
        De       Familieblad 

    Waringin 

 

 

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE STICHTING RIPASSA 
 

JAAR 2002 NR. 2 (23) – VERSCHIJNT TWEEMAAL PER JAAR 
 



 1 

inhoud 
 
 
pag.  1 Colofon 

pag.  2 Voorwoord 

pag.  3 California calling 

pag. 6 De laatste van een generatie 

pag. 7 Familiedocumenten 

pag. 8 Memories 

pag. 9 Een knallende herinnering 

pag. 11 Het Indisch monument te Den Haag 

pag. 12 Omstandigheden 

pag. 13 Twee rechtzaken 

pag. 16 Perikelen in een kapsalon (3) 

pag. 17 Vakantie 2002 op Java en Bali 

pag. 20 Een duik in het verleden 

pag. 21 In Indonesië bestaat geen ‘lekker 
  bruin’ 
pag. 22 Gewoon een mens zijn 

pag. 23 De Dordogne 

pag. 25 Gourds 

pag. 26 Een bruiloft bij de Bataks 

 

 

 
colofon 

De Waringin is een uitgave van de Stichting 

Ripassa. 

Het blad verschijnt mi.v. 2003 eenmaal per jaar 

in de maand december. 

 

ABONNEMENT 
Door minimaal € 10,- over te maken op giro-

rekening 31.46.479 t.n.v. de Stichting Ripassa, 

onder vermelding van voorletters, naam en 

adres, heeft u een jaarabonnement. Opzegging 
van het abonnement dient twee maanden 
voor de afloop van het lopende jaar-
abonnement schriftelijk te geschieden bij het 
secretariaat. 
 

SECRETARIAAT 
W. Kurd Ripassa 

Hoflandstraat 3, 3815 PP AMERSFOORT 

Nederland 

Tel. 033-4750473 (thuis) 

Tel. 06-26344279 (mobiel) 

E-mail: wkripass@tiscali.nl 

 

REDACTIE-ADRES 
E.J.A. Ripassa-Schalk 

Rossinistraat 510, 1962 PG  HEEMSKERK 

Nederland 

Tel. 0251-233445 

Email: ew_ripassa@wanadoo.nl 
 

PENNINGMEESTER 
P.J. Ripassa-Lich 

Sperwer 62, 8446 KJ  HEERENVEEN 

Nederland  

Tel. 0513-631685 

 

REKENINGNUMMER VAN DE 
STICHTING 
Postbankrekening 31.46.479 

 

OVERIGE BESTUURSLEDEN 
Ernst Ripassa (voorzitter) 

Wendy Ripassa 
 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 

kopij in te korten, resp. aan te passen. 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 

of openbaar gemaakt in enige vorm hetzij 

elektronisch, mechanisch, door middel van 

fotokopieën, opnamen of op welke wijze dan ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de redactie van dit blad. 

 

© COPYRIGHT 2002  

REDACTIE 
(in alfabetische volgorde) 

 

Ernst Ripassa  - historie - 

Rossinistraat 510, 1962 PG  Heemskerk 

 

Joyce Ripassa (zie colofon) 

 

Kurd Ripassa - hedendaagse genealogie (zie colofon) 

 

Wendy Ripassa – Schillingdijk 2, 1060 SV  

Amsterdam 



 2 

VOORWOORD 
 

O aan het einde van een jaar moet je erg uitkijken om niet te veel in clichés te vervallen, 

vooral omdat ze er zo gemakkelijk uit komen. “Waar blijft de tijd? Uren, dagen maanden 
jaren vliegen als een schaduw heen. Alweer een jaar voorbij.” Hè lekker. 

En deze maand is ook een tijd van terugblikken, met opluchting of tevredenheid. En 

wensen dat het volgende jaar weer goed of beter nieuws zal brengen 

 

Wereldwijd is het afgelopen jaar zeker een roerig jaar te noemen. Ook Nederland 

staat op z’n kop na de politieke en economische gebeurtenissen van 2001 en 2002. 
En onze familie? Hoe staat het daarmee?  

Wij blijven hopen op uw persoonlijke verhalen, tekenen van leven, 

wetenswaardigheden of gewoon aardigheden die u met elkaar wilt delen. Na dit 

jaar kan dit in een jaarlijkse editie die, u raadt het al, in de maand december 

uitkomt.  

Wegens gebrek aan kopij heeft het bestuur moeten besluiten de 

verschijningsfrequentie terug te brengen tot één keer per jaar. Niemand heeft zich aangemeld voor 

de functie van Joyce, maar op verzoek van enkelen van u, heeft zij zich bereid verklaard een 

jaarlijkse uitgave van een ‘Nieuwsbrief’ te verzorgen. Zie ook het voorstel van Victor in zijn 
rubriek ‘California calling’, dat toevallig overeenkomt met het besluit dat het bestuur op de laatste 

vergadering had genomen. 

Het volume van de Nieuwsbrief hangt af van de aangeleverde kopij, vandaar ons 

verzoek als van ouds: schrijf alstublieft. De uitgave wordt nl. zo dik als er aan 

geschikte kopij wordt aangeleverd. Belangrijke informatie, die niet tot het 

eind van het jaar kan wachten, wordt u per brief medegedeeld. 

Uiteraard wordt de contributie aangepast. De Stichting Ripassa blijft bestaan 

en dat brengt vaste kosten met zich, zoals de kosten van het lidmaatschap 

van de K.v.K., de drukkosten en de portokosten (die beide waarschijnlijk 

lager zullen uitkomen dan tot nu toe). 

In verband met het bovenvermelde wordt de contributie verlaagd van € 18,- 

naar € 10,- per jaar. Wij hopen dat wij op deze wijze verder kunnen en u 

kunnen blijven voorzien van een uniek familieblad. 

 

Wij wensen u allen een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2003 toe! 

 

Het bestuur 
 
 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Geboren: Jouke Rein van Laar, kleinzoon van Sabrina en Theo van Laar op  

30 augustus 2002 

 

Getrouwd: Patrick Ripassa en Linda Voets op 5 september 2002  

Patrick is de zoon van Don en Jannie Ripassa uit Oosterhout. 

 

Van harte gefeliciteerd met de blijde gebeurtenissen! 
 

 

Z 
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CALIFORNIA CALLING 
 

De laatste Waringin – nee toch? 
 

Het blad is werkelijk iets waar we trots op mogen zijn. Ons eigen 

familieblad “De Waringin”. 
Maar nu openen wij voor het laatst dit geliefde blad, waarin wij gedurende 

enkele jaren elkaar in zekere mate beter hebben mogen leren kennen. 

Alhoewel ik velen van jullie niet persoonlijk heb ontmoet. 

 

Wat nu? Ik zal het blad echt missen: Antons leuke verhalen en levensobservaties, waaronder 

“Achterdocht” in de vorige uitgave. Ja, daaraan lijden we allen onbewust ook wel eens. 

Persoonlijke gedachten, zo goed door hem beschreven. 

Dan Ernsts historische artikelen, zoals dat laatste over de herdenking van 400 jaar VOC en eerder 

over de euro. Ik wist niet dat de gulden afstamde van de Italiaanse florijn. Wij staan ook niet stil bij 

de alledaagse uitdrukkingen die uit de scheepvaart stammen. 

Antons mijmeringen anno 2050: nog even jong, met een strakke en gave huid op je 111
e
 jaar. 

Geweldig gewoon! Is dat ook niet de christelijke hoop op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel? It 

made me smile. Ik denk dan aan een hymn (kerklied) “In the sweet by and by, we shall meet at that 
beautiful shore”. Zal ik het voor jullie zingen? ♫ 

En dan de memories van August Ripassa, de verhalen van tante Guus Weijgers, van Roby en van 

Juf Sabrina. Nu oma Sabrina! Gefeliciteerd, oma Sabrina! 

En natuurlijk Theo’s marineverhalen en Taichi-adviezen. En de tekeningen van de kinderen. 

Ook zal ik het nieuws en de belevenissen van onze familie in Nieuw-Zeeland missen.  

De euro 
Ik hoor dat het nu veel gemakkelijker is om op vakantie in Europa te gaan met deze nieuwe 

munteenheid, maar tevens dat men er in Nederland niet bepaald blij mee is, omdat alles duurder is 

geworden. Is dat zo? 

 

Wat het verhaal over de melktandjes betreft: een leuk verhaal, maar wat is een ‘sixpence’?  
En moest er eigenlijk op de brief onder het bed niet staan: “Jij bent me 4 dollar en 90 cent 

schuldig?” Aha! ☺ 
 
What’s new in the USA? 
We hebben onlangs onze eerste 11-september-herdenking gehad, die gepaard ging met ‘beefed up 
security’ (versterkte veiligheidsmaatregelen) overal voor het geval El Queda weer tot terroristische 
acties mocht overgaan, maar gelukkig geen nare verrassingen.  

Op 10 augustus jl. heeft de Nederlandse gemeenschap in Californië haar jaarlijkse augustus ’45 
herdenking gehouden op het militaire ereveld in West Los Angeles. Tevens werd daar op die dag 

een eigen monument onthuld ter nagedachtenis van onze gevallenen in het toenmalige Nederlands-

Indië.  

 

We hebben het geld van ‘Het Gebaar’ ontvangen. Dat kwam goed van pas nu ik als nieuw- 

gepensioneerde a.h.w. ‘gepast’ moet (leren) leven. Geen extra paycheck of bonus meer. Maar het 
gaat waarachtig wel. Het is dus even aanpassen aan dit ‘goyang kaki’-leven. Alhoewel ik van 

mening ben dat ik eigenlijk als “zigeuner” meer van Het Gebaar had moeten ontvangen. Waaromals 

zigeuner? Omdat we alweer verhuisd zijn op 1 augustus jl. Ons zigeunerbloed spreekt! Nu zullen 

jullie wel ongelovig lachen! Ja, we zijn weer verhuisd, mensen, en wel naar Lakewood California 

en dit is ons nieuw adres: 2942 Allred St., Lakewood, Ca 90712-3306. 

Onze vierde verhuizing in 6 jaar tijd. Te gek, hè? 

Lakewood ligt + 20 km zuidoostelijk van Downtown Los Angeles, dichter bij LAX Airport en 

dichter bij mijn broer René en de kerk en vrienden. Dichter bij zee, dus koeler. 
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Ethne had in San Dimas veel last van allergieën en de hitte en vuile lucht (smog). 

Op tijd zijn we verhuisd, want in de maand september stonden de bergen achter San Dimas en het 

naburige La Verne in brand. Het gewas was kurkdroog wegens lange afwezigheid van regen. Na 6 à 

7 dagen is het de brandweer gelukt de branden te blussen met behulp van watervliegtuigen, 

bulldozers en manschappen die de steile hellingen moesten beklimmen. Jullie begrijpen wel wat een 

rook en as er overal hing. Een erg ongezonde situatie. 

We beginnen aardig te wennen hier in Lakewood. Alleen mis ik het gehuil van de coyotes in de 

heuvels van San Dimas en de hagedisjes die je overal voor de voeten lopen en op de patio liggen te 

zonnen. 

