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VOORWOORD

M

et deze uitgave van de Waringin zitten we al weer tegen het einde
van de lente. De zomer komt er aan en zo ook de vakanties. Als een
van ongetwijfeld wel meer onder ons, hebben Ernst en ik daarvan
vast een voorproefje genomen. Als vervolg op onze reis in het najaar
van 1998.

In deze uitgave maken we een uitstapje naar de tropen in heden (Joyce) en
verleden (Victor, Don en Ernst). Kurd staat stil bij de herdenking van de
gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Guusje en Anton zorgen voor een overdenking en een
vrolijke noot. En bij die laatste sluit Theo zich aan.
Roby vergast ons op twee kostelijke verhaaltjes over haar dieren. En … eindelijk iemand die
inhaakt op een artikeltje uit de vorige Waringin! Nel, bedankt! Nu doe ik Victor tekort, want hij
reageert in iedere uitgave op de stukjes uit voorgaande editie. Dus ook Victor mijn hartelijke dank!
De volgende Waringin maakt ons lustrum vol. Om dit feit te vieren, stuurt u vast en
zeker uw kopij voor 15 september 1999 aan ons op! (U ziet het, wij laten de moed
niet zakken!)
Wellicht wilt u reageren op hetgeen u in deze Waringin of in een van de vorige
uitgaven hebt gelezen?
Veel leesplezier toegewenst!
Joyce Ripassa-Schalk, Heemskerk
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VAN HET BESTUUR
HEDENDAAGSE GENEALOGIE EN FAMILIESTAMBOOM
Nog steeds ben ik op zoek naar mensen die verhalen kunnen vertellen over zichzelf en/of over (overleden)
familieleden. Door middel van deze verhalen kan ik bij de naam van de desbetreffende persoon een
persoonsbeschrijving plaatsen in het STAMBOOMBOEK van de familie Ripassa.
Vele mensen heb ik intussen gesproken en men beloofde mij het een en ander toe te zenden. Helaas heb ik
nog niet veel ontvangen.
Nu moet ik toegeven dat ik daardoor een beetje ontmoedigd was. We hadden enkele “nieuwe
Ripassa’s”gevonden. Met veel moeite hebben wij die mensen aan de telefoon gekregen. Meteen heb ik
stapeltjes aantekeningen gemaakt op kladpapiertjes Maar voordat we de betrokkenen konden bezoeken of
van hen meer informatie per telefoon konden opvragen, bereikte ons het bericht dat ze waren overleden.
Dit was natuurlijk een groot verlies in tweeërlei opzicht: persoonlijk en als informatiebron. Kostbare
informatie is zo voor goed verloren gegaan.
Ik heb toen de hedendaagse genealogie een tijdje laten rusten, maar ik wil die nu weer oppakken. Privé heb
ik een drukke en roerige tijd achter de rug, maar ik heb binnenkort weer meer tijd om me in de zaken te gaan
verdiepen
Nog steeds ben ik op zoek naar geboortekaartjes, overlijdenskaarten en huwelijkaankondigingen.
Mocht u nog oude foto’s van uzelf of familieleden hebben en u weet niet wat u ermee moet doen, dan houd
ik me aanbevolen. Ik wil ze graag opnemen in het stamboomboek. Geboorte-, kinder-, vakantie-, trouw- of
portretfoto’s (met vermelding van de namen van degenen die erop te zien zijn, anders heb ik er niets aan)
zijn allemaal welkom. Oud of recent, het maakt eigenlijk niet uit. Ook (digitale) kopieën van bijvoorbeeld
geboorte- of trouwaktes zijn van harte welkom. Dat alles maakt het boek niet alleen interessanter, maar ook
prettiger om te lezen. Een boek waarin alleen maar feiten worden opgesomd, is saai en zal na een paar
bladzijden ergens in een kast worden gezet.
Als u foto’s hebt die u niet kwijt wilt of waar u geen negatieven meer van hebt, geen probleem: van die
foto’s kan ik ter plaatse een reproductie maken, zonder dat de foto uit het album gehaald hoeft te worden.
Daarom nogmaals mijn vraag: hoor ik wat van u?
W.Kurd Ripassa, Amersfoort

BURGERLIJKE STAND
Geboren:
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HALLO UIT CALIFORNIA!

D

eze keer geen uitgebreid commentaar van mij, eerder beknopt en ‘to
the point’.
Ons blad zag er weer prima en goed gevarieerd uit. Saluut! Doorgaan
zo! Eigenlijk verwacht ik commentaar van de andere leden.
Inhakend op het interessante artikel “Huisvrouw toen en nu” van Guus Weijgers,
stuur ik het volgende stukje in dat ik vond in het blad “Rosi” van maart 1999.
Oma Lemmens van Barendregt

I

n Barendregt woont sinds 1959 Oma Lemmens, een statige Javaanse vrouw in sarong en
kebaja, die een ware revolutie teweeg heeft gebracht in de conservatieve Hollandse
gemeenschap.
Voor Barendregt was maandag de wasdag. Op die dag deed iedereen de “grote was” en alleen op
die dag wapperden aan alle drooglijnen witte en bonte was in de altijd waaiende Hollandse wind te
drogen. Niemand deed de was op een andere dag dan op maandag en de was doen op zondag was
een absolute No-No. Door Oma Lemmens werd de was gedaan wanneer het haar uitkwam en
zondag kwam haar het beste uit. Zo kwam het dat 3 weken nadat ze in Barendregt kwam wonen ze
op een zondag de grote was deed. Dat heeft een oproer veroorzaakt. Voor de Barendregtse burgerij
betekende het een flagrante overtreding van een ongeschreven wet. Als het van die burgerij afhing,
zou dat feit strafbaar zijn geweest met wat je noemt “een inhechtenisneming”. Klachten van de
buren werden gevolgd door een bezoek van de pastoor van het nabijgelegen dorp (Oma Lemmens
was officieel ingeschreven als katholiek, omdat haar kinderen dat waren). Volgens haar
schoonzoon Vick, is Oma Lemmens “Christ-Lam” (christen-islam). Ze viert alle feestdagen zoals
Kerst en Pasen, maar ze vast volgens haar geloof soms weken aaneen op maandag en donderdag.
De pastoor zou Oma de les lezen, maar dat pakte ander uit.
Pastoor: “Omaatje, je mag niet de grote was doen op zondag”.
Oma: “Loh, waarom niet pastoor; waar staat het geschreven dat het niet mag?”
Pastoor: “ Staat nergens geschreven, Omaatje, maar deze mensen wonen al hun hele leven hier en
ze doen de grote was op maandag. Trouwens, het is geen gezicht, die was aan de drooglijn op
zondag.”
Oma: “Wat is er verkeerd aan de kleren op zondag te drogen? Trouwens, ik heb alleen op zondag
tijd, pastoor.”
Er ontstond een verwoed debat. De pastoor die vroeger voor de Missie 10 jaar op een of andere
buitenplaats in Indië was geplaatst, werd intussen helemaal week gemaakt met lempers die hij te
eten kreeg. Hij heeft ten slotte het onderspit moeten delven en Oma Lemmens kreeg hem zelfs zo ver
dat hij de zaak met de dominee van de Gereformeerde kerk heeft opgenomen. Ik heb me laten
vertellen dat deze “uitzonderlijke situatie” via een preek vanaf de kansel is gesust.
Op zondag 20 september 1998, 39 jaar later, zochten mijn vrouw en ik Oma Lemmens op in
Barendregt. Tot mijn grote verbazing zag ik dat op de balkons bij vele huizen was te drogen hing.
Toen ik aan Oma’s 35-jarige buurvrouw vertelde wat Oma 40 jaar geleden overkwam, kon ze het
niet geloven en zei: “Als werkend echtpaar hebben we alleen op zaterdag en zondag tijd om de was
te doen, maar ik kan me voorstellen dat zoiets vroeger gebeurde en dat Oma Lemmens daar
verandering in heeft weten te brengen. Omaatje is zo lief; niemand kan haar echt iets weigeren.”
Hoe kan je iets wat Oma vroeg weigeren, terwijl je omgekocht wordt met al die Indonesische
lekkernijen die ze je voorschotelt?
Bert Fentross
Ingezonden door Victor Ripassa, Eagle Rock, California
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VERHALEN VAN “TOEN VROEHER”

H

oe vaak gebeurt het toch dat wanneer vrienden en kennissen het over de jaren 50 en 60
hebben, er (automatisch) over ‘tempo doeloe’ gesproken wordt? Ook hier in Amerika.
Eigenlijk wel logisch want daar haal je je herinneringen en alle levenservaring uit.
Waar heb je gewoond in Indië (thans Indonesië)? en dan komen de interessantste verhalen los. Hoe
gevarieerd kunnen de ervaringen zijn: de een had het rijker of armer dan de ander, of een meer of
minder tragisch leven dan de ander(en).

Indisch huis toen vroeher ...

“Wij hebben op Kramat gewoond (in Batavia)”, vertelde Ethne. “We hadden een groot huis, zo’n
Indisch huis, weet je wel, met zo’n grote voorgalerij en een voorerf met veel potten met
palmbomen. Mijn ouders hadden veel bedienden: een kebon (tuinman), een kokkie, een wasmeid,
een djahit (naaister). We hadden ook een chauffeur, want mijn vader had een auto. Elke dag werden
we naar school gereden. We hadden het goed. :
“Nou”, dacht ik, “wat een tegenstelling met mij: naar school op een oude fiets; later werd die fiets
nog gestolen ook en daarna lopen hoor!”
“Mijn vader was vendutiemeester van het Vendutiekantoor “De Feniks” op Kramat. Iedereen kende
ons”, vervolgde Ethne. “Mijn ouders hadden acht kinderen, van wie ik het vierde was en lieveling
van mijn vader. Ik kreeg alles van hem gedaan.”
“We hadden ook een bungalow in Kota Baroe, ergens dicht bij Buitenzorg, met een zwembad. Ik
had een mooi Arabisch paard, een prachtig zwart beest.”
“Nou, arme ikke. Had toen ook een paard”, plaagde ik Ethne, “maar dan van hout, waarvan één
been gebroken was, herinner ik me. Of was het van mijn zusje (dat paard, niet het been)?”
“We hadden het goed, toen in Kramat”, vertelde ze verder. “We hoefden het maar te zeggen en ons
lievelingsgerecht kwam op tafel. Daar zorgden mijn moeder en de kokkie voor. Vijf minuten voor
etenstijd werd er een gong geluid, dat was het sein om vlug je handen te wassen en netjes gekleed
aan tafel te komen. Pa mooi in zijn witte jas toetoep met gouden knopen, aan het hoofd van de tafel.
Na de tweede gongslag moest iedereen aan tafel zijn. De bedienden schepten je eten op.
Moeder dacht ook aan de armen onder de naaste familie en kennissen en samen met de bedienden
bereidde zij voedselpakketten voor hen, met o.a. rijst (beras), suiker, zout, vleeswaren en ketjap.
De ketjap werd door een goede vriend van ons gemaakt, een zekere meneer Top, die het bij ons
thuis bezorgde.
7

Op een keer werden er weer pakketten samengesteld op een tafel op de achtergalerij: tien zakken van dit, tien
zakken van dat, tien flessen ketjap enz. enz. De njonja was tevreden dat alles op tijd klaar was voor de
bedeling en ging naar de keuken om haar handen te wassen. Hè, hè, dat was klaar! Toen ze terugkwam
merkte ze dat er één fles ketjap verdwenen was. Gestolen! Een van de baboes werd direct verdacht. “Tidak,
njonja, saya tidak”, zei de meid en ze bleef ontkennen. Maar ja, mijn moeder had geen bewijs, maar de
verdenking bleef – voor altijd.”
Zo heeft iedereen wel wat te vertellen over de tijd van zijn of haar jeugd.
Op een keer was de beurt aan een van onze vrienden, Frits Scipio, te vertellen over “toen vroeher”.
Hij was wees, vertelde hij, en van baby af aan opgevoed door de nonnen ergens in Batavia. Op 5- of 6-jarige
leeftijd ging hij naar school en werd voor verdere educatie in het Vincentius Gesticht te Batavia geplaatst
met andere lotgenoten. Daar heeft hij jarenlang verbleven. Enkele van de jongens kregen zakgeld van
familie, maar Frits had niets, geen rooie cent! Maar hij was pienter en vindingrijk. Hij ging klusjes doen voor
de oudere jongens. “Hé, voor een cent vul ik je botol tjebok!” Enkelen hadden kasian met hem en zo kwam
hij ook aan wat geld. En hij was er zuinig op. Hij kon sparen, zij het wat moeizaam. “Ik ben rijk”, vond hij.
Er was volop eten in het Vincentius Gesticht. Soms kreeg je een groot stuk tempé goreng op je bord en je
was blij. Iedereen aan tafel moest eerst gezamenlijk bidden om te danken voor “je dagelijks brood” en sloot
dan eerbiedig de ogen. Na het “amen” ontdekte hij dat de tempé op zijn bord veel kleiner was geworden.
Iemand was er snel bij geweest. Toen leerde hij met open ogen bidden.
Hij was wees, maar diep in zijn hard geloofde hij dat niet. Diep in zijn hart wilde hij de waarheid weten. Hij
bad: “O God, als U werkelijk bestaat daar in de hemel en mij nu hoort, laat mij toch eens mijn vader en
moeder ontmoeten, een keer maar, alstublieft. Ik geef u al mijn geld, alles wat ik nu heb.” En Frits Scipio
stopte drie centen in de collectebak.

