

vraag in West-Europa was groot, maar zo ook het noodzakelijke startkapitaal. Het duurde al gauw 

vier jaar eer investeerders iets van hun geld terugzagen. Als dat al gebeurde.  

Handelsschepen werden met groot machtsvertoon uit de Aziatische handelsgebieden verjaagd door 

Portugezen, Spanjaarden en Britten, strandden in noodweer of werden het slachtoffer van piraterij. 

Vanaf 1595 vertrokken 65 schepen verdeeld over vijftien konvooien naar Azië.  

In groepsverband wisten de schepen wèl het Portugese gevaar te trotseren, maar zij stuitten op een 

nieuwe hindernis: hevige onderling concurrentie. De Staten-Generaal dwong kooplieden hun 

krachten te bundelen in één gezamenlijke onderneming die het alleenrecht zou krijgen op de handel 

op Azië.  

Met de oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602 werd een 

economische wereldmacht geboren; de eerste multinational die tot 1800 zou blijven bestaan. 

Holland was verwikkeld in de Tachtigjarige Oorlog met Spanje. Geld voor oorlogsvoering tegen de 

Hollandse gewesten kwam uit de zilveraanvoer uit de West. Behalve lijfelijk verzet wilde Van 

Oldenbarnevelt de macht van Spanje breken door hen economisch te treffen. 

 Om de Portugezen, die nauw gelieerd waren met Spanje, dwars te zitten, moesten Hollandse 

kooplieden de handel in peper en fijne specerijen overnemen. De economische positie van Spanje 

kon nog verder worden aangetast wanneer ook Aziatisch goud en zilver de Europese markt 

bereikte. Geen geld, geen soldaten, geen oorlog, was de gedachte. 

 

Konvooien 
  

“Dat waren destijds belangrijke motieven. De buitenlandse handel richtte zich eerder vooral op 

West-Euorpa, Scandinavië en de Oostzee. Die was ook behoorlijk winstgevend. Om minder 

kwetsbaar te zijn voor piraterij werden konvooien op pad gestuurd vanuit stedelijke compagnieën. 

Amsterdam was toen al veruit de grootste en belangrijkste. De kracht van het besluit van Van 

Oldenbarnevelt om de aandacht te richten op Azië zat hierin, dat alle mogelijke voorwaarden om de 

missie te laten slagen werden ingevuld”, vertelt historicus Femme Gaastra van de Universiteit van 

Leiden. Gaastra schreef diverse boeken en artikelen over de VOC en is dé autoriteit op dit terrein. 

“Individuele kooplieden werden verlost van hun persoonlijke aansprakelijkheid. Die kwam bij de 

afzonderlijke (voor)compagnieën te liggen. Alle compagnieën: Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, 

Zeeland, Rotterdam en Delft werden gedwongen om samen te werken in één Aziatisch 

handelsbedrijf. 
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 Zij kregen het alleenrecht in de Aziatische handel maar ook vergaande bestuurlijke en militaire 

bevoegdheden. Zo ver, dat zij gerechtigd waren om namens Holland verdragen te sluiten met lokale 

vorsten.” 

In Nederland bestond al een volwaardige infrastructuur van scheepswerven tot en met pakhuizen. 

Ook werden schepen uitgerust met eigen VOC-navigatieapparatuur en zeekaarten. Een belangrijke 

voorsprong werd gehaald uit de wijze van financiering. 

 Wereldwijd was het gewoon om per schip geld bijeen te brengen en de waarde inclusief de winst op 

de goederen bij terugkomst weer te verdelen.  

Bij aanvang van de VOC werd voor een periode van tien jaar geld bijeengebracht, al snel zelfs voor 

onbepaalde tijd. Deze leningen, intekeningen genoemd, werden verhandeld op de beurs. De VOC 

keerde er dividend op uit dat na een aarzelende start later nooit meer minder dan twaalf procent 

was. De inflatie was bijna nul. 

In andere landen hadden kooplieden telkens grote moeite om nieuwe financiers te vinden voor hun 

handelsreizen. In tijden van oorlog of politieke instabiliteit hielden zij de hand op de knip. Er was 

geen continuïteit. Dit gaf de Hollanders alle ruimte om permanente handelsrelaties aan te gaan, al 

was er beperkte behoefte aan Europese waren. Dat deerde de Hollanders niet.  

Vanuit Texel, Amsterdam of Zeeland gingen er behalve zilver, lakens voor Perzië en Japan mee. 

Europese geschenken voor lokale vorsten en vooral manschappen, munitie en 

kantoorbenodigdheden. Andere landen moesten hun schepen beladen met dure ballast. 

In tegenstelling tot de Britse tegenhanger East-Asia Company dreven de Hollanders vooral handel 

in Azië zelf. Daar vond driekwart van de handel plaats. In China werd met Europees zilver ruwe 

zijde gekocht dat in Japan werd verkocht voor zilver, goud en later koper. In India werd hiervan 

textiel gekocht, dat voor een deel in de Indonesische archipel werd geruild voor peper en fijne 

specerijen voor de Europese markt. Textiel werd vooral na de tweede helft van de zeventiende eeuw 

een belangrijk exportproduct naar Europa.  

De opbrengsten van de inter-Aziatische handel waren aanvankelijk zo groot, dat hiermee alle 

bedrijfskosten konden worden gedekt en eventuele verliezen op de thuisreis naar Europa. 

De economische kracht van de VOC was aanzienlijk. Waar de Hollandse kooplieden kwamen 

probeerden zij exclusieve rechten te verkrijgen om zo de concurrentie buiten te sluiten.  

Vooral in fijne specerijen op de Indonesische archipel, waar Nederland een koloniale macht zou 

worden, lukte dat. In Ceylon was de VOC de enige koper van olifanten voor de Indiase markt. In 

Bengalen werd louter aan de VOC opium verkocht om met grote winst te worden geveild op de 

markt in Batavia. De Hollanders bleven kooplieden. Zij kochten en verkochten wat anderen 

verbouwden.  

Alleen op Banda was de VOC ook plantage-eigenaar, omdat compagniesoldaten de gehele 

inheemse bevolking hadden uitgemoord. Daarna moest de VOC zelf de nootmuskaatteelt ter hand 

nemen.  

 

Toegang 
 

Gaastra: “Er moest soms werkelijk gevochten worden om toegang te krijgen tot een bepaalde 

markt. De VOC had in de hoogtijdagen naast het lokale hoofdkantoor in Batavia dertig kantoren in 

heel Azië, die allemaal behouden moesten blijven. In ruil voor exclusieve handelsrechten moest de 

VOC lokale heersers financieel en militair ondersteunen.” 

