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CALIFORNIA CALLING

E

n, beste mensen, hebben jullie een goede zomer en een prachtvakantie gehad?
Mijn drie 'Nederlandse' broers plus familie hebben zelfs een maand lang
heerlijk op 'Paradise Island' Bali doorgebracht en zijn vast en zeker lekker
bruin gebrand onder de tropenzon! En hoe is het de andere Ripassa-familieleden
vergaan? Nog elders in (Zuid-)Europa geweest? Horen we daarover in de
volgende Waringin?
Hier in Zuid-Californië hebben we een hete zomer achter de rug (zoals gewoonlijk).
We hebben zelfs een hittegolf meegemaakt (35° C). Alle airconditioners en fans in
huis (en in de auto) aangezet, anders was het niet te harden.
Ons familieblad nr. 18 zag er weer prima uit. Petje af "for a job well done", ook voor
allen die kopij inzonden. Bedankt verder voor het financiële overzicht. Dat geeft me toch een duidelijker
beeld van de financiële stand van zaken. Een batig saldo per eind 1999 van slechts fl. 678,24 en dan nog in
aanmerking genomen dat en ik haal aan "Gebruik van printer en tijd voor samenstelling van de Waringin,
met alle voorkomende werkzaamheden van dien, worden niet in rekening gebracht". Met andere woorden er
wordt veel eigen tijd en moeite in gestoken. What a work of love! Onbetaalbaar.
Verscheidene vrienden van ons in Zuid-Californië hebben ons blad gelezen – and they love it! Onder
anderen een oude marinemaat van mijn broer Theo, een zekere John Nolten, genoot van Theo's
marineverhalen en vraagt nu al wanneer het volgende blad binnenkomt.
De computerbelevenissen van Wendy en mevrouw Weijgers heb ik met interesse gelezen. Ook ik heb moeite
met dat 'ding' op mijn werk. Gebruik het niet zo intensief. Wat een verschil met vroeger. Kinderen leren
tegenwoordig van het begin af werken met de computer. Wij begonnen onze schooljaren met een lei en een
goed geslepen griffel. I remember de 'sekolah djongkok' in de jaren vlak na de 2 e Wereldoorlog.
Anton verraste ons weer met zijn amusante verhalen. Roodkapje in een modern jasje (met Kalisssjnikov) en
een verhaal over een jeugdzonde. Ja, inderdaad, de bedorven soep, dát was zonde. Doet me terugdenken aan
menige jongensstreek met de gele straal.
Het agressieverhaal van Kurd heeft me aangegrepen. Het zal je maar gebeuren … en ik dacht dat zulk
geweld meestal in Amerika plaatsvindt. In Kurds antwoord op mijn Get Well-kaart schreef hij dat het hem
nu veel beter gaat en dat hij weer aan het werk is. Bedankt voor je lange brief, Kurd.
Het stuk dat Ernst had ingezonden over 400 handelsbetrekkingen Nederland-Japan had ook mijn interesse.
Geschiedenis heeft mij altijd geboeid.
Ik heb ook genoten van de bewerking van het gedicht van Gorter.
Om het verhaal 'dat deed de deur (niet) dicht' heb ik hartelijk gebulderd.
Nu iets over deze kant van de oceaan.
In de maand april van dit jaar hebben we enkele speciale
gasten uit Nederland in L.A. mogen begroeten voor een
optreden op Koninginnedag, nl. Wieteke van Dort en Ais
Lawalata. Jullie 'Hollandse mensen' natuurlijk welbekend,
maar voor velen van ons 'Amerindo's' en American Belanda's
was dit de eerste kennismaking met dit 'meisje uit Soerabaja'.
And a pleasant introduction it was, I might add!
Enkele Californisch-Nederlandse verenigingen organiseerden
Ais Lawalata en Wieteke van Dort op het feest t.g.v.
Koninginnedag 2000

5

een diner-show dansant in een grote zaal van het Anaheim
Convention Center (dicht bij Disney Land).

Vele Amerindo's kwamen van ver en zelfs uit andere staten hier naartoe.
Na de 'Presentation of the Flags' (de Amerikaanse zowel als de Nederlandse) en het zingen van beide
volksliederen en korte toespraken van de consul en andere hoogwaardigheidsbekleders en na de vertoning
van de film over het Oranjehuis in groot videobeeld, begon Wieteke haar show.
Ze stal de harten van ons Amerindo's met haar leuke Indische moppen, opmerkingen en liedjes en Ais
Lawalata maakte de show helemaal compleet met zijn Indonesische liedjes. Het was een onvergetelijk
evenement voor ons allen hier. Nog klinkt in mijn gedachten: "Den Haaag, Den Haag, de wee-duu-wwe van
Indiëe ben jijij". "Het meisje uit Soerabaja" beloofde ons in de toekomst nog eens langs te komen.
Later was er gelegenheid om te dansen. Jammer genoeg heb ik geen foto's van de show kunnen maken,
alleen enkele van onze tafelgenoten, maar die waren wat donker uitgevallen. (Wie, Vic, de foto's of de
gasten?) Sorry, lui. Maar in het tijdschrift De Moesson van juni jl. op pag
34 vinden jullie een fotocollage van Louis Pauselius. En daarop zien jullie
Ethne en mij in actie.
Dat was dan onze Koninginnedag 2000 in Anaheim.
Eind mei jl. hadden we ons jaarlijks Holland Festival in Long Beach. Een
soort van eendaagse Pasar Malam. Het was weer gezellig om de vele
vrienden en bekenden te ontmoeten. Ons Nederlandse kerkje had er ook
een tentje met eterijen (saté met lontong, nasi goreng enz. enz.). Ik heb
toen wel foto's genomen van onze vrienden, maar geen van het festival
Ethne en Victor in actie
zelf. Volgend jaar meer over dit festival, oké?
In de maand juni heb ik een weekje vrij genomen. Geen tochtjes gemaakt,
alleen maar 'around town' geweest. Maar eind september gaan we een weekje op vakantie. Misschien maken
we dagtochtjes naar Santa Barbara, of Las Vegas, of Sandiego (aan de Mexicaanse grens).
12
augustus
jl.
werd
hier
de
jaarlijkse
herdenkingsceremonie georganiseerd door het Comité 15
augustus 1945 van onze Nederlandse veteranenvereniging
Wapenbroeders. Tevoren werd in de diverse Nederlandse
cluborganen de plaatselijke Nederlandse gemeenschap
aangemoedigd om aan deze jaarlijkse ceremonie deel te
nemen, temeer nu verscheidene van onze veteranen onlangs
overleden waren, waaronder de voorzitter van
bovengenoemd comité, de heer Leo van Lommel. Hij was
tevens de organisator van onze Nieuw-Guinea-reünies in
Zuid-Californië. Een groot verlies voor de Nederlandse
gemeenschap in Los Angeles.
Kranslegging bij de herdenking op 12 augustus 2000
Ik ben blij dat ik deze plechtigheid heb bijgewoond ter
nagedachtenis van de vele Nederlands-Indische slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde met o.a. een krans-legging bij de vlaggenmast van The National
Cemetary of Los Angeles. Hebben ook wij niet onze eigen vader (Max Ripassa) en een oom (Ed Grashuis)
verloren in WO2?
Een andere oom (Mondy Grashuis) had het 'voorrecht' voor de Japanse bezetter aan de Siam-Burma
spoorweg te (moeten) werken. Hij overleefde het en stierf zo'n jaar of 8 geleden in La Puente, Californië.
Er werd even voorgesteld deze jaarlijkse herdenking bij te geringe deelname niet meer voort te zetten, maar
velen protesteerden en nu ziet het ernaar uit dat deze traditie met medewerking van meer mensen toch zal
worden gehandhaafd. Hoera!
Groeten uit Californië en tot de volgende keer!
Victor Ripassa
(Foto's Koninginnedag 2000 uit de Moesson van juni 2000)
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VAKANTIESOUVENIR
Van hun vakantie in Twente brachten Anton en Nel Ripassa het hieronder aangehaalde
pamfletje ee met de daarbij horende prachtige foto. Wij willen u deze niet onthouden.

BESTE MENSEN,
Hier op dit erf in de prachtige omgeving van de buurtschap Brecklenkamp, dicht bij de Duitse
grens, bevindt zich deze curiositeit op Twents gebied. Een naar schatting meer dan 300 jaar oude
eik groeit hier dwars door het dak van een “bakspieker” ook wel “bakhoes” genoemd. Achter het
gedeelte met de grote deur werd vroeger brood gebakken. Boven deze deur staat de inscriptie Anno
1738 – LS – FS. Di gedeelte dateert van 1738. De boom zelf heeft er toen al gestaan. Door
uitbreiding heeft men hem eenvoudig omvat in plaats van hem om te hakken. Omstreeks 1900
heeft men deze aanbouw gerealiseerd. In het gedeelte binnen achter de boom werden destijds drie à
vier varkens gehuisvest. Men was toen blijkbaar al blij met een dergelijke uitbreiding. Nu zijn drieà vierhonderd net zoveel als toen drie à vier. Door op deze wijze uit te breiden heeft men zoveel
ontzag gehad voor de natuur, dat men de boom heeft kunnen sparen, in plaats van hem om te
hakken. Hij praalt nog als een pracht in het Twentse landschap en is een echte “publiekstrekker” op
dit erf. Het is nu een opzienbarende attractie die door veel
toeristen wordt bezocht.. Immers rust en ruimte zijn de
kracht van de Twentenaren en dit stukje Twente is een
oase van rust. De boom zelf is ook al eens door
blikseminslag getroffen. De sporen hiervan ziet men zeer
duidelijk als een kronkeling naar boven om de boom heen.
In het gat aan de voorkant van de gevel, in de nok, nestelt
de kerkuil.
In 1975 is het geheel gerestaureerd omdat het geheel bijna
een bouwval was geworden, omdat de boom erg fors was
gegroeid. Door de slechts geringe groei van de afgelopen
jaren is het duidelijk zichtbaar dat de dakpannen weer
opzij zijn gedrukt. Momenteel moet men deze (takken JR)
jaarlijks bijknippen. door storm zijn voorts vele takken
afgebroken . Ze vallen dan op het vakwerk schuurtje en dat
brengt het nodige onderhoud met ic mee. De boom zelf is
door de natuur steeds weer hersteld. Iemand schreef i het
gastenboek: “Dank voor de eerbied voor de natuur.
Hopelijk mag dit “natuurverschijnsel” nog vele jaren
gespaard blijven.”
Nu is dit één van Twente’s opzienbarende attracties, want
waar vindt u zoiets unieks te bezichtigen of te fotograferen als hier op dit erf?
Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
J. Scholten,
Jonkershoesweg 4
7635 LM Brecklenkamp
tel. (0541)-29228
Wij hier, de mensen van deze boerderij wensen u een goed en rachtig verblijf toe hier in Twente.
Tot ziens op dit erf.
Ingezonden door Nel en

Anton Ripassa
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GEZONDHEID
Voor u gelezen:
in het Noord-Hollands Dagblad van vrijdag 4 augustus 2000.