Typische Indische voorgalerij … anno 1998 op de Pasar Malam te Den Haag.
Bryan, Jeoy, Leroy en Dyonne Ripassa uit Heemskerk

Later ging hij wel eens met de grote jongens mee naar Glodok, de Chinese wijk, om bamie en andere lekkere
dingen te eten, als afwisseling op het dagelijks eten in het gesticht. Heerlijk, wat anders!
Soms ook namen de jongens hem mee naar hun familie (enkelen hadden nog familie buiten) en zo leerde hij
meer ‘buitenmensen’ kennen. “Hé, Scipio, ga mee naar een huisfuif!” En hij ging mee. “Hé, Scipio, ik wil je
met iemand laten kennismaken die dezelfde achternaam heeft als jij, een mevrouw.” En zo ontmoette Frits
voor de eerste keer … zijn moeder. Zijn gebed was verhoord.
Zij vertelde hem dat ze hem had moeten weggeven, omdat ze hem niet alleen kon verzorgen. Ze moest in
haar eigen levensonderhoud voorzien.
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Verder had Frits veel herinneringen aan al het kattekwaad dat hij had uitgehaald – hij was een branie ventje.
En vindingrijk, zoals al eerder gezegd. Wist altijd wat lekkers binnen te smokkelen om meer variatie te
brengen in zijn “dagelijks brood” in dat Vincentius Gesticht op Kramat. Voor wat kleingeld deelde hij zijn
lekkernijen met de jongens. Op een dag zag hij toevallig dat er wat voor het grijpen was bij het grote huis
schuin tegenover het gesticht.
Hij stak ongemerkt de weg over, kroop door een opening in de pagger (heg) van dat grote huis, glipte
stilletjes naar binnen en greep gauw een fles ketjap van de tafel! Snel weer de aftocht geblazen. De jongens
hadden er nog lang van genoten, zei hij.
“Ooooh! Dat was de ketjap van mijn moeder!”, reageerde Ethne direct. “Wij woonden op Kramat dichtbij
dat gesticht!”
Wat hebben wij allemaal gelachen om dit verhaal. Frits stond eerst beteuterd te kijken. Betrapt! Later moest
ook hij hartelijk lachen. “O, woonde jij daar?”
Raadsel opgelost, de dader bekende – eindelijk na zo’n 60 jaar in Amerika nog wel!
Ik denk aan die arme baboe: “Saja betoel tidak, njonja!”

Ingezonden en becommentarieerd door Victor Ripassa, Eagle Rock, Ca.

DE LOGICA VAN DE NEDERLANDSE TAAL
Het meervoud van slot, dat weet u, is sloten,
maar toch is ’t meervoud van pot geen poten.
Evenzo zegt men altijd een vat en twee vaten,
maar zal men dan zeggen een kat en twee katen?
Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog,
dus u zegt misschien bij wiegen, hoort dus ik
woog.
Nee pardon, want woog is afkomstig van
wegen,
maar is nu ik voog een vervoeging van vegen?
En dan het woord zoeken vervoegd met ik zocht
en dus bij vloeken misschien ook ik vlocht?
Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten.
Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen
sniep.
Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
Evenmin hoort slopen bij ik sliep,
want dat is afkomstig van het schone woord
slapen.
Maar zeg nu niet weer ik riep bij het rapen,
want dat komt van roepen en u ziet het terstond

zo draaien wij vrolijk in een kringetje rond.
Van raden komt ried, maar van baden geen bied.
Dit komt weer van bieden, ik hoop dat u ’t ziet.
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen
wood.
U ziet de verwarring is akelig groot.
Nog talloos veel voorbeelden zijn op te geven,
want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.
Men spreekt van wij drinken en hebben
gedronken,
maar niet van wij hinken en hebben gehonken.
Maar schrijft u niet bij vergeten, vergist,
dat is een vergissing, ja moeilijk dat is het.
Het volgende geval is bijna te bont,
bij slaan hoort ik sloeg, niet ik slang of ik slond.
En noemt u een mannetjes rat soms een rater?
Dat gaat echter wel op bij een kat of een kater.

Schrijver onbekend
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HET VOGELHUISJE

S

inds eind december staat een bruin gebeitst huisje al drie maanden leeg. Er staat geen
bord TE KOOP of TE HUUR bij. Aanvankelijk ging men eraan voorbij. Niemand
had de moed het huisje te bekijken. Het stond er zo maar ineens. Van de ene dag op
de ander. Wel uitnodigend, maar toch ... Tegenwoordig moet je heel voorzichtig
zijn. Je kunt een huis niet zo maar kraken. Het kan een val betekenen ...

Zaterdag, 15 maart 1997, zag ik voor het eerst dat er een
echtpaar belangstelling voor had. Vanaf mijn uitkijkpost zagen ze
er eender gekleed uit. De één keek vanaf een afstand, de ander stond op
het dak. Dat moet vast een HIJ geweest zijn. Zeker om te controleren
of het dak wel stevig genoeg was en ter constatering van eventuele
lekkage. Volgens mij moest het huisje van prima kwaliteit zijn,
al stond de naam van de maker uit Wolfheze er niet bij. Om de
beurt ging het paar door de openstaande deur naar binnen. Dat is normaal, want ook de binnenkant
van de woning moet aan een inspectie onderworpen worden. Zoals ze binnenkwamen, gingen ze
ook weer één voor één naar buiten. In de buurt hielden ze een discussie.
Plotseling vlogen ze er weer heen voor een tweede bezichtiging. Mij bleef niets anders over dan
rustig af te wachten of ze het gebeitste huis hoog boven het grasveld en gespijkerd tegen de stam
van een oude appelboom zullen betrekken.
Enige weken zijn verstreken. Het bruin gebeitste huisje is nog steeds onbewoond. Op zich niet
verwonderlijk. Bij de eerste bezichtiging keek het echtpaar ietwat angstig om zich heen. Mijn idee
was toen dat zij bang waren voor een val, omdat er geen TE KOOP- of TE HUUR-bord voor stond.
Nu weet ik wel beter, gezien hun angstig kloppende hartjes en de toonhoogte van hun gesprek. Dat
laatste gaf me de stellige indruk dat ze òf allergisch zijn voor rondlopende tijgerachtige poezen òf
fervente kattenhaters zijn. Daarvoor hadden ze de buurt en de wijde omgeving uit den treure
verkend en het voor en tegen omtrent de ligging eveneens goed tegen elkaar afgewogen. Hoewel
door de deuropening nimmer een kat kan binnendringen, is het toch heel angstig en frustrerend zo’n
grote viervoeter - en er zijn er meer dan één van dat soort- in de buurt te
hebben. Aan een onrustig leven hadden ze niets. Zeker niet nu het bijna mei
was. Dat gaf de doorslag. Ze gaan nu zelf aan de slag. Ook kiezen ze voor
het geijkte woningmateriaal op een locatie tussen het dichte lover van een
nog hogere - voor niet-gevleugelden onbereikbare - boom.

Observer (A. Weijgers-Honken Ogelwight)
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JE WORDT ER SOMS GEK VAN

W

at is het toch verschrikkelijk als je een bekend gezicht ziet en je kunt met geen mogelijkheid verzinnen wie dat nu ook weer is. Hopelijk heeft dat niets te maken met dementie.
Binnen de vriendenkring is het niet zo erg. Je houdt je in gesprekken zo onopvallend
mogelijk op de vlakte en bij de eerste de beste gelegenheid die zich voordoet, vraag je gewoon aan
iemand anders wie de persoon in kwestie is. Zo kom je er altijd achter en vervolgens zeg je tegen de
inmiddels bekende dat je de hele tijd al precies wist wie hij was. “Zie
je die en
die nog wel eens?”, vraag je bijvoorbeeld, aldus bewijzend dat je
hem exact weet te plaatsen.
Maar wat te doen als de hulptroepen onbereikbaar zijn?
Jaren geleden zat ik op een boot naar Zweden en kwam in de een of
andere lounge een mij zeer bekende man tegen. Hij groette mij
vriendelijk, ik deed hetzelfde, maar tegelijkertijd schoten de
vraagtekens door mijn hoofd. Mijn hemel, wie was dat? Hij was niet
van mijn werk, hij kwam niet uit de dagelijkse vriendenkring en in
de buurt woonde hij ook niet. De hele reis naar Zweden ging heen
met piekeren. ’s Nachts lag ik in de hut te woelen en te draaien,
want als ik hem niet zag was het nog veel erger. Hoe sterker je je
iemands gezicht voor de geest probeert te halen, hoe meer de trekken
vervagen.
Pas nadat ik van boord was, herinnerde ik mij wie hij was. Hij
werkte ergens in een slagerij.
Het gebrek aan witte jas en witte pet en de volkomen andere omgeving hadden mij zó van mijn stuk
gebracht, dat ik hem niet kon plaatsen. En ik had het hem niet durven vragen, omdat ik wist dat ik
hem goed kende.

Dat gebrek aan durf valt weg wanneer je een beroemd persoon ziet, die je zo gauw niet kunt
thuisbrengen. Zo zag ik tijdens een vakantie in Frankrijk in La Grande Motte een echtpaar van
middelbare leeftijd uit een hotel komen, waarvan de man mij wel heel bekend voorkwam. Niet al te
groot, een aardig gezicht met een grijze snor en ik wist onmiddellijk: een Engelse acteur. Maar wie,
en vooral, waarvan? Het was een bekende Engelse serie geweest, dat wist ik zeker. Ik had hem vaak
in die rol gezien en de serie was niet komisch Maar wat wàs die dan? Weer gingen enkele dagen en
nachten van piekeren en woelen voorbij en weer lukte het mij niet het raadsel op te lossen. Tot ik
hem op een dag weer toevallig zag bij de Pont du Gard en ik al mijn weinige moed bijeenraapte en
op hem af stapte. “Wie bent u in hemelsnaam, ik word gek van het gepieker”. Hij begon te lachen
en hielp mij uit de droom. Van de zenuwen vergat ik onmiddellijk zijn echte naam, maar hij had –
zo vertelde hij mij – jarenlang de rol van Bill Riley gespeeld in de populaire serie … Nu ik dit
verhaal schrijf is mij de naam van die serie ontschoten …
Sorry, mensen, intussen is er weer een half uur verstreken en ik weet nog steeds niet hoe de serie
heette. Nou ja, zó belangrijk is dat nou ook weer niet. Maar dat vergeten, hè … je wordt er soms
gek van.
Anton Ripassa. Heerenveen
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ORCHDEEËN – DEEL 2

J

oyce en ik hebben nogal wat met elkaar gemeen, hoewel er ook wel verschillen zijn.
Om te beginnen met de overeenkomsten: allebei zijn we met een Ripassa getrouwd, houden
van lekker eten, vakantievieren en orchideeën.
Er zullen nog wel meer gelijkenissen zijn. Noem er ook nog eens een paar op, Joyce.

Je artikel over orchideeën in de laatste Waringin interesseerde me.
Ook ik heb een paar exemplaren in mijn vensterbank staan.
Bij veelmensen roept het woord orchidee associaties op met uitbundige maar mysterieuze schoonheid. Men denkt daarbij aan tropische wouden, waar op de boomstammen
en in de hoge kruinen de wonderlijke planten groeien. Het is niet
algemeen bekend dat veel soorten orchideeën in het geheel niet gebonden
zijn aan de tropen, maar, integendeel, de koele klimaatgebieden met hun
bergen, nevelbossen en toendra’s bewonen. Ook in ons land komt een
dertigtal soorten voor. Op fietsafstand van onze woonplaats Heerenveen
weten wij veldjes en rietlanden waar deze prachtige bloemen nog
voorkomen. Meestal zijn dat geen erg opvallende planten. Ze zijn in ieder
geval niet te vergelijken met de grootbloemige tropische orchideeën; ze
zijn soms zelfs heel klein en bijna niet te vinden. Maar allemaal zijn het
bijzondere planten.
Bijzonder is al dat ze samen de grootste plantenfamilie vormen die onze
aardbodem rijk is. Schattingen van het aantal soorten lopen uiteen van
16.000 tot meer den 20.000 en er worden ieder jaar nog nieuwe ontdekt.
Bokkenorchis
Het lijkt wel of Moeder Natuur met dit onderdeel van haar schepping zo
ingenomen was, dat ze zich juist hierop uitleeft door de mooiste, kleurrijkste en mees ingenieuze
bloemen te reëren die er maar denkbaar zijn.
Eén van de redenen dat wij altijd in mei/juni op vakantie naar het buitenland gaan, is dat de wilde
orchideeën dan in bloei staan. Soms zijn ze zo talrijk dat de weiden er roze van zien, zoals bij ons in
Nederland sommige weiden geel zien van de paardebloemen. Het is voor mij niet zo belangrijk o
alle namen te weten. Ik geniet van hun schoonheid, vooral als je de bloem onder een loep bekijkt.