Gelukkig hebben we de kolibries’s nog en ik heb gauw mijn hummingbird feeder opgehangen en 
geniet nu van hun aanwezigheid.  Ik doe nu ook wat aan tuinieren. 

 

Wat nu? 
Door regelmatig te schrijven voor ons blad hield ik mijn Nederlands wat bij, maar dit is de laatste 

Waringin die jullie in handen hebben! Mijn respect en appreciatie voor Ernst, Joyce en alle 

medewerkers voor all the lovework and dedication om door de jaren heen telkens weer een goed 

verzorgd en gevarieerd familieblad te presenteren. Saluut! 

Ik heb een idee! Om alsnog enige continuïteit te geven aan de onderlinge contacten tussen de 

familieleden, how about een jaarlijkse Waringin-nieuwsbrief? Bijvoorbeeld in november-december 

van het jaar met kerstwensen etc. etc. Wat denken jullie daarvan? We hebben dan een heel jaar om 

al onze vakantiebelevenissen, gedachten, mijmeringen neer te schrijven. 

Met mijn kerst- en nieuwjaarswensen sluit ik altijd een kort krabbeltje in bij wijze van een “Hoe 
gaat het met jullie”-note. Met een nieuwsbrief kan het dus uitgebreider. Wat denken jullie ervan? 

De kosten hiervoor worden vanzelfsprekend door ons allen gedekt. (Zie voorstel in voorwoord. 

Red.) 

 

Wel nu, ik raak zo’n beetje “out of steam” zoals we het hier zeggen. Daarom tot de volgende keer, 
tot wederhoren! Wij wensen jullie allen het allerbeste in ‘Euroland”. 
Terwijl ik dit schrijf (oktober 2002) gebeurt er veel narigheid op mijn geboorte-eiland Bali. Een 

carbomb (of twee?) vernield twee nachtclubs in Kuta en er zijn vele doden en gewonden gevallen. 

Oh God, have mercy on the people there! En ik heb twee broers en schoonzusters daar momenteel 

op vakantie. René en Lilian zijn gelukkig veilig en wel zondag teruggekomen in Californië. Thank 

God, Ernst en Joyce komen spoedig ook veilig thuis! 

 

Groeten uit Lakewood, Californië! 

 

Victor Ripassa 
 

 

Het volgende artikel komt uit “De INDO” van oktober 2002  ook van de hand van Victor. 
 

Pappie, die is voor jou! 
Ik ben altijd dankbaar dat ik elk jaar in augustus weer de hedenkingsceremonie Augustus ’45, die 
wordt gehouden op het Militaire Ereveld van Los Angeles’National Cemetery, te kunnen bijwonen. 
Een herdenking van onze gevallenen in het toenmalige Nederlands-Indië tijdens de Tweede 

Wereldoorlog; onze strijdkrachten en Nederlandse burgers (mannen, vrouwen en kinderen). 

Menigeen onder ons heeft toen één of meer familieden verloren – ook mijn familie, Pappie stierf in 

1944 in Soerabaja en ligt aldaar in Kembang Koening begraven.  
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Mam bleef achter met 6 kinderen (jongste 1 jaar). Enkele jaren geleden is één van de broers nog 

daar geweest. Op het graf groeide nog een dichte struik en het djatihouten kruis was allang 

verdwenen, vertelde hij. 

Het is indrukwekkend wanneer onze erewacht op deze 

bewuste herdenkingsdag opmarcheert met de twee nationale 

vlaggen en het veteranenvaandel. Daarna de toespraken van de 

Nederlandse Consul-Generaal en de diverse 

vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties, gevolgd 

door een kranslegging bij de grote vlaggenmast. 

Maar dit jaar gebeurde er iets bijzonders voor de Nederlandse 

gemeenschap – de onthulling van een eigen gedenksteen voor 

onze gevallenen op de Amerikaanse begraafplaats! De 

opkomst op 10 augustus 2002 was daarom bijzonder groot. 

De gedenksteen is een grote massieve rechthoekige hoge steen, mooi gepolijst aan de bovenkant, 

waarop een metalen plaquette rust met het opschrift 

DE GEEST OVERWINT 
IN DEDICATION TO THE MEMORY OF MEMBERS 

OF THE ARMED FORCES, RESISTANCE FIGHTERS 

AND CIVILIANS WHO LOST THEIR LIVES IN THE 

NETHERLANDS EAST INDIES AND AREAS OF 

SOUTHEAST ASIA DURING WORLD WAR II. 

MAY THEY NEVER BE FORGOTTEN 
 
Getekend: Committee August 15-1945 on August 10-2002 
 

Alle aanwezigen brachten na de onthulling een 

bloemenhulde aan ons monument. Menigeen betastte 

deze gedenksteen om persoonlijke redenen. 

IK OOK, eindelijk na 58 jaren iets 

zichtbaars, eindelijk iets tastbaars ter 

nagedachtenis aan mijn Pappie en twee 

ooms en zo vele andere slachtoffers. Ah, it 

was sóóóó long ago, yet … Everyone 
present felt it deep inside … was noticeably 
touched by the moment. “Pappie, dit is 
voor jou!”, kon ik alleen maar ontroerd 
stamelen. 

 

Als finale werden er witte duiven 

vrijgelaten, een mooi, aangrijpend gezicht 

all those white wings in flight. 

 

Victor Ripassa, Lakewood, CA 
 

Loslaten van de witte duiven 
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DE LAATSTE VAN EEN GENERATIE 
 

en kwetsbare vrouw, oud en getekend door het leven. Een vrouw geteisterd door vervelende 

ziektes en behept met mystieke gaven zoals grootmoeder Binah die had. Voorzien van een 

‘scherpe’ tong en een sterke geest. 

 

Een tong die ook liefdevol en troostend kon zijn. Een tong die kon 

verhalen over mijn vader, die graag zijn zusters plaagde. Zoals die ene  

keer, toen hij ’s avonds stiekem de pindaplantjes uittrok en 
ondersteboven terugplantte. Dit tot verdriet en boosheid van zijn 

zusters, die dit ’s morgens constateerden en dan hun recht zochten bij 
grootvader. En wetende hoe deze zou reageren, was vaderlief wijselijk 

het ouderlijk huis ontvlucht in afwachting van betere tijden. 

 

Een tong, die openlijk de oorlog verklaarde aan de kok van het 

bejaardentehuis, door te zeggen dat diens bami – klaargemaakt naar eer 

en geweten – naar poep smaakte. 

Maar ook een mensje met zin voor realiteit, want hoewel vol verlangen 

om nog één maal haar geboorteland Indonesië terug te zien, wist ze dat 

Vadertje Tijd anders had beslist. 

 

Een opmerkelijke vrouw aan wie ik dierbare herinnering heb. Die ik dankbaar ben voor de vele 

verhalen over mijn grootouders, onbekende ooms en tantes, neven en nichten. En niet in de laatste 

plaats de verhalen over mijn eigen vader, van wie ik zo weinig wist. 

 

Een lief mensje, voor het eerst ontmoet op de begrafenis van tante Christine Simon-Ripassa, een 

andere zuster van mijn vader. Een ontmoeting gevolgd door meerdere, alle even interessant en 

waardevol. 

 

Een verhaal over een wonderlijke en kostbare ontmoeting met mevrouw Josefien Honken 

Ogelwight-Ripassa. Een verhaal over tante Fien, laatste van een generatie Ripassa’s. 
 

August Ripassa 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Uit Het Beste van oktober 2001: 
 
Zoek niet naar vrienden zonder gebreken, want dan zit je levenslang zonder. Zoek ook niet naar 

gebreken bij je vrienden, want dan laten ze je op den duur links liggen.  

(Alfonso Milagro, Los cinco minutos de Dios) 

E 
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FAMILIEDOCUMENTEN 
 

erugkijkend op 8 jaar bestaan van onze familiestichting en het blad “De Waringin”, zou men 
zich wel eens kunnen afvragen, waarom we over vroeger schrijven, over het voormalig 

Nederlands-Indië en waarom we proberen familiegegevens te achterhalen en te behouden.  

 

Moeten wij ons wel zo druk maken over deze zaken? Voorbij is toch voorbij? Indonesië is een 

onafhankelijk land, de betrekking ermee zijn goed, wat hebben wij er eigenlijk nog verder mee te 

maken? Wij zitten nu toch hier in Nederland en wel voorgoed? 

Moeten wij dan altijd blijven denken aan hoe het vroeger was? 

 

Welnu, wij doen dit niet louter uit heimwee en sentimentaliteit. 

Er bestaat immers veel meer dan slechts de herinnering aan 

vroeger tijden? Wij hebben de plicht om die oude gegevens te 

bewaren voor het te laat is. Wij zijn niet alleen de dragers van 

hun naam, maar ook de dragers van de erfenis van onze ouders 

en voorouders. Wij voeren niet alleen hun naam, maar ook voor 

een deel hun wijze van denken en doen, hun leefpatroon en stijl, hun cultuur. Dit alles is een 

onmiskenbaar deel van ons.  

Let op, er komt een dag dat onze kleinkinderen zullen vragen: “Hoe zat het ook alweer precies …” 
of “Komen wij werkelijk uit Indonesië?” 

Wat dat betreft hebben we geboft in vergelijking met menige Indische familie of met hen van wie 

de familie generaties lang in het voormalig Nederlands-Indië hebben gewoond.  

Mijn grootvader J.A.P.D. Ripassa heeft ooit eens een 

familieboek samengesteld dat teruggaat tot 1810. Daarin 

staat het familieverhaal vermeld, afschriften van akten die 

de familie betreffen en de familieverbanden. 

Bovendien hebben Kurd en Henk Ripassa (uit Zwolle) twee 

grote fotoalbums van Elisabeth Harting-vKrevelen 

(wonderlijk behouden in oorlogstijd) in hun geheel mogen 

kopiëren. 

 

Tijdens de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië van 1942 – 1945 en daarna 

tijdens de Indonesische vrijheidstrijd 1945 – 1949 zijn vele archieven en persoonlijke familie-

gegevens (fotoalbums en officiële akten) verbrand of vernietigd. Velen hadden na de oorlog moeite 

om hun Nederlanderschap te bewijzen. Gegevens waren vaak moeilijk te verkrijgen.  

In grootvaders boek is  een afschrift te vinden van de erkenning van Nederlanderschap. Later heb ik 

in 1966 contact gehad met Sabrina’s vader en een kopie van het origineel gekregen.  

 

Dit alles heeft me doen beseffen hoe belangrijk het is om familieakten te behouden en ik heb 

vervolgens in 1985 de mij toen bekende gegevens aan de Stichting Indisch Familie Archief te Den 

Haag overhandigd. Deze gegevens zijn op microfilm gezet door de Mormonen en in hun archief in 

de Verenigde Staten (Utah) opgenomen.  