Door hun monopolieposities op belangrijke markten en de heerschappij over de Indonesische 

archipel, konden de Hollanders de markt reguleren. Daarvoor trokken inspecteurs het hele VOC-

gebied door. “De oogst moest voor de lokale boeren hoog genoeg zijn om door te gaan en voor de 

VOC laag genoeg om er een aantrekkelijke handelsmarge op te behalen. Die mocht ook weer niet 

zo hoog zijn, dat het concurrenten zou aantrekken. De compagnie deinsde er overigens niet voor 

terug om ergens de oogst te vernielden om zo het aanbod op de markt te drukken. Bekend is dat er 

vanaf Ambon met kleine bootjes naar naburige eilanden werd gevaren om ’s nachts kruid-

nagelbomen in brand te steken wanneer de oogst te overvloedig dreigde te worden.” 
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Ook in Europa werd aan marktbeheersing gedaan. In de eigen pakhuizen werd voor jaren voorraad 

behouden om altijd te kunnen leveren en tegen een bijna vaste prijs. Toch was de VOC niet alleen 

heersen, maar ook initiator. De Hollanders kochten koffieplantjes in Mocca en verscheepten deze 

naar Java om koffieplantages aan te leggen. 

Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 kon nog meer (militaire) aandacht worden 

gegeven aan verdere uitbouw van de handel in Azië. Die was in 1682 feitelijk voltooid met de 

overheersing van de Indonesische archipel waarbij de zeeroute naar China en Japan onder 

Hollandse controle kwam en voor andere schepen werd gesloten. ….. 

 

Gevaar 

 

Vooral de Britten was de Hollandse overheersing een doorn in het oog. Zij gingen zich meer en 

meer toeleggen op de handel met Azië. Het gevaar kwam uit Azië zelf. Japan blokkeerde eerst de 

uitvoer van zilver, stelde vanaf 1671 eenzijdig de prijzen van importproducten vast om in 1684 de 

handel aan een limiet te binden. Omdat de inter-Aziatische ruilhandel de basis vormde van het 

bedrijf, werd met de duurdere Japanse ruilgoederen de inkooppositie elders ondermijnd. Ook het 

bestedingsgedrag veranderde. 

Handelaren wilden betaald worden in goud en zilver, maar de opbrengst uit Aziatische handel werd 

te klein om aan de goud- en zilverbehoefte te kunnen voldoen, terwijl de VOC vanuit Nederland 

onvoldoende betaalmiddelen kreeg. De Britten sprongen hier handig op in door zich op de 

economisch belangrijke textielmarkt in India te storten. De beperkte inkoopkracht bracht de VOC in 

problemen. Door de grotere vraag uit Europa naar zijde steeg de prijs. Zijde was echter ruilmiddel 

voor specerijen in Indonesië, waardoor de handelsmarges sterk krompen. 

Aangetrokken door grote winsten gingen lokale kooplieden, ondanks het monopolie van de 

Hollanders ook zelf handel drijven. Er kwam meer concurrentie ten koste van de marges. Perzië 

werd behalve via Kaap Goede Hoop ook via de Middellandse Zee en over land bereikbaar.  

Dan was er ook nog de welig tierende corruptie. Van hoog tot laag hielden werknemers er hun 

eigen lucratieve handeltjes op na. De afkorting VOC staat ook voor ‘Vergaan Onder Corruptie’. 

Voor alles moest betaald worden, zelfs voor een baan bij de Compagnie. Bewindhebbers die in 

Indië 2500-3000 gulden per jaar verdienden, kwamen terug in Nederland met wissels van soms wel 

honderdduizenden guldens.  
De hele opiumhandel in Batavia was een privé-aangelegenheid geworden. Inspecteurs die erop uit werden 

gestuurd de corruptie te stoppen, zwichten vaak zelf voor het grote en makkelijk verdiende geld of kwamen 

ongelukkig aan hun einde. … 

 

Val 

 

….. In de vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780) veroverden de Britten grote delen van 

Indonesië op de Hollanders. Schepen op de terugweg naar Europa werden veroverd en in beslag 

genomen. De Europees-Aziatische handel door VOC-schepen kwam bijna geheel stil te liggen. In 

1795 viel Nederland onder Franse overheersing en werd de VOC genationaliseerd. Toen in 1798 

opnieuw oorlog met Engeland uitbrak, werden alle Hollandse bezittingen, behalve die op Java, 

ingenomen. In 1800 werd de VOC opgeheven. … 

 

Verzameld en ingezonden door Ernst Ripassa 
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Uit het Noordhollands Dagblad van 2 maart 2002 door Jurriaan Geldermans 

 

“BIJ WIJZEN VAN SPREKEN’ SPEURTOCHT DOOR DE TAAL 
 

Van allemanseind en andere zegswijzen uit de tijd van Bontekoe 
 Iedereen kent ze, de spreekwoorden uit de tijd van Bontekoe. De termen uit de eeuwen dat de schepen 
nog van hout waren, de mannen van ijzer en de vrouwen van goud. We hadden ‘de wind in de zeilen’, gaven 

af en toe ‘een schot voor de boeg’, raakten nu en dan helemaal ‘van de kaart’, maar hielden evengoed graag 

‘een oogje in het zeil’. 
Er zijn echter veel meer scheepsuitdrukkingen en gezegden die minder herkenbaar zijn. Marja Willems, gids 
van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, verzamelde ze voor de rondleiding ‘Bij wijzen van spreken’ en 

steekt van wal. ….. 
“Het was niet zozeer de vraag waar ik informatie kon vinden, maar veeleer waar ik moest stoppen! Onze hele 
samenleving was in de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw zo op de scheepvaart gebouwd, dat de taal 
wemelde van de scheepsuitdrukkingen. Soms zijn zij nog simpel te herleiden, maar veel vaker gaan de 
gezegden een heel eigen leven leiden. Dan moet je echt speuren naar de herkomst, die heel verrassend kan 
zijn.” 
Zo wordt Willems’ rondleiding door de schatkamers van het scheepvaartmuseum een spannende speurtocht 

aan de hand van de taal. 

