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Wendy Ripassa – Schillingdijk 2, 1060 SV Amsterdam

VOORWOORD

D

it jaar ontvangt u de Waringin volgens afspraak maar eenmaal,
gezien het aantal tekstbijdragen in de afgelopen jaren. En omdat
deze gelegenheid samenvalt met het eind van het jaar, valt ons in
ieder geval op hoe dit jaar weer voorbijgevlogen is.
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij de familiedag 2003 bij Wendy
thuis vierden. Dat was in maart. Esther, getrouwd met Willem Ripassa, blikt
er in haar bijdrage op terug.
Kerstoverdenkingen ontbreken natuurlijk ook niet in deze Waringin. Nel en
Anton delen er enkele met ons.
Wij zijn blij met de bijdragen van al onze trouwe leveranciers van
lezenswaardigheden: Guusje die ons onder andere laat meegenieten van een heel bijzonder bezoek, maar
ook verhaalt over een van de moeilijkste periodes uit haar leven; Vic die ons op de hoogte houdt van zijn
reilen en zeilen in Californië; Theo die zelf slachtoffer werd van een grap die hij met zijn dochter
uithaalde; Ernst, die deze keer de Krakatau bespreekt; en Roby die natuurlijk weer een dierenverhaal
heeft, maar
ook vertelt over haar verbouwingsperikelen. En Anton weet zoals altijd een lach en
een traan te ontlokken met zijn verhalen.
Gelukkig mogen wij deze keer ook minder bekende schrijvers opnemen in ons
familieblad. August vertelt over zijn bezoek aan Vic (ja, de Waringin werkt
grensoverschrijdend!) en zoals hiervoor vermeld, hebben we van Esther een
verslag van de familiedag mogen ontvangen.
Al met al denken wij dat deze Waringin heel mooi weerspiegelt hoe
sommige van onze familieleden in het leven staan. Helaas zijn er dit jaar
ook doden in onze familie te betreuren. Wij leven mee met de naaste
familieleden en wensen hun veel sterkte toe.

brengen.
sterker
persoonlijkheid,

En met wensen willen wij dit voorwoord ook afsluiten. Mag het
komende jaar 2004 u allen veel gezondheid, geluk en voorspoed
En mag de Stichting Ripassa en haar lijfblad De Waringin een steeds
bindmiddel tussen de familieleden vormen, hoe divers ook van
hoe ver ook in afstand van elkaar verwijderd.

De redactie
BESTE WENSEN voor een nieuw jaar, een nieuwe start.
Veel mensen zullen het jaar 2004 beginnen met allemaal goede voornemens:
minder vet eten, meer bewegen, minderen zo niet stoppen met roken, maar
ook aandacht voor het milieu.
Of we de goede voornemens ook zullen uitvoeren??
Een goed voornemen voor het nieuwe jaar kan ook zijn: iets sturen naar de
redactie van “De Waringin”, maar ook allerhande post ontvangen ze graag. Waar
een (beetje) wil is, is een weg.
Rest mij u allen en de uwen een bijzonder goed, gelukkig en gezond 2004 toe te wensen!
Nel Ripassa, Heerenveen
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FAMILIEBERICHTEN

Het bestuur wenst het nieuwe echtpaar een geslaagde voortzetting van hun geluk!
OVERLEDEN
Ernst Honken Ogelwight, maart 2003
Wouter van Swieten op 27 april 2003
Maximilien Alexandre Ripassa op 23 november 2003, zoon van René Ripassa uit La Mirada,
Californië. Max is slechts 24 jaar oud geworden.
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BERICHT UIT CALIFORNIA

H

allo familieleden!

Is het niet geweldig dat we nogmaals onze vertrouwde Waringin
kunnen openslaan en ervan genieten dankzij de bereidwilligheid van onze
redactie dit alsnog te continueren, zij het dan op jaarlijkse basis.
Ja, ons boompje (nee, onze boom!) moet echt blijven bestaan, beslist,
tanggoeng, heus, betoel!
Hoe zouden jullie anders te weten kunnen komen waar deze Amerikaanse zigeuners weer naartoe
verhuisd zijn? Een hint: misschien dat we alweer de jeuk in de benen krijgen. Ever moving, ever
roaming, never staying in one spot.
Lakewood bevalt ons best, genoeg frisse zeelucht (geen smog) het hele jaar door. ’t Kan natuurlijk heet
worden ’s zomers. Deze stad heeft genoeg parken (enkele met openbaar zwembad, maar zelf zwemmen
we liever bij onze dominee in zijn pool), enkele shoppingmalls en een goed Indonesisch restaurant slechts
4 mijl verder, een Holland-American importzaak, zelfs een Hollandse bakker wat verderop en andere
restaurants boekan main veel, Asian imports. Dus van alles te krijgen, van alles te (vr)eten. Vraag maar
aan Ernst en Joyce hoeveel dikke mensen er hier rondwaggelen! They overeat! Of vraag August (Oom
Agus) – die kan het je ook vertellen.

Oom Agus (ik zal het nooit vergeten) kwam ons afgelopen januari met een bezoek verrassen. En hoe!
Wij waren op die bewuste vrijdagmiddag wat laat thuis gekomen van ‘mampiren’ of zomaar
rondslenteren (één van onze hobby’s) enparkeerden onze wagen op de driveway. Komt er nou een of
andere Filippino met een rugzak bij zich via het zijhekje naar buiten gerend met de vraag: “Sir, can you
spare me a dime?” (Oud gezegde uit de tijd van de malaise.) “Een bedelende orang Fillippino”, dacht ik.
Wat mot-ie? Ethne waarschuwde mij voor this crazy guy – Voorzichtig! “What can you get for a dime
nowadays”, antwoordde ik. Hij reageerde met een brede lach en maakte zich bekend als “August
Ripassa, ik ben een oom van je.” Hoe kan dat nou? Hij zag er jonger uit dan ik met mijn kepala botak.
Maar dat was ie ook – jonger dan ik. Hoe ken dese?
Had hij even geboft dat we wat vroeger thuis waren gekomen, want vaak maken wij er een malam
pandjang van. Hij trok voor het eerst allen door Californië. Eerst in Hollywood (30 mijl van Lakewood
vandaan) en later naar San Francisco in Noord-Californië. Had ons nieuwe adres uit de laatste Waringin
(geen telefoon vermeld). Petje af hoor voor deze toerist ons toch gevonden te hebben in the Greater Los
Angeles Area van zo’n 60 aan elkaar gegroeide steden. En dat per stadsbus, djempol betoel, oom!
Hij had eerst aan de voordeur geklopt, maar tuurlijk niemand thuis. Gelukkig hoorde hij gehamer ergens
achter het huis en ging via het ijzeren zijhekje naar achter. Daar vond hij mijn dominee (hier pastor
genoemd) De Ridder met twee helpers bezig met het construeren van een bijgebouw (dat later ons
paviljoentje zou worden). Dacht eerst dat die dikke meneer ikke was – not! Enfin, wij konden het best
met elkaar vinden (Amerikaans: we clicked). Oom August is een gezellige peer en talkative. Er was een
kamer vrij en hij kon dus lekker overnachten bij ons. Trouwens ik was echt niet van plan hem terug te
rijden naar zijn hotel in Hollywood: te veel files (traffic jams). Minta ampoen!
Bofte hij ook nog ’s dat we die vrijdagavond bezoekers verwachtten voor onze wekelijkse
“prayermeeting”. Zij brachten Indisch eten mee. Onze Indische pastor De Ridder en 8 andere Indische
kerkgenoten houden thuis bij toerbeurt op de vrijdagavonden een prayermeeting met een lekkere potluck
erna. Deze avond was het onze beurt. So lucky Agus!
Ik had hem tevoren wel gevraagd of hij gelovig was en ervoor voelde te bidden voor de medemens.
Later hebben we zo gezellig in groepsverband met hem gebabbeld over zijn belevenissen en impressies in
Californië. Dat weekend gingen wij met hem op bezoek bij enkele vrienden. Hopelijk heeft hij een
prettige tijd met ons Indo’s in Californië doorgebracht. Oom Haroekoe, het ga je goed. God bless you
and let’s keep in touch!
4