10

VAN MENSEN EN DINGEN DIE VOORBIJ GAAN …
(ontleend aan Louis Couperus)

Z

e kijkt de achtertuin in, maar ziet de veelkleurige zomerbloemen die er bloeien niet. Noch
de kleine, nog groene, vruchten die aan de takken van de appelboom hangen. In de
zomerstilte glijden haar gedachten naar Nederlands-Indië, in het bijzonder naar de
belevenissen in het ouderlijk huis.

De vier treden opgaand kwam ze in de grote ruime open voorgalerij. In het midden stond een djatihouten zitje, bestaande uit een stevige ronde tafel en vier comfortabele stoelen. Hoe vaak heeft ze
daar met schoolvriendinnen gezeten en gelachen. Daar in die brede galerij leerde oom Emiel haar
dansen.
In een van de hoeken stond een oude tweepersoons rotan zitbank, die kraakte wanneer je je bewoog.
Zo moesten haar ouders wel geweten hebben van de vele vrijmomenten die de bank doorseinde.
Hoewel de deur naar de salon openstond, waren haar ouders niet nieuwsgierig. Mogelijk dachten ze
aan hun eigen verlovingstijd. Glimlachend stond ze daar even bij stil … Ze herinnert zich de koele
stenen vloer waar iedere dag een dweil overheen ging; waar ze bewust haar blote voeten op zette
zodra door het vrijen de vlinders in haar buik ronddwarrelden en de vlammen om haar heen sloegen
…
Op die grote brede voorgalerij kwamen drie houten deuren uit, voorzien van jaloezieën.
De linkerdeur gaf toegang tot een tweede zitkamer waarin vaders bureau stond. Daarboven aan de
muur was een lamp bevestigd. Een boekenkast stond er diagonaal tegenover. De boeken waren aan
het zicht onttrokken door de vitrage die achter de glazen deur hing. In een andere hoek stond een
divan waarop je heerlijk languit liggend een boek kon lezen.
Deze kamer werd de SALON genoemd, waar familie en vrienden werden ontvangen. Vermoedelijk
werd de naam salon ontleend aan de muren, die tot op manshoogte waren bekleed met rood fluweel.
Daarop een smalle bruine houten lambrisering met hier en daar porseleinen beeldjes en lege dure
vazen.
Ter hoogte van voeteneind van de divan bevond zich een deur die op een lange galerij uitkwam.
Moeder en kokkie liepen deze galerij af om bij de daar uitkomende deur het nodige te kopen van de
dagelijks aankerende inlandse verkopers. Hier stond ook haar Singer-trapnaaimachine.
Halverwege passeerde je de ouderslaapkamer. De galerij eindigde in de eetkamer met daarnaast de
keuken waarin een kleine tafel, een gasfornuis en een voorraadkast stonden. De eetkamer borg een
lange tafel met 8 stoelen en een hoog dressoir.
In de slaapkamer van de ouders stond een groot tweepersoons ledikant. tegen een andere muur
stond een kinderbed waar de jongste zoon sliep, een klerenkast met aan een deurhelft een spiegel
bevestigd.. Verder een grote ladekast met een rechthoekige opstaande spiegel eraan vast. Die kast
was voorzien van een marmeren bovenblad. Daarop stond een lampetkan in een bijbehorende
keramieken kom naast vaders haarborstel met daarop rustend zijn kam. Daarnaast stond een potje
pommade (gel) om zijn donkere krullen glad te houden. Een altijd gesloten "stilletje" was het
kleinste meubel. De daarin verborgen nachtspiegel (po) werd voor het krieken van de dag door
moeder geledigd.
Dan volgde een grotere slaapkamer, die even breed was als de voorgalerij en waar de twee houten
deuren met jaloezieën op uitkwamen. Deze kamer was gemeubileerd met een bruine ouderwetse
commode met 8 flinke laden. Alle zeven baby's hebben er beurtelings op gelegen. Verder stonden er
een klerenkast, een toilettafel, twee grote bedden en een smaller bed. Het oudje glimlacht bij de
gedachte dar door gebrek aan meer kamers, de kinderen met z'n tweeën in één bed sliepen.
Voor het toilet en de badkamer moesten ze opzij van het huis zijn, meer in de bijgebouwen.
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Wanneer er een auto door de ene ijzeren poort het erf op reed of door de andere poort naar buiten,
knarsten de wielen over de vele kleine stenen. Het schurend geluid gaf ook aan dat er bezoek kwam
of vertrok.
Nog ziet ze voor zich dat ze met haar aanstaande echtgenoot naar het stadhuis reed.
In vergelijking met dat in Nederland stelde het stadhuis in Batavia anno 1940 niet veel voor. Op de
keper beschouwd was het een heet groot huis met verscheidene kamers. Alleen in een van de ruime
kamers werd getrouwd. Daarin stond een immens bureau waarachter een ambtenaar van de
burgerlijke stand stond met zijn assistent. Verder stonden er stoelen gereed voor familie en
belangstellenden.
De speech van zo lang geleden kon ze zich niet meer voor de geest halen. Bij die voor beide
echtelieden bijzondere en veelbetekenende dag stond ze langer stil. Wat was ze toen een jong
bruidje. Geheel in het wit gekleed met een kanten sleep. Pril en onervaren. Eigenlijk realiseerde ze
zich op dat moment niet dat ze van een beschermd leven een heel andere toekomst tegemoet ging.
In de toen alles overheersende liefde gaf ze zich vol vertrouwen over aan de negen jaar oudere
echtegenoot.
Het huis is er niet meer.
Ouders zijn er allang niet meer.
Haar levensgezel heeft haar moeten verlaten.
Plaats en tijd zijn verdwenen.
Maar de herinneringen heeft ze in haar hart opgeslagen en die kan geen mens haar afnemen. Ze kan
ze blijven koesteren, waar en wanneer ze dat wil.
A. Weijgers

Achtergalerij van een Indisch huis, zoals door de auteur beschreven. (Foto uit het boek "Uit
Indië geboren")
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GEVLOERD
Zaterdag 27 mei jl. om half elf in de ochtend overkwam mij het volgende.
Die dag waaide het al behoorlijk toen ik met drie Berners, netjes aangelijnd, ons tuinhek uit liepen.
Ons huis grenst aan het bos. Eigenaar van dit bos is de Vereniging Natuurmonumenten. Bij de
ingang van alle bossen van deze vereniging staat op geel-paars gekleurde bordjes de volgende tekst:
"Vrije wandeling op wegen en paden van zonsopgang tot zonsondergang. Honden aan de lijn.
Vooral dat laatste gebod schijnt voor sommige hondenbezitters een moeilijk punt. Daan en Iris
droegen hun normale halsband en riem. Om de nek van Carlijn had ik een lassoriem gelegd. Deze
was door de riem van Iris gehaald. Daartussen liep ik, want Carlijn loopt graag achter mijn voeten
aan en vormde om die reden de achterhoede.
In deze formatie wilden wij een bospadkruising passeren. Van
rechts kwam in volle vaart een loslopende Amerikaanse
Cocker Spaniel aan. Hij liep vol bravoure richting de Berners.
Toen ik voor zijn veiligheid bleef staan, stond hij ook stil. "Dit
gaat nooit goed", dacht ik. Zijn baas, die op zijn dooie gemak
ver achter zijn hondje aan liep, riep de kleine reu niet terug. Hij
vond het zeker amusant mij te zien worstelen met de vele
lijnen. De riem zo kort mogelijk houdend, probeerde ik mij uit
deze netelige situatie te redden.
"Volg", commandeerde ik op barse toon de honden die zicht
uitermate stoorden aan het 'macho' gedrag van de keffer. Wij
probeerden onze weg voort te zetten. Dit was tegen de zin van de
Cocker, die een "pak-mij-dan"-spelletje wel leuk vond. Luid blaffend
liep hij achter ons aan. Weer stond ik stil. De uitdager ook. Nog
steeds werd hij niet door zijn eigenaar teruggefloten. Mijn Berners afleidend, probeerde ik weer
door te lopen, achtervolgd door de als maar blaffende
Cocker.
"Nu zijn wij het zat", moeten mijn honden opeens
gedacht hebben. Even de kleine op zijn plaats zetten,
was nu hun doel. Met een onverwachte beweging, rukte
het trio de lijnen uit mijn handen. De lastpost vloog zijn
baas voorbij, terwijl hij door het trio achtervolgd werd.
Vol verbazing keek de baas zijn viervoeter na. Zo zag
de man niet welke 'ramp' zich ging voltrekken.
Daan, met losse riem, passeerde hem aan de linkerkant,
gevolgd door Iris. Haar riem en die van Carlijn zaten
verstrengeld. Als enige liep zij de man rechts voorbij.
Een doffe dreun was het gevolg. Door de lijnen
Berner Sennenhond
waarmee de teven aan elkaar zaten, werd 's mans
onderstel hardhandig onderuit gehaald. Hij viel languit op zijn rug op de harde grond. Door de klap
bleven de Berners, die hem in volle vaart gepasseerd waren, van schrik staan. Zijn hond stond zo'n
tien meter verderop, zich afvragend: "Waar blijven jullie nou toch?" Ik, die het allemaal zag
gebeuren, bleef verschrikt staan, wachtend op de scheldkanonnade die dadelijk wel zou volgen.
Secondenlang bleef het stil in het bos.
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Alleen de wind die door de bomen ruiste en door de takken blies, was hoorbaar. De man lag nog
steeds languit op de grond. Hij deed geen moeite om overeind te komen. "Wat nu?", ging het door
mijn hoofd, terwijl ik naar hem toeliep. Geknield boog ik me naar hem over en vroeg met tranen in
de ogen (gevolg van de pollen die door de wind werden meegevoerd): "Kunt u zich bewegen?" "Ik
ben zo geschrokken", zei hij perplex. "U kon ze niet houden", klonk het verwijtend. Met een
liggend persoon maak ik geen ruzie, maar verduidelijkte wel: "Inderdaad, samen wegen ze MAAR
140 kg." Er volgde vervolgens een lofzang op de Berners, die het slachtoffer bleven besnuffelen.
Dat iemand door hun toedoen languit op een bospad lag, was voor de honden ook niet een alledaags
voorval.
"Wordt het geen tijd om op te staan?", begon ik weer. Deze liggende situatie begon me wel wat erg
lang te duren. "Heeft u niets gebroken?" "Nee, nee. Ik doe erg veel aan sport. Ik kan wel tegen een
stootje." Eindelijk krabbelde hij overeind en zocht met zijn ogen naar zijn Amerikaanse Cocker. op
gepast afstand stond deze geduldig op zijn baas te wachten. Wij namen afscheid.
Terwijl ik verder liep, verwonderde ik me erover dat dit de eerste keer in 25 jaar was dat er geen
onvertogen woord gevallen was. Voor mij was de man een echte gentleman, want hij overzag de
situatie en aanvaardde de consequenties. Dit voorval was een pijnlijk gevolg van het negeren van
het bordje met de tekst "honden aan de lijn", die duidelijk te lezen was aan de ingang van het bos.
R. de Graaf-Weijgers