Fluitje 
 “Neem het fluitschip, eind 16

e eeuw ontworpen door de Hoornaar Pieter Jansz Liorne, waarmee 
generaties achter elkaar naar de Oostzee zeilden. “Die Scandinaviërs waren ook niet gek, dus die hieven tol 

om tussen Denemarken en Zweden door te mogen varen, waarbij de prijs afhankelijk was van de breedte van 
het dek. En toch waren de Hollanders nog uitgekookter. Die maakten de dekken van hun fluitschepen zó 
smal dat zij nauwelijks hoefden te betalen. Daar komt ons gezegde ‘een fluitje van een cent’ vandaan.” 
Denk ook aan de vele gevechten die zeehelden als Coen en De Ruyter uitknokten langs verre èn vaderlandse 
kusten. “De schepen zaten letterlijk in elkaars vaarwater en gaven elkaar als het even kon de volle laag. 

Daarbij werden alle kanonnen die op één dek (laag) stonden tegelijk afgevuurd. en als de slag beslist was en 
de vijand sloeg op de vlucht, dan werd de rood-witte wimpel van het admiraalsschip gehesen, ten teken dat 
alle orders werden ingetrokken. Daar komt ons afwimpelen vandaan.” 

Rariteiten 
Uiteraard zijn er tientallen spreekwoorden 
en uitdrukkingen die naar de navigatie 
verwijzen. 
“Van streek zijn verwijst naar de 

windstreken van een kompas. Maar ook 
overstuur zijn, wat letterlijk betekent dat je 
achteruit, over het roer (stuur) heen vaart. 
Bovendien moet je uiteraard poolshoogte 
nemen om de positie goed te bepalen. 
“Ten slotte is er het schip zelf, met al z’n 

details en rariteiten een rijke bron voor de 
Nederlandse taal. Marja Willems: “Om de 

masten overeind te houden en alle zeilen 
te bedienen, had een beetje schip 24 
kilometer touw aan boord.  
Als je als matroos in het want hing en 
vaardig met al die lijnen wist om te gaan, 
dan wist je van wanten en was je goud 

waard. Waarbij trouwens niet elk touw even onschuldig was.  
Neem het ‘allemanseindje’, zoals tegenwoordig het geknoopte koord heet dat onder aan de klepel van de 

scheepsbel hangt. In de Middeleeuwen was het echter ook de naam voor het touw dat vanaf de boeg in het 
water hing. Met het gerafeld, natte eind ervan veegden de matrozen na het poepen hun billen schoon. Nou ja, 
schoon.” 
Resten eigenaardigheden als ‘van stapel lopen’, ‘het bijltje erbij neergooien’, ‘spijkers op laag water zoeken’, 

‘een hart onder de riem steken’ en met ‘de kloten voor het blok zitten’. …. 
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GEHEUGEN 
 

aar jij soms jouw geheugen hebt”, zegt Nel wel eens als ik een boodschap voor haar 

zal doen en een briefje plak op mijn fietsbel als geheugensteuntje. Ze heeft uiteraard 
gelijk, want soms ben ik wel zo’n dromer. Volgens haar is het een kwestie van waar 

op zo’n ‘dromerig’ moment mijn interesses liggen. Ze zal best gelijk kunnen hebben. 
 

Zo is daar de kwestie van namen onthouden van mensen die buiten de kring staan 
van de mij dierbaren. Ik heb er geen geheugen voor. 

Heel vroeger, in een grijs verleden dus, toen ik nog geen auto had en een vreselijk 
lange rit in een streekbus moest maken, ging ik wel eens naar een relatie in 

Kollumerpomp (boven Dokkum). Ik stapte dan in de bus en vroeg de chauffeur 
om een kaartje naar “Loop naar de pomp”. Daar werd dan heel meewarig van 
opgekeken en niet zelden volgde er in het Fries een kernachtige opmerking over. 
Iemand die Van der Kaa heette, heb ik lange tijd aangesproken met “Van der 

Kop”. Hij vertrok nooit een spier. Dit in tegenstelling tot ene mevrouw Lokker, 

die ik hardnekkig aansprak met “mevrouw Kokker”, tot zij op zeker moment 
  in woede ontstak. Daarna heb ik alleen nog maar “mevrouw”gezegd, haar 

naam listig vermijdend zoals veel schoonzoons en schoondochters het niet 
over hun lippen kunnen krijgen hun schoonouders papa en mama of vader en moeder te noemen. Er  
ontstaat dan een zwevende begroetingsceremonie, een beetje gekunsteld, zo van: “Daaag … hoe 

gaat het ermee?” Een kennis die verscheidene malen getrouwd is geweest en nu weer is getrouwd, 

is ook zo’n beetje een dromer. Hij vertelde mij zich een grote vaardigheid te hebben eigengemaakt 
om wildvreemde mensen, toevallig de ouders van zijn bruiden, volstrekt onbenoemd te laten. 
 
Er is tegenwoordig veel te doen over geheugenzwakte. Er zijn zelfs complete cursussen geheugen-
training. Daarin wordt uit de doeken gedaan hoe je namen leert onthouden. 
Allemachtig zeg, wat je dàn allemaal moet doen, weegt niet op tegen het ongemak van vergeten. 
Als iemand zich voorstelt, moet je goed luisteren. Vervolgens doe je net of je de naam niet hebt 
verstaan en je vraagt: “Pardon, wat zei u?” De naam wordt dus herhaald. Volgens de cursus moet je 

dan vragen de naam te spellen. 
Stel nu eens dat ik mensen ontmoet die Klok heten. Eerst beweer ik dus hun naam niet te hebben 
verstaan. De man herhaalt dat hij Klok heet. Vervolgens moet ik hem, volgens de cursus, vragen 
hoe je dat spelt. Ja zeg, hoe zou je Klok spellen? “De K van Karel, de L van lummel, de O van Otto 

en de K van Karel.” “Aha, op die manier dus”, antwoord ik dan heel verrast. Vervolgens dien ik, 
alweer volgens de cursus geheugentraining, de naam binnensmonds te herhalen: “Klok, Klok, Klok, 

Klok.” Aan enig gesprek met de heer en mevrouw Klok kom ik door dit alles niet meer toe. Ze 

kijken ongerust toe hoe ik daar sta te tobben en rare geluiden maak. Het lijkt wel of ik een 
dronkelap nadoe die een fles drank nuttigt klok, klok, klok. 
Vervolgens beveelt de cursus aan om de naam op te schrijven. Intussen zijn mevrouw en meneer 
Klok doorgelopen, terwijl zij met een angstige blik over haar schouder naar mij kijkt. 
Aangezien veel mensen mijn pad kruisen, zwelt mijn kleding evenredig op van de vele aan-
tekeningen, allemaal papiertjes met namen en nog eens namen. Tientallen. 
Na enkele maanden kan ik niet meer door de deur met al die uitpuilende zakken. 
Maar dit alles terzijde, want ik wil jullie wat vertellen. 
Kort geleden sprak een echt oude man mij op straat aan en vertelde dat hij naar een 
geheugentraining voor bejaarden moest. Hij was echter vergeten in welk gebouw die bijeenkomst 
gehouden zou worden. Het was hem helemaal ontschoten. Ik wist het ook niet en nam hem mee 
naar een schoolgebouw in de buurt, want misschien vond de training daar wel plaats.  