Verder heb ik aan de Indische Genealogische Vereniging in Nijmegen (tevens verbonden aan het 

Rijksarchief te Den Haag) in 2001 alle mij bekende gegevens overgedragen. Hopend dat ik hierdoor 

voor het nageslacht de weg heb geëffend tot een gemakkelijke toegang tot de nodige gegevens, die 

op diverse plaatsen terug te vinden zijn,  mochten ze later wat over hun afkomst willen weten. 

Bovendien bevindt zich daar, op hun verzoek, een exemplaar van iedere uitgifte van de Waringin. 

 

Ernst Ripassa 
 

T 



 8 

MEMORIES 
 

ie kent niet dat gevoel van weemoed als men op een stralende zomerse dag, ergens op de 

heide of boven op een berg, zit te genieten van het mooie dat de natuur ons biedt. Het 

vredige, rustgevende gevoel dat bezit neemt van lichaam en geest als moeder natuur al 

haar schoonheid en warmte op je loslaat. Het gevoel dat vergezeld gaat van allerlei 

herinneringen.  

 

Herinneringen van de oudere generatie aan “tempo doeloe”. De tijd van vroeger toen men 
zich nog veelvuldig verplaatste per betjak of met de fiets en er nog betaald werd met ½ 

centen. Een tijd waarin “pelahan-pelahan” ook echt “kalm aan” betekende, waarin 
familiebanden nog sterk waren en het hectische van het hedendaagse leven vreemd 

was. Een tijd waarin nog geen sprake was van oorverdovende disco’s en super 
moderne winkelplaza’s.  Kortom een schijnbaar idyllische tijd. 
 

De “midden”-generatie zal in woelige tijden zeker aan bovenstaand 

tempo doeloe denken. Zeker als er sprake is van een snel 

veranderende tijd waarin high tech, stress en generatieconflicten 

dagelijkse kost zijn. Een soort houvast voor hoe het leven zou kunnen zijn.  

 

En wat de “jonge” generatie betreft, deze schijnt volop te genieten van de geneugten des levens. 

Want, zeg nou zelf, is het niet verleidelijk al die merkkleding, fast food, trendy mobieltjes en 

supersnelle pc’s. Tempo doeloe is voor hen slechts een term die staat voor iets dat geweest is. Voor 
hen geldt slechts het Latijnse gezegde “carpe diem” ofwel “pluk de dag”. En waarom ook niet?! 
 

Het leven zit vol verrassingen, vol ups and downs zouden de ouderen zeggen. De jongeren zouden 

zeggen dat het leven “cool” is en dat “shit happens”. Maar oud of jong, modern of conservatief, 
allen hebben ze herinneringen nodig om het één met het ander te kunnen vergelijken.  

 

Als straks dit familieblad niet meer zal verschijnen, zal de één dit jammer vinden, omdat De 

Waringin toch een zekere band heeft geschapen tussen leden van de familie Ripassa. Een ander zal 

het zo genoeg vinden en weer een ander hoopt stilletjes dat er toch een vervolg komt. Hoe dan ook 

het familieblad “De Waringin “ heeft ons, zoals vele dingen in het leven, iets kostbaars nagelaten, 
namelijk herinneringen.  

 

Herinneringen, ze gaan altijd met gevoelens gepaard. Gevoelens van blijdschap, verdriet of 

heimwee naar iets of iemand, maar hoe dan ook altijd vol van emoties. Herinneringen zijn kostbaar, 

niet uit te drukken in geld of waardepapieren. Ze zijn heel abstract en net als gevoelens, niet 

tastbaar maar o zo dierbaar en noodzakelijk. Het één kan niet zonder het ander. Ze zijn 

onafscheidelijk. Herinneringen, slechts een woord maar zo essentieel voor het menselijke bestaan. 

 

AUGUST RIPASSA. 

 

W 
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EEN KNALLENDE HERINNERING 
 

Beelden uit mijn kinderjaren, 

uit mijn jeugd zo vrij en blij 

trekken somtijds kalm en rustig 

aan mijn peinzend oog voorbij. 

‘k Denk nog dikwijls aan die jaren 

van geluk en stille vree; 

hoe ontvankelijk we toen waren 

zelfs de omgeving speelde mee. 

Hoe ontvankelijk we toen waren, 

Zelfs de omgeving speelde mee. 

ovenstaand, voor mij bekend, liedje deed mij inderdaad denken aan een episode uit ons 

leven in Tjibadak (een plaats tussen Buitenzorg en Soekaboemi), waar wij enige jaren 

hebben gewoond. Toen ik tien jaar was, gingen we weer terug naar Batavia, waar mijn 

vader conciërge werd van Drukkerij Visser. 

 

Aan het eind van iedere maand ging vader per spoor naar Batavia om de recette te halen van zijn 

bioscoop “Het Capitool”. Dat gebeurde ook op 30 december 1929. 
Per sado kwam hij van het station terug, waar het paardje een heel eind helling op moest. Een 

gevulde jutezak had hij deze keer bij zich. Zuchtend zette hij de vracht op de eettafel. Wat ik dacht, 

zei moeder: “Wat heb je meegebracht, Karel?” “Straks leg ik het wel uit. Nu ga ik me even 

opfrissen.” Hij verdween in de slaapkamer en sloot de deur. Zijn witte jas toetoep (hooggesloten jas 
van dik katoen met afhaalbare knopen gedragen bij een bijpassende broek) verwisselde hij voor een 

kamerjas en verdween in de badkamer. Net als moeder zaten de kinderen, ieder op zijn eigen plaats, 

rond de eettafel. Als wachters en beschermers keken we vol spanning afwisselend van de 

hermetisch gesloten zak naar de badkamer. Wat kan wachten dan een eeuwigheid duren!  

Eindelijk hoorden we de schuif van de badkamerdeur. Aller ogen gingen die richting uit. Met een 

natte handdoek in zijn hand en op zijn pantoffels liep vader weer naar de slaapkamer. Even later 

kwam hij met schone kleren en gekamde haren bij ons.  

Zijn handen grepen de zak en hij trok die naar zich toe. Ademloos volgden wij zijn vingers, die de 

knopen van het touwtje lospeuterden. Eindelijk was de zak bevrijd van het strakke koordje.  

Het omhulsel werd verwijderd. Voor onze ogen stond een stapel vuurwerk. 

“Heb jij dat gekocht?”,  zei mam met een verbaasde stem. 
“Ja, morgen is het de laatste dag van het jaar. Dit jaar moet er maar eens vuurwerk worden 
afgestoken.” “Mag ik ook, pap?”, vroeg de zevenjarige oudste zoon. Kijkend naar mij, Lood en 
Ernst zei vader: “Alleen de drie oudsten krijgen vuurwerk. Als jullie vanavond op tijd naar bed 

gaan, krijgen jullie morgenmiddag elk een blik met klein vuurwerk (petasan rawit). De grote sliert 

(rentengan mertjon) steek ik klokslag twaalf zelf af.” 

 

De volgende morgen stond in het midden van het halfcirkelvormige voorerf een hoge bamboepaal 

waaraan de lange rentengan eenzaam hing. Voor elk van ons drieën stond een nu gevuld vierkant 

blik gereed met uitgeplozen kleine petasan rawit. Waar de lege Marie-biscuitblikken al niet goed 

voor waren.  

Toen de kinderen in bed lagen, hadden onze ouders de kleine sliertjes vuurwerk uitgeplozen. Dat 

was voor de kleine vingers gemakkelijker te hanteren wanneer de lont van zo’n stokje tjabe rawit 
tegen een brandende spiraal obat njamoek (muskietenverdrijver) gedrukt moest worden. Toen het 

eindelijk donker was, mochten wij beginnen met afsteken. Op de hoge voorgalerij stond mama te 

kijken met Sita aan haar hand. Lotte sliep al in haar wiegje. Wij groten stonden op de derde tree van 

de acht treden tellende cementen trap, met het blik vuurwerk naast ons.  

B 



 10 

Lodi en ik wisten er wel raad mee. Zodra het lontje begon te 

branden gooien we het vuurwerk in de tuin. Ik hoorde mijn vader 

tegen Ernst zeggen: “Jij doe het fout. Niet je hand met het 
brandende vuurwerk boven je hoofd houden en wegwerpen, maar 

zodra de lont aan is, direct van je af gooien richting tuin.” Zolang 
vader bij zijn tweede zoon bleef staan, ging alles goed. Toen hij 

zich bij moeder had gevoegd, vergat Ernst wat hem geleerd was en 

deed het weer op zijn manier. Dat had tot gevolg dat er een vonkje 

in zijn blik terechtkwam. Er klonk een gedempt geratel. Sommige 

tjabe rawits werden door de kracht naar buiten gedreven. Vader 

rende de treden af en met een ferme schop belandde het blik 

vuurwerk in de tuin totdat het uitgeraasd was. Beduusd had de 

vijfjarige Ernst het nakijken. Lood en ik gingen stoïcijns door met 

het afsteken van onze inmiddels geslonken voorraad. Totdat wij 

Ernst teleurgesteld hoorden zeggen: “Nu heb ik niets meer!” Wij 
kregen opdracht met de gedupeerde te delen. Nu hielp vader hem 

weer, tot de hele voorraad op was.  

Wij bleven op de trap zitten in afwachting van het grote gebeuren.  

Eén minuut voor twaalf liep vader de trap af en de tuin in. Met zijn 

smeulende sigaar stak hij de grote rode sliert af. Dat waren nog eens harde 

knallen! Veiligheidshalve zochten wij ons heil op de bovenste trede. Het 

spektakel was machtig mooi. Elke harde knal resoneerde in je hart. Zo 

verging het mij. Natuurlijk trok dit bekijks van de bevolking uit de buurt. Na afloop van het eerst 

aanhoudende geknal, viel er een intense stilte, die door de koele, mistige morgen werd bedekt. … 

Eén van mijn blijvende jeugdherinnering was aan mijn geest voorbijgetrokken. 

 

A. Weijgers 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Uit Het Beste van januari 2003: 
 
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, probeer dan maar eens 

te slapen in een afgesloten kamer met een mug. (Quiny Herkströter, 

Amstelveen) 

 

Tekening uit 
"Piekerans van een 

straatslijper" 
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HET INDISCH MONUMENT TE DEN HAAG 
 

 

p de gedenksteen staat; “Ontelbare militaire verzetsstrijders en burgers uit alle 
bevolkingsgroepen in en buiten de gevangenenkampen lieten hun leven”. 
 

Na de Japanse aanval op de Amerikaanse vloot bij Pearl Harbour in 1941 was Nederland, als 

bondgenoot van Amerika, betrokken in de strijd tegen Japan. 

Onder leiding van admiraal Karel Doorman bond een geallieerde vloot van Nederlandse, 

Amerikaanse, Australische en Britse schepen de strijd aan tegen een overmachtige Japanse vloot. 

De Japanners wonnen die strijd en zij veroverden heel Zuid-Oost Azië, dus ook het toenmalige 

Nederlands-Indië.  

 

In de jaren tussen 1942 en 1945 werden Nederlandse militairen als krijgsgevangenen tewerkgesteld 

aan de Birma Spoorweg, in de kolenmijnen en scheepswerven in Japan.  