Uit: De Telegraaf van 21 oktober 2000
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VERZAMELINGEN
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KETJAP

D

e Chinese, Indische en Indonesische keuken zijn al ontelbare jaren bekend met het product
KETJAP.
Ketjap wordt gemaakt van geperste, eiwitrijke peulvruchten: sojabonen. Oorspronkelijk
komen die uit China. Jaren geleden noemden de ontdekkers deze peulvrucht
"wonderboon".
Een nadeel is dat er geen smaak aan zit.
Ketjap is onder diverse merken te koop. Er is wel verschil in smaak. Zo is er zoute en zoete ketjap.
Afhankelijk van welke men prefereert of nodig heeft voor de te bereiden gerechten.
Heeft iemand zich ooit afgevraagd hoe dit veel gebruikte, donkere smaakmakende product ontstaan
is? Hieronder volgt de legende van de Ketjap.

Zittend voor haar hut koestert Lin To zich in de stralen van de rode avondzon. De oude vrouw hoort
achter haar rug hoe een stem de liederen zingt over de rivier. Het is haar kleindochter Lin Sua, die
als klein meisje bij haar kwam wonen. Het lot had haar dochter te vroeg weggenomen, maar haar
kleindochter een huis gegeven. Lin To zucht diep; gelukkig is de regentijd bijna voorbij. Ze wuift
met haar waaier de muggen weg die rondom haar dansen.
Er komt een man aangelopen. Ze herkent hem aan de manier van lopen: groot en rechtop. Het is
Han San. Als hij bij de hut is aangekomen, knielt de man en zet een kom rijst voor de oude vrouw
neer. Mooie grote korrels witte rijst. Lin To glimlacht met haar mond, maar niet met haar ogen. Zij
weet heel goed dat het aanbieden van een kom rijst de symbolische betekenis heeft van het vragen
om de hand van haar kleindochter. De hand van de oude vrouw trilt. Is deze Han San wel de goede
man voor haar kleindochter? "Waarom hebben wij daar nooit over gesproken, Lin Sua en ik?" Han
San voelt de ongemakkelijke grond onder zijn knieën. Ook de ontstane stilte voorspelt niet veel
goed.
Lin To dwaalt weg, terug in de tijd. Ze ziet het gezicht van haar overleden dochter. Haar beeltenis
heeft de oude vrouw steeds geholpen, al die jaren dat Lin Sua opgroeide, sinds de oorlog. Nu zwijgt
het beeld, alsof het wil zeggen: "Dit keer moeder Lin To, moet jij een keuze maken."
Han San heft ongeduldig het hoofd. Nu weet de vrouw het zeker. Het nare gevoel in haar onderlijf
was een voorteken. Han San staat driftig op en schreeuwt dat de oude vrouw MOET antwoorden.
Lin To beweegt zich niet. Haar mond zwijgt. Voor haar ogen verandert Han San in een vuurzuil. De
vlammen schieten heen en weer. En zijn boze woorden wakkeren aan tot een vuurzee. "Ik ben de
demon van het vuur. Weet wie je weigert vrouw!" Het vuur nadert haar.
Lin Sua rent de hut uit en gooit een waterkan leeg op de vlammen. Waar het vuur naderde, ligt Han
San in een plas. De rijstkom is gebarsten. De korrels liggen verspreid over de grond. Lin To wijst
hem gebiedend het pad: "Ga Han San, schaam je in de duisternis." Muggen begrijpen haar.
Onverwachts duiken ze in een massa boven op Han San, die gedesillusioneerd wegholt en zich van
de rotsen werpt in het meer.
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De volgende avond zit Lin To op haar geliefde plekje voor haar hut. Ze geniet van de ondergaande
zon. De muggen komen opnieuw aanvliegen om de ruïnes vaan haar huid te bezoeken. Lin To
begroet hen als oude vrienden, wuivend met haar waaier. In de verte nadert een jongeman: Paj
Tek. Onder zijn mantel ziet de oude vrouw de omtrek van een rijstkom. Haar hoofd denkt: "Nee, niet
weer een arme man in de familie!" De jongeman buigt, zet de gevulde kom eerbiedig bij haar
handen en knielt. Zij gezicht legt hij in het stof.
Een zoete geur kringelt omhoog. Lin To strekt haar hand. De kom is nog warm.
Even kijkt ze in de rode avondlucht. Ze ziet twee wolken zich formeren tot
stralende gezichten. Of is dit haar verbeelding?
Met twee eetstokjes neemt ze een hap rijst, bruin van kleur. De volgende hap
verdwijnt sneller in haar gretige mond. De verleiding doet haar onderlijf trillen
van genoegen. Ze proeft een totaal nieuwe smaak. Zoet smaakt haar naar
meer. Ze eet de kom zwijgend leeg.
Lin To tikt de man op zijn schouder. "Hoe komt jouw rijst zo
heerlijk?" Achter haar hoort ze Lin Sua: "Grootmoedertje, ik
weet toch hoeveel jij van gebrande suikerstroop houdt?" "En ik,
ik heb de sojasaus gemaakt en een snufje zout eraan toegevoegd",
zeg Paj Tek trots. De oude vrouw knikt een paar keer begrijpend. De
combinatie van het geproefde is goed. Dan zal het ook klikken tussen de beide jonge
mensen. Tevreden zei ze dan ook: "Kinderen, het wordt tijd dat jullie een hut bouwen. Maar beloof
me het recept, door jullie beiden uitgevonden, in onze familie te bewaren." Door de letters van Paj
Tek om te draaien is er sindsdien een naam ontstaan voor deze sojasaus, namelijk KETJAP!
A. Weijgers

OUDEREN HEBBEN HET ERG MOEILIJK
In club- en contactbladen kom je soms aardige ingezonden stukken tegen. Zo staat er in het laatste
Contactblad voor Heemskerkse Ouderen bijvoorbeeld een bijdrage waaruit duidelijk wordt dat
ouderen, en niet alleen in Heemskerk, het niet makkelijk hebben. Onder het motto: ‘als je ouder
wordt moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want…’ volgt het volgende relaas.
Als de jeugd moe is, dan zijn ze aan vakantie toe.
Als ouderen moe zijn, zegt men: “Ze takelen wel af, hè…”
Als de jeugd bezwaren maakt, dan hebben ze een uitgesproken mening.
Als ouderen bezwaren maken, hebben ze het niet goed begrepen.
Als de jeugd verliefd is, voelt men zich jong.
Als ouderen verliefd zijn, vindt men dat kinderachtig.
Als de jeugd iets mislukt, zegt men: “Volgende keer beter, we gaan er weer hard tegenaan.”
Als dat ouderen gebeurt, zeg men: “Laat maar, dat heeft toch geen zin meer.”
Als de jeugd iets vergeet, zegt men: “Ik heb het ook zo waanzinnig druk.”
Als ouderen iets vergeten, zegt men: “Hij/zij wordt dement.”
Als de jeugd depressief is, hebben ze een probleem.
Als ouderen depressief zijn, moeten ze niet zeuren.
Hoe bovenstaand verhaal te interpreteren, hangt waarschijnlijk af van de leeftijd van de lezer.
Uit het Noord-Hollands Dagblad van 11 december 1999
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Hallo lieve familie,
Ik kom nu net van een dineetje pour six. Six femmes (zes vrouwen). Barbara is jarig en heeft vanavond een
vrouwendiner gegeven. Barbara werkt op de Franse ambassade en is zelf van Franse afkomst. Op de
Promenade een schitterende tas voor B. gekocht. Doorzichtig met vochtige lipjes, te gebruiken voor strand
of stad. Ik was er zelf weg van. Barbara schenkt en ontvangt.
Zo'n vrouwenavond heeft toch wel wat, al mis ik mijn Theootje wel een beetje. Alle zes zeer smaakvol
gekleed voor zichzelf, de gastvrouw en elkaar. We beginnen voorzichtig met champagne. Manlief Frans-Ids
mag ons nog net een handje geven om zich daarna weer stilletjes terug te trekken, want het is verboden voor
mannen. Na de champagne gaan we rond de schitterend gedekte tafel zitten. Al krijg ik niets te eten, is dit al
een feest op zich. Het tafelzilver, de prachtige messenleggers, de vele glazen voor een ieder, een lust voor het
oog. Ik begin voorzichtig met een watertje om later verder te gaan op de voortreffelijke witte wijn. Ze heeft
gekookt voor vrouwen, dat wil zeggen niet te zwaar en bijna geen vlees. Met drie vegetariërs hoeft dat ook
niet, maar de vleeseters komen ook aan hun trekken. Wat verloopt zo'n avond toch aangenaam. Zoveel te
vertellen. Steeds een onderwerp wat allen interesseert. Drie gasten komen van wat verder weg en ronden
deze gezamenlijke maaltijd omstreeks half elf af. Ikzelf ga ongeveer halftwaalf op mijn fietsje het
Scheveningse in. Bedankt Barbara, het was een avond om prettig op terug te kijken. Je hebt eer van je werk
gehad.
Eerste week van juli. Mijn lieve moeder sluit voor de laatste keer haar ogen.
Derde week van juli. Theo en ik gaan onbekommerd naar Israël. Fantastisch. Hadden nu zelfs met oog op
mamma weken weg kunnen blijven.
Eerste dag. We gaan naar Schiphol, waar mijn zusje Joan en haar vriendin Cor ons verrassen door ons uit te
zwaaien.
Op naar Tel Aviv. Wat een warm welkom in allerlei opzichten. In deze oude havenstad brengen we onze
eerste nacht door. Alles loopt zo voorspoedig. Koffers worden gedragen naar de kamer toe. Er staat zelfs een
koude maaltijd te wachten op dit late uur. Na deze maaltijd sluit Morpheus ons liefdevol in zijn armen.