Bijenorchis

Bijgaande foto toont de Bijenorchis. Dit was het eerste
exemplaar van dit soort dat we afgelopen zomer in Frankrijk
ontdekten. Later kwamen wij ze in zulke grote aantallen
tegen dat we moesten oppassen er in onze pauzes niet op te
gaan staan of zitten. In mijn artikeltje Impressies van onze
vakantie in Frankrijk (Waringin 2 – 1998) is een foutje
geslopen. Er staat Bokkeboord, dit moet zijn Bokkenorchis.
(Ziefoto boven.) Dit is een forse plant met een grote
rijkbloemige tros van bruin met geel en groene bloemen. De
bloem heeft een zwakke bokkengeur, vandaar de naam

Zo dat waren een paar overeenkomsten tussen Joyuce en mij.
En de verschillen? Ik noem er een: Joyce gebruikt een satéprikker om te zien of de cake gaar is en
ik een breipen
Nel Ripassa, Heerenveen
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ZOMERTIJD/WINTERTIJD

Z

omertijd, wintertijd, elke keer weer ontstaan bizarre twistgesprekken in de huiselijke kring over het
tijdstip waarop men nu eigenlijk leeft: een uur vroeger of een uur later.
Ik val ten prooi aan vertwijfeling.

In 1983 was ik er ’s nachts voor opgebleven om nu eens voor één keer aan alle onzekerheid een einde te
maken.
In de krant stond dat ik om 02.00 uur de klok een uur vooruit moest zetten. Er werd zelfs een heldere
tekening van een wijzerplaat getoond met een in pijltjes en stippellijnen uitgevoerde instructie hoe precies te
handelen. Het dagblad verlaagde zich hiermee weliswaar tot het niveau van analfabeten en educatief
drukwerk dat op kinderdagverblijven de ronde doet, maar mij kwam deze instructie uitstekend uit. Zo zat ik
die nacht ‘stand-by’, omringd door uurwerken en de uitgeknipte illustraties. Ik wachtte op het cruciale
moment, maar terwijl ik daar verbleef, bekroop me de vraag waarom deze correctie eigenlijk in het holst van
de nacht diende te worden uitgevoerd. Waarom kook men daarvoor geen logischer tijdstip, zoals 10 uur in de
ochtend of 7 uur ’s avonds? Terwijl ik hierover nadacht, beving me een gevoel van knulligheid dat steeds
sterker werd. Ik keek uit het raam om te zien of er elders ook werd gewaakt, maar dat bleek niet het geval. Ik
was dus blijkbaar de enige die in deze regeringsgrap trapte. Om kwart voor twee deed ik beschaamd de
lichten uit en ging naar bed.
De volgende ochtend werd ik wakker en zei tegen mijn vrouw; “We kunnen nog wel even blijven liggen,
want het is eigenlijk een uur vroeger.” Het woord “eigenlijk” speelt in deze kwestie altijd een belangrijke rol.
“Nee”, antwoordde mijn vrouw die ook kan rekenen, “het is eigenlijk een uur later.” Zo begint het en het
houdt op die manier een dag of drie aan.
Ik kan me nog goed herinneren hoe ik jaren geleden eens bij mij thuis een zakelijke afspraak had om 9 uur ’s
morgens, net in zo’n periode dat ons deze poets werd gebakken. Verder was er die ochtend niemand thuis en
ik nam een bad in de overtuiging, na langdurig rekenen en klok kijken, dat ik nog een uur voor mijzelf had.
Toen werd er gebeld. Ik zat in het water en dacht koortsachtig na: zou ik mij toch hebben vergist? Was het in
werkelijkheid – maar wat is werkelijkheid in dit geval – een uur later?
Er werd nog eens gebeld. Ik word daar altijd zenuwachtig van, verrees dus uit het bad en opende het raam
van de badkamer die zich op de eerste verdieping boven de voordeur bevindt. “Hallo!”, riep ik. Jawel, daar
stond hij. Nu ontspon zich via het badkamerram een merkwaardig gesprek over het nemen van een bad in de
overtuiging daarvoor voldoende tijd te hebben, terwijl de andere partij een verdieping lager aan het rekenen
sloeg en onder andere met “Greenwich time” en breedtegraden zijn gelijk wilde aantonen.
Daar stond ik dus druipend en in mijn blote niksie te zwetsen en te zweren en kreeg deze zakenrelatie ook
nog zo gek dat hij ging geloven een uur te vroeg te zijn opgestaan. Hij ging weg, nadat ik hem het
dichtstbijzijnde restaurant had gewezen om de tijd door te komen tot het werkelijke negen uur (of was het 8
uur? of toch 9 uur?) zou zijn.
Hoe kom ik er eigenlijk bij me over een uur zo druk te maken?
Waarschijnlijk een gevoel van wanorde. Men eet een halfjaar lang een uur te vroeg en de andere helft van het
jaar een uur te laat. Aanvangs- en sluitingstijden ontaarden in een rotzootje. De koffie komt gedurende de
helft van het jaar een uur te laat, het ergste (na haaruitval) dat een echte man kan overkomen. Maar wat
maakt een uur uit op een heel leven?
Dat is eenvoudig verklaard als men het probleem plaatst binnen het kader van de dood. De ene helft van het
jaar wordt men op het sterfbed voor 60 minuten bestolen, de andere helft van het jaar krijgt men een uur
extra in de schoot geworpen.
Wat men daarin allemaal niet kan doen! Zo is er nog tijd voor de laatste instructies aan de nabestaanden, in
de trant van: “Doe de voordeur elke avond op het nachtslot. Denk erom dat gezondheid het grootste bezit van
de mensen is. Mijn fiets is voor Wim, maar hij moet wel het achterlicht repareren.” En de laatste woorden
zijn dan: “Is het nu eigenlijk een uur vroeger of een uur later?”
Onmiddellijk daarna doet het antwoord er gelukkig niet meer toe.

Anton Ripassa, Heerenveen
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HET AFGELEVERDE KOOPJE
De rekening
Een boer ergerde zich regelmatig over de rekeningen
van zijn garagehouder, waarop steeds de onderdelen
apart vermeld stonden.
Toen de garagehouder een boerderijtje kocht en hij vond
dat een koe tot de inventaris behoorde, ging hij bij zijn klant te
rade, de boer die zich altijd ergerde over zijn rekeningen. (Dit
wist de garagehouder niet.) Hij vroeg of de boer hem een mooi,
gezond koebeest wilde verkopen.
ANou dat kan@, zei de boer en bood hem een mooie, gezonde koe
aan voor zegge en schrijve veertienhonderd gulden. Iedereen die
een beetje verstand van veeprijzen heeft, weet dat de genoemde
prijs van de koe ver beneden de normale prijs ligt. De
garagehouder wist dat ook, want als ervaren zakenman had hij zijn licht
al
opgestoken bij experts. Hij hapte dus meteen toe en met de bekende handslagen werd de koop
bezegeld. De garagehouder was zeer in zijn schik, tot de rekening kwam.
GELEVERD:
1 koe, basisprijs
uitvoering in twee kleuren
3 reservemagen
4 aftaponderdelen
2 hoorns
bekleding echt rundleder
afvoer/knalpot voor uitlaatgassen
automatische vliegenmepper

f 1.400,-325,-420,-420,-105,-875,-330,-250,-----------f 4.125,-=======

Ingezonden door Anton Ripassa, Heerenveen
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EVEN STILSTAAN...

D

eze week werd ik eraan herinnerd, dat ik nog een stukje tekst moest inleveren voor dit blad.
Ja, waarover moest ik schrijven?
Na lang nadenken, besloot ik te schrijven over oorlogsgedenktekens die hier in en rondom
mijn woonplaats Amersfoort staan en dit met foto’s te illustreren.
In de oorlog was hier Kamp Amersfoort gevestigd en er zal hier vast het een en ander te bezichtigen
zijn wat oorlogsgedenktekens betreft.
Nu ik dit stuk schrijf is het begin mei, de tijd om bij deze dingen stil te staan. Vooral omdat je
dagelijks via de media op de hoogte wordt gehouden van de oorlog in Kosovo, in voormalig
Joegoslavië. Een gek idee trouwens, dat je eigen land nu in oorlog is! Het lijkt zo ver van je bed,
maar "we" leveren daar wel strijd; dit even ter zijde. Van mijn kinderen heb ik begrepen, dat er op
school maar weinig wordt onderricht over de Tweede Wereldoorlog en dit is voor mij een reden te
meer om dit verslag te schrijven.
Ik heb mijn fotocamera gepakt en ben op pad gegaan. In de loop van de tijd was ik hier in
Amersfoort al verschillende gedenktekens tegengekomen. Er zijn er vele, dus eerst bij het
gemeentehuis wat info opvragen. Daar kreeg ik een kaart met een overzicht van waar de
monumenten en gedenktekens staan. Ik kreeg ook nog de aanwijzing dat niet alle gedenktekens
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
Ik ben me ervan bewust, dat het verslag niet helemaal volledig zal zijn en dat er bepaalde gegevens
zullen ontbreken, maar het gaat om de globale feiten, waarbij ik even stil wil staan bij de Duitse
bezetting en hen, die in die jaren hun leven gaven voor de vrijheid die we nu in Nederland hebben.

Gedenkteken Onze-Lieve-Vrouwe-toren

Ik ben met zoeken begonnen, dichtbij huis en wel in de
binnenstad van Amersfoort. Aan Onze Lieve Vrouwetoren kwam ik de eerst gedenksteen tegen. Het opschrift
luidt: Bis ab hoste temptata bis a Deo servata MCMXL MCMXLV dat wil zeggen: Tweemaal door de vijand
bedreigd. Tweemaal door God gespaard. De toren heeft
twee oorlogen "overleefd" en de toenmalige leerlingen
van het Stedelijk Gymnasium hadden het geld voor deze
steen bijeengebracht door
een
"centen-actie"
te
organi-seren. De steen is

onthuld op 5 mei 1954.
Gedenkzuil aan de Appelweg, zijweg van de Laan 1914 te Leusden.
De zuil is geplaatst tussen het voormalig Polizeiliches
Durchgangslager Amersfoort (PDA) en de fusilladeplaats. Het
opschrift op de steen luidt: "Zij die in de jaren 1940-1945 hier werden
omgebracht hebben met hun bloed deze grond geheiligd. Hun offer zij
het nageslacht een lichtend voorbeeld". De ontwerper van deze zuil
heb ik niet kunnen achterhalen, maar de onthulling heeft
plaatsgevonden op 4 mei 1962.

Gedenksteken Appelweg
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Het volgende bezoek heb ik als zeer beklemmend ervaren.
Aan de openbare weg staat een bordje met een pijl met het opschrift: "Naar
het monument".
Je loopt een bospad op en komt plots uit op een soort laan, die opgesloten
ligt tussen twee hoge aarden wallen. In de verte kon ik, heel klein, het
monument zien. Ik ging aan de wandel, maar hoe dichter ik bij het
monument kwam, hoe rottiger ik me ging
voelen. Ik kreeg op een gegeven moment
zelfs kippenvel en ik voelde me niet op
mijn gemak Aan het einde van de laan
stond het monument en al lopend zag ik
het steeds groter worden.
Daar aangekomen, trof ik op een sokkel
een beeld aan van een man. Dit monument
is ter herinnering aan de slachtoffers van
het PDA nabij de Appelweg en het
voormalige kamp Amersfoort. Het beeld stelt een sterk vermagerde
gevangene voor, die voor het vuurpeloton staat. Bij navraag bleek, dat op
deze plaats de kampbewakers vele gevangenen hebben neergeschoten, die
eerst over dezelfde laan hadden gelopen zoals ik zojuist gedaan had.
Bovenop de aarden wallen stonden toen de kampbewakers die, nadat de
gevangenen eerst elders hun eigen graf hadden gegraven, zonder enig
pardon deze opgedreven mensen van bovenaf doodschoten.
Achter het monument ben ik via een smal pad naar boven geklommen;
De man voor het vuurpeleton
maar dat ging niet zomaar. Op de bovenzijde van de aarden wallen lagen
nog uitgetrokken rollen prikkeldraad met de zogenaamde scheermesjes, waarachter de kampbewaarders
moeten hebben gestaan. De gevangenen konden op die manier geen kant op om te vluchten.
Het monument is op 14 mei 1953 onthuld door dr. Willem Drees, toenmalig minister-president van
Nederland. Rond dit gedenkteken vindt ieder jaar de herdenking van de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog plaats tijdens de Stille Tocht op 4 mei.
Dezelfde weg teruglopen, daar had ik geen zin meer in en ik
volgde een pad dat aan de andere kant van een van de aarden
wallen parallel terugliep naar de ingang van de laan.
Halverwege kwam ik de restanten tegen van een huisje. Ik
heb me laten vertellen dat dit de fundering van het lijkenhuis
was. De gevangenen, die te zwak waren om hun eigen graf
te graven, werden nadat ze waren gefusilleerd daar door
medegevangenen "opgeslagen".