Nederlandse vrouwen en kinderen, Nederlandse burgers en jongens ouder dan 12 jaar werden in 

diverse interneringskampen gevangen gezet. 

De ontberingen en het wrede optreden van de bezetter heeft heel wat levens gekost. 

 

Na de Japanse capitulatie in augustus 1945 kwamen de Indonesische vrijheidsstrijders de kampen 

bezetten en duurde de ellende voort totdat de Britten met hun Brits-Indische troepen die kampen 

kwamen bevrijden. Indonesië kreeg zijn vrijheid officieel in 1949. 

 

Elk jaar op 15 augustus worden de gevallenen resp. overledenen uit die periode herdacht.  

Koningin Beatrix en ook andere leden van het koninklijk huis en leden van het kabinet wonen deze 

herdenking bij. Tijdens de herdenking in 2001 werd o.a. een gedicht van Mischa de Vreede 

voorgedragen. Een gedicht dat ons herinnert aan die, gelukkig, voorbije tijd. 

Een tijd waarvan wij hopen dat die nooit meer zal terugkomen. 

 

Met de beste wensen voor 2003, 
 
Ernst Ripassa 

O 
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OMSTANDIGHEDEN 
 
door omstandigheden 

- laat ik zo die oorlog maar noemen – 

te vroeg opgetild uit de tuin 

van mijn kindertijd 

misschien niet zo’n fraaie tuin 

maar een tuin die ik kende 

geheime plekken kon ik de mijne noemen 

zelf had ik er bloemen gezaaid 

en nu moest ik weg 

 

we mochten meenemen wat we dragen 

konden 

mijn rugzak was klein 

 

door omstandigheden 

te vroeg aan de weet gekomen 

hoe de ene mens de ander 

kan gaan schoppen en slaan 

en ook dat je altijd moet buigen 

voor wie je de baas is 

 

‘maar buigen doe je van buiten 

van binnen buigen wij niet’ 
 

sindsdien voor niemand meer 

kunnen buigen 

nooit meer een baas geduld 

 

door omstandigheden 

nooit mijn vader leren kennen 

zoals een vader zich kennen laat 

hij was mij ook ontwend 

 

door omstandigheden 

in de steek gelaten door mijn moeder 

van bloedverwanten vervreemd 

aan niemand gehecht geraakt 

 

door omstandigheden 

een hekel gekregen aan eigen verleden 

ik wilde het als een litteken verbergen 

publiekelijk zwoer ik het af 

maar als meinedig werd ik ontmaskerd 

en  voor straf 

moet ik het koesteren 

nu open en bloot 

 

 

 

 

door omstandigheden 

jarenlang geen boek in handen gehad 

terwijl ik al lezen kon 

en niks anders wilde dan lezen 

over leven in vrede bijvoorbeeld 

over hoe het had kunnen zijn 

de enige les die ik kreeg was een les in 

geweld en ellende 

 

door omstandigheden 

te vaardig geworden in lijden 

mijn Au! klinkt niet of te laat 

ik weet ook nooit wat ik erg moet vinden 

 

door omstandigheden 

altijd geneigd 

om naast mezelf te staan: 

dit ben ik niet 

dat was ik niet 

mij raakt het niet 

mij kunnen ze schoppen en slaan 

ik voel er niks van 

 

zelfs als ik meetel 

ben ik er niet bij 

en toch 

moet ik me steeds laten gelden 

 

daarom juist 

 

door omstandigheden 

laat ik zo die oorlog maar noemen – 

werd ik genoodzaakt een tuin mee te dragen 

een kleine tuin 

misschien niet zo’n fraaie 

maar vol van geheime plekken 

die ik als enige ken 

een tuin waar ik de baas ben 

en kind gebleven tegelijk 

 

waar ik buig voor mezelf 

en voorovergebogen 

mijn bloemen zie staan en geniet. 

 

Een gedicht van Mischa de Vreede 
voorgelezen tijdens de herdenking op  
15 augustus 2001 te Den Haag 
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TWEE RECHTZAKEN 
 

et is een kleine twee jaar geleden dat ik u als lezer van dit 

blad beloofde om een relaas te geven over hoe een 

conflict  aan het loket uiteindelijk bij de rechtbank 

beslecht wordt. 

 

De afgelopen 12 jaar ben ik regelmatig opgeroepen om 

als vertegenwoordiger van de gemeente Apeldoorn mijn 

zegje te doen bij een conflict met een klant. De ene keer 

ging ik als ambtenaar van de burgerlijke stand, de andere keer als vertegenwoordiger van het 

gemeentebestuur als het zaken betrof, waarbij de gemeentelijke basisadministratie persoonsregister 

in het geding was. De meeste keren ging ik richting Zutphen naar de rechtbank. Een enkele keer 

naar het gerechtshof te Arnhem. In al die jaren is 1 zaak tot de hoogste rechter in Nederland 

gekomen. Bij de Hoge Raad dus. Die zaak heeft de ambtenaar burgerlijke stand van Apeldoorn 

gewonnen. 

Ik haal er twee op zich heel eenvoudige zaken uit in de hoop dat juist deze zaken u als lezer inzicht 

geven waar de rechter – althans bij het familierecht – op let. 

 

Twee jonge mensen afkomstig uit Afghanistan komen met een huwelijksdocument uit Irak aan het 

loket met het verzoek hun huwelijk op te nemen in de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens van de gemeente Apeldoorn. Uiteindelijk komt dit huwelijksdocument op mijn 

bureau voor de finale beslissing. In eerste instantie kijk ik: wat zegt de wet. In dit geval is van 

belang de wet conflictrecht huwelijken. Essentieel in zo´n onderzoek zijn de volgende aspecten: 

· wat zegt de wetgeving van Irak hierover en zo ja; 

· is het mogelijk naar de regels van de huwelijkswetgeving van Afghanistan? 

 

Het huwelijksdocument was trouwens afgegeven door een Afghaanse groepering, die bij navraag 

veel werd gebruikt onder Afghaanse vluchtelingen, die hun heil hadden gezocht in Iran. Het is in 

alle zaken van belang, dat je alle aspecten zorgvuldig uitzoekt. Om die reden heb ik het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken verzocht onderzoek te doen ter plaatse. Uiteindelijk heeft dat onderzoek 

tamelijk lang geduurd. Bijna 10 maanden later pas kreeg ik uitsluitsel. Het huwelijksbureau was niet 

bevoegd. Op grond van dit onderzoek is er een beslissing gevallen dat deze huwelijksakte geen 

geldig document is. 

 

Natuurlijk gingen de beide jonge lieden in beroep bij de rechtbank in Zutphen. Ze hadden een voor 

mij onbekende advocaat ingeschakeld. In het eerste telefoongesprek had ik al in de gaten, dat dit 

wel een heel uitstekende advocaat was. Hij haalde zo’n twee jaar geleden o.a. de zelfde argumenten 
op tafel, die Peter Storms van Breekijzer onlangs op TV gebruikte, toen hij een gemeente wilde 

overhalen om zijn klanten te helpen met hun buitenlands huwelijksdocument. Als je uitsluitend naar 

het Burgerlijk Wetboek zou kijken, heeft hij gelijk. Een buitenlands huwelijksdocument is geldig 

totdat het tegendeel is bewezen. Gelukkig heeft Nederland een huwelijksverdrag ondertekend met 

als gevolg dat de wet conflictrecht huwelijken tot stand is gekomen.  

 

Drie weken voor de zitting had ik een geheel identieke zaak bij de rechtbank te Zutphen. Die zaak 

werd door de gemeente Apeldoorn gewonnen. Een e-mail richting de advocaat met verwijzing naar 

de gewonnen zaak was voldoende om deze rechtszaak tegen de gemeente Apeldoorn te laten 

intrekken. Wat mij bij deze twee jonge mensen opviel was het volgende. Zij waren rond de twintig 

jaar. Pas drie jaar in Nederland en zij spraken perfect Nederlands. Behalve de beide jonge mensen 

sprak ik ook met hun advocaat en met de vader van de bruidegom. Toen ik de vader vroeg wat voor 

beroep hij in Afghanistan had gehad, viel bij mij het kwartje. Hij was raadsheer geweest bij het 

hoogst rechtsorgaan in Afghanistan.  

H 
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Dus vergelijkbaar met de Hoge Raad der Nederlanden. Op het moment dat hij mijn vraag 

beantwoordde, begreep ik waarom zij telkens in staat waren geweest om de scherpste voorzetting te 

vinden in het schaakspel tussen ambtenaar en burger.  

 

Natuurlijk kom ik in dit blad er niet onderuit om een zaak te belichten waar een Nederlands-Indisch 

persoon een zaak aanspant tegen de gemeente Apeldoorn. Eigenlijk een heel gekke zaak. Ook deze 

zaak is van twee jaar geleden.  

 

Op een gegeven moment komt er een 66-jarige vrouw aan het loket, die beweert dat zij eigenlijk 76 

is. Zij wil dat de gemeente Apeldoorn de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens alsnog 

bijstelt. Tijdens het verhoor komen de volgende elementen boven tafel. 

· Toen zij twintig jaar geleden naar Nederland kwam heeft zij net voor haar vertrek naar 

Nederland een paspoort aangevraagd. 

· Pas op de boot ontdekken zij en haar echtgenoot dat er een fout is gemaakt door de autoriteiten 

van Indonesië. 

· Haar man besluit het zo te laten, omdat hij moeilijkheden verwacht als zij deze feiten aan de 

Nederlandse autoriteiten zouden melden. 

· Negentien jaar later overlijdt haar man en gaat de vrouw naar de arts om hem te vertellen, dat zij 

tien jaar ouder is. 

· Deze arts verwijst haar naar de gemeente. 

 

Natuurlijk wordt deze vitale vrouw door de gemeente van alle kanten geholpen. Het opstellen van 

de brief naar Buitenlandse Zaken om een volledig afschrift van haar huwelijksakte voorzien van de 

drie van belang zijnde legalisaties wordt door de gemeente verzorgd. Zelfs bij het uitzoeken van de 

advocaat krijgt zij advies. 

 

Een attente lezer heeft zich natuurlijk afgevraagd waarom er geen geboorteakte uit Nederlands-

Indië wordt opgevraagd. Het antwoord is heel simpel. De plaats waar zij geboren is, heeft 

toentertijd alle geboorteakten vernietigd.  

Op de dag van de zitting blijkt de huwelijksakte nog niet aanwezig te zijn. Op mijn voorstel wordt 

de zitting een half jaar verdaagd. Vanwege het feit dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken meer 

tijd nodig heeft, is de zaak vervolgens met vijf maanden verlengd. Uiteindelijk komt er een 

uittreksel van haar huwelijksakte binnen. In een uittreksel staan echter niet de geboortedata van de 

huwelijkspartijen in. In een afschrift daarentegen staan wel de geboortegegevens van het bruidspaar. 