Theo op het meer van Tiberias

Tweede dag gaan we met de bus na een ontzettend groot en
zeer kosher ontbijt naar Ceasarea. Deze plaats is gebouwd
ten tijde van Herodus. De volgende stop is Haifa, Israëls
grootste havenstad. We hebben op de Carmelberg genoten
van het prachtige uitzicht over de stad. Hierna vertrekken
we naar Nazareth. Nazareth is een bedrijvige stad, bekend
geworden door de aankondi-ging van de geboorte van Jezus
aan Maria door de aartsengel Gabriël. In Nazareth bezoeken
we de kerk
van
de
aankondigin
g. Deze dag eindigen
we in Tiberias, waar
we overnachten.

De derde dag gaan we varen op het meer van Tiberias.
Midden op het meer wordt de boot stilgelegd. De gids leest
uit de bijbel voor. Ik vond dit zelf een van de prachtigste
momenten. De sfeer, de temperatuur, de geur, het gezelschap,
kortom een enorm prettig gevoel. Wij komen aan in
Kapernaum.
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Kapernaum

Volgens de overlevering verbleef Jezus regelmatig in het noordelijk gelegen vissersplaatsje Kapernaum,
nadat hij het ouderlijk huis verlaten had. Van daaruit gaan we naar Tabgha, bekend als de plaats van de
wonderbare spijziging. Dit is schitterend uitgebeeld in de mozaïekvloer van de Byzantijnse kerk. Wij
brengen een bezoek aan Beth Shean. Vervolgens rijden wij door de Jordaanvallei naar Jericho om ten slotte
in Jeruzalem te arriveren. In Jeruzalem verblijven we de volgende 5 nachten.
De vierde dag, fantastisch, we gaan naar de Olijfberg. Op de hellingen van de Olijfberg bevindt zich het hof
van Gethsemane. We bezoeken de El Aksa-moskee en we gaan naar de klaagmuur.
Weten jullie lieve familie, dat de vrouwen een veel kleinere muur hebben dan de mannen? Hebben wij
minder te klagen?
De vijfde dag gaan we naar Nieuw Jeruzalem en Bethlehem.
Indrukwekkend vonden wij het bezoek aan de geboortekerk waaronder
zich de geboortegrot bevindt.
De zesde dag naar Massada met een kabelbaan, waar een van onze
reizigers een grote aanval van hoogtevrees kreeg. Prachtige tocht, 45
graden. Voor Theo en onze reisgenoten te warm. Ik genoot van deze
extreme warmte. Daarna op naar de Dode Zee. Het gekke is dat je hier
niet schijnt te verbranden. Je bent namelijk 400 meter onder de
zeespiegel. Door die kolom extra lucht wordt de hoeveelheid ultraviolet
in het zonlicht aanmerkelijk minder en kun je uren achtereen in de zon
liggen. Drijven in de Dode Zee is een enig gevoel, je kunt er echt niet in
zwemmen, doordat je dan omkiepert. Ik grijp mijn kans om een gratis
schoonheidsbehandeling te ondergaan. De jongens halen voor mij de
modder voor de behandeling van de bodem, kijk uit voor je ogen. Ik
smeer mij totaal in met die modder om het op te laten drogen en later
weer af te wassen. Wat ben ik daar druk mee.

Sabrina in Beth Shean (zien
jullie haar staan?)

Dan begint de Sabbat (shabbath). Op de zevende dag, de sabbat, rusten
wij niet, maar gaan op eigen gelegenheid naar Jeruzalem. We gaan naar
het Arabische gedeelte. Een wereld apart. Het valt me op dat de kooplui
niet aan je blijven hangen. Ikzelf vind dat vreselijk, al die hangende
mensen en kinderen om je heen, maar niets daarvan.

De achtste dag, ons vliegtuig vertrekt pas 's avonds, hebben we een heerlijke dag voor onszelf, die we in alle
rust door brengen. Alle hotels waren "AF". De ontbijten en de diners fantastisch. Door mijn vegetarische
voorkeur kon ik me enorm in het koshere eten vinden (80% van de Israeliërs is vegetariër). Nog nooit is de
keuze zo groot geweest. De reisgenoten, maatjes!
Na een voorspoedige vliegreis naar huis, om 3 uur 's nachts gearriveerd. Een kop koffie op Schiphol en
huiswaarts. Op het Centraal Station een taxi genomen. Thuis de post, samen nagenieten en om 6 uur naar
bed. Oost west, thuis best. Zeker weten.
De kop is eraf. En wat voor een kop! We hebben ons geïnstalleerd Tinus, ik en onze 32 kinderen. Dus 34
koppen. De eerste dag verliep zeer voorspoedig bij ons in tegenstelling tot de eerste dag van onze collega,
daar een vader het niet helemaal eens was met de beslissing van onze directie en hier een eigen invulling aan
gaf door gewapend met twee slagersmessen als een gek de school in te rennen. Angstige moeders met nog
angstiger kleuters tegen zich aangedrukt. Met als gevolg politiebewaking, 5 dagen lang. Mocht toch echt niet
mogen. Proberen we met ons hele team een zo aangenaam mogelijk leer- en leefklimaat te creëren en dan nu
zoiets. Enfin, eigenlijk niet de moeite waard om erbij stil te blijven staan. De zieke geesten onder ons zouden
zich maar lekker thuis moeten manifesteren.
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32 Bankjes, 32 stoeltjes, 32 schriftjes het lijkt wel het sprookje van Sneeuwwitje, maar dan een beetje
uitvergroot. De leerlingen houden zich goed aan de regels, Tinus en ik hebben nu echt van: "Zó en nu nog
effetjes die paar andere weken". 32 kindertjes, die volgend schooljaar hun vleugels uit gaan slaan. Wat een
verantwoordelijkheid hebben we toch.
Naar de Haagse Uitmarkt geweest, waar een deel van mijn leerlingen, de groep Fata Morgana o.l.v. Dick
Edens, hun voorstelling gaf op het kinderpodium. "Wat een publiek!" Jammer, dat niet al mijn kindertjes
(sorry Tien, ik bedoel onze kindertjes) afspraakbestendig zijn. Sanctie volgt op school.
"Dick je bent fantastisch." Den Haag bruist, het Startpunt bruist en Tinus en ik bruisen vrolijk mee.
Morgen alweer maandag en heb ik mezelf ten doel gesteld heel goed op het schrijven te letten. Het lijkt soms
wel of m'n kinderen geheimschrift schrijven. We hebben ze vrijdag jl. op het hart gedrukt wat prettiger te
gaan schrijven, want anders .... Met de Citotoets worden de resultaten met de computer gecheckt, twijfelt de
computer dan heb je een probleem en wordt het antwoord fout gerekend. Het is dus een ernstige zaak dat
schrijven. Zo duidelijk en netjes mogelijk schrijven van nu af aan, is dus het advies.
Op 21 september hebben we de herfst welkom geheten met een herfstgedicht en een mooi lied van Tineke.
We hebben de leerlingen ook verteld, dat de R in de maand heel belangrijk is. Vitamientjes slikken en weer
een extra vestje of jasje aan.
Lieve familie ik ga mijn was op deze zondagavond maar eens binnen drogen en er wachten nog eens 32
schriftjes. A propos, we krijgen er nog een leerling bij. Persen dus. Geen barensweeën, maar gewoon de klas
in persen.
Lieve familie tot zover. Theo is druk met z'n schilderijtjes aan het scharrelen en samen verheugen we ons op
de wintertijd met kaarsjes, gevulde speculaas van de Hema en .......! Kortom we zien uit naar alles wat
komen gaat.

Knuffeltje van Sabrina en groetjes van Theo

Kurd had voor zijn nieuwe computer een stekkercontactdoos nodig. Bij het gekochte exemplaar zat
de hieronder volgende omschrijving.

Als hij die eerder goed gelezen had, had hij er een zonder kunnen kopen, hij heeft al een snor, zij
het van iets geringere lengte.
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STILLE KRACHT?
Ruud B., groot, blond en vreselijk nuchter (zo'n 'eerst-zien-dan-geloven'-type), was met zijn vriendin op
vakantie in Indonesië. Als sluitstuk van de toch vrij vermoeiende rondreis genoten ze de laatste drie dagen
van een strandvakantie in het Bali Beach Hotel op – hoe kan het ook anders – het eiland Bali.

Ruud is een enthousiaste jogger. Ondanks de vele waarschuwingen van zijn vriendin en enkele
reisgenoten dat de wegen daar zeer slecht waren, liep hij regelmatig zijn rondjes. Ook nu liep hij in
straf tempo het hotelcomplex af.
De korte schemering maakte al uren plaats voor de donkere avond. Men vroeg zich al af waar hij
bleef. Opeens hoorden ze het geluid van een naderende motorfiets. Ruud zat ingeklemd tussen twee
Indonesische jongens die hem naar het hotel reden. De twee jongens wezen een vergoeding van de
benzinekosten resoluut van de hand.
Het bleek dat Ruud door zijn enkel gegaan was. Zelfs ijsklontjes in een plastic zak op de gezwollen
enkel brachten geen verlichting. Er was geen arts te vinden in de nabije omgeving, wel een ruim 70jarige dukun, een soort Indonesische heelmeester. Die stond enkele ogenblikken later met een
versleten leren koffertje in de hand naast Ruuds bed.
"Gaat u maar op de stoel zitten, meneer", zei hij in het Nederlands. Hij had tot 1942 op de HollandsInlandsche school gezeten, vertelde hij. Ten bewijze daarvan zong hij twee coupletten van het
Wilhelmus, waar menig nationale voetballer een voorbeeld aan zou kunnen nemen.
Ondertussen betastte hij met soepele bewegingen de gezwollen enkel. Er werd even later zorgvuldig een zeer
kruidig riekende vloeistof op gesmeerd, die de enkel deed gloeien. Vervolgens haalde de dukun uit zijn
koffertje, dat z'n beste tijd had gehad, eerbiedig een etui waarin enkele miniatuur krissen zaten. Gebeden
prevelend koos hij er één uit en behoedzaam trok hij de kris uit de schede. Met de platte kant van het lemmet
bestreek hij de gezwollen enkel. Nuchtere Ruud die dit alles argwanend volgde, moest later toegeven dat de
aanraking met het kleine wapen een gevoel gaf alsof hij met z'n blote been in een struik brandnetels was
gestapt.