De fundering van het lijkenhuis; de restanten van de wasbakken zijn nog goed te zien

Aan de andere zijde van de openbare weg staat een gedenkzuil in het bos
achter het Politieopleidingscentrum de Boskamp aan de Appelweg. Deze
zuil is opgericht ter herinnering aan het feit dat hier op 9 april 1942
zevenenzeventig Russische krijgsgevangenen door de Duitsers zijn
gefusilleerd. De onthulling van dit granieten gedenkteken vondplaats op 4
mei 1962. De tekst op de zuil, in het Russisch en Nederlands luidt: "Aan
de roemrijke zonen van het Sovjetvolk, die gevallen zijn in de strijd tegen
de Duitse bezettingsmacht in 1941 - 1945.
Gedenkzuil ter nagedachtenis
Van het dankbare vaderland."
aan 77 gefusilleerde Russische
krijgsgevangenen
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Langs het met drie prikkeldraadversperringen omgeven kamp Amersfoort,
nu het terrein van het Politieopleidingscentrum De Boskamp aan de
Appelweg, stonden oorspronkelijk acht wachttorens voor de bewakers van
het kamp. Een daarvan is bewaard gebleven als herinnering aan wat hier
heeft plaatsgevonden. In het kamp hebben 35.219 mensen op last van de
Sicherheitspolizei gevangen gezeten. Daarvan zijn er 19.075 gedeporteerd
naar concentratiekampen in Duitsland en 15.565 overgebracht naar kampen
elders in Nederland, waaronder Vught. Zo ongeveer 500 mensen zijn
uiteindelijk bevrijd; daarvan waren er velen ernstig ziek. Op het terrein staat
ook nog een klokkenstoel waarin destijds de zogenaamde kampbel hing, die
op zo'n overheersende wijze het kampleven heeft beheerst. Hier heb ik geen
foto van, omdat ik speciale toestemming moest hebben om op het terrein
van De Boskamp te komen.
Vlak achter de wachtoren staat een modern gebouwtje met daarin onder
meer een muurschildering gemaakt door een van de gevangenen. Het is een
afbeelding van de indeling van het voormalige kamp Amersfoort. Bij
gelegenheid van de herdenking van veertig jaar bevrijding in 1985 is dit
gebouwtje gerestaureerd. Dat geldt ook
voor de schilderijen, tekeningen en
voorwerpen, die bewaard zijn gebleven uit
die tijd. Tien jaar later is in 1995 op
initiatief van de Rotary, afdeling
Amersfoort Stad, de tuin rond dit
gebouwtje opnieuw aangelegd.
Al lopend naar de grote weg kwam ik aan
de linkerzijde van de weg een boom tegen.
In die boom staat de tekst:
"Ik, stronk van de plant die het hoorde en
zag en niet vergeet, houd even stand tot de
laatste dag van het oude geslacht, dat nog
weet. Hier op de kant tussen beeld en dier
houd ik de wacht."
….

De enige overgebleven wachttoren

W.Kurd Ripassa, Amersfoort
Nawoord
Dit is een eerste selectie uit de vele gedenktekens, die Kurd op zijn speurtocht tegenkwam. Een volgende
keer volgen er meer. Het voert te ver om ze alle op te noemen. De vrijheid werd immers bevochten met
opoffering van zo vele levens. De naoorlogse generatie(s) mogen niet vergeten hoeveel de vrijheid, die wij
nu als zo vanzelfsprekend ervaren, aan mensenlevens gekost heeft.
Helaas worden we er met de oorlog in Kosovo met onze neuzen gedrukt op het feit dat de mensen niet veel
lering hebben getrokken uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.
Laten wij hopen en bidden dat het gezonde verstand zal zegevieren en de oorlog snel tot een einde komt.

Joyce Ripassa-Schalk, Heemskerk
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WEERZIEN

D

e bom op Hiroshima maakte een eind aan de oorlog met Japan. Erna
volgden de onderhandelingen tussen de geallieerden en de Japanse
regering. Langzaam drong het goede nieuws tot de mensen in en
buiten de kampen door en werd alle twijfel weggenomen. Het Rode
Kruis kreeg vele mondelinge en schriftelijke verzoeken van personen die op
zoek waren naar hun naaste familie.
Op het moment van de capitulatie van Japan woonde ik in Batavia. Na
maanden van spanning en ongeduldig wachten, kwam er via het Rode Kruis
een brief van mijn echtgenoot. Het voor mij overbekende handschrift was aan beide zijden van de enveloppe
te lezen. Tot mijn verbazing kwam zijn brief, volgens postzegel en stempel, uit … Nederland. “God dank, hij
leeft”, flitste het als eerste door mijn hoofd. “Weliswaar aan de andere kant van de wereld. Hoe kan dat?”
Gespannen scheurde ik de enveloppe open. Met trillende vingers haalde ik er de brief uit. Mijn ogen vlogen
over de regels. Hoe verder ik vorderde, hoe moeilijker leesbaar werden de letters door de tranen in mijn
ogen, overweldigd door een gevoel van dankbaarheid dat hij gespaard was gebleven en het naar
omstandigheden goed maakte. Verder stond in de brief dat hij gedurende de laatste oorlogsjaren gevangen
had gezeten in Singapore. (Daarvoor op het eiland Flores.) Met een groep medegevangenen moest hij
dagelijks graven aan een droogdok, bestemd voor een schip van 10.000 ton. In ploegendienst werd daar dag
en nacht aan gewerkt. De geïnterneerden waren onvoorstelbaar blij en opgelucht toen ze hoorden dat er een
einde aan de oorlog was gekomen. Velen vertrokken van Singapore met het vlaggenschip van de HollandAmerikalijn. Dat schip had de hele oorlog als troepentransportschip dienst gedaan. Op 2 januari 1946
debarkeerden ze in Southampton. De reis naar Amsterdam werd voortgezet met het kleinere ms Almanzora,
omdat de grote sluizen van IJmuiden nog niet te bevaren waren.
Ik weet niet meer hoelang ik met het eerste tastbare bewijs van zijn leven in mijn handen ben blijven zitten.
Op dat moment was de brief een relikwie voor mij. Ik riep onze vierjarige dochter, die blootsvoets in de tuin
aan het spelen was met een paar knikkers en stenen. Ze kwam naast me op de kale houten bank zitten.
“Deze brief is van Papa. Hij leeft, Roby. Mama is zo blij. We gaan gauw naar Papa toe.” Het klonk hoopvol.
Eigenlijk waren deze woorden meer voor mijzelf bedoeld. Een geruststelling en tevens een uitdrukking van
opluchting. Het kind keek me aan. Speurde mijn gezicht af. Ze had geen flauw idee waar ik het over had.
Naar haar gezicht te oordelen, vatte ze de betekenis van het woord “Papa” niet. Helaas had ik geen foto
waarmee ik haar kon tonen hoe haar vader er uitzag. Tijdens de vlucht van Palembang (Sumatra) naar
Batavia (Java) mocht alleen het hoognodige meegenomen worden, nl. de baby en een koffer met kleren. Er
hing een gewijde sfeer om ons heen; ik was intens gelukkig. Zou ze het intuïtief gevoeld hebben dat er iets
bijzonders aan de hand was? Ons kind bleef heel lang naast me zitten, terwijl ik weer in gepeins verzonken
raakte: “Hij was beslist sterk vermagerd. Ach, wie eigenlijk niet door die nare oorlog. Hoelang nog zal het
duren eer we elkaar weer terugzien?”
Volgens de aanwijzingen in de brief moest ik me in verbinding stellen met zijn neef. Die was werkzaam bij
de RAPWI (Recovery Prisoners of War and Internees) te Batavia. Via hem kregen mijn dochter en ik een
plaatsje toebedeeld in het ruim van het ms Tabinta.
In de zomer van 1946 arriveerden wij – heel vroeg in de morgen – in Nederland. Aan boord hoorden we dat
het de hele nacht flink had geregend. Dat was ook te zien aan de glimmende daken, de groene weiden
waarop koeien graasden, de straten met hier en daar plassen en aan de bladeren van sommige bomen. Dat
alles maakte op mij de indruk alsof Nederland een wasbeurt had gehad. De frisse lucht na een regenbui
bezorgde mij een heerlijk gevoel. Het verlangen naar het komende weerzien werd daardoor sterk geprikkeld.
Aan de kade werden de meeste opvarenden verdeeld over diverse bussen, die naar verschillende delen van
het land zouden rijden. Met een volgeladen bus werd de reis voortgezet. De evacués werden successievelijk
in verschillende plaatsen in Noord-Holland afgezet. Eindelijk stopte de bus bij het voor ons opgegeven adres.
De chauffeur toeterde lang en doordringend, daarmee te kennen gevend dat er gasten voor het huis stonden.
Dat was zijn manier van aankondigen, die hij voor alle passagiers toepaste.
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Mijn echtgenoot had de hele dag vol spanning op onze komst en het weerzien gewacht. Het was al schemerig
toen hij de doordringende claxon hoorde. Hij vloog uit het huis aan de Bronsteeweg 34, waar we betalende
gasten zouden zijn. Hij was bij wijze van spreken nog eerder bij mij dan ik bij hem.
Toen wij elkaar na vier eindeloze oorlogsjaren terugzagen, viel de ellende van die periode van ons af. We
kusten en omhelsden elkaar. Hielden elkaar stevig vast om goed tot ons te laten doordringen dat dit
werkelijkheid was en geen droom. We vergaten de omgeving en de nieuwsgierige blikken uit de bus en van
passanten. Hij nam mijn hoofd tussen beide handen en mompelde: “Dat ik dit mag beleven.” en bedolf mijn
gezicht onder een regen van zoete kussen vermengd met het zout van stil rollende tranen. De chauffeur
kuchte bescheiden, maar dat drong niet tot ons door. Toen klonk zijn stem wrevelig: “Hier is uw koffier; ik
moet nog verder.” Nog reageerden wij niet. Ook niet toen de bus met veel motorgeronk vertrok, onder luid
getoeter ten afscheid. Het was voor ons beiden een onvergetelijk, emotioneel en ongelooflijk weerzien.
Eindelijk drong het tot me door dat er voortdurend aan mijn rok werd getrokken. Ik begreep dat het ons kind
moest zijn dat om aandacht vroeg. Al die tijd had zij het innige, maar voor haar onbegrijpelijke tafereel
zwijgend gadegeslagen.
Ik deed een stap opzij en schoof ons Robijntje naar voren. Zijn vierjarige dochter ziende zei de vader: “Wat
ben je groot geworden.” Verder bracht hij het niet. Té overmand door opkomende emoties. Wat moest zo’n
kleuter daarop zeggen? Heel timide klonk beleefd uit haar mondje: “Dag, meneer …”
Een gelukkig herenigd gezin liep daarna stevig gearmd het huis binnen.
A. Weijgers-Honken Ogelwight

HOE EEN VERGETEN BRIL TWEE LEVENS REDDE

I

n december 1995 was het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen in een vergevorderd stadium. Elk
dagblad en elk TV-journaal maakte daar gewag van.
Bij de TV-beelden van een aanslag door de Hamas schoot mij het verhaal te binnen over Hannah Yakin
en haar zoontje Adam uit Jeruzalem. Zij leven nog, Hannah Yakin en haar zoontje Adam. Iedere dag nog
danken ze de hemel daarvoor.
Al vanaf zijn tiende jaar hield Adam net zoveel van muziek als zijn moeder. Soms gaf zijn cello-leraar hun
vrijkaartjes voor een concert van het symphonie-orkest en op zulke dagen rende Adam dolgelukkig van
school naar huis. Hannah zorgde er dan voor dat het eten klaarstond en samen maakten ze daarna Adams
huiswerk, zodat hij nog een uurtje kon rusten voor het concert en hij des temeer van de muziek zou kunnen
genieten.
Op één van die muziekavonden, nu al weer negen jaar geleden, liepen ze al op straat toen Hannah ontdekte
dat ze haar bril thuis had laten liggen. “Nou, dan maar zonder”, zei ze. “Zal ik even gauw terugrennen?”,
stelde Adam voor. “Maar dan missen we misschien de bus. En je vindt het zo erg om te laat te komen!” “En
jij vindt het zo erg als je niet op het podium kunt kijken. Ik bèn al weg…”
De hele discussie duurde misschien een halve minuut en in een ommezien was Adam weer terug mèt de bril.
“Dank je wel, lieverd“, zei Hannah. “Je hebt gelijk, misschien is er vandaag wel iets bijzonders te zien
tijdens het concert.”
Toen ze de hoek omsloegen en bij het zebrapad kwamen, zagen ze hun bus een eind verder al bij de halte
staan, maar het licht stond op rood, ze konden het drukke kruispunt niet over.
“Zie je, dàt heb je nou van die stomme bril”, zei Hannah, machteloos naar het stoplicht starend. “Bus, bus,
wàcht nou even!” Adam stond te trappelen van ongeduld …
En op dat moment was er plotseling een heel fel licht, alsof iemand een geweldig groot vuurwerk had
afgestoken. Eén moment was het klaarlichte dag in plaats van schemering.
Met een oorverdovend lawaai knalde de hele bus voor hun ogen uit elkaar. Stukken hout, glas, metaal, hele
zitbanken en allerlei andere niet nader te benoemen voorwerpen schoten vlammend en bebloed de lucht in …
en vielen neer, voor de voeten van de trillende Hannah en Adam.
Even stond de wereld stil …
Maar ze leven nog, Hannah en Adam Yakin.
Iedere dag opnieuw danken ze de hemel daarvoor!