“W 
??? 
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De conciërge wist ook van niets, maar de treurige en verwilderd om zich heen kijkende oude man 
aankijkend, sprak hij de wel erg troostende woorden: “Ach meneer, we vergeten allemaal wel eens 

iets.” Deze goedbedoelde woorden monterden de oude man niet echt op.  
De conciërge nodigde de oude man binnen en zei hem toe hier en daar wat telefonische inlichtingen 
in te winnen.  
Even later las ik in het wijkbulletin waar de geheugentraining werd gegeven. De bijeenkomst was 
nog geen honderd meter van de plek waar ik met de oude man sprak. Dit voorval zette mij aan het 
denken en ik overweeg nu om ook een geheugentraining te gaan volgen. Toch wel goed voor als ik 
misschien 100 jaar word, of mocht worden. 
 

Anton Ripassa, Heerenveen 

 
________________________________________________________________________________ 
 

PERIKELEN IN EEN KAPSALON  (2) 
 

n een Heemsteedse kapsalon wachtte een bejaarde vrouw op haar beurt. 
Gezeten in een stoel staarde ze onbeweeglijk voor zich uit. Gezien de 
uitdrukking op haar gezicht moest er iets zijn wat haar bezig hield. 
Daardoor merkte ze niet dat er een paar klanten, keurig gekapt, de zaak 

verlieten. 
De kapster riep haar bij de naam. Ze reageerde niet. Toen ze op de schouder 
werd getikt, hief ze haar hoofd op en keek met een afwezig blik. “U bent 

aan de beurt, kom maar naar deze vrije stoel.” Gewillig liet zij zich leiden. 

Na haar een kapmantel omgedaan te hebben informeerde de kapster naar 
haar wensen. “Gewoon … wassen, knippen en opmaken.” Het klonk 

tamelijk ongeïnteresseerd. Verder zweeg ze in alle talen. Het was moeilijk een conversatie op gang te houden 
met alleen haar “ja” en “nee”. Er werd verder zwijgend gewerkt. Een onheilspellende stilte omringde dit 

tweetal. Het voelde zo beklemmend aan, dat met zekere schroom gevraagd werd: “Is er iets waar u mee zit?” 

Heel zacht en zuchtend klonk haar “Ja”. “Vertel het me maar, dat lucht op, weet u.” Fluisterend maar 

gedecideerd klonk: “Patricia, ik heb geen zin meer.” Een fractie van een seconde dacht de aangesprokene dat 

de klant te lang gewacht had op haar beurt en om die reden geen zin had in een behandeling. Vervolgens 
drong het tot haar door dat deze klant zich al een poos ziek voelde. Ze vroeg zich af of het erger geworden 
was. Voorzichtig klonk de vraag: “Waarin heeft u geen zin meer?”Via de spiegel bleef de klant naar het 

jonge gezicht staren. Ernstig klonk: “Ik wil dood.” 
Arm en schaar bleven in de lucht hangen. Verschrikt keek het meisje naar het gezicht van de klant. Zij zag 
aan de uitdrukking ervan dat het gemeend was, wat ze hoorde. “Maar uw man en kinderen dan? Die vinden 

het vast niet leuk dat u wilt hemelen.” “Ach, de kinderen … zij zijn allang de deur uit en gesetteld. Voor 

mijn man ben ik een last.” “Denkt u wel aan uw kleinkinderen? Zij vinden een oma hebben heel leuk, hoor!” 
De bejaarde haalde zuchtend haar schouders op. Blijkbaar woog het bezit van kinderen en kleinkinderen niet 
op tegen het dagelijks moeten verdragen van pijn. De pijnstillers helpen geen 24 uur meer. En dan het 
vooruitzicht dat er op den duur zwaardere medicijnen aan te pas moeten komen. Daarbij voelde zij zich een 
last voor haar echtgenoot, die haar al te vaak veel werk uit handen nam. “Het leven is niet leuk meer”, 

concludeerde zij tot slot. Daar had de kapster geen weerwoord op. Om het gesprek een andere wending te 
geven, zei ze: “Nou, als u per se wilt ophouden met leven, dan vind ik het best. Maar … ik ga u eerst een 

keurig kapsel geven, zodat u er toch netjes uitziet. U moet toch mooi vertrekken.” Het laconieke antwoord 

ontlokte een glimlach aan de klant. Gewillig gaf ze zich verder over aan de bekwame handen van haar 
kapster, terwijl ze daarbij haar ogen sloot. 
 

Verteld door Patricia Weijgers en ingezonden door A. Weijgers 

I 
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What goes up…stays up 

 
uring the Christmas holidays my daughter Evana 
Ripassa and her friend Sarah Jones decided to 
try out the Sky Screamer bungy ride in 

Auckland City which is a half hour drive from our home 
in Howick.  
The ride consists of a cage, into which you are strapped 
securely, held by two giant rubber bands attached to 
metal pylons. When the ride is let go, the rubber bands 
snap upwards, propelling the cage skywards at a terrific 
speed and rolling the cage around at the same time! This 
is quite a thrill and an adrenaline rush. However, Evana 

and Sarah were in for a bonus thrill when the cage became 
stuck in mid air. 
Evana and Sarah were being lowered down when the cage 
became stuck more than 20 metres from the ground. As 
they dangled high above the ground, a crowd gathered 
below. Soon the firefighters were called to rescue them, 
and as the firefighters had never rescued anyone like this 
before, it took a little time to work out a rescue plan. 
In the meantime, two 
television stations sent 

camera crews to cover the story. Also covering the story was a 
newspaper reporter from the New Zealand Herald - our largest 
daily newspaper.  
Using specialized rescue equipment mounted on a fire truck Sarah 
was lifted out first. As she was transferred to the rescue platform 
the cage, with Evana still in it, tipped up and back. This caused the 

crowd below to shriek in fear. Evana was 
a little frightened at this time but kept 
smiling and waving to the crowd. The 
firefighters decided to put a harness on 
Evana to safely transfer her over to the 
rescue platform. 
 After more than an hour stuck in space 
they were back on the ground. The crowd 
cheered and clapped with relief. The waiting 
media interviewed Evana and Sarah and the 
story ran on both television stations and the newspaper.  
Evana and Sarah received their money back, three free rides and $50 each. 
They have already been back for another ride and this time they didn’t 

need rescuing.  
 