De Soos
Vroeger hadden wij in Californië een actief verenigingsleven van het Indo Community Center “De
Soos”(opgericht juni 1963). Ach we waren zóóó jong en onvermoeibaar. We organiseerden maandelijkse
soosdagen met spelletjes voor jong en oud, talentenjachten, jaarlijkse volleyball-toernooien met andere
Nederlandse clubs, beachdagen, jaarfeesten en dansavonden met toneelopvoeringen van Indische
comedies, zoals “Si Poetjet en de 7 gevaren”(gebaseerd op Sneeuwwitje en de 7 dwergen), “Dollie
Dobret”(ala My Fair Lady), “Bali Adventure”(Balinese floorshow m.m.v. een professionele groep), “Hij
maar, hij maar”(ala Drie is te veel, een Nederlandse comedy), “Night in the Orient”, “A touch of
Spain”(een Spaanse floorshow, waarvoor we als groep zelfs naar een dansstudio gingen voor les in
Spaanse dansen en we op de dansavond in kwestie als achtergronddansers fungeerden voor een
professioneel Flamenco danstrio).
Ja we waren nog zóóó jong en vol energie en enthousiasme! Al deze activiteiten vonden plaats naast
onze eigen dagelijkse levens van werken, naar college gaan en het gezinsleven met het grootbrengen van
kinderen. In menige achtertuin van de leden werd vaak geoefend c.q. vergaderd met een potluck erbij en
een duik in de pool. De kleine kinderen (“Soosbibit”) werden vaak betrokken in de vele floorshows.
Vooral de teenagers voor onze Hawaiian shows en Balinight-opvoeringen. Onvergetelijke avonden.
Ben ik aan het reminicing/mijmeren over toen vroeger? Definitely folks!
Memories are made of this!
Na 25 jaar (in 1988) hield de Soos als familieclub op te bestaan. We raakten “Out of steam”, zo gezegd.
We verouderden en werden op onze beurt oma’s en opa’s. Enkele trouw leden gingen naar ‘Betere
Oorden”, dat is naar de eeuwige jachtvelden somewhere up there in the sky.
Veel van de kinderen waren Amerikaan, hier geboren en getogen en misten de ‘steam’ om onze
traditionele etnische activiteiten voort te zetten. The pull to the American Society was groot.
Begrijpelijk.
Het 25-jarig bestaan werd gevierd met een groot feest – een diner dansant plus opvoeringen van enkele
“beroemde”Indische comedies. Dat wil zeggen althans onvergetelijk in de Nederlands-Indische
gmeenschap in Californië. Deze avond werd het “En toen al-feest” genoemd.
Vaarwel, adieu, de club hieldop te bestaan.
Maar het cluborgaan “De Indo” bleef voortbestaan en is mettertijd uitgegroeid tot het internationale
tijdschrift in de USA, Canada, Nederland, Australië/Nieuw-Zeeland, Indonesië etc.: 700 abonnees in
Nederland, vertelde de redacteur me net. Dit jaar 2003 bestaat dit tijdschrift 40 jaar! Een bijzondere
mijlpaal en dat moest dus gevierd worden! Vele vergrijsde koppen onder de oud-soosleden werden bij
elkaar gestoken begin dit jaar. Hoe en wat gaan we doen?
Enkele jongeren deden zelfs enthousiast mee, nu in hun early fourties/late thirties.
Enthousiast, because they remembered those Soos-days, those Soos-parties. They remembered the
oma’s and opa’s. Yes they remembered “Sinterklaas and Swarte Peeten”. Fantastisch!
Onze Soos-regisseur Guido werd verzocht een of ander toneelstuk te schrijven. Daar was hij altijd goed
in geweest vroeger. Zou hij het nog kunnen met zijn grijze kop? We hoopten, neen wij vertrouwden dat
hij het kon klaarspelen. Gelukkig werd hij hierin geholpen door enkele jongeren, o.a. zijn neef en nicht
(geboren in the USA). Zo werd het stuk “vaarwel Indisch kind” geboren.
Het feest van het 40-jarig jubileum vond plaats op de 20e september 2003 Sitdown dinner met toneel en
dansen erna.
Er was veel werk te verrichten. De script moest nog verder worden uitgewerkt, decors gemaakt, screens
on stage, een extra lager odium en andere stageprops. Taakverdeling en andere voorbereidingen zijn van
groot belang, computers voor live stage projection kwamen er nog bij.
It was hi-tech, man!
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Vaarwel Indisch kind
“Vaarwel Indisch Kind” is gebaseerd op het echte levensverhaal van een 90-jarige oude “Oma Dellie”, in
Indië geboren en getogen, maar later naar Nederland verhuisd met haar gezin (gerepatrieerd) en in de
jaren 60 met gezin geëmigreerde naar Californië.
In een samenspraak met haar Amerikaanse kleinzoon en kleindochter (gedeeltelijk in het Engels en
Nederlands) benadrukte ze hoe belangrijk het is dat ze vooral hun roots niet vergeten.
Dit speelt zich af op het lagere podium, een soort tuin vol planten en bloemen.
Deze diep religieuze Oma Delli zat graag op haar geliefde rieten tuinstoel in haar weelderig bloeiende
achtertuin in Californië, omringd door Gods vrije natuur, te mijmeren over “toen vroeger”. Hoe ze toen
als kleine Dellie voor ’t slapen gaan eerste door haar ‘Bibi’ (Indonesisch kindermeisje) gekamd werd.
“So aloes ramboet, ja non”, zei Bibi haar dan. En ’s avonds voor ’t slapen gaan eerst ook nog een
verhaaltje, verteld door haar moeder over Rama en Sita.
De vader een ‘toean Londoh’ in zijn batik slaapbroek (mijn rol, met een blonde pruik op mijn kale kop)
vond die verhalen over boze geesten en momo’s maar onzin en Indisch bijgeloof.
‘Kleine Delli” werd gespeeld door een 9-jarige kleindochter van een Soos-opa. Hier geboren en
natuurlijk alleen Engels sprekend. Moest ze enkele zinnetjes in ’t Nederlands zeggen, wat natuurlijk
problemen gaf door haar Amerikaanse accent. Begrijpelijk. Wat eerst klonk als “Ik wil nok an werhaldje
horn”, later na veel oefenen eindelijk verstaanbaar werd met “Ik wil nog een verhaaltje horen”(voor ’t
slapen gaan). Wanneer haar vader de kleine robbedoes (Dellie) geruststelde en zei dat ze echt niet bang
hoefde te zijn, antwoordde Dellie hem “Ik ben niet bang, in keloof allin in mine hèmmelse father” en “Tot
morken, papa”. Grappig, hè, deze kleine robbedoes van me. “What does that mean”, vroeg ze,
“robbedoos?” “Oh that means my little tomboy, Paige!” Haar eigen Indische moeder wist het ook niet.