Dus nogmaals vragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken om een afschrift. Weer komt er 

een uittreksel van de huwelijksakte. Beide partijen hebben de zorgvuldigheid betracht, maar 

ondertussen is er geen stap vooruitgang geboekt. Gelet op de moeite en de kosten, die deze 

mevrouw zich tot dat moment al getroost heeft, is er uiteindelijk besloten om gebruik te maken van 

de verklaring van verzoekster alsmede de verklaringen van haar broers. Artikel 36 van de wet GBA 

geeft als sluitstuk deze oplossing, al kan ik mij voorstellen dat een vonnis van de rechtbank in feite 

voor alle partijen meer rechtszekerheid had geboden. 

 

Ik kan mij voorstellen dat u de laatste zin van de vorige alinea niet  helemaal kan doorgronden. Ik 

geef u één voorbeeld, die even een rol heeft gespeeld voor een uitkeringsinstantie.  

In de Nederlandse wetgeving is de gemeentelijke basisadministratie richtinggevend voor alle 

overige autoriteiten in Nederland. Die zijn wat betreft de persoonsgegevens volledig lijdelijk. In dit 

geval had de bewuste vrouw alsnog 10 jaar AOW kunnen gaan innen. Daar was het haar niet om te 

doen. Ze vond zelf dat zij in gebreke was gebleven. Voor haar speelde één ding. De angst dat zij bij 

een eventuele operatie in de toekomst verkeerd zou worden ingeschat wat betreft de leeftijd. In deze 

zaak ging in elk geval de spreuk op: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. 
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Die spreuk gaat ook op in een zaak, die uiteindelijk nooit een rechtszaak is geworden, maar die ik u 

toch wil meegeven als voorbeeld hoe het bij fraude werkt.  

Twee Nederlanders komen vanuit het buitenland naar Nederland en gaan op een adres in Apeldoorn 

wonen. Zij geven op dat zij niet gehuwd zijn.  

Elke Nederlandse gemeente is verplicht om voor elk persoon, die uit het buitenland komt, in Den 

Haag (dat gaat sinds 1 oktober 1994 elektronisch) na te gaan of betrokkenen eerder in Nederland 

hebben gewoond en in het bevestigende geval welke burgerlijke staat zij hadden toen zij Nederland 

verlieten. 

 

Na verificatie staat op de  persoonslijst van deze mensen dat er geen huwelijk is geregistreerd. Op 

gegeven moment krijg ik van een advocaat te horen dat deze mensen meerdere rechtszaken aan hun 

broek hebben hangen en dat deze mensen vermoedelijk in Portugal zijn getrouwd.  

Ik heb toen gebruik gemaakt van twee verdragen.  

Het ene verdrag betreft de kosteloze toezending van uittreksels.  

Het andere verdrag betreft de meertalige uittreksels.  

Toevallig hebben zowel Nederland als Portugal beide verdragen getekend. Dus heb ik bij Portugese 

instanties met verwijzing naar beide verdragen om hun medewerking gevraagd.  

In dit soort zaken moet je uitgaan van de lange adem, want ik heb het verzoek na 6 weken moeten 

herhalen, want in eerste instantie waren de Portugese autoriteiten niet van plan om te helpen, zoals 

zij dat op beleefde toon schriftelijk meedeelden. Uiteindelijk kreeg ik het gevraagde meertalige 

uittreksel uit Portugal, waaruit bleek dat zij in Portugal waren gehuwd. De gemeente Apeldoorn 

heeft vervolgens op grond van de inhoud van het Portugese meertalige huwelijksdocument de 

persoonslijsten van deze mensen ambtshalve gewijzigd. Natuurlijk waren deze mensen het niet eens 

met de beslissing. Doordat zij als gehuwd staan geregistreerd, betekende het in hun geval dat de 

schuldeisers beide mensen aansprakelijk konden stellen. Dat kwam deze mensen niet goed uit.  

Gelukkig kun je bij elke beslissing van de overheid in beroep gaan en dat waren deze mensen ook 

van plan. Zij kwamen met het volgende verhaal. Haar vriend (in de ogen van de gemeente haar 

echtgenoot) zat in Portugal in de gevangenis. De enige manier om hem te bezoeken was, dat zij iets 

ondertekende bij de gevangenis. Op die manier werd zij als echtgenote gezien van de gevangene en 

had zij bezoekrecht. Bij hoog en bij laag bleef zij beweren, dat zij nooit bij de Portugese burgerlijke 

stand is geweest en dat zij nooit een Portugese huwelijksakte heeft ondertekend.  

 

Ondertussen had zij een Portugese advocaat ingeschakeld om het een en ander uit te zoeken. Deze 

persoon was volgens haar zeggen tot de slotsom gekomen, dat er geen huwelijksakte te vinden is in 

de desbetreffende huwelijksplaats. Mijn conclusie aan haar en aan haar advocaat was eenvoudig. In 

Nederland verliest u bij de rechtbank met 100% zekerheid. Het enige wat u kunt doen, is met de 

bevindingen van de Portugese advocaat een rechtszaak te beginnen tegen de ambtenaar van de 

burgerlijke stand van de huwelijksplaats in Portugal.  

Mijn inschatting is dat mijn advies nooit zal worden opgevolgd. In elk geval zijn deze mensen nooit 

in beroep gegaan tegen de ambtshalve beslissing van de gemeente Apeldoorn. 

 

Zo nu en dan wordt beweerd dat het toepassen van wetgeving gortdroge stof is. Ik hoop dat met 

bovenstaande voorbeelden het tegendeel is bewezen.  

Bou Weijgers 
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PERIKELEN IN EEN KAPSALON (3) 
 

at een ramp wanneer je geleidelijk aan kaal wordt. De eerste hevige schrik 

gevolgd door een stortvloed van tranen lost het euvel niet op. De dagelijkse 

angst bij het ontwaken en het zien van de spontaan afgevallen plukken lang 

haar is onbeschrijfelijk. Vele vragen spoken dan door het hoofd. “Hoe kan 
dit gebeuren? Heb ik iets verkeerds gegeten? Of is de shampoo voor mijn haar niet 

goed?” 

 

Bij het zien van de eerste pluk haar op het kussen was de reactie haar ouders te bellen 

bij wie ze informeerde of er kanker in de familie voorkwam. Vervolgens de huisarts bezocht waar ze een 

middeltje kreeg om de kale plekken mee te behandelen. Uiteindelijk werd ze naar een dermatoloog gestuurd, 

waar enkele buisjes bloed uit haar arm werden afgenomen voor verder onderzoek. De bezorgde vader bracht 

haar van Haarlem naar de VU in  Amsterdam. Ook daar werd veel onderzoek gedaan, eveneens zonder 

resultaat. Als laatste hoop en redmiddel werd een haar- en nageldeskundige te Rotterdam geraadpleegd. 

Troostende woorden, medicijnen en zalfjes brachten tot dusver geen soelaas. De innig gekoesterde hoop  op 

haargroei was nu gevestigd op een vrouwelijke deskundige, die haar moest genezen van Aloprcia Areata. 

Gelukkig had die ook op maandag in Den Haag spreekuur, wat voor de patiënt en haar vader beter bereikbaar 

was. 

 

Het wrange van het bezit van een kaal hoofd was dat ze dagelijks het haar van klanten moest wassen, 

knippen, föhnen, permanenten, watergolven en/of opsteken. Nieuwe klanten vonden het wel vreemd dat deze 

‘buitenlandse’ kapster in de zaak haar hoofd bedekt hield met een hoofddoek. Regelmatige bezoeksters 
informeerden of ze zich bij de Islam had aangesloten. Er waren erbij die hun nieuwsgierigheid niet konden 

bedwingen.Wanneer men te horen kreeg dat ze kaal was, schrokken ze. “Heb je soms bestralingen gehad?”, 
was de angstige vraag. Wanneer dat ontkend werd, geloofden ze haar niet. Deze klanten maakten de baas 

duidelijk in het vervolg niet meer door deze ‘buitenlandse’ geholpen te worden. Enkelen meenden te weten 
dat het meisje aan een ongeneeslijke ziekte leed. Bestookt door vragen van angstige klanten eiste hij dat zijn 

employee een pruik ging dragen. Vanwege deze voor haar extra uitgave, weigerde ze. Korte tijd later zag ze 

de noodzaak van een kunstmatige hoofdbedekking in, doordat haar klanten wegbleven. Haar vader pleitte bij 

de verzekering – met succes -  voor een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten.  

 

Intussen werd het weer hartje zomer. Wanneer de betrokkene in de pauze de zaak verliet om bij haar ouders 

te lunchen, was het eerste wat ze deed de pruik van haar hoofd rukken. Met een verlossende zwier belandde 

die op de koelkast of het dressoir. Die synthetische haren bezorgden extra warmte en daardoor jeuk op het 

hoofd. Ook in de winter, wanneer het in de salon behaaglijk warm was, had ze de neiging haar pruik ver weg 

te slingeren. De mogelijkheid voor ontslag weerhield haar ervan. Zo verstreken er jaren. 

 

Toen het voor de derde keer januari werd, had ze vakantie geboekt op het eiland Ibiza. Met een vriendin ging 

ze een zorgeloze tijd tegemoet. Weg van alle mogelijke vervelende problemen. Heerlijk lang van zon en zee 

genieten. Hier kende niemand haar. Eindelijk kon ze met haar kale hoofd rondlopen zonder dat er vragen 

gesteld werden. Nieuwsgierige ogen hinderden haar hier niet. Helaas zijn veertien dagen zo om. Toch dacht 

ze een lichtpuntje te hebben opgemerkt.  

Bij aankomst onmiddellijk haar ouders opgezocht. Na een uitgebreid vakantieverslag vroeg ze haar ouders 

beurtelings over haar kale hoofd te strijken. Dat werd gedaan. Gespannen wachtte ze hun reactie af, die eerst 

uitbleef. “Voelen jullie nu ook wat ik voel?”, wilde ze weten. Hoewel verbaasd, gaven de ouders toch een 
gunstig antwoord. Onzichtbare stoppels waren voor het eerst voelbaar. 

“Maandag breng ik je weer bij de dokter in Den Haag”, zei haar vader. Twee dagen later werd de haargroei 
bevestigd. Weer gingen er spannende dagen voorbij. Groeit het verder of …. 
Tot ieders vreugde zette de haargroei door. Na een poosje had ze genoeg haar om met een jongenscoiffure 

door de salon en het leven te lopen. De van het begin af aan verafschuwde pruik werd in een plastic zak 

gedeponeerd en diep in een kast weggestopt. Naarmate de haargroei doorzette, bleek de kleur van het 

donkerder dan voorheen. Aan haar lijdensweg kwam geleidelijk een einde. Sindsdien is ze de trotse bezitster 

van lang donker haar. Volgens de deskundige kan het zo blijven mits de patiënt op de juiste wijze met stress 

kan omgaan. 