Na deze behandeling werd de gezwollen en pijnlijke enkel opnieuw gemasseerd.
Volgens Ruud, die van beroep sportmasseur is, mag een gezwollen enkel nooit gemasseerd worden.
Toch liet hij de behandeling gelaten over zich heen gaan. Na enkele gebeden gepreveld te hebben,
zei de dukun dat Ruud zijn sok weer kon aantrekken.
Het honorarium was te verwaarlozen. De pijn nam echter toe. Hoewel dat door de dukun was
voorspeld, viel dat best tegen. Zo goed en zo kwaad als het ging, ging Ruud die avond vroeg naar
bed. Midden in de nacht verging hij van de pijn in zijn enkel en bij nader onderzoek bleek z'n hele
voet rood en gezwollen. "Morgen haal ik er een gewone dokter bij", bromde hij en probeerde de
slaap weer te vatten.
De volgende morgen merkte hij dat de zwelling flink was afgenomen. Ook de bewegingen die hij
met zijn voet maakte, waren minder pijnlijk. Hij kon zowaar op zijn gekwetste voet staan en zonder
veel pijn een paar stappen doen.
Na een verfrissende douche liep hij – tot verbazing van zijn reisgenoten – de lounge binnen voor de
volgende excursie.
Velen zullen zich op dat moment hebben afgevraagd: "Zal er toch een STILLE KRACHT bestaan?"
Verhaal verteld door Ruud B.
Bewerkt en ingezonden door A. Weijgers
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HET ZAL JE MAAR GEBEUREN... AFLOOP/SLOT
In de vorige Waringin heb ik een stuk geschreven over hetgeen mij is overkomen op 9 februari
2000, toen ik tijdens mijn werk dienst deed als “sleutelaar”.
Hierbij wil ik nogmaals de mensen bedanken, die na het lezen van De Waringin, mij een hart onder
de riem hebben gestoken in de vorm van telefoontjes, e-mails, brieven en kaartjes!
Het heeft mij en mijn gezinsleden veel steun gegeven en het heeft ons veel goed gedaan!
Inmiddels werk ik weer voor de volle 100% in mijn huidige baan. Het gaat me nog niet elke dag
voor de wind, maar ik kan me wel weer aardig redden.
Elk positief signaal sterkt mij.
Mijn manier van verwerken was er veel over praten en het verhaal van me afschrijven. Dit laatste
heb ik gedaan door een stuk te schrijven in ons rayonbedrijfsblad, in De Waringin en in een brief
aan de rechter.
Nu ik zelf weet hoe het verhaal tot een slot is gekomen, wil ik u dit deel van de story niet
onthouden; dit te meer, gezien de reacties die ik van de lezers heb mogen ontvangen.
De dader moest op 24 augustus 2000 verschijnen voor het gerecht te Hilversum. Zelf ben ik niet
naar rechtszaak geweest, omdat ik er geen behoefte aan had nogmaals met de aanrichter van al mijn
ellende geconfronteerd te worden. Ook werd me dit sterk afgeraden door mijn jurist.
Deze jurist is een persoon, die in dienst is van mijn werkgever, De Nederlandse Spoorwegen en die
in deze mijn zaak behandelt en vertegenwoordigt bij de rechterlijke macht.
De dag na het strafproces kreeg ik een brief van mijn jurist, waarin hij schreef, dat hij namens mij
en op mijn verzoek aanwezig was geweest bij het proces. De Officier van Justitie eiste drie
maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte + toewijzing van mijn civiele
vordering. De rechter vond het vergrijp echter dermate ernstig, dat hij de verdachte veroordeelde tot
vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf alsmede tot het betalen van mijn civiele
vordering, inclusief het door mij geëiste smartengeld.
De rechter had de celstraf met een maand verhoogd, omdat de dader niets van zich had laten horen,
geen berouw van zijn daden had getoond en niet zelf op de zitting was verschenen of een
vertegenwoordiger had gezonden, in de vorm van bijvoorbeeld een advocaat en omdat de dader
sinds 1991 een of twee keer per jaar voor de rechtbank moest verschijnen i.v.m. "kleine
geweldsdelicten".
Indien de veroordeelde niet tot betaling overgaat dient hij nog eens 35 dagen in de gevangenis door
te brengen.
Tijdens de zitting werd benadrukt dat ik part nog deel had aan deze agressie en dat ik het zoveelste
slachtoffer was van zinloos geweld.
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau zal trachten het toegewezen bedrag voor mij te innen. Dit kan
heel erg lang duren en bij een geringe draagkracht (de bekende "kale kip") van de dader zal er
wellicht nimmer een betaling volgen; waarna de dader dan nog eens die extra 35 dagen moet zitten.
Gelukkig heeft de directie van de NS een fonds ingesteld voor frontliners. Uit dit fonds zal het financiële
gedeelte aan mij worden uitgekeerd en het fonds zal het bedrag bij de dader verhalen.

Indien de dader niet zal betalen en er voor kiest om 35 dagen extra achter de tralies door te
brengen, hoef ik het uitgekeerde bedrag niet aan het fonds terug te betalen!
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Onlangs heb ik bij de bedrijfsarts een gehoortest moeten doen en de uitslag was zeer bevredigend;
de opgelopen gehoorbeschadiging heeft zich volledig hersteld! Gelukkig kan ik weer genieten van
het tjilpen van de vogeltjes buiten.
Ik heb ook haast geen hoofdpijn meer en kan weer normaal zien met mijn linkeroog. Ik heb heerlijk
van mijn vakantie genoten en begin weer mijn normale levensdraad op te pakken. Mijn interesse in
mijn hobby's komt weer terug. In het kader van mijn fotografiehobby, heb ik laatst een
bruidsreportage incl. receptie gedaan en dat is een groot succes geworden. Dat geeft me toch wel
weer een brok zelfvertrouwen terug.
Maar het vertrouwen in de mensen heeft toch wel een knauw gehad en ik ben nog wel wat
achterdochtig en wantrouwend tegenover onbekende mensen.
Maar goed, over enkele dagen, nu ik dit verhaal schrijf, zal ik het bedrag op mijn rekening hebben
en de dader zit dan zeker achter de tralies.
Het recht heeft gezegevierd en ik hoop, dat ik dan eindelijk eens mijn innerlijke rust kan
terugvinden.
W.Kurd Ripassa
Agressie: je hoort het overal; je denkt het te begrijpen; maar je “voelt” het pas als het jezelf
overkomt. En dan komt het ineens verdomd dichtbij…
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MACHO PEDRO

O

p 1 april 2000 stond in de zaterdagkrant van Wakker Gelderland de volgende advertentie:
Te koop: GROTE HOENDERS, Wyandotte, zilver zwartgezoomd.
Dit was de eerste keer dat er grote hoenders te koop werden
aangeboden. Meestal ging het om krielen. Het was
zondagavond. Vanwege het late uur reageerde ik pas de
volgende morgen per telefoon. Tot mijn verbazing kreeg ik
een antwoordapparaat.
Ik sprak mijn naam, adres en telefoonnummer duidelijk in. Op
de valreep liet ik weten in het bezit te zijn van goud
blauwgezoomde hoenders. (Het leek me leuk om nu eens een
andere kleurslag erbij te hebben.)