Sue Ripassa, Howick, New-Zealand 

D 

Firefighters to the rescue 

Evana Ripassa 
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WAT OMHOOG GAAT …. BLIJFT BOVEN 
 
Tijdens de Kerstvakantie besloten mijn dochter Evana Ripassa en haar vriendin Sarah Jones een 
ritje te gaan maken in de Sky Screamer bungy in Auckland City, dat een half uur rijden ligt van ons 
huis in Howick. 
 
Deze attractie bestaat uit een kooi, waarin je stevig wordt vastgespt, die met twee reusachtige 
elastische banden aan metalen pylonen zijn vastgemaakt. Als de rit van start gaat, vliegen de  
elastische banden omhoog terwijl ze tegelijkertijd de kooi rondtollen. Dat geeft een adrenalinestoot 
van opwinding! Maar Evana en Sarah kregen een bonus toen de kooi hoog in de lucht vastliep.  
Evana en Sarah waren op weg naar beneden toen de kooi meer dan 20 meter boven de grond 
vastliep. Terwijl zij hoog boven de grond bungelden verzamelde zich beneden een menigte. Al 
gauw werd de brandweer geroepen om hen te komen bevrijden en aangezien de brandweerlieden 
nog nooit iemand uit zo’n situatie hadden gered, duurde het een tijdje om een reddingsplan op te 
zetten. 
Intussen zonden 2 televisiezenders cameraploegen om een reportage te maken. Er was ook een 
reporter van de New Zealand Herald – ons grootste dagblad – aanwezig.  
Gebruikmakend van specialistisch reddingsmaterieel dat op een brandweerwagen was gemonteerd, 
tilde men eerst Sarah uit de kooi. Terwijl zij naar het reddingsplatform werd overgebracht, kantelde 
de kooi, waar Evana nog in zat, omhoog en weer terug. Dit veroorzaakte een angstig gegil van de 
menigte. Evana was op dat moment ook een beetje bang,  maar bleef glimlachen en wuiven naar de 
menigte. De brandweerlieden besloten om een reddingsvest om Evana heen te plaatsen om haar zo 
veilig naar het reddingsplatform over te brengen.  
 

Na meer dan een uur in de lucht vastgezeten te hebben, waren ze op de grond terug. De menigte 
juichte en klapte van opluchting. De wachtende media interviewden Evana en Sarah en het verhaal 
werd uitgezonden op beide televisiezenders en kwam in de krant. 
Evana en Sarah kregen hun geld terug, drie gratis ritten en elk 50 dollar. 
Ze zijn al weer terug geweest voor nog een rit en dit keer hadden ze geen redding nodig! 
 

Sue Ripassa, Howick, Nieuw-Zeeland 

Zomervakantie! 
Collage van 

Doortje Benschop 
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ER IS EEN VIJFLING GEBOREN 
 

 
Ter voorkoming van de vele telefonische gelukwensen, cadeaus of kijkers, is het op een zeker adres 
verzwegen dat er een vijfling is geboren. Slechts in gedachten werd de vlag gehesen voorzien van 
één blauwe en vier roze ballonnen. Zelfs geen houten ooievaar bij het hek geplaatst in verband met 
deze heugelijke gebeurtenis. Het grote nieuws is dat Carlijn een vijfling kreeg. Maar voordat de 
kleintjes ter wereld kwamen werd er in alle talen gezwegen. Zelfs de heer des huizes had er geen 
weet van. Wel was het hem opgevallen dat Carlijn zo dik werd. Ik zei dat het de leeftijd wel kon 
zijn. Tot er door mij een bloedspoor werd waargenomen op zondag 3 maart jl. Toen pas lichtte ik 
mijn echtgenoot in en moest er meteen naar de arts gereden worden. Zo gezegd, zo gedaan. 
 

De weg erheen lijkt dan wel eindeloos. Zowel voor de kraamvrouw als de begeleiders. Toen wij 
eindelijk bij de verloskundige Nico waren gearriveerd, zag deze dat Carlijn in hoge nood verkeerde. 
Door Jenny, Nico’s assistente, werd Carlijns buik geschoren. Ook een stukje van haar rechterpoot 

waar het infuus aangebracht werd. Daarna tilden we Carlijn met zijn drieën op en legden haar op de 
rug. Alle vier poten werden aan de zijkanten van de operatietafel vastgebonden. Daarna werd een 
verdovende vloeistof in haar rechterpoot gespoten. Het infuus werd gelijk aangesloten. Ondertussen 
werd haar buik ontsmet met een jodiumoplossing, waarna injecties volgden voor plaatselijke 
verdoving vanaf de navel tot 20 cm daaronder. De eerste incisie werd toegebracht. In rap tempo 
werden de puppen uit hun vliezen gehaald. Met handdoeken afgedroogd en in een kartonnen doos 
geplaatst boven op een warme kruik. Wanneer ze geen geluid maakten werd het slijm uit hun bekje 
gezogen met een slijmzuiger. Ook ik moest meehelpen de puppen droog te wrijven en warm te 
houden in de doos, toegedekt door de fleece-sjaal die mijn moeder speciaal voor mij had gemaakt. 
Ondertussen werd Carlijn dichtgenaaid. Omdat ze plaatselijk verdoofd was, en daardoor een lage 
pijngrens had, spartelde ze heel erg tegen. Dat kostte tijd. Weer werd er 2 ml verdovingsmiddel in 
haar rechterpoot gegeven om haar rustig te houden. Al met al duurde de operatie 2 hele uren. 
 
Eindelijk was de dierenarts klaar en kon Carlijn losgemaakt worden. Vervolgens kreeg ze een 
injectie om haar sneller bij te brengen. Uit eigen kracht sprong ze de auto in, waar de kartonnen 
doos met de kleintjes al op haar wachtte. Snel gingen we op huis aan. 
 
In Wolfheze werden ze alle in de van tevoren klaargemaakte werpkist gelegd. De borelingsken 
sliepen tussen de poten van hun nog doezelige moeder Carlijn. Haar vriendin Iris, die een jaar 
geleden een eenling kreeg, besnuffelde het vijftal. Zo leerde ook zij het geslacht van de puppies 
kennen. Tegen 10 uur ’s avonds kwam Carlijn bij haar positieven. Liefdevol likte ze haar kroost af. 