Leerde ze nog wat Nederlands al was het via een Indische comedie.
Kleine Dellie lag vroeger in zo’n Indisch bedje
met van die ijzeren staven en kanten klamboe.
Voor deze opvoering, Indisch ijzeren bedje tidak
ada, dus improviseren met een houten bedframe
met PVC pijpen als staven en overtrokken met
klamboe van een soort gaas en kantwerk geknipt
uit plastic “lace” tafelkleedjes.
Op een afstand zag het er echt uit, compleet met
goeling en sapu lidih en onder haar bedje een
plaspot, wat roestig Dit laatste attribuut werd
ergens
gevonden in een Mexicaanse
rombenganwinkel.
Oma Dellie vertelde dat haar ouders haar voor haar verdere opleiding naar Europa stuurden, naar
Nederland en Zwitserland, waar ze had geskied etc. etc., maar bekende dat ondanks alle Europese
belevenissen ze liever met haar Indonesische vriendjes in de kali ging zwemen en drijven op een
kedebong pisang of door de sawahs lopen. Een Indisch kind – een Indisch leven! Zo zorgeloos.
Haar mijmeringen in de tuin brachten haar o.a. terug naar de feesten in haar ouderlijk huis en de sociëteit
en vooral de belevenissen van twee feestganger waaronder haar oom Garibaldi (“Baldy”) en diens vriend
Maurits de la Combé (Maus), twee onvergetelijke karakters oftewel “die twee badjingans altijd op
raaierij uit”, zoals zij ze beiden noemde.
Ik kreeg de rol van Baldy en Erland Soesman die van Maus.
Wij allebei netjes in jas toetoep ala 1928 met mooie witte broeken in die goeie ouwe Indische tijd (lang
voordat wijzelf geboren waren). Als Baldy kreeg ik een donkere pruik op, want ik had natuurlijk veel
haar in 1928, ha ha, wat dacht je dan?
Enfin, het was een zeer geslaagde avond.
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Nu even een sombere opmerking. Ervaren jullie dat ook? Worden we echt ouder? Hoe treurig, maar
waar. Zo is het leven nu eenmaal. Het jaar dat achter ons ligt zijn we vaker naar begrafenissen moeten
gaan. Te vaak vaarwel gezegd aan vrienden die ons dierbaar waren. Till we meet again in heaven,
friends. We have to be prepared to someday meet our Maker.
Life in California: California wildfires – Indo Rock reunion 2003
Wat is er veel gebeurd dit jaar: oorlog in Irak, de Amerikanen in de aanval, SARS, terreur, riboet in het
Midden-Oosten en nog veel meer. In California hebben we na een recall van de huidige Governor Davis
en een tussentijdse verkiezing nu een moviestar als nieuwe gouverneur gekozen, die spoedig orde op
zaken moet brengen in het Gouvernement van Californië. Arnold Schwarzenegger, Oostenrijker, wie
kent hem nou niet als “The Terminator”. Zo zie je maar weer, alles kan in Amerika; aber natürlich, mein
Freund!
Een van zijn eerste taken was het om gauw naar Washignton DC te vliegen om financiële hulp te vragen,
want Zuid-Californië stond in brand jl. oktober. Dat hebben jullie vast wel gezien op TV. Grote branden
woedden, groter dan het jaar daarvoor. Wat een ramp! Zoals ik in de vorige Waringin al schreef, was het
gewas in de bergen kurkdroog wegens lange afwezigheid van regens. Eén vonkje is er maar nodig om
een ramp te veroorzaken. Rond 11.000 brandweerlieden werden ingezet om deze branden te bestrijden,
naast de watervliegtuigen en bulldozers etc. Veel mannen kwamen uit andere staten. Op donderdag 23
oktober reden we met familie op vakantie uit Ohio ’s avonds laat terug van een tweedaags bezoek aan
Las Vegas, waar we het leuk hebben gehad.
We zagen in de verte al enkele branden op de hellingen op drie plekken tegelijk en heel dicht langs de
freeway. Gelukkig kwamen we zonder oponthoud vrij snel thuis.
Dat weekend van 25 oktober werd het Indo Rock USA Reunion 2003 in Chino gehouden. Ongeveer 30
mijl ten zuiden van de Fontana-branden. Vrij ver dus.
We zijn er geweest. Gezellig dansen op muziek van “The Enterainers”, “The Living Legends” en Andres.
Allen speciaal uit Holland overgekomen voor deze reünie. Op weg naar Chino was het zonloos door de
dikke grijze rookwolken en overal lag as en er hing een verstikkende brandlucht. Bah! Sinds donderdag
hadden de branden zich verspreid. Ook in andere delen van Zuid-Californië braken grote branden uit.
Onze auto’s op het parkeerterrein in Chino werden bedekt met een dikke laag as. De lucht was slecht
voor astmalijders die het advies kregen binnenshuis te blijven.
Ik neem hierbij de kans waar om de mensen die ons ongerust opbelden, te bedanken voor hun
medeleven. Wij maakten het goed; de branden waren gelukkig ver van ons vandaan.
Het is nu twee weken later en koeler geworden en gelukkig heeft het wat geregend. Dat hielp bij het
blussen en nu is alles weer onder controle. Maar door de regens ontstond er weer een ander proleem:
mudslides, dat zijn aardverschuivingen door modderstromen vanaf de kaalgebrande hellingen. Nog een
gevaar voor de bergbewoners.
Prettige feestdagen
Het is nu 10 november en de feestdagen en kerstdrukte in de malls is aangebroken. Eerst Thanksgiving
op 27 november, hier een groot feest met familiebezoek en turkeydinner en een heleboel
sportevenementen. Dan in december natuurlijk de kerstdrukte met o.a. cadeaus kopen en kaarten
versturen. Over versturen gesproken, ik zal moeten opschieten, want mijn kopij voor de Waringin moet
echt morgen op de post, anders krijg ik een foontje van Ernst: “Waar blijft je kopij?”(Vergezeld van
Ambonese dreigementen, na loh!)
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Tien dagen geleden belde Oom Gus me op om te vertellen dat hij in december weer enkele weken
overkomt. Deze keer vergezeld door zijn dochter. Samen gaan ze Californië (en Nevada – Las Vegas)
verkennen. Welkom oom en nicht! Breng maar veel Euro’s mee!
Remember, als je weer op vrijdag aankomt, beland je in een prayermeeting!
Het jaar 2003 is bijna voorbij en van deze gelegenheid maak ik gebruik om al mijn
Waringin-familieleden een “Merry Christmas and a prosperous and happy
New Year” toe te wensen!
Tot de volgende keer. Greetings from California!
Vic Ripassa