Wyandottes, zilver zwartgezoomd

Twee dagen gingen voorbij. Op woensdagavond rinkelde de
telefoon. De eigenaar van de hoenders meldde zich. Er volgde een verrassend telefoongesprek over
elkaars hobby's, hetgeen erin resulteerde dat Peter K. uit Bant zijn kippen zelf zou komen brengen.
Ik gaf hem een routebeschrijving en we maakten een afspraak voor donderdagmiddag 6 april.
Op de afgesproken tijd kwam Peter het hek binnenrijden.
Na de kennismaking klikte het meteen tussen ons. De achterklep van zijn stationwagen ging open
en het eerste dat ik zag, was een uit de kluiten gewassen haan, die uit een kist werd gepakt. Groter
en forser dan de mijnen. "Die is mooi", erkende ik. "Ik noem hem Pedro." De meegekomen drie
hennen kregen de namen Petra, Paula en Paulien. Het was een fraaie toom. Dit kwartet werd in het
grote nieuwe kippenhok gezet. "Waarom laat je ze niet gelijk bij de goud blauwen lopen?" vroeg
Peter. "Vandaag niet. We krijgen zo een Amerikaan op bezoek en daarna gaan we met hem naar
kasteel Doorwerth voor het diner. Ik kan onmogelijk in een jurk achter het nieuwe stel rennen om ze
op stok te zetten. Daar heb ik de tijd niet voor. Laat ze maar wennen aan hun nieuwe hok en
omgeving. Morgen mogen ze los lopen."
Peter was secretaris van een sier- en watervogelclub. Hij wilde overgaan op krielen, maar wel zilver
zwartgezoomd. Aangezien hij nog geen lid was van de Nederlandse Wyandotte Club, gaf ik hem
het clubblad en de ledenlijst mee. Daarin kon hij zien wie krielen had en welke kleurslagen men
fokte.
Pedro voelde zich heel snel thuis in zijn nieuwe omgeving. Hij hield zijn drie vrouwen onder de
duim. Die mochten vooral niet vreemdgaan met Goofy, Jimmy of Chico. Hij bleef er nauwlettend
op toezien dat genoemde hanen niet in de buurt van zijn favorieten kwamen.
Arend Jan van nog geen jaar oud werd gedoogd. Die bleek uiteindelijk een snelle leerling. Hij keek
eerst toe hoe Pedro het aanpakte en probeerde het uit op jonge hennen. Deze waren in het begin niet
zo van zijn avances gediend. Maar daar trok Arend Jan zich niets van aan. Gezien en gehoord de
drie oudere hennen, die moord en brand schreeuwden wanneer Pedro ze besprong, bleef Arend Jan
oefenen. Hij had stille hoop over een poos ook zo krachtig en fanatiek te worden als Pedro.
Jimmy en Chico bleven uit de buurt van Macho Pedro. Goofy van vijf bond de strijd aan met Pedro.
Was ik thuis en beide kemphanen kregen het met elkaar aan de stok, dan joeg ik ze met een
grashark uiteen. Dat resulteerde erin dat er voor die dag weer rust in et 'tent' heerste.
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Helaas moest ik eens noodgedwongen weg. Bij terugkomst vond ik Goofy onder het bloed,
steunend tegen de omheining. Terwijl Pedro triomfantelijk kraaide, bood ik eerst eerste hulp. Ik
maakte Goofy's kam, lellen en borst met lauw water schoon en behandelde de wonden met
dultimonpoeder. Als een gele Hulk zette ik hen ten slotte in zijn eigen ren terug. Dagen ging het
goed. Toen Goofy helemaal op krachten was gekomen, begon de rivaliteit opnieuw.
Tot mijn verbazing was de strijd tussen beide rivalen opeens van de ene op de andere dag
afgelopen. Het kon Pedro niets meer schelen. Hij rende ook niet meer achter zijn medeminnaar aan.
Zelfs zijn vrouwen werden door hem verwaarloosd. Daarvan maakte Arend Jan dankbaar gebruik.
Klaartje was op 14 mei broeds geworden. Ik zette de eieren van Petra, Paula en Paulien onder haar
en verwijderde haar eigen eieren. Drie weken later had Klaartje vijf kuikens waarvan Pedro de
vader was. Drie hanen en twee hennen. Net zo mooi getekend als hun ouders. Vol trots liep Klaartje
met het kleine grut in de puppywei. Zij liet aan alle hoenders zien wat een schoonheden ze had
uitgebroed.
Ondertussen was Pedro de stoere haan niet meer. Zijn kam en lellen zager er bleek uit. Zijn eerst zo
mooie staart hing er futloos bij. Wat Pedro mankeerde, begreep ik niet. Kwam het vanwege de
tropische temperaturen waar we dagen mee te maken kregen? (30 graden Celsius.)
Ook de kippen wisten niet waar ze koelte moesten zoeken. Toen het eindelijk aangenamer weer
was, vond ik de volgende dag Pedro levenloos in zijn hok. Macho Pedro was niet meer.
Zou hij in verband met zijn hanig gedrag in zijn nieuwe omgeving al zijn kruit hebben verschoten?
Ter nagedachtenis aan Pedro zijn er – gelukkig – een stel mooie kuikens als nakomelingen
overgebleven.
R. de Graaf-Weijgers
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VAKANTIES VAN ANTON EN NEL RIPASSA, ANNO 2000-10-01
Al een tijdje voordat Anton in de VUT ging, hadden we plannen zodra het zover was gedurende 2 maanden
naar Frankrijk te gaan. Mei en juni leken ons fijne maanden toe. En dit jaar zou het dan zover zijn. Helaas
vielen onze plannen door familieomstandigheden in het water. Aangezien Nederland ook mooi is, ook al
werkt het weer niet altijd mee, dan maar hier vakantie vieren. Dus niet in het buitenland.
Op een mooie dag in april gingen we op stap met de combinatie Suzuki Swift + vouwwagen Combi-Camp.
Op een camping in Drenthe aangekomen, bleek dat onze vouwwagen de winter niet goed was doorgekomen.
Het deksel brak af. Dus er zat niets ander op dan huiswaarts te keren en de wagen naar de dealer te brengen
voor reparatie. Dit had nogal wat voeten in de aarde, maar als ik hierover uitwijd, is één Waringin te klein.
Toch wilden we met vakantie. Goede raad was dit keer niet duur. Onze stormtent, die we een aantal jaren
terug aan kennissen hadden overgedaan, werd ons spontaan te leen aangeboden. Nu nog het bagagewagentje
van onze kinderen lenen en we konen opnieuw op weg. Dit keer naar Eersel (NB), dicht bij de Belgische
grens. Hier hebben we 5 dagen stralend weer gehad, waarin we veel gefietst en gewandeld hebben. Maar na
een hevige onweersbui bleek de tent zo lek als een zeef te zijn. De eigenaars hadden er blijkbaar niet goed op
gepast. Toen maar weer naar huis. Zo zie je maar, een ongeluk komt nooit alleen.
Na veel vijven en zessen was onze vouwwagen in mei weer gerepareerd. Nu weer opnieuw geprobeerd en dit
keer ging het goed. Wij gingen weer naar Drenthe en wel naar Gees (15 km vanaf Emmen). We stonden daar
op een camping van Staatsbosbeheer. Voor deze campings, die altijd in een schitterende omgeving staan, heb
je een kampeerkaart nodig, die verkrijgbaar is voor iedereen bij de ANWB/VVV. Het zijn eenvoudige
campings met één of meer kranen, 2 wc's en 1 douche. Bij toerbeurt wordt het sanitair door de kampeerders
schoongehouden. Maar omdat de meeste medekampeerders gelijk gericht zijn, is het er altijd schoon.
Zwerfvuil kom je er niet tegen.
Ook hier hebben we fijn gefietst en gewandeld in een prachtige en rustige omgeving. Na een dag of wat
kwamen we op de camping in gesprek met een stel aardige mensen. We stelden ons voor. En als we nu De
Vries of De Jong hadden geheten, was er niets aan de hand geweest. Maar omdat we de mooie naam Ripassa
noemden, was de vraag direct: "Toch geen familie van Theo en Floor Ripassa uit Haaksbergen?" "Ja,
inderdaad", was ons antwoord. Deze mensen waren Wil en Edith Boekholt (hij Indisch). We hebben een
gezellige tijd met hen gehad. Fijne gesprekken, maar ook veel gelachen.
Na de Pinksterdagen vonden we het tijd om te
verkassen.
Het
volgende
doel
was
een
boerencamping tussen Ootmarsum en Denekamp.
Oh, wat is Twente mooi! Waarom hebben de
Twentse Ripassa's ons dat niet eerder verteld? Het
verhaal wordt eentonig, maar ook hier fietsten en
wandelden we veel. Op de fiets werd Duitsland
bezocht. Verder veel historische "monumenten"
bekeken. We kwamen zelfs in Haaksbergen. Dus toen
maar even naar de Margrietstraat 61. De vogels
waren echter gevlogen. Eigen schuld, dikke bult.
Hadden we maar van tevoren even moeten
telefoneren. een andere keer beter Theo en Zus, want
dat we nog eens terugkomen in het mooie Twente staat voor ons vast.
Na ruim 4 weken onderweg te zijn geweest, verlangden we naar huis. Vooral naar onze jongste kleindochter,
die 5 dagen oud was toen we vertrokken.
In juli hebben we samen met onze kleinzoons Arjen en Joran nog een leuke week gehad. We kampeerden in
Kuinre (NW-Overijsel). We maakten fietstochten naar o.a. Emmeloord en de Weerribben.
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Met de auto naar Urk en Schokland. Op de camping zwommen de jongens in het aangrenzende meertje en
stookten 's avonds een kampvuur.
Al met al fijne weken gehad en toch ging ons hart uit naar Frankrijk. Gelukkig kregen we die kans nog in
augustus. Maar daarover schrijft Anton meer!
Nel Ripassa