Ingezonden door Anton Ripassa, Heerenveen
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25/26 september 1998
26 september 09.30 uur

W

e hebben het zo naar onze zin.
Na een comfortabele, maar toch vermoeiende lange reis kwamen we gisterenmiddag op Bali aan.
Toen we door de slurf liepen kwam de hitte als een golf op ons af. Toen wist ik het weer: zó was
het, ik herken het. Ik ben thuis! Na de eerste blik op Java vanuit het vliegtuig is ook dit een
emotioneel moment.
Eerst door de immigratie. De ambtenaar daar zag eerst mijn paspoort: “Lahir di Jakarta?” en toen Ernsts
paspoort: “Lahir di Denpasar?” En dan de verwondering: “Pertama kali pulang di Indonesia? Selamat
datang ibu, selamat datang pak!” Wat een hartelijk welkom. We kregen meteen de benodigde stempels en
konden zo doorlopen. Toen waren Les en Bianca aan de beurt en toen ik zei dat Les mijn zoon was, werden
ook zij vlot geholpen. Ook bij de douane verging het ons zo. Hoewel ik geen inklaringsformulier had (niet
gekregen in het vliegtuig), mocht ik doorlopen met alle bagage.
Toen wij uit het gebouw stapten werden we opgewacht door OAD-vertegenwoordigsters die ons wezen welke
bus we moesten hebben. In afwachting van ons vertrek installeerden we ons onder een boom voor een beetje
schaduw. Gelukkig hoefden wij niet lang te wachten voordat de bus ons naar ons hotel in Sanur zou afzetten.
Wij waren het eerst aan de beurt.
In de hal van hotel Peneeda View werden wij verwelkomd met een vruchtensapje en een bloemenslinger. Na
de formaliteiten aan de balie werden wij naar ons onderkomen begeleid. Wat een verrassing! Elk stel een
aparte bungalow. Naast elkaar. En toen wij die binnengingen: alles blonk je tegemoet. Twee slaapkamers, 1
met 2 eenpersoonsbedden en 1 met een kingsize bed. Een badkamer met bad en douche, apart toilet en op de
gang nog een wastafel. Vóór de bungalow een beschut terrasje. Alles brandschoon. De kranen doen het
allemaal en zo ook de lampen, airco en koelkast.
De huisjes liggen aan weerszijden van een lang pad door een prachtige tuin met bloeiende bomen en
struiken: bougainville, kembodja, kembang sepatu, oleanders en nog veel meer (soms onbekende) planten.
Enkele ervan zijn in Nederland verkrijgbaar bij de vele tuincentra en hier groeien ze zo maar buiten.
De eerste avond hebben wij in het hotelrestaurant gegeten: ca. f 16,- voor een rijsttafel voor vier personen,
incl. drankjes! Dit zal trouwens niet de eerste keer zijn dat wij ons verbazen over de lage prijzen!
Vanmorgen om 11.05 worden we opgehaald voor een voorlichtingsbijeenkomst van OAD in restaurant Ming.
Ontbijt in het hotelrestaurant is van 07 tot 11.00 uur. We hebben een heerlijk ontbijt gehad: vruchten, koffie,
toast met eieren naar keuze. Echt verrukelijk.
Les en Bianca kwamen wat later, die waren nog bewusteloos toen wij naar het restaurant gingen.
Vanwege de jetlag waren we vannacht om half een wakker. Van de nood een deugd gemaakt en Wendy
gebeld. Verteld dat alles met de medicijnen in orde was gekomen en dat Les had gemopperd dat hij de eerste
dag al $ 7.- had uitgegeven voor een short en T-shirt.
In restaurant Ming werden ons adviezen gegeven over wat we moesten doen en laten. Bovendien konden wij
inschrijven op diverse excursies. We hebben ingeschreven voor 4 excursies in de 2 weken dat Les en Bianca
er ook zouden zijn. Tijdens de bijeenkomst stonden er wat hapjes voor ons klaar en koffie en thee. Bianca
vond de saté lekker.
Inmiddels was het lunch-tijd en wij besloten in het restaurant een hapje te eten. Toen wij bestelden zei
Bianca dat ze niet van vis hield, maar de saté leek haar wel wat. Dat bleek dus saté lilit te zijn, dus gemaakt
van vis. Wij werden na de lunch keurig weer naar ons hotel gereden.
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21.50 uur
Om een uur of 4 ‘smiddags zijn we met een taxi naar Kuta vertrokken. De chauffeur bracht ons naar de
drukste winkelstraat (Jl. Legian). Die straat schijnt ca. 3 km lang te zijn. Shops, shops, shops. Ik heb een
zilveren armband (Rp 90.000,- = f 18,)-en een dito broche gekocht (zelfde prijs). Bianca zocht een ring,
maar kon niet slagen.
Na genoeg rondgekeken te hebben zijn we met dezelfde taxi (de chauffeur had op ons gewacht) weer verder
gegaan. We hadden gezegd dat we ergens wilden eten. Hij bracht ons naar het strand van Jimbaran. Daar
vind je allemaal vis-eettentjes. De zonsondergang moet daar ook mooi zijn, maar wij kwamen te laat. Naast
de plaats waar wij zaten was net een Balinese bruiloft aan de gang van een stel Nederlanders. Wij konden
meegenieten van muziek en dans. Wat eten betreft, hebben wij ons tegoedgedaan aan lobster, groooote
garnalen en een red snapper. Je bestelt wat je aan verse vis wilt hebben aan de ingang. Alles wordt
gewogen, daarna ga je zitten en wacht af. Het bestelde wordt voor je bereid en dat krijg je dan geserveerd,
vergezeld van rijst, kankoeng, komkommer en tomaat en diverse sausjes. Een van de sausjes was puur
gehakte knoflook met olie en een druppie azijn. Les en Ernst vonden dat heerlijk. De muggen kennelijk niet,
want die lieten (gelukkig) verstek gaan. Toen we weer thuis waren, hebben we nog een poosje gedobberd in
het lauwe water van het zwembad. Daarna een lekkere warme douche en toen regelrecht naar bed!

27 september 1998

V

andaag al vroeg (08.00 uur) vertrokken voor een excursie naar het Noorden.
Onze gids was Putuh Sri, Sri voor het gemak. Een aardige Balinese, die ons in haar grappige
Nederlands vertelde over de Balinese gewoonten en het landschap waardoor wij reden. We hebben
veel gezien. Het landschap is echt zo mooi als op de bekende plaatjes over Bali.
De tocht ging van Sanur via Denpasar en Mengwi met daarna een stop in Baturiti. Daar konden we in een
restaurant met een prachtig uitzicht over sawahs even wat drinken.
Verder naar Bedugul, een dorpje waar zich de centrale fruit- en bloemenmarkt bevindt. Helaas waren we te
vroeg in het seizoen voor de durian, nangka, mangistan en salak. Salak was wel te krijgen, maar die was nog
niet echt goed rijp, dus wrang en zuur. Ik werd wel helemaal zenuwachtig van de mooie orchideeën die je er
kon kopen. Uiteindelijk kocht ik 3 cattleya’s van een jonge vrouw, die duidelijk net als ik van gemengde
afkomst (dus Indo) was. Zij attendeerde mij er ook op. Ik heb maar niet te veel afgedongen tenslotte is 6
gulden voor een mooie cattleya geen geld. Ik was dus ca. 18 gulden kwijt en zij had weer een goede dag.
In Bedugul kochten wij ook wat bananen en gekookte pinda’s voor de apen in het te passeren apenbos. Na
Bedugul vervolgden wij onze weg naar het Noorden en stopten inderdaad voor het voederen van de apen.
Een grappig gezicht. De beesten waren gewend aan mensen, maar lieten zich niet aanraken. Onder hen
bevond zich ook een moeder met kind. Bianca maakte ook een grappige opname van een wat oudere
apenheer die zich tegoed deed aan een restje Pepsi uit een gevonden blikje.
Bij het Beratan-meer, waar we stopten voor o.a. een kijkje naar de tempel in het meer en de aangelegde
tuinen, zag ik zomaar orchideeën in de greppel liggen!
Bianca zorgde nog voor een spectaculaire act. Ze ging met een dikke python op de video en van angst kneep
ze het beest bijna de keel dicht! Lachen man: een wurgslang gewurgd. Les heeft alles op video gezet. Ik ben
benieuwd hoe haar kinderen het zullen vinden, zo’n moedige mama.
We hebben echt ontzettend veel gezien. Helaas regende het in de bergen, maar zoals dat daar gaat: na 10
minuten scheen de zon weer. Bij Gitgit was een waterval te bewonderen, maar vanwege de afdaling en de
klim daarna, zijn Ernst en ik in het nabijgelegen restaurant gaan zitten.
Bij aankomst regende het, maar je kon aan het begin van de route een paraplu huren ad Rp 2000,- (40 cent
dus). Toen bleek dat er veel meer vraag naar was dan verwacht, werd de prijs opgeschroefd tot Rp 3000,(60 cent dus) tot grote ontsteltenis van een van de dames.
Nauwelijks waren de paraplu’s uitgereikt of de zon brak weer onbarmhartig door de wolken heen!
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Onderweg stopten we voor een korte wandeling langs de sawahs. Sri liet ons enkele bomen zien: een
cacaoboom, een kruidnagelboom en een nootmuskaatboom. Aanvankelijk wilden Ernst en ik niet mee
wandelen en keken wat rond. Ik vond daarbij een orchideetje tegen een boom
aangegroeid. Ik heb hem voorzichtig weggeplukt om mee te nemen naar
Nederland. Later vond ik er nog een van een andere soort, welke weet ik niet.
Toen de groep al maar verder trok en wij de bus ook niet meer zagen, hebben we
toch maar onze stoute (verkeerde) schoenen aangetrokken en zijn de wandelaars
gevolgd.
Door de modder glibberend (mijn sandalen heb ik daarna niet meer aan gekund)
bereikten we de anderen. Dat bleek bij een klein winkeltje aan de weg, iets
verderop van waar wij uitgestapt waren. Tot veler blijdschap hingen daar in een
boom twee kalongs, die de fotomodellen van de dag werden.
Verder noordwaarts passeerden wij Singaraja, Bali’s vroegere hoofdstad. Wat
een mooie stad!
We reden ook door een wijk met zgn. “Rumah Belanda”, woningen uit de
koloniale tijd. Prachtige huizen, die mij met heimwee vervulden naar ons huis in
Jakarta.
In Bali worden ieder jaar prijzen uitgereikt voor de schoonste en mooiste dorpen en steden en Singaraja
schijnt die prijs al meer dan eens te hebben veroverd, hetgeen mij bij het zien van deze stad helemaal niet
verwonderde.
In Lovina (echte naam Kalibubuk) hebben we lekker gegeten. Hoewel, we zijn bijna levend geroosterd. De
vlam sloeg in een pan!
Na het eten wilden wij een kijkje nemen op het strand en nauwelijks uit het restaurant werden we
‘aangevallen’ door een horde verkopers, waaronder veel kinderen. Ernst had ons al gewaarschuwd, want
toen hij naar (weer) het toilet moest dat achter het restaurant stond, werd hij al zowat aangerand.
Er waren twee jongetjes bij en Ernst vroeg of zij een pen wilden hebben. Natuurlijk wilden ze dat. Maar.. zei
Ernst, dan mogen jullie niet meer zeuren! Afgesproken dus. Maar in het vuur van hun verkoopdrift kwamen
ze toch weer op ons af. Toen ze Ernst echter herkenden, liepen ze gauw door!
Hierna ging de reis weer zuidwaarts door prachtige streken. Via Blimbing en Tabanan weer terug naar
Sanur, waar wij om een uur of zeven bij ons hotel werden afgezet.
Dit zou de langste excursie zijn die we zouden maken. Jammer alleen dat de stops zo kort waren. Ik zou
bijvoorbeeld wat langer op de markt in Bedugul hebben willen rondkijken. Als we nog eens op Bali
terugkomen, ga ik daar vast weer heen!
Moe maar tevreden in het restaurant een hapje gegeten.