Ik had het nu drukker dan ooit. De moltondeken waar ze op lagen, werd verwisseld. De wasmachine 
draaide overuren. De eerste tijd was ook hier hygiëne geboden.  
Op deze manier bleef ook de schapenvacht onder de molton deken schoon en zacht. 
 

 

Geboren op 3 maart 2002  

Foto genomen op 10 maart 2002 door 

Boudewijn Weijgers 

V.l.n.r.: Emira, Eva, Elsemiek, Emiel, 

Evelyn 

Moeder: Carlijn v.d. Vlierhoeve 

Vader: Jork von Waldiweiter (imp. 

Zwitserland) 
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Vader: Jork von Waldiweiter (imp. 

Zwitserland) 
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De volgende dag liep Iris naar de werpkist om acte de présence te geven. Het waarschuwende 
gebrom van Carlijn was voldoende om haar op afstand te houden. Uiteindelijk draaide ze zich 
schoorvoetend om en verliet de kraamkamer. 
 
Als het bovenstaande op papier staat, zijn de jongkies 11 dagen oud. Met open oogjes kijken ze af 
en toe nieuwsgierig om zich heen om zich daarna te goed te doen aan de moedermelk of  om te 
slapen.  
 
Intussen is er in de kennissenkring geïnformeerd wie over enige tijd belangstelling heeft voor een 
kleine Berner. Zij krijgen de eerste keus. Daarna volgt er een advertentie in de plaatselijke 
dagbladen met de vraagprijs erbij. Het is spijtig voor Carlijn om successievelijk afstand te moeten 
doen van haar levende have. In en op het erf wonen al vier volwassen soortgenoten plus de tiener 
van Iris. Dat wordt te druk voor mij, die met m’n span tweemaal drie keer moet wandelen in het 

bos. En daar gaat veel tijd in zitten.  In het leven is het kiezen of delen. 
 

R. de Graaf-Weijgers 

 

DE RADIO-AFSTANDPEILER ALIAS “TECHNICOLOR”-

SMOKKELAAR 
 

De “Zeven Provinciën”, ergens op de oceaan. 
Onze divisie had de wacht in de commandocentrale. Ik deelde mijn 
jongens in achter de radarschermen en achter de plottafels en –

schermen. Na elk half uur werden de peilers achter de radarschermen 
afgelost. 
Na ongeveer een half à een uur kwamen voor de manschappen 
(“korporaals en minderen”) de “zeuntjes” (de hofmeesters) binnen 

met voor de manschappen de ketel koffie en een terrine soep met 
gesneden broodjes besmeerd met margarine. Dat was het eten en 
drinken voor de wachtlopers. De zeuntjes hadden als taak om op die 
“hondenwacht” (tussen 24.00 en 04.00 uur) alle wachtposten op de 
“Zeven” te voorzien van koffie en broodjes. De koffie werd dan 

geschonken in de vier mokken die ze bij zich hadden. Waar de 
resterende prut-in-de-mokken bleef is nog steeds niet bekend. De 
koffie bleef wel steeds zwart. De officier van de commandocentrale 
bestelde zijn kaddetje-koffie per telefoon bij de Hofmeester 
Officieren, die wacht had in de officierspantry! Hij bestelde tevens 
zijn koffie met 2 sandwiches met worst plus een geroosterd broodje 
met kaas. De bemanning hoorde het ook, maar zweeg! Je kon ook niet 

anders als “mindere”. Een van de jongens was Van Oppen, een Limburger, die in het weekend 

rondzwierf bij de grens met Duitsland/België en boter en sigaretten smokkelde. Zijn weekend-
hobby! Hij stelde me voor om voor beleg uit de kombuis (scheepskeuken) te zorgen. Ik zei: “OK, 

maar laat je niet snaaien!!” “Geen probleem, korp!”  
Sinds die wachttijd hadden onze jongens brood met “technicolor”!! (Gekleurde hagelslag.) 
Ach ja, ter veraangenaming van de hondenwacht moet je wel ’s wat! 
Tenslotte moesten we als NATO-lid op onze hoede blijven voor het gevaar van het Warschaupact, 
niet waar? 
 

Theo Ripassa, Haaksbergen 

 

Voor op de boeg van de 

"Zeven" met enkele van mijn 

radio-afstandpeilers. 

Rechtsachter mij de hobby-

smokkelaar Van Oppen. 
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MIJMERINGEN 
 
Nel is de hele dag weg met haar bridgepartner om in Steenwijk een 
bridgedrive ‘te doen’. 
Op de tafel liggen uitdraaien van verhalen die ik net uitgetikt heb 
voor de redactie van De Waringin.  
Het is alweer april van het jaar 2050. 
In onze comfortabele serviceflat zoef ik op mijn volautomatische 
luchtkussen door onze riante flat en ga naar het panoramavenster en 
kijk uit over de groene met paardebloemen bespikkelde weiden, de 
strakke bossen en het scala van groen van Oranjewoud. 
Eén druk op een paneel en de grote ramen glijden geruisloos uiteen 
en ik ga onze daktuin in en snuif de heerlijk tintelende buitenlucht 
op. Ik wend mijn gezicht naar de al warme zon, sluit mijn ogen en 
mijmer weg. 
 
Nu ben ik alweer 111 jaar oud en ik weet dat ik er nog perfect uitzie! Alles aan mij is strak, glad en 
gaaf! Het succes van deze tijd! Ik weet nog hoe ik deelnam aan de cursus korte verhalen schrijven 
en wij ons moesten voorstellen in het jaar 2050 te leven. En zie, voor ons is het waarheid geworden. 
Prof. Drion, die in de jaren 80-90 van de vorige eeuw pleitte voor een pil waarmee je zelf je leven 
kon beëindigen, kreeg zo veel tegenstand van politiek, kerk en ethici, dat het hem niet gelukt is een 
dergelijke pil te realiseren. Hij werd hierover zo kwaad, dat hij vanuit zijn woede een 
‘eeuwigheidspil’ maakte. Hij vroeg via de ANBO vrijwilligers om die pil te testen. Enthousiast 

hebben wij toe gereageerd. Dit was onze kans! En mensen, mensen, het was werkelijk een wonder. 
Onze huid verjongde, ik bleef wel kalend, maar onze haren werden weer zwart resp. blond, onze 
gewrichten werden weer soepel, alles aan ons lijf werd weer vol, rond en strak. 
En zo leven wij nu in deze tijd.  
Alles is veranderd.  
Alle woningen zijn vervangen, overal liggen asfaltwegen en zonnereflectoren leveren energie.  
De spoorwegen gebruiken op alle lijnen magneetzweeftreinen.  
De gasbel is opgedroogd en men gebruikt alternatieve energie. 
Een nieuwe microbe zorgt voor prachtig blauw water.  
Dorpen zijn monumenten geworden en trekken horden toeristen. 
Auto’s en vrachtwagens sluiten magnetisch aan op contactpunten in de weg en bewegen zich 
geruisloos in lange linten over en onder het asfalt van Europa. 
Het begrip geld bestaat nog, maar men krijgt geen euro meer in handen, het telebankieren wat de 
klok slaat. Soms heb ik wel eens heimwee naar mijn oude beurs vol kleingeld. 
 