__________________________________________________________________________________

FAMILIEDAG 15 MAART 2003 IN AMSTERDAM

Z

aterdag 15 maart 2003 was het zover, onze eerste Ripassa-dag.
Met z'n viertjes gingen we eerst August ophalen, de broer van Willem.
Na ongeveer anderhalf uur rijden kwamen we er aan.
Best nieuwsgierig was ik wel, hoe zouden deze Ripassa’s er uitzien.
Eindelijk kreeg je nu ook gezichten bij de namen, die je al kende uit het familieblad, bijv: die van Kurd of
die van Ernst.
Het was gelijk een warm welkom.
Lana en Damian bleven eerst nog "geplakt" aan onze zijde. Na wat drinken en een hapje werden ze
voorgesteld aan Doortje. Die nam ze mee om te gaan spelen, het ijs was gebroken.
Onze kids waren niet moe te krijgen. Behalve toen we naar huis reden: Damian sliep binnen twee
minuten en Lana volgde hem al snel.
De uitleg wie wat was van elkaar, was in het begin nog te volgen, maar al snel was ik het spoor bijster.
De ene was een volle neef van Willem en de andere zou Oom tegen hem moeten zeggen, enz. Wel weet
ik nu dat de vader van Willem uit een groot gezin kwam. Dus is het geen wonder dat er zoveel Ripassa's
zijn. En zoveel verschillen qua uiterlijk. Aan de een zag je duidelijk de Indonesische roots, aan de andere
weer niet.
Maar dat maakte allemaal niets uit, het was heel gezellig.
De volgende keer zijn we er zeker bij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iedereen bedankt voor de gastvrijheid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GROETJES
ESTHER, WILLEM, LANA EN DAMIAN
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Enkele foto-impressies van de familiedag

De jongste generatie met Willem op de
achtergrond
Met z'n allen op de trap, m.u.v. Kurd die de
foto nam

Guusje en Ernst in geanimeerd gesprek

En eten was er ook! Linda, Patrick en Theo

Lia, Esther en Nel
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Waarover spraken zij, die twee daar in die
hoek?

Tafelgesprek

Henk op z'n moppenstoel

en eindelijk is Kurd er ook bij!
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OPGERAKELD VERLEDEN