29 september 1998
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anmorgen vroeg om ca. 08.15 vertrokken voor een tocht naar Ubud en Denpasar.
Onze chauffeur reed ons door binnenwegen (vanwege het spitsuur richting Denpasar), hetgeen wij
heel leuk vonden, omdat we zo een indruk kregen van hoe de bevolking woont. Bali is o.i. toch
welvarender dan menig ander Indonesisch eiland (bijv. Java). Onderweg maakten we een stop bij
een batikfabriek, waar ook ikatstof werd geweven en waar ons de respectieve technieken werden uitgelegd.
We hebben ons aan een viertal schilderijen bezondigd.
Ook van het houtsnijwerk dat we bij de volgende stop te zien kregen, waren de prijzen in die verhouding.
Bovendien hanteerden ze 2 soorten prijzen: één voor Amerikaanse toeristen en één voor Nederlanders, van
wie bekend was dat zij meer op de hoogte waren van de Balinese kunst. De Amerikaanse prijzen stonden in
US$ aangegeven. De prijzen voor Ned. toeristen waren de helft daarvan en dan in guldens. Dus feitelijk een
kwart van de Amerikaanse prijzen!
(Bijv. $ 300,- = f 150,- i.p.v. f 600,-.)
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Op naar Ubud, waar we eerst nog de pasar bezochten. Druk, druk, druk en niet al te fris ruikend op sommige
plekken. Iets buiten Ubud zijn we een hapje gaan eten in het restaurant van hotel Cahaya Dewata. Bij onze
aankomst begon het gamelanorkest bij de ingang te spelen. Het bleek dat het bestond uit familieleden van
onze chauffeur! We daalden af naar het restaurant waar we werden getrakteerd op een adembenemend
uitzicht. Een gedeelte van het hotel en het restaurant waren tegen een berg aan gebouwd. Les besloot
onmiddellijk daar een stuk land te gaan kopen! Met sawahs, waar hij dan wel grasvelden van zou maken. Er
stroomde een riviertje (de Ayung) door waar wild water rafting beoefend werd.
Ook het eten was heerlijk. Let wel dit was een duur hotel. Met z =n vijven waren we. incl. drankjes en fooi, $
22.- kwijt!
Hierna zijn wij naar Denpasar gereden. Ernst had van Theo een tekening gekregen met aanwijzingen waar
hun oude huis ongeveer moest staan. Onze chauffeur wist zo de plek te vinden. We parkeerden de auto aan
de alun-alun en gingen te voet verder. We vonden het huis en Ernst herkende het meteen. De oude dame, die
Theo, Don en Wendy ook al ontmoet hadden, woonde er nog steeds. Ernst mocht binnenkomen en Les heeft
binnen gefilmd. Het deed Ernst wel wat het oude huis te kunnen bezoeken. Het was het enige huis dat uit de
oude tijd nog overeind stond. De andere huizen uit de toenmalige buurt waren alle al vervangen door hoogbouw; d.w.z. op Bali mag een gebouw niet hoger zijn dan de hoogste palmboom.
Toen we thuis gearriveerd waren om ca. 6 uur de kinderen gebeld. Alles ging goed.
=s Avonds om 8 uur was er op het terrein van ons hotel een dansavond met diner.
Ernst heeft bij de sluiting daarvan nog mee-gejoget. Ik ben benieuwd wat de kleinkinderen zullen zeggen als
ze de video zien.
Morgen gaan we al vroeg weer op een excursie: Barong, Ubud en Tanah Lot.

30 september 1998

V

andaag een excursie gemaakt naar Ubud en Tanah Lot.
Deze excursie begon met het bijwonen van een barong-voorstelling.
Ook nu was Sri onze gids. Leuke meid.
We kregen een blaadje uitgereikt met daarop de uitleg van de voorstelling. Ze moeten die toch maar
eens laten lezen door een ‘native speaker’, dit keer van het Nederlands.
Na de voorstelling bezochten wij een zilversmederij. Voor ons niet meer zo nieuw na gisteren. Deze winkel
had echter ook een leuke collectie gouden sieraden en Ernst vond het goed dat ik een ring uitzocht. Sri hielp
mij met afdingen.
Daarna vervolgden wij onze weg naar Ubud. Daar bleek dat tegenover de pasar zich een koninklijk paleis
bevindt. Wij mochten het bezichtigen. Prachtig. De familie woonde er nog steeds en was, naar Sri vertelde,
zeer welvarend. Omdat echter het bedienend personeel sterk in aantal was afgenomen, waren er vertrekken
over en die werden opgeknapt en verhuurd. Een kamer kost $ 40.- incl. ontbijt, wat een schappelijke prijs is.
De kamers zijn prachtig versierd. Alle dakranden en deuren en deurposten zijn van houtsnijwerk voorzien en
goudkleurig. De verf komt uit Nederland. Het houtsnijwerk van de koninklijke vertrekken is gedeeltelijk met
bladgoud bedekt.
Na het paleisbezoek zijn wij gaan lunchen. We kregen een kleine rijsttafel aangeboden. Eenvoudig, maar
smakelijk. Hierna kregen wij 2 uur de tijd om zelf rond te shoppen.
Het was bloedheet en mijn T-shirt was doorweekt. Ik heb toen in een boetiekje een witte blouse van Balinees
kantwerk gekocht met véééél gaten. Ik heb hem gelijk aan gehouden. Ernst en ik hebben daarna nog wat
gedronken in een restaurantje met uitzicht op een bos. Omdat het zo warm was hadden wij geen zin om nog
langer rond te lopen en keerden terug naar ons busje. Sri en de chauffeur zaten er ook. We zijn lekker buiten
de bus onder een grote boom op de pasarstoep gaan zitten. Kort daarna kwamen Les en Bianca ook. Die
waren eerst de pasar opgestruind en hadden in een straatje daarachter wat gedronken in een restaurantje.
Toen de anderen ook terug waren, zijn we vertrokken voor een bezoek aan het Neka-museum. Daar was tot
mijn verbazing ook moderne kunst te bezichtigen.
Sri heeft voor Ernst aan een van de museumbeambten gevraagd zijn naam in het Sanskriet op te schrijven.
Dat was moeilijk, omdat ze geen combinatie van 4 medeklinkers achter elkaar kenden (Ernst).
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Om ca. 3 uur vertrokken wij richting Tanah Lot. Een mooie rit van ca. 1 uur. ’t Is er prachtig. We hebben er
de zonsondergang afgewacht. Helaas was het wat bewolkt, maar ik heb toch een paar mooie foto’s kunnen
maken. De vloed kwam met metershoge golven. De tempel was nog te bereiken bij eb. Les en Bianca zijn ook
nog naar de grot geweest, waar een slang moest vertoeven. Toen ze daar aankwamen zagen ze een bordje
met “heilige selang” en een opgerolde ringslang. Bij de ingang zat een mannetje aan wie ze Rp 1000,entreegeld moesten betalen. Les zei: “Volgens mij, gaat die heilige selang ’s avonds in een mandje mee naar
huis tot de volgende dag.”
Ook hier de hele weg vanaf de parkeerplaats, via de pasar (waar we lekker kleponnetjes hadden gekocht en
gegeten en waar we niet ziek van zijn geworden), langs de winkels een hazzle van verkopertjes met
briefkaarten, aapjes gemaakt van kokosnoten, zeilbootjes enz. enz. Toen Ernst ondanks lang aandringen van
de desbetreffende verkoper bleef weigeren, zei die: “Bojok!” Sri was daar erg verontwaardigd over. Wij
moesten alleen maar lachen.
Sri had ons verteld, dat bij zonsondergang uit de grot onder de rots een grote vlucht vleermuizen zou komen.
En wij maar wachten, maar niks hoor. Geen vleermuis gezien. Verkeerd geïnstrueerd door OAD. Om een
uur of 7 zijn we toen maar vertrokken. Wij waren de laatsten van het gezelschap die bij ons hotel werden
afgeleverd.
Het was een gezellige, maar wel wat lange dag.
Na ons wat opgefrist te hebben, zijn we in het hotelrestaurant gaan rijsttafelen.
We besloten maar niet te gaan zwemmen.
Morgen willen we naar Kuta.

2 oktober 1998

W

at zijn we toch moedig. Vanmiddag om 4 uur gaan we naar het Bali Bird Park, waar we ook
zullen dineren en tot slot van de avond gaan we naar een kecak-voorstelling.
Intussen heb ik een oogje geworpen op de vorderingen aan ‘mijn’ ei*). Hij wordt prachtig. De
schilder is er heel trots op dat ik het resultaat zo mooi vind. Een Zweedse toeriste wilde het ei hebben, maar
hij zei dat dit ei al voor iemand bestemd was. Ik wil straks als het ei klaar is, zijn naam op een blaadje
papier.
*) Op het terrein van ons hotel zat een man die eieren beschilderde. Kleine kunstwerkjes waren het. Bianca en ik
hadden er al enkele gekocht en ik had er nog een besteld.

22.00 uur
De excursie was zeer geslaagd.
Prachtige vogels gezien. ’t Was wel weer bloedheet vooral in de gesloten tropisch-regenwoudkooien. Ergens
langs een pad zag Ernst blauwe kiezels en hij vroeg Roos waar die vandaan kwamen. Toen ze vertelde dat ze
uit Ambon kwamen, heeft hij er twee opgeraapt om naar Nederland mee te nemen. Eén ervan is voor Don.
Het diner in het restaurant van het vogelpark was prima. Goed verzorgd. Terwijl wij daar zaten viel er een
kleine tokèh op mijn mouw. Tot grote ontzetting van een groepje natuurvreemde Amsterdammers, die alles
maar eng vonden.
De wc’s in dit restaurant waren brandschoon. Gek, hè, zoiets verbaast je dan.
Na het diner werden we afgehaald door mannen die ons met toortsen bijlichten. Het was stikdonker en ook
tijdens de voorstelling was er niet veel bijverlichting, vandaar de schimmige opnamen. De dans was
spectaculair. Vooral de vuurdans van een van de dansers die in trance was gebracht.
Na afloop van de voorstelling konden de mensen zich laten fotograferen met de acteurs. Ernst ging van de
tribune af om de kinderen pennen en snoep te geven. Tot zijn grote verbazing vroegen de ouderen er ook om!
Roos, onze gids, vond het hartstikke leuk dat we eraan gedacht hadden iets voor de kinderen (en naar nu
bleek ook voor de volwassenen) mee te nemen.
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Om ca. 21.30 uur waren we weer terug bij het hotel. We hebben weer een volle dag gehad.
Morgen gaan we erop uit met een ‘glass bottom boat’.
Bianca heeft de kinderen nog gebeld. Alles gaat prima!
P.S.: Ernst had vanmorgen een vervoersavontuur.
De ATM hier in de buurt deed het (weer eens) niet. Op aanraden van de
‘vuller’ zou hij naar het Bali Beach hotel gaan, maar omdat het een flinke
wandeling zou betekenen en het niet echt een wandeltemperatuur was,
besloot hij een taxi te nemen. (Kosten Rp 5000,-= f 1,=). Toen hij terug
wilde was er geen taxi, maar wel ander vervoer: achterop de motorfiets.
Hij kreeg een helm op en daar gingen ze op weg. Zijn eigen hoed tussen z’n dijen geklemd achterop bij een
kretekrokende hell’s angel! Jammer genoeg hebben we het tafereel niet mogen aanschouwen!

6 oktober 1998

E

xcursie naar Oost-Bali. Ook dit keer was Roos onze gids. Zij komt uit Jakarta en raadde ons af naar
Jakarta te reizen, toen wij haar vertelden wat eigenlijk onze plannen waren.
Overal hangen rode vlaggen en banieren ter ere van Mega. Zij is hier op Bali erg populair.
De demonstraties verlopen hier rustig. Je kunt je met een gerust hart op straat begeven.