 

Verteld door Patricia Weijgers en genoteerd door A. Weijgers, Heemstede 

W 
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VAKANTIE 2002 OP JAVA EN BALI 
 

at we in 2002 weer naar ons geliefde vakantieoord zouden gaan, stond als een paal boven 

water. Maar toen wij net geboekt hadden, kregen wij het bericht dat mijn oude christelijke 

middelbare school in Jakarta een wereldreünie zou houden. Omdat onze optie nog niet 

verlopen was, konden wij alsnog twee weken voor de oorspronkelijk geplande datum bijboeken en 

naar Jakarta vertrekken.  

 

De reünie zou plaatsvinden op 14 september. Wat ben ik blij dat we gegaan zijn!  

Niet alleen vanwege het feit dat het ons eerste bezoek aan mijn geboortestad was na ons vertrek 

naar Nederland, maar het ontvangstcomité in Jakarta had ons een fantastisch weekprogramma 

aangeboden met diverse ontvangsten bij mensen, bij wie de ‘kleine man’ nooit over de drempel zou 
komen (zo werd ons tijdens een van de ontvangsten door zo’n ‘kleine man’ verteld). Slechts het feit 
dat wij oud-schoolgenoten waren, bezorgde ons die eer! 

 

Wij vertrokken op 9 september om de volgende dag in Jakarta te arriveren. Daar werden wij 

afgehaald door de chauffeur van onze gastheer. Wij keken onze ogen uit op weg naar ons hotel. 

Zulke brede wegen, alle lijdend onder het fileleed van een (zeer) grote stad. De hoge gebouwen en 

de volle, volle straten. Jakarta is zo onherkenbaar veranderd! 

 

De grote groep van de Nederlandse reünisten zou pas de volgende dag arriveren.  

De oorspronkelijke reünistenreis zou 3 weken duren: 1 week in Jakarta, 1 week overland naar 

Surabaya en van daaruit per vliegtuig voor een laatste week op Bali.  

Ernst en ik hebben de eerste week meegemaakt met alle ontvangsten en natuurlijk de reünie zelf. 

Die werd gehouden in het gebouw van onze oude school. Wat zag die er prachtig onderhouden uit! 

Onze reünistenvereniging in Nederland steunt het fonds voor de PSKD (Perkumpulan Sekolah 

Kristen Djakarta) en wij konden zien wat er met ons geld gedaan was, niet alleen op deze school, 

maar ook op een locatie in Depok. 

 

Toen de grote groep de tweede week vertrok voor hun tour door Java, haalden mijn zus Sonja, haar 

partner Dick en Dennis (Sonja’s zoon) en diens vriendin Annika ons op voor een week Sukamantri. 
In Jakarta hebben we de straat bezocht waar wij hebben  gewoond. Die stond er nog prachtig bij, 

maar het huis waarin wij gewoond hadden, was afgebroken en men was daar een huis aan het 

bouwen van 3 woonlagen. Ook het huis waar mijn zus was geboren, konden wij niet meer 

terugvinden. Ik wist het huisnummer niet meer en de huizen waren onherkenbaar, want ook de 

tuinen waren nu volgebouwd. Het hoofdstuk Jakarta was daarmee afgesloten (dacht ik toen). 

 

De tweede week van ons verblijf brachten wij door in het Park Sukamantri (bij Sukabumi), waar het 

gezelschap van mijn zus  een huisje had gekocht. Sukamantri zelf is rustig, maar wij hebben van 

daaruit diverse tochten gemaakt.  

We zijn o.a. in Bandung geweest om een pakje te overhandigen aan een familie van Floor Ripassa. 

We hebben een prachtige rit gemaakt naar Pelabuhan Ratu, vroeger Wijnkoopsbaai.  

We hebben de Puncak bezocht met z’n vele theeondernemingen en vonden er niets meer terug van 
wat in ons geheugen gegrift was door onze jaarlijkse vakanties aldaar. 

We zijn naar de plantentuin in Bogor (Buitenzorg) geweest, die helaas te lijden heeft gehad onder 

het gebrekkige onderhoud. Het heldere riviertje dat erdoorheen stroomde over grote rotsblokken, 

was nu zwaar vervuild.  

Ernst heeft in Cisarua het seminarie (nu universiteit) bezocht, waar hij ooit op school was. Het was 

fijn om te zien hoe goed dat er bij lag en hoe uitgebreid die was. Het grappige ervan was dat 80 % 

van de leerlingen islamiet is, zo werd ons door de directeur verteld. Daar geldt nog dat goed 

onderwijs belangrijker is dan verschil van godsdienstige inzichten. 

 

D 
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Twee dagen voor ons vertrek naar Bali, keerden wij terug naar Jakarta. Wij logeerden daar in 

hetzelfde mooie hotel Gran Mahakam als in de eerste week van ons verblijf.  

Omdat wij nu vrij waren om te gaan en staan waar wij wilden (de anderen waren immers al uit 

Jakarta vertrokken), hebben wij te voet de omgeving nogmaals rustig verkend. En toen sloeg het 

toe: het was wel heel bijzonder om in mijn geboortestad rond te lopen alsof er niet bijna 50 jaar 

verstreken was. Wij hebben die twee dagen genoten en namen ons voor om in 2003, als wij weer 

naar Bali zouden gaan, toch weer een week in Jakarta rond te zwerven en alles nog eens rustig te 

bekijken. 

 

Toen wij de 25
e
 september op Bali aankwamen, was de groep ook gearriveerd. Zij logeerden in een 

hotel iets buiten Ubud en wij in ons oude vertrouwde stekje, hotel Peneeda View in Sanur. Nog 

diezelfde avond kregen wij bezoek van twee van mijn oude schoolvriendinnen en de volgende 

dagen was er ook telkens een delegatie. Tijdens ons gezamenlijk verblijf brachten wij op 

uitnodiging een bezoek aan een oud-schoolgenoot, die op Bali woont. Hij is binnenhuisarchitect en 

zijn charmante vrouw ontwerpt zilveren sieraden. Ook zijn kinderen zijn kunstzinnig en ontwerpen 

batikdoeken, alle unica. Wat een prachtig huis! Mooi van architectuur en stijlvol ingericht. Mooi 

gelegen tussen de rijstvelden met op de achtergrond de bergen! 

De avond werd gevuld met muziek en dans. Omdat de vrouw des huizes zelf ook danseres was 

geweest, kon zij een uitgelezen selectie maken van de beschikbare dansers en danseressen! 

Kortom weer een zeer geslaagde middag en avond! 

 

Toen de groep weer naar Nederland was vertrokken, kwam onze volgende groep metgezellen aan. 

Georgette en Ted op 30 september (vrienden uit Zoetermeer) en René en Lilian uit de VS op 

1 oktober. Georgette is een zuster van Lilian. René en Lilian vertrokken weer op 12 oktober 

’s middags en die avond ontplofte de bom in Kuta, een twintig minuten rijden van Sanur, waar wij 

zaten.  

Wij hadden die avond rond 11 uur wel een paar doffe klappen gehoord, maar niet gedacht en 

verwacht dat het een bomexplosie betrof. De volgende morgen om een uur of 8 werd ik gebeld door 

een vriendin uit Jakarta. Hoe het met ons ging en of alles wel goed was met ons. Ik zei haar dat ik 

echt niet wist waar ze op doelde en toen hoorde ik dat het nieuws hun had bereikt over de 

bomaanslag. Zo zie ja maar weer, dat je ter plaatse altijd later hoort wat er is voorgevallen dan 

elders. 

De hele staf was in mineur. Diezelfde dag nog vertrokken de Australiërs en de Japanners. Het was 

dramatisch, de hotels stroomden leeg. Alleen de Nederlandse reisorganisaties hielden het hoofd 

koel. 

Ons werd wel aangeraden ons niet te begeven naar plaatsen waar veel buitenlanders verbleven. 

Er was dan wel een negatief reisadvies afgegeven voor Indonesië en dus ook (en vooral) voor Bali, 

maar de reeds aanwezige toeristen hoefden niet terug naar Nederland. Van meet af aan stond voor 

iedereen vast dat de aanslag niet door Balinezen gepleegd kon zijn.  

 

Inmiddels waren mijn zus Sonja en haar partner Dick op 9 oktober vanuit Jakarta ons gezelschap 

komen versterken. Wij hebben na die fatale datum nog diverse tochten gemaakt over het eiland, tot 

diep in het binnenland. Niets aan de hand. Op 16 oktober vertrokken Sonja en Dick weer naar 

Nederland. 

 

Op 18  oktober zijn wij met Ted en Georgette op uitnodiging van de masseuse van ons hotel 

aanwezig geweest op het huwelijk van haar dochter met een Nederlandse jongen. Een hele 

belevenis.  

Op 23 oktober vertrokken ook Ted en Georgette en restten ons nog slechts 3 dagen voor ons 

tweeën. Het was inmiddels heel stil geworden in het hotel en in de winkelstraat waren diverse 

winkeltjes gesloten. Er waren toch geen toeristen en dus geen potentiële kopers.  



 19 

Enkele dagen voor ons vertrek organiseerde het hotel een ‘thank you’-diner. Als dank aan de 

gasten, die gebleven waren. De personeelsleden voerden dansen uit en er was een buffet. Aan het 

eind van de avond werd er een plank van schuimplastic aangedragen, waarop waxine lichtjes waren 

geplakt in de vorm van het woord PEACE.  

De mensen werden uitgenodigd de lichtjes aan te steken en toen ze alle brandden, werd de plank 

onder begeleiding van muziek de zee ingedragen. Heel indrukwekkend. 

Ik heb ook nog foto’s gemaakt van het vrijheidsmonument in Denpasar, waarvan de trappen bedekt 
waren met bloemenkransen, rouwkransen om het vreselijke dat gebeurd was. 

 

Al met al hebben we een drukbezette, gezellige en vooral gedenkwaardige vakantie gehad. Zo één 

die wij ook in 2003 hopen te beleven met Leslie, Bianca en hun kinderen en Jeff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Joyce Ripassa 

Bloemen bij het monument te Denpasar 

PEACE 
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EEN DUIK IN HET VERLEDEN 
 

p een dag ontvingen mijn ouders een brief van mams zuster. Tante Lies van Krevelen en 

oom Leo hadden het plan opgevat bij ons in Tjibadak te komen logeren met hun beide 

dochters. Bep was 11 en Floor 5 jaar oud. Zonder tegenbericht zouden ze zaterdag arriveren 

en een week later naar Soerabaja terugkeren.  