VAKANTIE IN FRANKRIJK IN HET NAJAAR VAN 2000
Onze bedoeling was, net als voorgaande jaren, te gaan 'bergwandelen' in
Frankrijk.
Wij lazen in het ANWB-boekje dat het stadje St. Julien Chapteuil in de
Haute Loire aan onze eisen zou voldoen. Er zou een web van wandelroutes
zijn die merendeels vanuit de camping te beginnen waren.
Onze normale route over Luik kon niet doorgaan, omdat de snelweg naar
het zuiden afgesloten was in verband met het bergen van een ontspoorde
goederentrein met tankwagons vol giftige vloeistoffen bij Visé. Snelweg en
spoorweg liggen daar naast elkaar. Dus reisden we over Duitsland langs
Aken, toen België weer in en via Verviers-Remouchamps kwamen we bij
Bonneaux op de snelweg naar Luxemburg. Bij het tweede tankstation dat
wij tegenkwamen, vulden we de tank met goedkope Luxemburgse benzine.
In ons geval was de benzine daar extra goedkoop, omdat later bleek dat we
1000 francs hadden teruggekregen in plaats van 100 francs.
Onze eerste overnachting was als vanouds in Metz aan de Moezel, waar wij
om ca. 16.00 uur aankwamen. Lekker de stad in geweest en veel bekeken.
Tegen de avond werden we verrast door harde wind en een daverend onweer.
De volgende ochtend om 8 uur weer vertrokken, koffie gedronken in Bazeville sur Meuse aan de "jonge
Maas". Via de grote stad Dyon naar de camping in Beaune waar we om ca. 14.00 uur aankwamen. 's Avonds
hebben we daar in het campingrestaurant lekker gegeten en toen zijn we nog even het stadje in gegaan.
De daaropvolgende morgen weer om 8 uur vertrokken. Het was mistig maar droog. De rit door het zeer
drukke Lyon ging vlot (tunnels) en langs St. Etienne reden wij naar ons einddoel, de camping in St. JulienChapteuil. Deze camping viel ons erg tegen: rommelig, goor en een hobbelig terrein. We hebben toen de ons
bekende camping in Yssingeaux opgezocht, waar we een dag of vijf hebben gestaan. Mooi warm weer en
leuke wandelingen gemaakt.
Op een morgen zijn we weer om 8 uur vertrokken in de richting van natuurpark de Vaucluse.
Na veel kronkelige bergwegen in de Ardeche namen we een stukje tolweg van Motélimar naar Orange om op
te schieten. Toen via de Carpentras (enorm chaotisch verkeer) naar het stadje Sault, waar we vooraf al een
camping hadden uitgezocht via het campingboekje. De camping lag op 810 meter hoogte, een echte Franse
boscamping, enigszins rommelig maar wel leuk. We vonden een leuke plaats aan de rand waar 's morgens
en overdag veel zon was, met indien gewenst voldoende schaduwplekken.
Sault is een oergezellig stadje op een punt waar veel wegen samenkomen, waardoor er veel mogelijkheden
waren om diverse routes te lopen. Het weer was zonnig, overdag 25 à 27 graden Celcius en de nachten waren
koel genoeg om heerlijk te kunnen slapen.
We zijn hier 14 dagen gebleven en hebben maar één keer 's nachts regen gehad, wardoor de natuur lekker
werd opgefrist.
Op deze hoogte was het al herfstachtig en de natuur was getooid in prachtige kleuren. We hebben er om de
dag gewandeld in de bergen, omdat je anders te veel van je lichaam zou vergen, De andere dagen maakten
we met de auto tochten en bezochten leuke plaatsen met de bijbehorende bezienswaardigheden.
We zijn op de top van de Mont Ventoux (Tour de France) op 1912 meter hoogte geweest. Mooi weer,
waardoor je tot aan de middellandse Zee kon zien, waar boven Nice een smogdeken hing.
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Zo'n 25 miljoen jaar geleden drong een niet zo diepe zee de tegenwoordige Rhône-vallei binnen, de
Mioceense Zee die de omgeving gedurende zo'n 20 miljoen jaar bedekte en de Mont Ventoux stak toen als
een eilandje boven het water uit. Probeer je je dat maar eens voor de geest te halen!
We maakten ook nog de Mistral mee: een harde koude valwind uit het Rhône-dal. Die heeft ons echter niet
weerhouden om er toch op uit te gaan.,
Op een aanplakbiljet lazen we dat er in het dorp Monieux een oogstfeest ozu worden gehouden, een zgn.
Fête ediëvale d'petit epeaute (middeleeuws feest van het koren).
Prachtige 'middeleeuwse' kledij en een markt met producten uit de regio.
Hierna zijn we met de auto boven langs de Gorge de la Nesque gereden. Dit is een kloof waar op 200 meter
diepte de bedding van de rivier de Nesque loopt. Een overweldigende natuur waar je je als mens zo klein
voelt als een mier.
De dag daarop hebben we een bergwandeling bij hetzelfde Monieux gemaakt naar Chapelle Michel als doel,
wat geweldig beloofde te zijn. Het geweldig bestond erin dat we in de Gorge moesten afdalen en wel zo'n
200 meter de steile diepte in naar de bedding van de Nesque. Nou dat was wat: steile wanden die in de loop
van miljoenen jaren door de rivier en het weer glad geschuurd waren. We kwamen soms handen en voeten te
kort om ons staande te houden op richels van soms maar 30 à 40 cm breed! Soms werden we gedwongen op
ons achterwerk zittend een extra steile 'afstap' te nemen. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat het wel 'te
doen' was, op voorwaarde van goede bergschoenen, stokken, rustig blijven en iedere stap en greep met
inzicht doen. Uiteindelijk kwamen wij bij een geweldige holte in de rotswand, waar men de kapel had
gebouwd. Daar hebben we eerst onze proviand aangesproken en wat gedronken.
Op het altaartje lagen allemaal takjes met in vele talen een briefje eraan, met verzoeken om wensen in
vervulling te laten gaan. Er waren ook briefjes in het Nederlands met dank voor het behoud van deze tocht in
de overweldigende natuur. Op een ander briefje stond dat de schrijver een pijnlijke teen had opgelopen en
zijn wens voor een vluggen genezing.
Om weer 200 meter naar boven te klimmen, waren er twee routes: één met behulp van een ladder en één via
een andere wand naar een GR (grand randonnée = lange-afstandsroute). Via een ladder leek ons niets,
gelukkig maar, want andere (jongere) mensen zijn op dat punt teruggekeerd, 't was veel te eng!
Via de andere route konden wij vrijwel probleemloos boven komen om weer bij Monieux te komen.
Al met al duurde deze tocht 5 uur.
Kortom, ons 14-daagse verblijf in de Vaucluse was een aaneenschakeling van prettige dagen met veel mooi
weer in een overweldigende natuur.
Maar … ook aan alle leuke dingen komt een end en zo vertrokken wij woensdag 13 september weer naar het
noorden, richting Seurre voor een overnachting. Onderweg in een dorpje lekker gebak gehaald ter ere van
mijn verjaardag dat we op een parkeerterrein met een bak koffie heerlijke hebben zitten oppeuzelen. In
Seurre bleek de camping al gesloten en het liep al tegen de avond. Toen maar op weg naar Beaune, waar de
camping vol was, maar via een tip van een passerende Fransman naar de camping in Sangry-les-Bourne,
waar gelukkig wel plaats was. Tja, zoiets kan je in de herfst overkomen.
De volgende morgen vertrokken wij om 8 uur naar Noord-Frankrijk, maar bij Nancy werden wij via een
elektronisch bord gewaarschuwd om België niet in te gaan. Daar waren nl. veel wegen gesloten door
blokkades van boze truckers i.v.m. de hoge dieselkosten. We hebben toen in Luxemburg weer goedkope
benzine getankt en zijn naar Duitsland uitgeweken om in Bitburg op een camping de nacht door te brengen.
De volgende morgen met mist vertrokken en door de Belgische blokkades was het erg druk met
vrachtverkeer op de Duitse wegen. We kwamen toch goed bij Venlo de Nederlandse grens over. Hier werden
wij gewaarschuwd voor rotestblokkdes op de Nederlandse wegen. Die hebben we kunnen omzeilen en om
16.00 uur kwamen wij thuis. Moe maar erg voldaan!

Anton Ripassa, Heerenveen
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BURENHULP
Een vriendin van mij woont aan het eind van onze weg. vier jaar geleden kreeg ze haar tweede kind,
een zoon. Uiteraard waren zij en haar man erg gelukkig met deze blijde gebeurtenis. Echter
diezelfde week overschaduwde een bericht deze vreugde Zij reeg te horen dat haar echtgenoot aan
de ziekte van Altzheimer leed. Hij was toen rond de 60. Zijn gezondheidstoestand ging snel
achteruit en op een gegeven moment kon hij niet eer thuis wonen. Hij verhuisde naar een aangepast
flat. Dit bracht echter geen uitkomst. Vervolgens werd hij geplaatst in een psychiatrisch centrum.
Ook hier bleek hij niet op z’n laats. Na een tijd verhuisde hij naar een verpleeghuis.
Mijn vriendin heeft het niet gemakkelijk. Ze heeft de zorg voor drie kleine kinderen en een groot
aantal oppaskinderen. Ze bewoont een groot huis met een grote tuin.
Op een dat kwam haar vader ter sprake. Het ging redelijk goed met hem na zijn buikoperatie. Zijn
vrouw kon hem goed opvangen. Samen boden zij hun zwaar beproefde dochter waar nodig de
helpende hand. Op een gegeven moment spraken wij over mijn moeder. Ik vertelde over de tuin
van mijn moeder. “Die tuin ziet er toch mooi uit, net een plaatje”, roemde ik. “De tuin wordt
helemaal verzorgd door de buren.” Even was het stil. Toen zei mijn vriendin: “Ik zal Piet (haar
naaste buurman) maar eens lief aankijken.” ”O jee, als dat maar goed afloopt”, dacht ik.
Enkele weken verstreken. Ik vroeg me af of ze de buurman al had benaderd. Zou zij het verhaal
over de bijzondere burenhulp van mijn moeder aan hem hebben verteld? Hoe zou hij zich hieruit
redden? Zou hij mij verwensen? Of zou hij toch wel de humor ervan inzien? Hij heeft z’n handen
vol aan zijn eigen enorme tuin. Maar de goede verstandhouding met zijn buurvrouw zou hij beslist
nit willen verstoren. Maar om zich nu in te zetten voor andermans tuin, hoe hoog de nood ook is,
daar zag ik hem niet voor aan. Ik had geen idee hoe hij deze kwestie zou oplossen.
Op een zondag reden we de Provincialeweg op richting Pijnacker. Ik keek naar links, naar het huis
van mijn vriendin. Wat was dat nou? Op haar pad en in haar tuin, zowel binnen als buiten haar hek,
liepen een heleboel dieren. “Zou er een hek stuk zijn?”,dacht ik. Neen, alles was in tact.
De buurman bleek niet voor één gat te vangen. De zeer druk bezette man, die van beroep
veehandelaar is, had gewoon zijn kunnen schapen gestuurd.

L.J. v.d. Burg-Weijgers
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TWIJFELS

W

at is het toch moeilijk een keuze te maken uit diverse soorten wagens. Vermoedelijk is het kiezen
van een voertuig voor de heren geen probleem. Maanden van tevoren hebben ze hun voorkeur uit
het scala van merken kenbaar gemaakt. Een hemelsbreed verschil met mijn visie. Voor mij doet
het merk er niet toe, noch de kleur. Bedoelde wagen moet licht bestuurbaar zijn, prettig in de
hand zitten, maar ook gemakkelijk wendbaar zijn. De stuurhoogte moet op mijn lengte afgestemd zijn. Ik ben
namelijk 1.53 m lang. Deze voor mij belangrijke punten maken de gang naar een showroom noodzakelijk.
De drempel van de desbetreffende toonkamer is nog hoog voor mij. Torenhoog zelfs. Althans voor mijn
EGO.

De vraag komt vaak bij mij boven of ik persoonlijk al zo krakkemikkig ben dat ik er nu één nodig
heb. Volgens advies van de therapeute WEL. Zij bedoelt niet het krakkemikkig zijn, maar dat het
toch behalve noodzakelijk, ook heel handig is zo'n vierwieler. Daardoor ontlast je niet alleen het
hele lichaam, maar in mijn geval vooral de beide armen. In het bijzonder wanneer er veel – vaak
zware –boodschappen gedragen moeten worden. Voor weinig boodschappen is er inmiddels een
ander alternatief: de schouder- of heuptas. De noodzaak van het aanschaffen van een wagen
verdwijnt onmiddellijk wanneer BURSITIS (slijmbeursontsteking) zich niet meer doet gelden. De
gevoeligheid die overblijft is te overleven.
Lieve zorgzame vriend(inn)en proberen mij nu al een hart onder de riem te steken. Eén beweerde
zelfs dat iedereen voor mij opzij zou gaan wanneer ze mij met een vierwieler zien aankomen. Een
ander merkte op dat er voorrang wordt verleend. Nou, dat laatste neem ik met een korrel zout.
Bovendien is mijn haar niet helemaal grijs. Voor mij persoonlijk zal ook de haarkleur geen doorslag
geven voor het verlenen van voorrang. Hooguit zal men uit eerbied voor de veel oudere persoon
rekening houden met diens rijstijl.
Verder is mij ter ore gekomen dat ik eerst een bezoek moet brengen aan mijn
huisarts. Van hem krijg ik het noodzakelijke bewijs dat naar de verzekering moet
worden opgestuurd. Mocht de arts mij ter wille zijn, dan kan hij dit bewijs direct
naar mijn verzekering faxen. Zodra deze procedure is afgerond en het groene
licht is gegeven, meld ik me bij de desbetreffende showroom om een wagen
naar mijn keus te nemen. Kopen doe ik niet; dat is een te grote aanslag op mijn
portemonnee.
Gevoelsmatig ben ik nog niet toe aan een Mercedes, zoals mijn jongste haar
voorkeur lachend kenbaar maakte. Mijn leeftijd van bijna 80 jaar speelt
geen rol, al geeft mijn lichaam de laatste tijd wel duidelijke signalen af.
Het voor en tegen zijn tegen elkaar afgewogen. Er is ook rekening gehouden
met de vele goed bedoelde raadgevingen. Twijfels zijn daardoor weggeëbd.
Mijn besluit staat nu vast. Voorlopig schaf ik de kar niet aan, hoe praktisch
die ook is en mooi van design. Aan de ROLLATOR ben ik nog niet toe!
A. Weijgers
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MY LITTLE FRIENDS