M

eestal komen bij het aanschouwen van foto’s herinneringen naar de oppervlakte. Bij het zien
van kiekjes uit een heel ver verleden is er tijd nodig om te spitten onder diverse lagen van
opgeslagen gebeurtenissen. Deze keer was het geen foto die mij werd toegestuurd. Wel werd
mij een vraag gesteld door mijn middelste dochter, die nu 50 jaar is. Zij wilde weten hoe ik de Japanse
periode uit de 2e Wereldoorlog in Indië heb ervaren. Die gedachte kwam bij haar op naar aanleiding van
de televisiebeelden over de oorlog in Irak. Het heeft mij dan ook dagen gekost om die complexe tijd in
chronologische volgorde naar boven te halen.
Wij woonden in 1940 in Palembang, waar haar vader Jo werkzaam was aan de Europese Lagere School.
In datzelfde jaar werd Nederland onder de voet gelopen door de Duitsers. Een dik jaar later werd het
onrustig in heel Azië. De Japanse opmars was begonnen met de bedoeling de hele Indische Archipel te
veroveren. Via de radio sprak Koningin Wilhelmina, vanuit Engeland, ons bemoedigend toe. Het
Koninklijk Nederlands-Indische Leger werd in paraatheid gebracht. In het begin kwamen Japanse
vliegtuigen heel hoog overvliegen. Doordat ons leger in aantal beperkt was, werden mannen
gerekruteerd uit diverse werkzame instanties. Ook Jo werd van school gehaald en ingedeeld als
ordonnans bij overste Vogelsangh. Met zijn eigen DKWRT (te vergelijken met de hedendaagse
brommer) werd hij ter plaatse uitgezonden op geheime missies die niet telefonisch afgehandeld konden
worden. Dagen regen zich aaneen. Vijandige aanvallen werden voorafgegaan door loeiende sirenes. De
bommen vielen voornamelijk op het dichtstbij gelegen Pladjoe, waar olieraffinaderijen van de Shell
stonden. Wanneer het raak was, zagen wij tot in Palembang dikke zwarte rookwolken overdrijven.
Overste Vogelsangh kreeg op een dag bezoek van een aalmoezenier, die dringend in Pladjoe moest zijn.
De ordonnans kreeg opdracht hem naar genoemde plaats te brengen. Toen de aalmoezenier zag dat hij
achter op de ‘brommer’ moest, weigerde hij pertinent. Ging direct terug naar de overste en vroeg met de
Jeep gebracht te worden. Er stond namelijk een Jeep ongebruikt op het terrein. De ordonnans liet zich
niet kennen. Met een stalen gezicht reed hij het voertuig de straat op, waar het erg bedrijvig was. Bij het
verlaten van de grens was het minder druk. De aalmoezenier informeerde of de chauffeur nu a.u.b.
vlugger wilde rijden, want met zo’n slakkengangetje zou hij niet op tijd arriveren voor zijn afspraak.
“Sorry, deze Jeep is nu eenmaal een oudje”, was het commentaar van de chauffeur. Beide inzittenden
transpireerden overvloediger dan normaal, wat echt niet kwam door de vriendelijk stralende ochtendzon,
maar door de ‘hete kolen’, zo gezegd. De rit naar Pladjoe heeft dan ook driemaal zolang geduurd als
normaal.
Op de bestemming aangekomen ‘vloog’ de aalmoezenier uit het vehikel en haastte zich naar een van de
daar staande gebouwen. Intussen wachtte de ordonnans geduldig op de terugkomst van zijn passagier.
Plots loeide de sirene oorverdovend. Uit alle gebouwen die op het emplacement stonden, stormden de
werknemers naar buiten. Zwijgend stapten ze in de gereedstaande autobussen, die de passagiers ver van
de raffinaderijen, richting Palembang zouden brengen. Toen de eerste volgeladen bus begon te starten,
sprong de ordonnans op de treeplank. De chauffeur van de bus protesteerde omdat de wagen vol was.
Autoritair zei de welbespraakte militair: “Ik moet het konvooi begeleiden, dat is mijn opdracht!”
Ogenblikkelijk zette de eerste wagen zich in beweging, gevolgd door de andere. Zo ver en vlug mogelijk
verwijderd van de licht ontplofbare olievoorraden.
Op de terugweg naar de redelijk veilige plaats Palembang, ontdekte de ordonnans hoe een vierwielig
motorisch voertuig bestuurd dient te worden. De 1e en 2e versnelling was hem wel bekend. Nu zag hij
hoe de chauffeur handelde om van de 2e naar de 3e versnelling te schakelen tot de 4e toe. Zodoende
kwam de bus veel sneller vooruit.
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Deze terugweg bleek heel leerzaam voor de op de treeplank staande gewapende escorte. In het vervolg
kon hij iedere Jeep op dezelfde wijze vaart geven. Intussen had hij een stille hoop dat de achtergelaten
Jeep van de overste onbeschadigd zou blijven.
De Japanse verkenningen uit de lucht en het bombarderen van strategische doelen, werden veelvuldiger.
Palembang werd uiteindelijk tot gesloten gebied verklaard.
Op zekere dag kreeg de ordonnans opdracht om een brief af te geven bij de kolonel, die in een ander
gebouw in de stad zetelde. In de haast had de overste het epistel niet dichtgeplakt. De bezorger kon de
verleiding niet weerstaan om de brief als eerste te lezen. Daarin vroeg de overste toestemming voor zijn
gezin om de gesloten stad te verlaten met bestemming Java. Na de brief zorgvuldig gelezen te hebben,
nam de kolonel een stempel uit het gereedstaande doosje, drukte die op de brief en verifieerde
daarbovenop met zijn persoonlijke handtekening
Deze ervaring bracht de ordonnans tot nadenken, gezien de nijpende toestand ter plaatse. De volgende
middag stond hij weer voor het bureau van de kolonel met een brief. Ook dit schriftelijk verzoek werd
met aandacht gelezen. Vervolgens keek de kolonel de ordonnans doordringend aan en vroeg: “Waar heb
ik je meer gezien?” ”Gisteren bracht ik de brief van overste Vogelsangh. Deze is de mijne. Mijn vrouw
en onze baby kunnen bij mijn schoonouders te Batavia terecht.” Een diepe rimpel was zichtbaar op het
voorhoofd van de kolonel. Na een korte aarzeling volgde hetzelfde ritueel als daags ervoor. De stempel
werd weer op het inktkussen gedrukt en eindigde op de brief. Gevolgd door diens ferme handtekening.
Na keurig gesalueerd te hebben, verliet de ordonnans met het vereiste document het kantoor van het
voornaamste Militair Gezag.
In plaats van naar zijn werk terug te gaan, bracht Jo genoemde brief eerst thuis en moest ik beginnen met
het pakken van de noodzakelijke koffers. De volgende ochtend (januari 1942) bracht hij mij naar de
trein. De baby lag veilig in een bijna hermetisch gesloten rieten mand. Hoe lang de treinreis geduurd
heeft, is mij ontschoten.
Diezelfde avond logeerde ik in een groot hotel te Telokbetong (Zuid-Sumatra), waar ook de meeste
treinreizigers waren ondergebracht. Vanuit het kantoor van de overste belde Jo me ’s avonds laat op, om
te informeren of moeder en dochter goed waren gearriveerd. Dat was voor hem een hele geruststelling.
De volgende ochtend maakten we met een volgepakte KPM-boot de oversteek naar Java. Vervolgens
met de trein van Merak door Bantam (West-Java) naar de benedenstad van Batavia, waar we laat in de
avond arriveerden. Met een taxi naar het ouderlijk huis gereden. Vader, die mij van de trein zou halen,
kwam een kwartier later in de Secretarieweg. We waren elkaar op het zeer drukke perron misgelopen,
wat niet verwonderlijk was. Thuis stond er een wiegje klaar voor de baby. Het kind ging van hand tot
hand nadat zij was verschoond en had gedronken.
Maanden later stond Jo onverwachts voor mijn neus. Eigenlijk moest hij met de andere teruggetrokken
militairen naar Tjimahi doorreizen, maar kon het niet nalaten om voor één nacht thuis te zijn. Terwijl de
militaire colonne van Palembang vertrok richting Zuid-Sumatra, kwamen zij halverwege hun reis uit
tegengestelde richting andere divisies tegen. Zij werden naar diverse plaatsen in Sumatra gedirigeerd.
Dat was toen duidelijk een tijd vol chaos.
Jo reed op een legermotor; de ene keer naast, soms achter de colonne, al naar gelang de breedte van de
weg. Totdat hij merkte dat de motor het liet afweten vanwege een lege benzinetank. De motor werd
ergens in de bush-bush achtergelaten. Aan de kant van de weg gekomen, stak hij zijn duim omhoog
totdat er een open vrachtwagen stopte met een militair aan het stuur en een gewapende begeleider naast
hem. Jo mocht meerijden, maar wel achterop de volle vrachtwagenbak, waar een zeil overheen lag. Op
hobbelige wegen rinkelde het in de bak. Toe er een regenbui kwam, kroop hij onder het zeil. Daardoor
ontdekte hij dat in alle zorgvuldig gesloten en verzegelde zakken zowel papier- als zilvergeld zat.
Gedurende de rit naar Telokbetong zat hij op een goudmijn!
De volgende ochtend was het weer afscheid nemen, omdat ook hij zich bij zijn onderdeel moest voegen.
Toch was het korte weerzien een blijde verrassing, ondanks de op handen zijnde capitulatie van
Nederlands-Indië. Daarna leek alles in een stroomversnelling te komen; ook de dagen.
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Op een bepaald uur zaten we in de voorgalerij op de komst van de groenteman te wachten. Wij zagen de