 

Dit leuke bericht bracht een reorganisatie binnenskamers teweeg. Extra ijzeren bedden kwamen in 

de vier ruime kamers die het huis telde. Er werden twee geëmailleerde urinepotten met een oor 

gekocht. Die werden het meest door de ouders gebruikt. In tegenstelling tot de kinderen, die het 

klokje rond sliepen. Zodra het licht werd en alom hanengekraai te horen was, gingen wij beurtelings 

naar de WC. Daarvoor moest je op het achtererf zijn, waar die apart stond. Van buiten gezien leek 

het wel een mini-huisje, opgetrokken uit bilik (gedek
1
). Je moest 

eerst vijf of zes treden omhoog om de openstaande deur te 

bereiken. (’s Avonds was de deur gesloten.)  
Was de deur toe, dan was een ander je voor. Dat was van ver 

al zichtbaar. Binnen stond je op een schone, plavuizen vloer 

van 140 x 60 cm. In het midden, meer naar achter gelegen, was 

een ronde opening waar men bovenop hurkte. Aan de rechterkant 

stonden enkel met water gevulde flessen in gelid. Links stonden 

drie emmers water met een gajoeng
2
 voor de doorspoeling. De 

kinderen werde gewaarschuwd dat er achter die verhoging 

waarin het gat zat, een lager gedeelte was waar men niet op 

kon staan. Deze afdekking was van bilik. Hierdoor werden de fecaliën aan het oog onttrokken. Het 

grappige was dat de WC vrij was van luchtjes op een carbollucht na, waarmee de vloer werd 

gedesinfecteerd. Mogelijk ook door de vier gevlochten bamboemuren en de vaak openstaande deur. 

Ons toilet was in het begin een attractie voor de nichtjes. In hun woonplaats Soerabaja hadden ze 

een porseleinen pot met bijbehorende trekker. 

 

Het zal de 5
e
 of de 6

e
 logeerdag zijn geweest, toen Floortje aankondigde naar de WC te moeten. 

Korte tijd later hoorden wij een gil en hulpgeroep. Oom Leo rende naar de halfopenstaande deur. 

Hij zag zijn jongste in de prut met haar hoofd er nog net bovenuit. Zij hield zich vast aan de rand 

van de vloer. Geknield pakte hij met beide handen haar polsen beet. Met één zwaai trok hij haar uit 

het gat van de gedek waarin ze was gevallen.  

Toen ze huilend de trap afdaalde, liepen de kinderen alle kanten op. Behalve vuil en stinkend, zag 

de vijfjarige er griezelig uit door de donkere plakkaten op haar jurk en benen. Twee paar ouders en 

de baboe kwamen met emmers water aan lopen. Daarmee overgoten ze het kind staande in de tuin; 

net zo lang tot ze schoon was. Vervolgens moest ze zelf haar natte kleren uittrekken. Na van top tot 

teen ingezeept te zijn door haar moeder, kwam er weer veel water aan te pas. Bibberend liet zij zich 

dat alles welgevallen. Toen ze schoon werd verklaard, kreeg ze een handdoek om zich heen en 

mocht ze het huis in. Nog nasnikkend kreeg ze droge kleren aan.  

De tuinjongen kreeg opdracht de plavuizen vloer van de WC grondig te reinigen met carbol. Over 

de beschadigde bilik werden daarna planken geplaatst om herhaling van het gebeurde te 

voorkomen. 

 

Dat was hun eerste en laatste vakantie aan een achtergebleven gebied. 

 

A. Weijgers 

                                                 
1
 Gedek  of bilik = een mat van gevlochten dunne platte repen bamboe 

2
 gajoeng = een soort steelpan, waarmee water geschept kan worden. Vaak ook bestaande uit een leeg blik, waarin van 

wand tot wand een rond stuk hout als handvat is vastgespijkerd. 

O 
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IN INDONESIË BESTAAT GEEN ‘LEKKER BRUIN’ 
 

Volop aanbod bleekmiddelen in winkels 
“Wat ben jij lekker bruin!” Tegen de tijd dat het vakantieseizoen ten einde loopt, hoor je dat nogal 

eens op de Nederlandse kantoren en in de schoolbanken. In Indonesië zijn de mensen vanzelf al bruin 
en ‘lekker’ bruin bestaat hier niet. Bruin is namelijk niet zo mooi en zwart al helemaal niet. 
 
Het schoonheidsideaal in Indonesië herinnert aan dat van begin twintigste eeuw in Europa. Bruin 

was voor mensen die op het veld werkten en in het zweet huns aanschijns hun brood verdienden. 

Wit, of zo bleek mogelijk, was mode en zo kon je je zeker als vrouw onderscheiden van het gewone 

volk. Voor mannen bieden geld en macht 

compensatie. 

 

In Indonesië is de geschiedenis mogelijk anders maar 

het verschijnsel hetzelfde. Hoe bleker hoe mooier. 

Vrouwen uit de Bataklanden in het noorden van 

Sumatra, uit Manado in Noord-Sulawesi en uit 

Bandung in West-Java, zijn vaak wat lichter gekleurd 

dan in de andere regio’s en gelden daarom 
automatisch als de mooiste Indonesischen. De ideale 

kleur heet ‘langsat’, naar een bruingele vrucht. Net 

zoals de chemische industrie de bleekneuzen in 

Europa helpt om in de zomerzon een vleugje bruin 

op te doen, staat dezelfde industrie de Indonesische 

vrouw bij in haar hang naar een blekere huid. Waar 

bij de westerse drogist zonnebrand en aftersun staan, 

heeft de Indonesische een aanbod aan bleekmiddel 

dat de schappen doet kraken. 

TV-reclame 
De televisiereclame, die schaamtelozer dan in Nederland elk programma om de tien minuten 

onderbreekt en niet zelden als een lopende tekstbalk met animaties dwars door de programma’s 
heen davert, beveelt rustig drie merken bleekmiddel achter elkaar aan. Welk tienermeisje en welke 

jonge vrouw is bestand tegen zoveel geestelijk geweld? Bruin móet wel minder mooi zijn. Dat beeld 

wordt nog eens versterkt door het legioen Indo’s dat de dienst uitmaakt op de TV en die voor het 
gros van de bevolking de belangrijkste bron is van informatie. 

 

Geen gemengd bloed? Dan geen actrice, zangeres of presentatrice, zo lijkt het. Iedere Indonesiër 

weet van de belangrijkste sterren, niet noodzakelijk de beste vaklui, hoe hun stamboom eruit ziet. 

De één heeft een Oostenrijkse vader, de ander een Nederlander of een Amerikaan. Buitenlandse 

moeders komen minder vaak voor. 

Rechte neus 
Dat in grote warenhuizen opvallend veel blonde modellen figureren in reclamefoto’s, is vast geen 
toeval, evenmin als de afwezigheid van Naomi Campbell. Het vrouwenblad Femina verkoopt twee 

tot drie keer zoveel met een Indo op de voorpagina. Lichtgekleurde contactlenzen zijn gewild. Ook 

andere landen in Azië kennen het verschijnsel dat jonge vrouwen er ook toe aanzet hun oogleden 

met het operatiemes in westers model te laten modelleren. 

 

Indo’s hebben nog een ander benijdenswaardig extraatje: hun rechte neus. De meeste Indonesiërs 
hebben niet zo’n fok en plastische chirurgen en kwakzalvers verdienen een dikke boterham aan het 
opvullen van dat gemis. Net als bij Michael Jackson gaat dat niet altijd goed en er circuleren heuse 

gruwelverhalen van ijdeltuiten die hun gave toet verspeelden op de behandeltafel van rommelaars. 

 

Op het strand van Sanur, op het Indonesische eiland Bali, 
laat een Nederlandse toeriste zich door een Balinese vrouw 
insmeren met zonnebrandolie. De meeste toeristen willen 
graag met een bruin kleurtje terugkomen, dit in 
tegenstelling tot de meeste Indonesiërs, voor wie ‘hoe 

bleker, hoe mooier’ geldt. 

Foto Marcel Rob 
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Bij tijd en wijle klinkt een waarschuwing over het gevaar van kwik in de bleekmiddelen. Of over 

het effect van crèmes die de donkergekleurde opperhuid losweken, waarna de onderliggende 

huidlaag, die extra gevoelig is voor zonlicht, bloot komt te liggen met alle ellende van dien. Maar 

de reclame overstemt dat gemakkelijk. 

 

Vrouwen die zich niet aan bleekmiddel wagen of er het geld niet voor hebben, steken gewoon een 

parasol op. In de hoofdstad Jakarta zie je dat maar weinig. Op extra hete dagen houden dames die 

op bus of taxi wachten hun tasje of een envelop boven het hoofd om zonnestralen te weren. In de 

dierentuin gaat bij dertig graden een vestje aan met lange mouwen. Persoonlijk heb ik de indruk dat 

de luchtvervuiling hier zodanig is dat de bruinmakende UV-stralen er sowieso nauwelijks 

doorkomen. Gelukkig maar. 

 
T.H. in het Noord Hollands Dagblad van 3 augustus 2002 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

GEWOON EEN MENS ZIJN 
 

ewoon eenvoudig leven, goed zijn, niet alles willen hebben, niet jaloers zijn, niet zeuren en 

klagen, maar helpen, meedoen, troosten, een zieke bezoeken, erbij zijn als een ander je 

nodig heeft, je moe maken voor anderen, in een stoel in slaap vallen, samen eten en drinken 

… en dit alles niet omdat het moet of omdat het nodig is, maar omdat je er zin in hebt, omdat je 
mens bent, medemens, omdat je leeft. 

 

Ken je het gevaar, dat je in deze tijd bedreigt?  

Je leeft in de eeuw van het ‘nuttige’: “Waar dient het voor?”, zo vragen de mensen. “Welk nut heeft 
het? Wat brengt het op?” 

Men berekent kostprijzen, de efficiency en de productie! Men is bezig. Men heeft het druk. Men is 

overbelast. Men heeft geen tijd, men rekent. Er moet geld uit komen. En men vergeet dat de 

schoonheid van het leven te vinden is in momenten dat men niet rekent, dat men gewoon mens is, 

dat men gewoon eenvoudig en tevreden leeft.  

 

De mensen leven steeds langer, maar worden niet steeds vrolijker. 

Ze beginnen te werken om te leven en ten slotte werken ze en vergeten te 

leven. 

Ze hebben er niets van begrepen. Ze menen nog altijd dat het gelijk van 

een mens bestaat in: veel te hebben, weldoorvoed te zijn en lang te leven.  

Hoe kan men in een tijd met zoveel wetenschap zo dom zijn! Verdedig 

je! Je bent geen machine, gemaakt voor een bepaald doel. Je bent méér 

dan je functie, méér dan je beroep, je vak, je werk! Je bent op de eerste 

plaats ‘mens’, om te leven, om te lachen, om lief te hebben, zomaar om 
een ‘goed mens’ te zijn. En dat is het enige belangrijke op deze wereld! 

 

Anton Ripassa, Heerenveen 
 

G 
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DE DORDOGNE 
 

et voorjaar van 2002 brachten wij een groot deel van onze Franse vakantie door in de 

Dordogne. Over dit gebied is veel te vertellen, te veel om op te schrijven. Maar een aantal 

bijzonderheden resp. eigenaardigheden, die we met eigen ogen zagen en lazen, willen we u 

niet onthouden.  