Wij hebben in onze kamer een groot paneel met allerlei lichtjes en elke tiptoets voorziet ons weer 
van een ander gemak. Met ons wonen hier in Heerenveen nog 98 mensen, die destijds de pil 
mochten testen. Wij genieten van ons pensioen en doen alleen die dingen die wij leuk vinden: veel 

fietsen, wandelen, kamperen (nog steeds) en wij surfen regelmatig over 
internet en vermaken elkaar met verhalen van vroeger. 
Wij zijn ook eindeloos verliefd, want iedereen blijft mooi. Geen borst 
valt in of gaat hangen, geen buik zet uit; het is prachtig zo lang deel 
uit te mogen maken van het wel en wee op deze aarde. 
 
Maar wat is eigenlijk ons deel? Wij bezitten nu kinderen, klein-
kinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Soms 
fronzen die hun wenkbrauwen en vragen aan alweer hùn oma en opa: 
“Wie zijn toch die mensen?” 
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Gisteren nog kwamen achterkleinkinderen langs in hun snelle magnetische bolide om 
 te vertellen wat ze gingen doen. Eén ging voor stage naar Mars, twee anderen 
gingen een hotel beginnen op de maan. Ze gaven ons een retourticket om hen met 
 een ruimtetaxi te bezoeken. “Dag overgrootoma en –opa”, zeiden ze, “tot ziens!”  
En weg waren ze. Ik moet bekennen, de tranen rolden over onze strakke 
wangen. 
 
Ik ga naar binnen en sluit de panoramaramen, glijd naar ons volautomatische 
keukenblok, beroer een tiptoets en op een bord komt een heerlijke ouderwetse 
maaltijd (zuurkool met worst) tevoorschijn met bestek en al, geserveerd vanuit 
een centrale keuken.  
Na de smulpartij ruim ik op en ga een ouderwets dutje doen. 
Om twee uur hoor ik een piepje en door een gleuf in het paneel komt de 
Leeuwarder Courant naar mij toe. Nog een beetje duf blader ik door de krant en 
probeer te lezen. Hé, toch wel interessant: een artikel van Prof. Drion. Gauw even lezen, want ik 
heb om drie uur een afspraak met een vriend voor een partijtje golf. 
Wat schrijft de professor? Hij heeft grote twijfels over het nut van zijn bestaan. Hij bekent ruiterlijk 
dat hij er de brui aan wil geven. Hij heeft nu toch werkelijk alles wel gezien en beleefd. Hij heeft nu 
eindelijk van de regering toestemming gekregen een euthanasiepil te ontwikkelen en … hij vraag 

weer om vrijwilligers! 
 
Zijn overwegingen komen overeen met wat wij samen wel vaker hebben besproken. Hèbben wij het 
wel zo prettig in dit bijna probleemloze, gepolijste bestaan?? Wij weten nu wel dat de aarde nog 
steeds draait, het gat in de ozonlaag dicht is en alles is geperfectioneerd. Onze nazaten lijken nog 
steeds op ons en alle eigenaardigheden van de familie zijn nog aanwezig. Meer hoeven wij niet mee 
te maken. Ik hak de knoop door, zoef naar onze computer en vraag voor ons beiden een 
inschrijfformulier aan. 
 
Tevreden kijk ik door ons panoramaraam naar de zonovergotene natuur. In de 20e eeuw hebben wij 
onze ouders toevertrouwd aan de lucht, de aarde en aan de eeuwigheid. Om samen die eeuwigheid 
te bereiken, dat is nu onze wens voor het jaar 2050. 
 

Anton Ripassa, Heerenveen 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

GENTLEMAN 
 

Een welgevormde dame slaan? 
Daar denkt een gentleman niet aan. 

Maar wie het ooit een keer zou wagen, 
heeft toch een goed figuur geslagen. 

 
(een pleziergedicht van Theo van de Leur) 

 

Ingezonden door Anton Ripassa, Heerenveen 
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MELKTANDJES 
 

n een gezin met jonge kinderen is het wel vaker voorgekomen dat er een melktandje los zat Mijn jonge 
dochter had er ook eens last van. Ze kon niet lekker eten met zo’n wiebelend ding in haar mond. 

Verwoede pogingen om met haar kleine vingers het kleine witte euvel los te wrikken, mochten niet 
baten. Waarom ging het bij haar zo moeilijk, terwijl een vriendin in haar klas de hare er zo maar uittrok? 

Helaas vatte ze onze uitleg niet. Om van het gezeur af te zijn, deed haar vader een 
stevige draad om het onwillige melktandje. Met argusogen volgde ze zijn 
verrichtingen, maar kon geen vragen stellen vanwege haar open mond. Ook niet 
toen ze zag dat het andere eind van de draad aan de deurknop werd bevestigd. Haar 
ogen vroegen om uitleg. Zij kreeg de opdracht om op de plaats pal te blijven staan, 
terwijl hij de deur met een ferme ruk dicht sloeg … 

Na een blijde kreet volgde lispelend doch verstaanbaar: “Mijn tand hangt 

aan de deur!” 
Ze kreeg het advies haar gave witte melktand op een schoteltje naast haar 
bed te leggen. “Waarom?”, wilde ze weten. “Je kan nooit weten of 

kabouters je tand kunnen gebruiken!”, was het antwoord. De volgende 

morgen was de melktand verdwenen, maar er lag wel een dubbeltje voor in 
de plaats. Helaas was het zilvergeld geen lang leven beschoren. Het werd 

weer ‘gewisseld’ in de winkel tegen snoep. Nooit meer is vaders methode 

toegepast. Toch bleven de kinderen dubbeltjes ontvangen voor elke wisseltand 
gepresenteerd op een schoteltje.  