kleine Japanners op hun mini-fietsen in colonnes voorbijrijden.
De wegen waren toen bedrieglijk stil en verlaten, op een enkel Japans legervoertuig na. Alleen uit de
lucht klonk zo nu en dan het geronk van verscheidene vliegtuigen. Zelfs de Indonesische verkopers
waagden zich op dat moment niet op de openbare wegen. Uiteindelijk moesten zij hun waren wel aan de
man brengen, anders derfden ze hun dagelijkse inkomsten.
Hoe lang deze situatie heeft geduurd, herinner ik me niet meer.
Razzia’s vonden daarna in de hele stad plaats. Onze Hollandse buurman werd als eerste opgepakt. Een
paar dagen later onze donkerharige vader met dito snor. Niet lang daarna ook buurvrouw en haar
zoontje Jan. Zij kwamen in het Tjidengkamp terecht. Na ongeveer een half jaar was ons broertje Ernst
aan de beurt, toen 16 jaar oud. Moeder liet niet merken dat haar hart nu brak. Ondanks het gevoel van
eenzaamheid en angst moest zij verder met haar 3 dochters, de 9-jarige Bennie en baby Roby.
Zonder kostwinner kom je financieel niet ver. Gelukkig was zij nog in het bezit van enkele juwelen, die
ze – door nood gedwongen – naar de lommerd bracht. Natuurlijk ontving ze veel minder dan wat de
sieraden in feite waard waren. Dat was mede veroorzaakt door het feit dat iedereen aan geld moest
komen en het op dezelfde manier deed. Vanaf die tijd kwam er geen brood meer op tafel. De maaltijden
werden gereduceerd tot één per dag. Dat was de warme rijst tegen 6 uur ’s avonds. In het begin hadden
we last van knorrende magen, die om voedsel vroegen. “Drink maar veel water”, was moeders advies.
Allengs drong het ook tot genoemd orgaan door dat er slechts eenmaal per etmaal gevuld werd. Het
bleek een kwestie van wennen.
Geheel onverwachts kwam uit Menteng een collega van Jo met een stapel katoenen stoffen. Zij vroeg of
ik genegen was om kinderkleding te maken, waar ik aan kon verdienen. Gelukkig was moeder in het
bezit van een Singer trapnaaimachine. In de diverse laatjes van het meubelstuk lag garen in allerlei
kleuren. De panden waren al voorgeknipt. Ik had ze slechts aan elkaar te stikken en te zomen. Iedere
week bracht de vrouw weer een nieuwe voorraad stoffen. Deze manier van kleine huisindustrie bracht
weer geld in ons “eetdoosje”. Helaas was deze verdienste geen lang leven beschoren en waren wij na
ruim een maand weer terug bij af. Dat wil zeggen: de verkoop van moeders voorraad linnengoed was nu
aan bod om ons hoofd boven water te houden.
Na verloop van tijd kregen wij van een kennis te horen dat er rijst werd gedistribueerd achter de
Willemskerk tegenover het station. Ik moest er heen met een katoenen zak, een lege fles voorzien van
een kurk en onze pendaftarans (persoonsbewijzen). Naar de grootte van het gezin werd ook de portie
beras gegeven, wat olie, een droge zoute vis plus wat klein geld voor groenten of het betalen van de
betjak om het voedsel mee naar huis te vervoeren. Een fiets bezat ik niet. Dat de beras muf rook en de
olie ranzig smaakte, deed niet ter zake. Men kon er toch de maag mee vullen.
Het is mij ontgaan hoelang deze maandelijkse of wekelijkse “geste” duurde. Waarom deze bedeling
plotseling ophield, was voor iedereen een raadsel. Wij stonden voor een totaal lege pendopo achter de
Willemskerk. Men veronderstelde dat de voorraad rijst (en geld) op was. Wel deden geruchten de ronde
dat de inheemse bevolking bij de toen regerende Japanse overheid geklaagd had dat de Indo-Europeanen
wel van voedsel werden voorzien, maar de inlandse bevolking daarvan werd uitgesloten. Weer was
moeder genoodzaakt nu stukken van haar huisraad te verkopen.
Zij kreeg het Spaans benauwd toen een Japanner het kantoor van drukkerij Visser binnenstapte en alles
controleerde. (Vader was conciërge van de drukkerij.) Ik denk dat dat mede de oorzaak was van onze
verhuizing naar nog een kleinere woning. Voor mij lag dit huisje dichter bij de halte, waar ik met nog een
stel Indische dames heel vroeg met de tram naar de benedenstad reed.
De meesten waren werkzaam in de typkamer van het Japanse Economie Kantoor. Van het hoofd van
genoemde typkamer, Mary White, kregen de werkneemsters bedrukte papieren, die in de Japanse
typmachines gerold moesten worden. Een voorbeeld werd ons gegeven, waarvan wij alleen gangbare
cijfers moesten invullen. Honderden van hetzelfde. Carbonpapier werd niet gebruikt.
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Het was in het kantoor een geratel van jewelste. Gelukkig zagen we nauwelijks een Japanner. Het was
Mary die controleerde en met wie wij in contact kwamen. Verademend was het wanneer de werkdag om
was en je dan eindelijk weer inde buitenlucht je benen kon strekken bij de tramhalte. Vandaar uit gingen
we met z’n allen naar huis. Hoogstwaarschijnlijk heb ik daar een klein half jaar gewerkt. Moeder had het
plan opgevat om bij haar oudste zoon in Buitenzorg in te trekken. Hij was daar werkzaam bij de
gasfabriek. Op kantoor moest ik Mary duidelijk maken waarom ik ontslag nam en waarheen ik ging.
De treinreis voor ons zessen kon betaald worden met de verkoop van de 3 ijzeren bedden, compleet met
matrassen, klamboes, kussen en moeders laatste vier stoelen en de etenstafel.
Elk met een koffer gevuld met kleren en moeders 3 pannen, verruilden we Batavia voor Buitenzorg. Ook
daar woonden wij gratis in het paviljoen. Zowel in Batavia waar wij woonden, als in Buitenzorg, werd
geen huishuur gevraagd, noch voor het gebruik van elektra of water.
Ik had daar geen kennissen. Erger was de naar mijn gevoel unheimische omgeving, die op mij drukte en
me zenuwachtig maakte.
Na enige tijd trok ik de stoute schoenen aan en vertrok met mijn kind naar Batavia. Dit tot verdriet van
moeder. Kennissen van Non Ripassa namen ons op. Een bediendekamer werd ons toegewezen, die groot
genoeg was voor ons beiden. Het was daar ook leuk voor Roby, omdat het gezin drie jonge kinderen had
met wie zij kon spelen. De heer des huizes was toen nog werkzaam, zodat het gezin er een kokkie en
wasmeid op na kon houden. Een jaar later waren ook zij genoodzaakt die kamer te verhuren. Er werd
voor ons beiden een onderkomen gevonden bij een Indische weduwe met grotere kinderen. Weer kreeg
ik een bediendekamer met dezelfde bedden die ik van Nons vriendin mocht lenen. Eten – eenmaal daags
– deden wij bij tante Dien thuis, wanneer zij na haar kantoorwerk uit de benedenstad kwam, waar ook
haar werkzame neef, teruggekeerd van zijn arbeid, aanzat.
Dit duurde tot de capitulatie van Japan. Eerst waren er de geruchten. Tot we met eigen ogen zagen dat
Engelsen en Gurka’s in de straten patrouilleerden. Onder leiding van – naar ik dacht – vrijgekomen en
redelijk gezonde ex-geïnterneerden, werden in een gebouw voedselpakketten gedistribueerd. Ook kreeg
een ieder enkele meters bedrukte katoenen stoffen om er kleding van te maken. Later kregen wij bericht
waar we geld konden halen.
Korte tijd daarna bereikte mij een brief van Jo via het Rode Kruis. Hij was met het eerste Engelse
vlaggenschip van de Holland-Amerikalijn vanuit Singapore naar Southampten vertrokken. Vandaar was
hij met een kleinere boot naar IJmuiden vertrokken. Dankzij zijn neef, werkzaam bij de RAPWI
(Recovery Allied Prisoners of War and Internees), werden Roby en ik op een schip geplaatst (MS
Tabinta), dat ons naar Nederland bracht met nog vele andere passagiers. Onze hereniging vond plaats in
de zomer van 1946 aan de Bronsteeweg in Heemstede.
Wat hierboven staat, is in a nutshell beschreven, terwijl de werkelijkheid 3 (drie) volle jaren in beslag
heeft genomen. Misschien getuigt het niet van barmhartigheid, maar toch was ik dolblij dat de atoombom
die gedropt werd op Hiroshima en Nagasaki, een einde maakte aan de uitzichtloze, langer
oorlogsperiode in dit deel van Azië, die mede bekendstaat als de 2e Wereldoorlog.
En met het ophalen van herinneringen aan gebeurtenissen uit die nare tijd, mij betreffende, hoop ik aan
de vraag van mijn tweede dochter voldaan te hebben.
Augustine Weijgers
Naschrift:
Nu het opgerakelde oorlogsverleden op papier staat, realiseer ik mij dat niemand van haar zes kinderen
onze moeder ooit bedankt heeft voor haar goede zorgen gedurende de drie oorlogsjaren.
Waren wij misschien te jong en namen wij haar toewijding als iets vanzelfsprekends aan, zonder erbij na
te denken? Toch wil ik op dit papier – zij het postuum – mijn moedertje, Phien Ripassa, in gedachten een
ridderorde toekennen. En met haar de VELE MOEDERS IN EN BUITEN DE KAMPEN, want wat zij
gepresteerd hebben, is met geen pen te beschrijven.
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MEMORIES