 

Om te beginnen willen we u even vertellen dat de Dordogne ligt op de uitlopers van het Massif 

Central. Het gebied strekt zich uit tussen de Limousin in het noorden, de zonnige valleien van 

Aquitaine in het westen en de vruchtbare vallei van de Garonne in het zuiden. Het gebied Dordogne 

bestaat uit de departementen Dordogne en Lot, die vóór de Franse revolutie Périqord en Quercy 

heetten. De Dordogne wordt verdeeld in de Périqord Noir, naar de dichte, donkere eikenbossen die 

het beeld en de sfeer bepalen, de Périqord Vert, waar de heuvels lager, de hellingen vriendelijker en 

de bossen minder dicht zijn. Tussen deze gebieden in ligt de Périqord Blanc, zo genoemd omdat de 

bodem door de kalkhoudende onderlaag enigszins wit uitgeslagen is.  

Ten slotte de Périqord Poupre, genoemd naar de vele wijngaarden. Ook tabak wordt hier verbouwd. 

Naast de producten van het land zijn er o.a. nog de walnoten, truffel en de foie gras.  

Overal kom je notenplantages tegen. De bomen staan in rijen en rondom de stammen wordt het gras 

kort gehouden, zodat het rapen in oktober gemakkelijker gaat.  

De bewoners van de Périqord zeggen dat de walnoten afkomstig zijn van de boom des levens: 

l’arbre de vie. Er is zelfs een Eco-musée de la Noix. 

 

De truffel is een soort zwam, die onder de grond groeit, vooral in de buurt van eiken, de 

zogenaamde truffeleiken. Deze onooglijke zwarte zwam is erg geurig. Het maximale gewicht van 

deze zwarte diamant (deze bijnaam is te danken aan de uitzonderlijk hoge prijs die ervoor moet 

worden betaald) is ongeveer 100 gram. Hij wordt met behulp van varkens of honden opgespoord, 

omdat wij mensen zijn delicate geur als waarnemen als hij eenmaal op ons bord is belandt en 

verwerkt in verfijnde gerechten.  

De beroemdste truffelmarkt wordt gehouden in Lalbenque (in de buurt van Cahors) van december 

t.e.m. maart, elke dinsdagmiddag om 14.00 uur precies. Het heeft iets van een theatervoorstelling, 

want hier komen de grote jongens van de beste restaurants van Frankrijk truffels kopen van 

wereldvreemde boertjes en boerinnetjes die met hun tot de rand toe gevulde mandjes naast elkaar in 

een rij staan opgesteld. Vóórdat het startsein wordt gegeven, worden de truffels bekeken, betast en 

op de hand gewogen. Er wordt iets opgeschreven, gemompeld en hier en daar een tevreden 

glimlachje getoond. Op het moment suprème, om 14.00 uur precies, als de klok slaat, worden de 

even tevoren gemaakte afspraken direct omgezet in daden en binnen een kwartier is de markt 

afgelopen. In steegjes en portieken vinden de daadwerkelijke transacties plaats.  

De mannetjes en vrouwtjes ruilen de inhoud van de mandjes tegen dikke pakken bankbiljetten en 

daarna drinken ze er met z’n allen een stevig glas prune op. 

 

En nu tot slot de foie gras (ganzenlever). De foie gras wordt verkregen, door de ganzen een paar 

weken voor de slacht vet te mesten met grote hoeveelheden mais, die via een trechter in hun 

slokdarm wordt geperst, zodat de levers opzwellen. Dit gaat er zo wreed aan toe, dat de ganzen 

vreselijke pijnen lijden. Dit product is daar overal te koop. Nee, dank je, voor ons geen foie gras op 

het menu. 

 

Ten zuiden van Dordogne ligt Cahors. Dit is een heel mooie stad met o.a. een versterkte brug uit de 

14
e
 eeuw, genaamd Pont Valentré.  

Rond deze versterkte brug is een grappige legende ontstaan, die ik u tot slot wil vertellen. 

 

H 
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Omdat het bouwen van de brug zo veel tijd in beslag nam, sloot de architect een overeenkomst met 

de duivel om de bouw te bespoedigen. Maar wie zijn ziel aan de duivel verkoopt, staat er niet best 

voor. Tegen het einde van de werkzaamheden verzon de bouwmeester een list om zijn ziel te 

redden. Hij deel een voorstel aan de duivel. Deze moest in een zeef water aandragen dat nodig was 

voor de bouw. De duivel ontstak in woede toen hij het bedrog doorzag en brak een hoek af van de 

middelste toren, die daardoor niet kon worden voltooid. Elke poging om de schade te herstellen, 

mislukte. Pas in 1879 slaagde men erin het euvel te verhelpen. Met gevoel voor humor liet de 

toenmalige architect een afbeelding van het nog steeds boze duiveltje aanbrengen op de bewuste 

hoek. Als u goed kijkt, ziet u dat deze nog steeds probeert de steen weer los te rukken. 

 

 
Nel Ripassa-Lich 
 

 

 
Uit Het Beste van september 2002: 
Hoe komt het dat … 

je de hele middag slaperig bent na een zware lunch, maar dat je na een 

copieus diner de hele nacht wakker ligt? (Etienne Leclerq) 

 

 

Notenplantage Truffelmarkt 
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GOURDS 
 

ijn broer René en zijn vriendin Lilian waren vorig jaar heerlijk op vakantie op Hawaii, het 

land van huladancers, hawaiian music, poi, luau, surfen en artikelen gemaakt van lava en 

hout en ….. 
Naast the fun tevens om te shoppen van showattributen voor Lilians 

“Tropical Fantasies” floorshows. Onder andere de Ipu’s (die ronde dingen 
die huladansers in hun handen rondzwaaien) van gourds. (Gourds, pumpkin, 

squash = kalebas, pompoen.) 

Mooi gepolijst, uitgehold en beschilderd en/of met kralen versierd. Talrijke 

kunstige en nuttige artikelen worden van deze gourds gemaakt. Dit artikel 

gaat dus over die ‘ronde dingen’. 
 

Even een korte geschiedenis over de gourds.  

Ondanks de grote variaties in vorm en omvang behoren alle hard-shelled gourds tot dezelfde soort: 

Lagenaria Siceraria (syn. L. Vulgaris en L. Levcantha). (Even verklappen een gedeelte van dit 

artikel over gourds vrij vertaald uit het Engels. Goed, hè? Zelf weet ik er “de gourds”van.) 
Ze behoren tot de plantenfamilie collectief bekend als “Cucurbits”- de komkommerfamilie en 

hiertoe behoren ook alle squash, pompoenen, 

meloenen, lufa’s en siergourds. De schil varieert van 

dun als een eierdop tot 2 1/2 cm of meer dik en hard als 

hout (zo hard zelfs als de dop van een kokosnoot). 

De oorsprong van de gecultiveerde Lagenaria’s blijft 
echter een soort mysterie. Hoewel men tot de conclusie 

is gekomen dat ze zeer waarschijnlijk duizenden jaren 

geleden uit Afrika zijn ingevoerd. 

Ze zijn ongetwijfeld een van 

de vroegste cultivars en ook 

interessant is dat de aard van de teelt niet was gebaseerd op 

voedselproductie, maar eerder op het nut, de bruikbaarheid van deze 

vrucht, o.a. als drijvers voor de visnetten, potten en vazen, ratels, 

trommels, maskers, flessen, vogelhuisjes, trechters, harde hoeden en 

schalen. 

Volgens het artikel leidt 

het merkwaardige 

vermogen van gourds om 

minstens 347 dagen in 

zeewater te drijven tot de 

gedachte dat ze 

waarschijnlijk via de 

zeestromen in de Nieuw Wereld zijn aangespoeld op 

de zuidoostelijke en oostelijke kusten van Noord- en 

Zuid-Amerika, Mexico en later zelfs Peru en over 

land via de handelsroutes van weleer.  

De gourd is de enige plant die zich, volgens de experts, over de hele aarde heeft verspreid. En wat 

men er gedurende de millennia mee kon doen en wat men ervan kon maken, getuigen de 

bovenstaande foto’s die René en Lilian genomen hebben tijdens hun Aloha-vakantie. 

 

Aloha-groeten van  

Vic Ripassa, Lakewood, California 
 

En tot de volgende keer (ja toch)! 

M 
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EEN BRUILLOFT BIJ DE BATAKS 
 

e bruidegom komt uit Nias, de bruid uit een buurland, nl. Karo. Elk spreekt zijn eigen 

dialect. Ze maken zich verstaanbaar in de gemeenschappelijke taal: het Bataks. 

 

Het paar leerde elkaar kennen in hotel “Caroline”, waar beiden werkzaam waren. Dit hotel wordt nu 
nog beheerd door een Indische dame, die jaren geleden in het huwelijk trad met een man uit de 

Bataklanden. 

Na drie jaar in het hotel werkzaam te zijn geweest, ‘vielen’ zij voor elkaar. Zoals het in die streek 
gebruikelijk is, bleven ze voor het huwelijk apart wonen. Na zeven jaar gespaard te hebben, werd er 

een huwelijksdatum vastgesteld. Onder de hotelgasten, verbleef er ook een Nederlander, geboren in 

Semarang. Deze ongehuwde Indo werd door de aanstaande bruidegom gevraagd als pleegvader te 

fungeren op hun grote dag.  

Om het huwelijksfeest te kunnen bekostigen, moest er een bepaald bedrag op tafel komen. Is dat 

bedrag op de bepaalde datum niet aanwezig en wilde het jonge paar toch op die bepaalde datum 

trouwen, dan houden de dorpelingen het feest alsnog tegoed, zij het op een latere datum. 

 

Omdat de aanstaande bruid op jonge leeftijd haar moeder verloren had, vroeg ze mijn nicht, die in 

het hotel haar intrek had genomen, als pleegmoeder. De bruid zorgde ervoor dat haar pleegmoeder 

op het feest een kanten kebaja Cina droeg. Deze speldenloze blouse droeg ze boven een dure sarong 

met goud- en zilverdraad doorweven. Ook de sherp is van dat materiaal gemaakt. Een donkere 

konde (haarwrong) met veel spelden en haarklemmen op haar eigen haar vastgezet, completeerde de 

feestkleding. 

 

Usance is dat het bruidspaar van alle gasten een handgeweven sjerp cadeau krijgt. Zo wil het de 

traditie. Alleen familie geeft een gevulde enveloppe, die nasi utang heet. De wederzijdse ouders – in 

dit geval de biologische vaders – draperen na de kerkelijke huwelijksplechtigheid een extra lange 

sjerp om het bruidspaar heen. De betekenis hiervan is dat de vrouw nu tot de familie van de man 

behoort en haar echtgenoot tot haar familie. 
 

 

Bovenstaande foto is een herinnering aan die bijzondere bruiloft op Noord-Sumatra. 

Na de inzegening door de dominee, poseert het bruidspaar voor de fotograag in de protestantse kerk in het 

plaatsje Tuktuk. Daarna feliciteren de gasten met een handdruk het kersverse paar en verlaten de kerk. 

Geflankeerd door de Semarangse pleegvader en de Surabayaanse pleegmoeder, die ieder afzonderlijk met 

hun financiële bijdrage de feestvreugde voor het ganse dorp mogelijk maakten. 

 

A.Wijgers, Heemstede 
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