 
Dat er meer plekken op aarde zijn waar melktandjes een bepaalde economische waarde hebben, 
blijkt uit het volgende verhaal van Vonny Weehuizen, een Indische grootmoeder met een kleinkind 
in de VS. 
 
Toni-Ann heeft nog enkele melktandjes. Eén van hen kwam heel gemakkelijk los. Ze kon hem er zelf 

uittrekken. En zoals alle keren daarvoor legde zij haar tand onder haar bed, want de tandenfee zou 

hem komen halen. In de plaats ervan, zo gaat het verhaal,  zou de tandenfee er een muntje 

neerleggen. De volgende dag zei ze aan haar vader: “De tandenfee is hem nog niet komen halen. 

Waarom?” Dat wist hij niet. Toen vroeg hij haar of het goed was als de tandenfee er een penny zou 

neerleggen. Zonder iets te zeggen keek zij hem aan. Haar vader vroeg een beetje spottend: 

“Hoeveel zou je voor een melktand vragen? Een dollar?” Ze blijft zwijgen en kijkt hem op een 

manier aan dat hij de prijs verhoogt tot drie dollar. Hij vertelde haar dat de fee op dat moment 

geen geld had. Zijn dochtertje bewees eer aan de stilte en staarde naar haar vader. Hij voelde zich 

niet op zijn gemakt. Toen kwam hij met de belofte dat voor iedere dag dat de fee niet gekomen was 

ze 10 cent kon krijgen. 

Na een poosje en met een diepe zucht zij ze: “Pappa, besef je wel dat mijn tanden mijn enige 

inkomen zijn? Ik heb geen baantje en geen zakgeld!” Intussen telde ze de dagen dat de fee niet 

kwam opdagen. Ze kwam tot de som van 5 dollar en tien cent. 

Vader Ricky en zijn vrouw hadden alleen een tiendollarbiljet en  toch besloten zij dat biljet neer te 

leggen voor de melktand. De volgende morgen kwam Toni-Ann opgewonden bij haar ouders. Zij liet 

zien wat ze – eindelijk – van de fee  had gekregen. Zij vonden het leuk te zien hoe zij van haar 

overwinning genoot. 

De volgende morgen echter, lag er een brief onder het bed met de woorden: “Jij bent mij 4 dollar 

en 40 cent schuldig!” De brief was getekend door …de Tandenfee. 

 

A. Weijgers 

I 

Patrick v.d. Burg 
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Uit het Noordhollands Dagblad van zaterdag 22 juni 2002 

In “de tuinkamer” door Romke van de Kaa 
 

“PIOENROOS: KORT EN HEFTIG 
 

Het liefst zetten we onze tuinen vol met planten die het hele 

seizoen doorbloeien.  
Natuurlijk is het prettig als planten tien weken bloeien, maar toch 

slaak ik soms een zucht van verlichting, wanneer die bloei 

eindelijk is afgelopen. Van sommige bloemen krijg je nooit 

genoeg, maar andere gaan na verloop van tijd toch danig 

vervelen. Geef mij maar een korte, heftige explosie van bloei, in 

plaats van een lang uitgesponnen, slaap-verwekkende bloeitijd. 

 

Een plant die wel van ophouden weet is de pioenroos. Die 

bloeit kort in de voorzomer en laat toch een verpletterende 

indruk na. Het spectaculairst – en het kortst bloeiend – van 

alle pioenrozen is de Chinese boompioen, Paeonia 

suffruticosa.  

Pioenrozen zijn te verdelen in twee groepen: pioenrozen die ’s winters onder de grond verdwijnen 

en boom- of struikpioenen, struikjes die ’s winters wel hun blad verliezen, maar als kale heester 

zichtbaar blijven. 

De boompioen is een houtige pioenroos. Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat dit verhaal 

opging tot 1948, toen de Japanner Toichi Itoh erin slaagde om vasteplant- en boompioenen met 

elkaar te kruisen. Daarna zijn er meer van deze kruisingen op de markt gekomen. Toichi Itoh is 

allang dood, maar leeft voort in zijn pioenroos ‘Yellow Heaven’, die nog steeds verkrijgbaar is voor 

wie een ruime beurs, de vasthoudendheid van een terriër en de speurneus van inspecteur Maigret 

heeft. Kijk op de website van Roberto Gamoletti, Italiaanse arts en pioenroosfanaat: 

www.gardensmeraldo.com. Sommige boompioenen worden een paar meter hoog, andere halen 

nauwelijks een halve meter. De boompioen is winterhard, maar loopt al zo vroeg in het jaar uit – in 

februari – dat je je hart vasthoudt tijdens een vorstperiode. Het komt inderdaad voor dat het blad 

bevriest, maar de bloemen die tot mei nog in knop zitten, hebben over het algemeen weinig te lijden. 

Vroeger dekte ik mijn boompioenen bij iedere nachtvorst af met vliesdoek, maar allengs werd ik 

nonchalanter en nooit heb ik de prijs voor mijn achteloosheid hoeven betalen. 

 

Paeonia suffruticosa is afkomstig uit Tibet en Zuidoost-China. Het is deze pioenroos die je in 

gestileerde vorm ziet afgebeeld op oude Chinese en Japanse prenten en ook op Chinees porselein. 

De barokke bloem ziet eruit als een bruidstaart en heeft de grootte van een kleine bloemkool. De 

bloem weegt ook bijna net zoveel en het is daarom wel verstandig om iedere bloem met een 

bamboestok te steunen. De bloemen van gevuldbloemige variëteiten zijn uiteraard het zwaarst. 
De bloemkleur is dikwijls wit of roze, maar er zijn ook gele, rode en paarse boompioenen in de handel. De 

planten worden bijna nooit in Nederland gekweekt, maar meestal per koelschip vanuit Japan naar Europa 

getransporteerd. Door de hoge vervoerskosten zijn ze dan ook behoorlijk aan de prijs. De struikjes hebben 

geen fraai model, maar het sierlijke blauwgrijze blad weet dat ’s zomers aardig te verhullen. Plant ze in de 

volle zon, in vruchtbare grond.” 
 
Het bovenstaande stuk is me uit het hart gegrepen. Wij hebben in onze tuin namelijk ook een pioenboom en 
ieder jaar weer staan wij versteld van de prachtige schotelgrote roze bloemen. 
 

Joyce Ripassa 

 



 

 

 

Een zonnige zomer toegewenst! 

 

Het bestuur 