"Y

ou got to stop … and smell the roses", zegt een bekend lied. En dat doe ik dan ook. Lekker
relaxen in de tuin, onbezorgd en aan geen tijd gebonden. Vooral na een drukke werkweek is het
goed je te ontspannen. Met je benen lekker gestrekt op een andere (tuin)stoel en een drankje bij
de hand. Dolce far niente (zalig niets doen). Laat de wereld rondom je maar draaien/waaien. Who cares? I
got to stop and smell the roses. Zo merk je pas de kleinere dingen rondom je op. Geluiden die je anders niet
gauw opvallen, hoor je op zo'n relaxed moment. Vogelgeluiden, kinderstemmen in de verte, krekels tussen
de geraniums en op dit moment … een fffrrt! fffrrt! ffrrt! langs je oren. Hé, wat was dat? Nogmaals ffrrt!
ffrrt! Maar ik zie nog niets! Af en toe een zacht metaalachtig geluid, alsof er iets een gespannen metalen
draad aanraakt. Jullie weten wel wat ik bedoel, zoiets van tjioeeenng, tjioenng, weer afgewisseld met ffrrt!
ffrrt! En ik voel een zacht windje langs mijn oren. Wat kan het toch zijn?
Totdat ik hem (of haar) ontdek bij de schutting. "Stilstaand" in mid-air (net als
Tinkerbell in de tekenfilm Peter Pan). Heel klein met een metaalgroen borstje met rode
stippen. Het lichaampje zelf wat grijzig. Stilstaand bij een speciaal voor hem/haar
klaarstaand flesje met een rode zoete vloeistof, een soort nectar.
Misschien raadden jullie het al – ik spreek over kolibries, hier in
Amerika hummingbirds genoemd.
Het is mij opgevallen dat er hier vele soorten rondvliegen: rode, groene,
grijze en/of met gecombineerde kleuren. De kleinste vogelsoort, naar ik heb
gelezen. O zo levendig en snel rondvliegend als een helicopter, van bloem tot
bloem, van fles tot fles, veranda tot veranda, waar men ook maar zo'n
hummingbird feeder heeft opgehangen.
Soms vliegen ze tot vlak voor je gezicht, wanneer je een glas met bijvoorbeeld rozenstroop naar je
mond brengt. Nieuwsgierig naar watvoor nectar dat wel kan zijn. Heel grappig met dat
ffrrt-ffrrt en dat zachte windje langs je wangen!
Ah, my little tinkerbells, come visit me anytime. I love your
company!
Agressief kunnen ze ook zijn wanneer er een 'vreemde'
kolibrie bij hun feeder komt om te drinken.
Wat een lef! Dan wordt de indringer heel nijdig verjaagd. Klein maar
echt tjabé rawit, zeggen wij op z'n Indisch.
De illustraties, die ik in National Geographic Magazine heb gevonden, tonen enkele soorten die in de VS
rondvliegen. Ik hoefde dus niet zelf op jacht te gaan met mijn camera en op de juiste momenten te wachten
om mijn kleine
vlugge vrienden op de gevoelige plaat te zetten.
Zijn er eigenlijk ook kolibries in Nederland?
(Ja, Vic, in de dierentuinen! JR)

Victor Ripassa
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DE KOKOSPALM (KLAPPERBOOM)
Mijn gedachten gaan wel eens terug naar mijn jeugd. Vooral in het koude
jaargetijde 'vliegen' mijn herinneringen vaker naar de zonnige tropen. Daar
hebben bomen en struiken altijd groene bladeren.
Mijn gepeins blijft steken bij de kokospalm, in de volksmond klapperboom
genoemd. Een veelzijdige en nuttige boom. Al bij een hoogte van slechts 2 meter
draagt hij vruchten en blijft dit doen tijdens de groei tot
een hoogte van ruim 20 meter. Aangezien de vruchten
dagelijks gebruikt worden, worden ze ook regelmatig
geplukt. Meestal zijn het jonge mannen die de hoge klapperboom
in klimmen. Ze hebben zich een bepaalde methode eigen gemaakt
om de steile stam te beklimmen. Er wordt een touw gebonden
tussen beide enkels, die loop- en klimruimte toelaat. Daarmee
kunnen ze de vrijwel recht stam beter omklemmen. Door
kleine sprongen te maken en handen- en voetenwerk af te
wisselen, klimmen ze naar de top.
In sommige streken worden apen afgericht om op aanwijzing van de baas
klappers te plukken. Door het steeltje waarmee de klapper aan de boom vastzit
te draaien, laat de vrucht los. De klimmer brengt de oogst naar beneden of laat
de vruchten gewoon vallen. Met een scherp kapmes wordt de top van de
vrucht zorgvuldig weggesneden. De gladde buitenschil waar-onder een
vezellaag zit, wordt verwijderd tot op de kale harde 'notendop', de 'batok'.
Boven op die batok zitten drie wat zachtere plekken. Daarin wordt met de
punt van het kapmes een gaatje geprikt, waarna de vrucht tegen de mond
wordt gehouden en het koele klapperwater gedronken kan worden. Het
koele vruchtwater smaakt naar nectar. Is de dorst gelest, dan wordt de
vrucht in tweeën gespleten. Nu is het witte zoete vruchtvlees aan de beurt
om geconsumeerd te worden. Met een lepel schraapt men de inhoud uit
beide helften.
Bij een wat oudere vrucht is het 'vlees' aangegroeid tot een dikte van 1 cm.
Ook dit is op een andere manier nuttig voor de consumptie. Na geraspt te zijn
en met water aangelengd, wordt de fijne witte massa flink gekneed. Door dit
mengsel daarna te zeven, verkrijgt men dikke klappermelk (santen).
Deze witte vloeistof geeft de sajoer (groentesoep) een aparte rijke smaak en
is ook te gebruiken bij kip- of vleesgerechten. Van het uitgeperste
overblijfsel, gemengd met kruiden en onder toevoeging van
pinda's, wordt weer een bijgerecht gemaakt: seroendeng. Het droge overblijfsel
gemengd of gekookt met gula djawa (palmsuiker) vormt ook weer een vulling voor
groene pannenkoekjes, die opgerold worden geserveerd. Een heerlijke versnapering
die 'kuwe dadar' heet.
De dikke kokosmelk met guladjawa-stroop gemengd en daarin witte, groene of
rode hoengkwee-"druppels" is een heerlijke drank bij warm weer, tjendol
genaamd. Vooral wanneer die vooraf is gekoeld.
Het vruchtvlees van oude klappers wordt op matten te drogen gelegd. Deze kopra
wordt aan fabrieken verkocht die er klapperolie van maakt voor diverse
doeleinden, o.a. bakolie, haarolie of verwerkt in margarine.
Zelfs de stam van de klapperboom is nuttig voor het maken van palen in drassige
bodems. De stam, tot planken verzaagd, wordt gebruikt in de houtindustrie.
Van het groen deel van de schoongemaakte langwerpige bladeren, vlecht men
grote of kleine manden. Daarvoor worden eerst alle nerven verwijderd. In nog
kleiner gevlochten pakketjes wordt rijst langdurig gekookt in ruim water. Nadat
ze gaar zijn en afgekoeld, worden de pakketje gehalveerd en vervolgens wordt
de compacte rijst in blokjes gesneden (ketoepat) en met sajoer en
bijgerchten gegeten (lontong).
Van de verzamelde nerven worden dunne bezems gebonden om
de muskieten in het hemelbed (met klamboe) te verjagen of
te doden. De dikkere stukke nerven zijn geschikt om er
tuinbezems van te binden.
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Van de harde klapperdop worden weer gebruiksvoorwerpen gemaakt, zoals schep- en pollepels in diverse grootten,
kommen, dozen met deksels. Daarna worden deze artikelen, speciaal voor de handel, keurig geverfd.
Ook uitgesneden voorwerpen zijn nodig voor sommige muziekinstrumenten. Denk maar aan de zgn. rammelaar
(maraca's), waarvoor de kleine klapperdop uitstekend geschikt is.
Een eenvoudige ukelele is te maken van een schoongemaakte droge klapperdop met dun triplex als klankbord er boven
op. Bij de kop van de houten steel, waar de draaiers(snaarspanners) zijn bevestigd, bevindt zich een kleine verhoging
met vier inkepingen, waar de snaren op rusten. Een 'kammetje' van hard hout rustend op het klankbord hoort erbij om
de snaren van elkaar te houden. Lak of vernis er overheen en klaar is de ukelele.

Van de harde vezelige schil wordt een soort houtskool gemaakt, die dezelfde warmtegraad heeft als gas met zijn blauwe
vlammen.
De vezels dienen ook voor het maken van kokosmatten en zijn bestand tegen weer en wind.
Terwijl ik zo over de veelzijdige klapperboom vertel, komt bij de vraag hoe 'klapa kopior' ontstaat. Daar bestaan vele
versies over. De één zegt dat deze klapper tot een aparte soort behoort. een ander beweert dat het een zieke klapper
betreft. Een derde meent te weten dat de kopiorsmaak wordt verkregen door de nog jonge vrucht aan de boom flink te
schudden. Wanneer de klapper dan rijp is, blijkt het vruchtvlees korrelig te zijn en de smaak van kopior te hebben.
Een vierde heeft vernomen dat het komt doordat aan de voet van de boom een vuurtje wordt gestookt. Hoelang of hoe
vaak er een warmtebron moet zijn om de vruchten zogenaamd ziek te maken, is niemand bekend. Wel weet iedereen dat
de kopior een delicatesse is.
De hieronder aangehaalde brief van de Botanische Tuin T.U. Delft geeft hierover uitsluitsel.
"Delft, 24 juli 2000
Geachte mevrouw,
In antwoord op Uw brief, die gericht was aan de Hortus in Leiden omtrent KOPIOR, die wij in Delft doorgestuurd
hebben gekregen het volgende:
1/ het is kopjor i.p.v. kopior
2/ aan een kokosboom met vruchten kunnen een of twee vruchten een afwijking hebben. Van deze vruchten is het wit
vruchtvlees in een witachtige substantie veranderd.
Het heeft dus niets te maken met een of andere behandeling en de vruchten vertonen ook geen afwijking in vorm of
uiterlijk.
Het schijnt inderdaad een delicatesse te zijn!!
In de hoop U hiermede enigszins van dienst te zijn geweest, groet ik U vriendelijk."
w.g. Hans van Loon
Botanische Tuin TU Delft

A. Weijgers
Tekeningen Lody Honken Ogelwight
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