R

eizen, voor de één heeft het woord iets magisch voor de ander is het maar een woord zoals vele
andere woorden uit het dagelijkse gebruik. De ene keer iets om naar uit te kijken, de andere keer
iets wat noodzakelijk is. Maar hoe dan ook het zet mensen in beweging, brengt mensen in
contact met elkaar en voor je het weet zit men midden in het proces genaamd “zeden en gewoontes “ of
zoals men het in Indonesië zegt de “adat” van een persoon, streek of land.

Als men bijvoorbeeld voor de eerste keer in Los Angeles komt is de eerste kennismaking de ontmoeting
met de immigration officer. Deze man vraagt dan o.a waar men tijdens de vakantie verblijft. Als men dan
zegt dat men nog een hotel moet zoeken, komt men het land niet in alvorens dit geregeld is.
Zou dit voorval zich in Maleisië of Indonesië voordoen, dat wordt hier geen drukte over gemaakt en
komt men het land wel in.
Eenmaal in Los Angeles val je van de ene verbazing in de andere. Men is 24 uur per dag bezig met het
gezegde “go get chasing the dollar” (= geld verdienen). De mensen zijn er ook breder dan in Holland. Dit
laatste komt dan beslist niet door het feit dat men veel aan body building of fitness doet, maar eerder
door het overvloedige en vooral vette eten. Zo stond ik eens in de metro, mijn hoofd naar beneden om
even iets uit mijn tas te halen. Toen ik mijn hoofd omhoog deed, stootte ik deze tegen iemands lichaam
aan en me instinctief voorbereidend op de pijnlijke klap verbaasde het me ten zeerste dat mijn hoofd
enigszins werd opgeslokt in iets zachts, wat later een enorm vette buik bleek te zijn van iemand, die leek
op een zwarte sumo-worstelaar . Deze man had een buikomvang vergelijkbaar met de buik van een
vrouw die in verwachting is van een zesling, zo dik was deze overigens heel aardige “brother”.
Ook leuk om mee te maken waren de “kumpulans” (= bijeenkomsten) van de zich zelf noemende
Amarindo (=Amerikaanse Indo). Hoewel Amerikaanse staatsburgers, hebben ze (vooral de oude
generatie) toch bepaalde tradities uit Indonesië in ere gehouden zoals de met regelmaat terugkerende
pasar malams, waar men nog lekkere, ouderwets klaargemaakte gerechten serveert. Onder het eten
scheppen de mannen dan op over hun heldendaden en de vrouwen luisteren dan meewarig lachend en
hoofdschuddend mee. Kortom lekker ouderwets gezellig. Ook heel leuk zijn de bijeenkomsten van de
kerkgenootschappen. Vooral het eten na het godsdienstige gedeelte was voor ondergetekende “heiden”
een feest.
Tradities, elk persoon is er min of meer mee opgegroeid. Zie het niet als iets, dat je hele leven bepaalt
noch moet je het zien als iets dat onbelangrijk is.
Velen van ons zijn Indisch opgevoed, maar leven in een westerse maatschappij waar andere gewoontes,
ander normen gelden. Vaak kan dit heel verwarrend zijn.
Ieder voor zich moet dan ook zelf de waarde bepalen van datgene waarmee men is opgegroeid. Want
zegt nou zelf: wat is wijsheid. Maar hoe dan ook, tradities, ze zijn een wezenlijk onderdeel van een mens.
Toegepast in de juiste context kan het een goede leidraad zijn voor het leven in twee verschillende
werelden.
August Ripassa
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GEMENGDE ‘KERST’GEVOELENS’

M

et Kerstmis kun je maar beter de krant niet lezen en vergeten dat er zoiets als een journaal
bestaat.
Zoveel groepen mensen gewikkeld in een strijd om vrijheid, in landen die ik nooit zal
bezoeken, maar die soms dichter bij lijken dan m’n eigen balkon.
Vreemd, maar het kost me elk jaar meer moeite om die gedachten van me af te zetten op grond van het
feit dat de kalender aangeeft dat er vrede en welbehagen in mij moet zijn.
Soms, tijdens het versieren van de kerstboom, overvalt me het gevoel dat ik eigenlijk met een beetje
cynische grap bezig ben, met een stukje ongein.
Steek maar aan die lichtjes, sluit de gordijnen en zet het gebraad en de
delicatessen maar op tafel. We hebben het weer geweldig voor elkaar. Ja
toch???
En desondanks kan ik dan ook ineens weer zo intens genieten, omdat
ik de mensen om wie ik geef om me heen heb. Omdat ik het weer een
jaar heb gered.
Zo word ik dus heen en weer geslingerd tussen het gevoel dat het
eigenlijk niet in orde is om twee dagen per jaar de wereld buiten de
deur te houden en het ervaren dat het ook z’n prettige kanten heeft.
Dat toch weer die boom in de kamer staat en de tafel feestelijk is gedekt, heeft veel te maken met onze
kleinkinderen.
Zoals ik me de kerstdagen uit m’n jeugd herinner, onbekommerde dagen waarvan ik de warmte bijna kan
voelen als ik eraan terugdenk. Zo wil ik dat zij zich later de feestdagen uit hun jeugd herinneren. En niet
een kerstmis met een kruisraket onder de boom en voor ieder een pakje werkloosheid naast hun bord
met kerstpudding.
Eigenlijk zou het ook beter zijn als een mens de moed zou kunnen opbrengen om te kiezen: je trekt je
wèl iets van de dingen aan, maar dan ook elke dag en ieder uur, óf je trekt je er niets van aan.
Er zijn mensen die dat kunnen, maar veel ken ik er niet.
De meesten zijn als ik. Betrokken, maar nooit helemaal. Meevoelend met anderen, maar (stiekem) vooral
ook met zichzelf. Zeker niet slecht, maar ook nooit goed genoeg.
Gewoon mensen dus, die het allemaal ook niet kunnen helpen en die proberen ervan te maken wat ervan
te maken valt.
Maar vrede? Welbehagen? Daarvoor is er met te veel mensen te veel aan de hand. Daarvoor weet ik ook
te goed hoe het zou moeten zijn en hoe weinig ikzelf daaraan doe. En daarom zit ik dit jaar, opnieuw,
met gemengde gevoelens bij de kerstboom. Een mens vol twijfel in een wereld die heel eventjes lijkt op
die van tóen, maar die nooit meer dezelfde kan en zal worden.
Anton Ripassa, Heerenveen
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DE KRAKATAU
Door: Ernst Ripassa