Onderweg stopten we bij een Balinees woonerf. Aan de poort staat aangegeven hoeveel mannelijke en
vrouwelijke personen er wonen.
Het erf heeft aparte onderkomens voor ouders, zoons, dochters. Dit erf werd bewoond door een
grootmoeder, zoon + vrouw en kind. Je komt het woonerf binnen door een poort. Ongeveer een halve meter
achter die poort, in het verlengde van de ingang en iets breder dan die ingang, staat een muur van ca. 1,60
m. Die muur staat daar om de boze geesten te weren. Die kunnen nl. alleen recht vooruit gaan èn ze kunnen
niet springen. Als ze dus tegen die muur stuiten, keren ze zich weer om en verlaten het erf. De mensen daar
hadden stromend water en elektriciteit, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Echt arm waren ze niet,
maar rijk is anders.
Op dit erf stonden 7 tempels!
We hebben een tempel bezocht van de vuurgod. Oorspronkelijk zouden we de Besakih-tempel bezoeken,
maar vanwege de topdrukte (tempelfeesten t.g.v. de volle maan + bezoek van Megawati) is daarvan
afgeweken, omdat we anders in een verkeersopstopping terecht zouden komen en veel te laat terug zouden
zijn. Allemaal kregen wij een selendang en een sarong om. Ik ben benieuwd hoe de kinderen zullen reageren
op het zien van hun vader en hun opa in een rok!
Op het erf van de tempel stond een prachtige waringin. Te groot om op video of foto te zetten.
Toen we weer buiten stonden werden we natuurlijk weer aangerand door de plaatselijke handel.
De tocht ging verder langs prachtige panorama’s en bracht ons o.a. bij een dorpje waar wij werden
bestormd door een horde kinderen die snoep en pennen wilden. Sommigen waren echt rakoes. Ernst heeft
voor sinterklaas gespeeld. Toen alles hem wat te dol werd heeft hij het snoepgoed rondgestrooid.
We maakten een stop in Candidasa voor de lunch. Het strand daar is niet zo mooi als bij Sanur.
Van Candidasa uit reden wij naar Tenganan. Een van de slechts drie overgebleven dorpen waar uitsluitend
oorspronkelijke Balinezen wonen (Bali Aga). De mensen van deze dorpen mogen alleen met hun
dorpsgenoten trouwen. Zo houden ze hun grondbezit bijeen. Trouwen ze met iemand van buiten, dan moeten
ze uit het dorp weg. Ze mogen zich wel buiten de dorpsmuren vestigen, maar maken geen deel meer uit van
de gemeenschap en hebben geen deel in de bezittingen. Dit gaat nu al eeuwen zo, maar we hebben geen
tekenen van inteelt (Down-syndroom) kunnen constateren.
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Fotoblad 4 bij vakantiedagboek Bali

37

De mensen zijn vriendelijk en helemaal niet opdringerig. Het dorp ziet er netjes en schoon uit. Vele
winkeltjes in Tenganan waren gesloten, omdat de mensen zich voorbereidden voor de tempelfeesten ter
gelegenheid van de volle maan.
Wij hebben ook nog de tempel bij de vleermuizengrot
bezocht. In die grot huizen duizenden vleermuizen en
twee pythons delen deze (voor hen) Luilekkerland-grot
met ze. Een hels lawaai en een niet al te fris aroma.
In Klungkung hebben we het museum bezocht. Niet
veel bijzonders, behalve de vissen in de omringende
vijvers.

…
Les en Bianca zijn een beetje verdrietig omdat ze
morgen weer naar huis moeten.

7 oktober 1998

H

elaas zit het er voor Les en Bianca weer op. Vanmorgen zijn ze om ca. 11.30 van het hotel
afgehaald. We hebben eerst nog een laatste mixed fruit gedronken en ze hebben twee verpakte club
sandwiches meegenomen. Het waren leuke dagen met ons vieren.

’t Is nu 19.50 uur. Les en Bianca zitten nog te wachten op Kuala Lumpur Airport. Ze vertrekken pas om
23.25 uur.
We missen onze maatjes wel.

30 oktober 1998

W

e zijn allang weer terug in Nederland. Storm en wind zijn nu ons deel. Heimwee naar Bali wil
maar niet slijten.
Ik merk dat ik op 13 en 14 oktober niets heb aangetekend. Al depressief vanwege het naderende
vertrek, denk ik.
Voordat mijn geheugen me in de steek laat, schrijf ik op wat we die dagen nog hebben gedaan.
Toen wij de 12e thuiskwamen, lag er een briefje van onze
favoriete taxichauffeur. Hij was langs geweest en had ons niet thuis getroffen, maar de 13 e was hij
beschikbaar. De afgelopen dagen hadden we al regelmatig om hem gevraagd bij de centrale, maar hij was
vrij. We hebben gelijk de taxicentrale gebeld en hem voor de volgende (onze laatste) dag om 10 uur besteld.
Toen we die morgen om ca. 9.45 uur naar de hal liepen, zat hij al op ons te wachten.
Hij stelde voor om naar Sukawati te gaan. Daar is nl. een heel grote kunstmarkt: Pasar Seni Sukawati. Hij
vertelde ons dat de winkels in Sanur, Kuta en Ubud daar hun artikelen kochten om ze vervolgens voor veel
meer geld weer door te verkopen.
We waren benieuwd en gingen er graag heen. Op de heenweg kwamen we langs veel bekende dorpjes, o.a.
Celuk. We passeerden ook een brug, die nog uit de Nederlandse tijd stamt. Ernst heeft er een foto van
genomen, indachtig het feit dat wellicht zijn vader er nog aan meegewerkt had.
Aangekomen in Sukawati zagen we daar inderdaad een grote kunstmarkt, waar van alles te koop was en
vaak ter plekke gemaakt. Jammer dat we al ‘uitgekocht’ waren, maar we houden deze pasar wel in
gedachten voor de volgende keer.
Op de terugweg heb ik in Celuk bij dezelfde smederij als op onze Lovina-excursie, nog een ring gekocht. We
zijn daarna naar Kuta gegaan, waar wij bij Matahari voor het laatst nasi campur hebben gegeten. Al met al
waren we ca. f 14,- kwijt aan de taxirit, maar we hebben de chauffeur een flinke afscheidsfooi gegeven. We
hebben zijn visitekaartje bewaard. Tot ziens Fatah Hidayat!
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‘s Avonds was er bij het hotelrestaurant de wekelijkse dansvoorstelling. We hebben er ons laatste uitstekende
diner gegeten. Na afloop kwamen de bedienden die de volgende morgen niet aanwezig zouden zijn, afscheid
van ons nemen, onder wie ook de bewaker.
Ook na ons ontbijt op de 14e kwam het toen aanwezig personeel afscheid nemen.
Alles wat we niet wilden of konden meenemen, hebben we aan ons kamermeisje gegeven. Ze was er heel blij
mee.
Nyoman had inmiddels de dag tevoren al zijn witte orchidee meegenomen en de tuinman kwam zijn portie
halen.
Om half 12 werden wij afgehaald.
Einde verblijf Peneeda View. Tot (spoedig?) ziens!
…
De tijd die we op Kuala Lumpur moesten wachten (6 uren!) kwamen we genoeglijk door met nog 2 andere
stellen. Maar daarna volgde een schier oneindig lange reis! Dit zal ons er echter niet van weerhouden om
Bali binnenkort weer te bezoeken!
En dat hebben we dan ook gedaan van 23 februari tot 24 maart 1999.
Op die reis hebben we nog meer indrukken opgedaan. We zijn op plaatsen geweest die nog niet zo door
toeristen zijn ontdekt. We hebben kennisgemaakt met weer andere mensen dan die we op de eerste reis
hadden ontmoet We hebben van nog veelmeer moois genoten. Maar daarover vertel in misschien een
volgende keer!
Joyce Ripassa-Schalk, Heemskerk

WAT IS OUD?

N

iet zo lang geleden gingen wij op bezoek bij vrienden. De moeder van onze vrienden, alweer 85 jaar
geworden, was er ook. Een opgewekte, vrolijke oude dame die nog zelf auto reed.
Het gesprek kwam op het ouder worden en ik grapte dat “krakende wagens het langst duren”,
Enthousiast duwde ze mij het artikel in de hand dat ze onlangs had gelezen. Een artikel
geschreven door een vrouw die qua jaren niet meer tot de allerjongsten behoorde.
Een artikel dat begon met: “Ik ben een ouder-wordend mens. Zo een die bij
verkeersongevallen en moorden in de kranten vermeld wordt als “de bejaarde
vrouw”. Zo een die je als verpleegkundige “oma” of “opa” noemt. Zo een die je een
stoel in de knieholtes schuift en vast naar beneden duwt – alsof ze dat zelf niet kan.
Of die je in de lift duwt, nog voor de deuren helemaal open zijn …”
Zo ging het verder. Wat een geweldig artikel! Wat een herkenbare situaties! Wat een
pleidooi voor eens een andere benadering van het oud-zijn; zonder neerbuigendheid,
zonder overhulp-vaardigheid. Het was de “oude dame” uit het hart gegrepen! Ze was er
zo gelukkig mee, dat ze de schrijfster had opgebeld. Wat hadden ze samen gelachen
toen ze de schrijfster vertelde over die voetballende jongens bij de bushalte. Hoe één van het
stel haar plotseling in de gaten kreeg en de anderen toeriep: “Pas op die oude vrouw daar …”.
En
hoe ze toen even, héél even maar, omgekeken had om te zien waar “die oude vrouw” dan wel stond.
Als twee jonge meiden hadden ze samen gegiecheld om al die anderen die denken dat oud zijn alles te maken
heeft met de jaren die achter je liggen. Ze moesten eens weten, al die “jongeren” die soms zo mateloos oud
kunnen zijn. …
Want jong, dat ben je als je luisteren kunt en ook nog lachen. Jong, dat ben je als je kunt waarnemen wat er
om en in je gebeurt en dat kunt accepteren en verwerken.
Jong, dat blijf je als je positief blijft denken en niet blijft steken in het oude, in gisteren. Als je telkens de
ander en jezelf een nieuwe kans geeft.
Jong, dat ben je of dat ben je niet. …
Ze is nog zo heerlijk jong, die “oude dame” van 85!
Anton Ripassa, Heerenveen
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EEN FLES COINTREAU

O

p 5 december 1998 had het gesneeuwd. Zelfs de Goedheiligman was
door het weer verrast. Een bejaarde vrouw moest toch door het
winterweer naar de winkelwijk om het een en ander in huis te halen.
Dik aangekleed ging ze op weg. Sommige plekken op het trottoir waren
glad; ze werd er door een haar onbekende dame op geattendeerd. Bibberend van
de kou en voorzichtig lopend, bereikte ze de grote kruidenier. Na het nodige
ingeslagen te hebben, bleek haar dat er genoeg geld over was om een St. Nicolaascadeau te kopen voor haar oudste dochter en haar schoonzoon.
Ze stak de straat schuin over en stapte door de schuifdeuren Gall & Gall binnen. Een
lange jongeman achter de toonbank keek emotieloos naar de door kou bevangen
bejaarde. “Waarmee kan ik u van dienst zijn?” Bibberende van de kou zei de vrouw,
alsof zij er zelf hard aan toe was: “Een fles Cointreau, maar wel in een kartonnen doos.”
Het eerst zo emotieloze gezicht van de verkoper straalde opeens. Het viel zelfs zo op, dat de vrouw zich
afvroeg of zij de eerste klant van die ochtend was. Vriendelijk zei hij, terwijl hij van achter de toonbank
vandaan kwam: “Een ogenblikje, mevrouw. Het gevraagde moet ik uit het magazijn halen.” Na lang zoeken
kwam hij echter met lege handen terug. “Nog een momentje, mevrouw, ik zal het even aan mijn chef
vragen.”
Achter de toonbank bleek een kleine ruimte te zijn, waar de chef iets aan het ordenen was, te horen aan het
rinkelen van flessen. Een fluisterende gesprek volgde. De chef kwam tevoorschijn. Hij groette heel
vriendelijk, terwijl hij de verkleumde klant onderzoekend opnam. Met zijn helper verdween hij richting het
magazijn.
Ondertussen liep de bejaarde vrouw heen en weer in de winkel om op temperatuur te komen. Opeens zag zij
de gevraagde fles in een rek staan. Zij vroeg zich af waarom de heren zo moeilijk deden door in hun
voorraad te duiken, terwijl de gevraagde fles daar stond.
Eindelijk kwam de jongeman terug met een grote grijns op zijn gezicht en in zijn handen een grote gesloten
doos met het forse opschrift COINTREAU. “Ik heb hem”, zei hij triomfantelijk. De klant echter keek op
haar beurt heel bedenkelijk naar de grootte van de doos. Aarzelend vroeg ze: “Daar kan toch niet alleen één
fles in zitten?” “Nee, hier zitten zes flessen in. U vroeg toch om een kartonnen doos met Cointreau?”
Ondanks de koude waren de hersenen van de vrouw beslist niet bevroren. Kien zei ze: “Elke fles zit toch in
een nette vierkante kartonnen doos? En ik vroeg om een fles Cointreau in een kartonnen doos.”
Nu was de verkoper van zijn stuk gebracht. De chef, die het gesprek had aangehoord, kwam naderbij. Omdat
de verkoper blijkbaar niet adequaat kon reageren op de ontstane situatie, zei de chef: “Het hindert niet, hoor
mevrouw. De voorraad in de winkel moet toch worden aangevuld.”
Het verzoek van de klant om de doos in sinterklaaspapier te pakken, kon niet worden ingewilligd. Zij hadden
uitsluitend inpakpapier dat op de inhoud van de koopwaar was gericht. Gedurende het inpakken volgde een
lange stilte. Het zat er wel in dat de gedachten van klant en verkoper over hetzelfde gingen. Opeens kreeg de
vrouw de slappe lach. Zij zag zich al met zo’n grote doos over de gladde straat lopen! Een doos, die voor
haar niet te tillen was!

De jongeman bleek nu geheel van slag. Hij deed heel wild met het inpakpapier, waardoor het
scheurde. Gelukkig ging hij met het tweede vel rustiger om. Ten slotte prijkte er nog een mooie
kokarde boven de verpakking van de ene gevraagde fles Cointreau.
A. Weijgers-Honken Ogelwight, Heemstede
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KASTEEL DE DILLENBURG
Voor bijna alle bejaarden is het een heel grote stap genoodzaakt te worden huis en

Voorwoordhaard te verlaten, omdat ze in hun eigen omgeving niet meer voor zichzelf kunnen
zorgen. Het komt ook wel voor dat de kinderen het een groot risico achten wanneer één van de
ouders op een bepaald moment ziek wordt en hij/zij alleen thuis ligt. Opname in een
verzorgingshuis impliceert het verlaten van de eigen, vertrouwde omgeving, waarin ze vele jaren
hebben gewoond. De herinneringen aan gebeurtenissen in en om het huis wekken veel beroering en
emoties. Een nieuwe, aangeklede kamer, zelfs nieuwe meubels of een nieuwe garderobe zijn voor
velen een minuscule pleister op de verhuiswonde.
Opname in een verpleeghuis geeft nog meer innerlijke problemen, vooropgesteld dat men nog
geestelijk bij is. Het vertrek van de o-zo-bekende omgeving en de intrede in een woonoord laat men
– soms – uiterlijk gelaten over zich heen komen, omdat het niet anders kan.
Zelf bejaard zijnde, zie ik het als een laatste etappe, waarin je veel van je zelfstandigheid gaat of
moet inleveren. Je komt dan in een verzorgde fase van je laatste levensjaren. Of de mens zich in de
nieuwe situatie kan aanpassen, hangt af van ieders persoonlijkheid en karakter. Een vriendin van me
is zo’n aparte, blije vrouw, die tot de hoge uitzonderingen behoort door HAAR visie op een
verzorgingstehuis. Haar zienswijze is vervat in het nu volgende historische verhaal.
De Dillenburg
Mijn tien jaar oudere vriendin Zus mocht na een ingrijpende operatie niet huiswaarts keren. In het
ziekenhuis kreeg ze te horen dat ze haar intrek zou nemen in het verzorgingshuis De Dillenburg te
Alkmaar. Bij het vernemen van de naam kwam er een intens blij gevoel over haar. Eerstens deed de
naam haar aan een KASTEEL denken. Tweedens ging ze een verzorgde tijd tegemoet.
Na enige dagen ontving ik een uitgebreid verslag over het leven in genoemd ‘slot’.
Zij is daar een van de vele bejaarde prinsessen, die het grote kasteel bewonen.
Prinsen zijn in de minderheid.
Iedere ‘hoogheid’ bewoont zijn/haar eigen privé domein, waarin ze zich meestal terugtrekken.
Regelmatig worden ze bezocht door in wit livrei gestoken vriendelijke – overwegend vrouwelijke –
lakeien. Deze brengen op gezette tijden een koele of warme drank, de schone was en zo nodig
medicijnen. Creatieve activiteiten, zoals lezingen, toneeluitvoeringen, gezamenlijk zingen in een
daarvoor bestemde zaal, wisselen elkaar af. Men hoeft zich geen moment te vervelen.
Dagelijks een driegangenmenu voorgeschoteld krijgen is een feest. De bewoners kunnen een week
van tevoren een keuze maken uit de aangeboden spijskaart. Wat een voorrecht, wat een weelde!
Om die reden heeft de desbetreffende ‘prinses’ de kok en zijn maten schriftelijk bedankt voor de
zorg aan het dagelijks eten besteed. Verrast door de, nooit eerder voorgekomen, dankbetuiging
kwam de Chef de Cuisine persoonlijk kennismaken met deze exclusieve schrijfster.
Voor de deur van bijna elk ‘paleisje’ staat een eenpersoonskaros, die ze met handbediening in
beweging kunnen zetten. Met de lift kunnen ze ook van de ene verdieping naar de andere. Zij die
nog mobiel zijn schrijden waardig overal in het kasteel rond en ook daar buiten.
Prinses Zus geniet van elke minuut. Zij is een persoon die een dag wel besteed. Niet alleen met het
bezoeken van andere burchtgenoten of evenementen buiten het kasteel, maar ook in eigen domein is
zij actief bezig met handwerken of schrijven. Krijgt ze bezoek van familie of vrienden, dan
bestempelt ze de tijd als “Gouden Momenten” of “Gouden Uren”. Heeft de uittocht plaatst gehad,
dan geniet ze nog na. Overdenkt het gesprokene of waarom gelachen werd.
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KLAARTJE EN HAAR ADOPTIEKUIKENS

H

alf januari 1998 was Klaartje, een van onze Wyandotte-hennen, broeds geworden.
Na drie weken trouw op haar eieren gezeten te hebben, bleek dat er niet één enkel ei
bevrucht was.
Ik haalde Klaartje uit het leghok en zette haar buiten tussen de andere hoenders. Haar eieren gingen
de compostbak in.
Begin april kreeg ik van Harry van Nek een seintje dat er ruimte over was in zijn volautoma-tische
broedmachine. Ik verzamelde eieren van andere hennen, die nu volop
legden en bracht twee doosjes van tien naar Harry. Rond koninginnendag
werden de kuikens verwacht. Het zou het mooiste zijn als voor die tijd
ook een van de hennen broeds was. Klaartje wilde nooit haar ei
deponeren in een van legkastjes in het kippenhok. Met al haar leggende
vriendinnen in de buurt werd het volgens haar te druk in het hok. Ze liep
van de kippenren door een poortje naar de boomgaard, sprong over een
afscheiding van een meter en kwam op het puppyweitje terecht. Door een
opening in de kennel liep ze nar het nachtverblijf van de Berners. Hier
liggen twee matrassen voor de beide teven tegenover elkaar. Tegen de
rechterwand aan ligt de werpkist voor de puppies en daartegenaan hun
loopbox.
In die werpkist legde Klaartje elke dag haar ei in een speciaal voor haar geprepareerde kartonnen
doos. Het telefoontje van Harry kwam eigenlijk iets te vroeg, Klaartje was net broeds geworden.
Wyandotte-hen

Met de eendagskuikens in een kartonnen doos liep ik richting hondenhok.
Hoe vertellen wij dit aan Klaartje?
De bodem van de werpkist was bekleed met kranten. Daarop lag voldoende stro. Aan het plafond
van het hondenhok had ik een schroefoog gedraaid, daaraan hing de warmtelamp. Klaartje zat
behaaglijk in het stro op haar eieren toen ik binnenkwam. “Klaar, ik heb wat leuks voor je”, begon
ik Verder dan die ene zin ben ik nooit gekomen. Ze draaide haar kop naar me toe en keek me aan
met zo’n blik in haar ogen van: “Wegwezen jij!” Op mijn knieën deed ik één voor één, en dat
twintig keer, de piepende kuikens in de werpkist. De kuikens liepen wankelend naar de broedse hen.
Dat was niet iets te veel voor Klaartje. Luid kakelend vloog ze van haar eieren, de werpkist uit.
Klapwiekend stormde Klaartje de kennel in en de puppywei op. Haar vriend Bassie rende uit de
boomgaard op haar af. Klaartje deed hem verslag van de invasie in het hondenhok. Ik was haar
achterna gelopen en pakte haar op, nam haar in mijn armen en spraak haar geruststellend toe. Bij de
werpkist gekomen, zette ik haar tussen de bruine kuikens. Weer vloog ze de kist uit. In de werpkist
had ik vers water en opfokvoer in een klein bakje voor de kuikens klaargezet. De toegang tussen
nachthok en kennel maakte ik dicht, zodat Klaartje genoodzaakt was in het hondenhok te blijven. Ik
ruimde haar eieren op. Op de rand van de werpkist bekeek ze het rumoerige volkje onder haar. Ze
vatte het niet. Pas drie dagen broeds en nu al kuikens? Dat kan toch niet? Lijkt weltoverij!
Het jammerlijke gepiep deed haar moederhart toch besluiten de werpkist in te springen. In een mum
van tijd zaten de kuikens onder haar vleugels, voor zover dat met 20 stuks kon. Even later was het
stil in de kist. Klaartje had haar kroost geadopteerd.
Drie dagen in de werpkist met de kleintjes vond Klaartje lang genoeg. Het werd tijd om naar buiten
te gaan. Ze sprong de kist uit en liep luid tokkend door de kennel naar het weitje en ze begreep maar
niet waarom de nog jonge kuikens haar niet achterna kwamen.
Ik verzamelde ze in een kartonnen doos en bracht ik ze bij haar. In een mum van tijd werd de kloek
omringd door haar kroost. Klaartjes opvoedingstaak kon nu beginnen.
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Bassie was naar de omheining gekomen en zag zijn vriendin met de
kinderschare. Hij sloeg met zijn vleugels en gaf een kreet van
bewondering: “Wauw, zijn dat de mijne?” De andere hennen kwamen
op een holletje naderbij. De rest van de toom bevond zich in de
boomgaard.
Klaarjes gezin in de puppywei. Door het gaas zagen de kuikens hun
familie. Elke dat hoorden ze het gekraai van Goofy, hun grootvader,
Bassie, hun vader, en de jonge hanen Cristo en Dominique.
De kuikens kregen de eerste 8 weken opfokmeel, daarna opfokkorrels
en met 18 weken onderhoudskorrels. Ze zijn stapel op andijvie en mais
en er wordt fel gestreden op de kaas die speciaal voor hen in kleine
stukjes wordt gesneden.

Wyandotte-haan

Van de twintig kuikens bleken er maar twee goudblauw gezoomd te zijn. De andere kuikens hadden
alle kleuren van de regenboog.
Met 8 weken werden ze geringd. De twee goudblauwen kregen de namen Jip en Janneke. De andere
gingen naar Bertus, onze rietdekker die in Veenendaal woont.
Met 7 maanden schreef ik Jip en Janneke in voor de clubtentoonstelling van De Vriendenkring.
Deze show vond op 20, 21 en 22 november 1998 in Wolfheze plaats. De keurmeester H. Geerts uit
Nieuwleusen gaf mijn beide hoenders het predikaat Zeer Goed. Met dit resultaat was ik best
tevreden. Ik was ook trots op Klaartje die al haar energie had gegeven aan het grootbrengen van de
broedkuikens. Dat heb je met hoenders, waaronder Klaartje, die in hun jonge jaren door mij uit de
klauwen van een havik gered zijn!
R. de Graaf-Weijgers, Wolfheze

WAAR IS DE JUBEL?

A

ls vierde stond ik in de rij voor de kassa van de doe-het-zelfzaak.
Het was druk en alles duurde wat langer, want er zat blijkbaar
een
nieuwe caissière, die ook nog niet feilloos aansloeg, wat de man
die aan de beurt was hoorbaar irriteerde.
Het meisje raakte van schrik helemaal van slag.
De oudere, wat morsige man voor me, draaide zich verontwaardigd naar
me om en
zei: "Waarom moet die man dat aardige kind nou zo afsnauwen? Weet u wat
er bij veel
mensen fout zit tegenwoordig? De jubel is zoek! Vroeger had je ook wel eens haast, was het leven
ook niet altijd even makkelijk, maar iedereen had volop jubel. Die is nu weg en je kunt 'm nergens
kopen."
Terwijl ik mijn spullen op de lopende band zette en een vriendelijk praatje begon met het nog hevig
nablozende meisje aan de kassa, dacht ik: Man, eigenlijk heb je gelijk en wat bracht je dat leuk
onder woorden. Maar wat is nu eigenlijk "jubel"? Verdraagzaamheid misschien? Enfin, er moet
meer jubel zijn en komen!
Anton Ripassa, Heerenveen
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