O

p 15 november jl. mocht ik als lid het 15-jarig bestaan van de Indische Genealogische
Vereniging meevieren. Deze vereniging is gevestigd te Nijmegen en tevens verbonden aan het
Rijksarchief in Den Haag. Het evenement vond plaats in Alphen aan de Rijn in het Golden Tulip
Hotel. In een zaal daarvan toonden diverse families hun stambomen. Er lagen ook oude foto’s, boeken
en ook oude kranten uit het voormalige Nederlands-Indië. Eén van die oude kranten, t.w. de Java Bode
uit 1883 vermeldde de uitbarsting van de vulkaan Krakatau. Hoe ingrijpend en verwoestend deze
uitbarsting was, kunt u lezen in de hierondervolgende artikelen uit de Java Bode en stukken tekst die ik
van het internet heb’afgeplukt (houwie.net) en die ik letterlijk aanhaal.

Een van de geredde families, zo staat vermeld in de Java Bode, was de familie Ripassa.
Als ik het wel heb, betreft het hier Augustina Ripassa-Boordie (1845-1901), die op 15-jarige leeftijd
trouwde met Johannis Levianus Ripassa (1834-1881). Zij hadden 10 kinderen, van wie er 6 heel jong zijn
overleden. Het is niet bekend of die kinderen ook tot de slachtoffers van de uitbarsting van de Krakatau
gerekend moeten worden.
Augustina Ripassa-Boordie heeft als jonge weduwe de moed en kracht gevonden om later in de plaats
Serang (Bantam, West-Java) een logement te exploiteren en tevens 4 van haar kleinkinderen (kinderen
van haar zoon J.A.P. Ripassa) in huis te nemen en op te voeden.
Uitbarsting van vulkaan Krakatau 1883
“Het vulkanische eiland Krakatau ligt in het noordelijk deel van den zeeweg tusschen Java en Sumatra,
de straat Soenda genaamd. Deze straat vormde steeds een zeer belangrijken zeeweg. Zij is ongeveer 23
uur lang en aan den zuidwestelijken ingang, die bepaald wordt door de zuidwestelijken punt van
Sumatra, Vlakke Hoek genaamd, en de daartegenover gelegen landtong van Java, Eerste Punt
genaamd, ongeveer twintig uur breed. De noordoostelijke uitgang is veel enger en besloten tusschen
Varkenshoek, op Sumatra en Punt St. Nicolaas op Java; de straat is daar slechts ruim vier uur breed.
Tusschen de beide genoemde voorgebergten van Sumatra liggen de Keizersbaai en de Lampongbaai.
De daar tegenover gelegen kust van Java vertoont een paar inhammen, die den naam van
Welkomstbaai en Peperbaai dragen. In het midden van de straat van Soenda ligt het eiland Krakatau
met de beide kleinere eilanden: Verlaten eiland en Lang eiland. Sebessi en Seboekoe zijn twee eilanden,
tusschen Krakatau en de zuidwestelijke punt van Sumatra gelegen. Halverwege tusschen Anjer en Punt
St. Nicolaas ligt het eiland Merak, slechts door een zeer smalle straat van Java gescheiden. Eindelijk
ligt in het nauwste deel van straat Soenda een groep eilanden, waarvan het grootste den eigenaardigen
naam van Dwars-in-den-weg draagt.
De vulkaan bleef gedurende de maanden Juni en Juli in werking. De controleur van Katimbang (op de
zuid-oost punt van Sumatra) nam telkens hevige ontploffingen waar. Ook uit de naburige streken van
Sumatra en Java kwamen berichten van vulkanische werkingen.
Toen kwam de uitbarsting van 26 Augustus, zoo ontzettend in haar verschrikkelijke gevolgen. De
slachtoffers kunnen bij tien duizenden geteld worden, en de materieele schade is zoo groot, dat zelfs een
benaderende schatting nog niet gemaakt kan worden. Alleen in het district Bantam zijn 21.538
personen omgekomen of vermist, terwijl de schade op ruim 6 millioen gulden wordt geschat.
De ontploffingen waren zoo hevig, dat zij te Soerakarta gehoord werden en de asch viel te Cheribon,
dat 85 uur oostwaarts op de noordkust van Java ligt.
De geheele hemel boven het westelijk deel van Java was door asch verduisterd, en toen een onderzoek
mogelijk was, bleek het, dat de uitbarsting over een groote uitgestrektheid vreeselijke rampen had
veroorzaakt. Deze waren ten deele door de asche- en steenregen veroorzaakt, maar verreweg de
grootste verwoesting was door de ontzaglijke vloedgolf der zee aangericht.
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Deze alles vernielende vloedgolf schijnt zijn uitgangspunt gehad te hebben te Krakatau of in de
onmiddellijke nabijheid daarvan, zich vandaar met vreeselijke kracht op de aangrenzende kusten van
Java en Sumatra te hebben geworpen, zich door de Straat Soenda oostwaarts te hebben voortgeplant,
en een hoogte te hebben bereikt van 12 tot 27 meter in de nauwe zeeboezems van de straat. Te Batavia
rees het water 5 meter, en zelfs is het verschijnsel op grooten afstand op de kusten van Afrika en
Amerika merkbaar geweest. Deze vloedgolven, het gevolg van plotselinge dalingen of verheffingen van
den zeebodem, zijn in hun gevolgen dikwijls nog vreeselijker dan de vulkanische uitbarstingen zelf; de
kust van Peru is er o.a. herhaaldelijk door geteisterd.

Op de kusten van Straat Soenda is de verwoesting boven beschrijving groot, niet zoo zeer door den
asch- en steenregen, als door de vloedgolf, die alles vernielde en verzwolg. In Lampong baai was de
kracht van het water zoo groot, dat te Telok Betong een gouvernementsstoomer een uur ver op het land
werd gezet. Telok Betong zelf, de hoofdplaats van het district Lampong, is, behalve de woning van den
resident, het fort en de gevangenis, geheel verwoest.
Op de tegenoverliggende kust van Java heeft de Residentie Bantam de volle kracht van den vloedgolf
ondervonden. Tjeringin, Anjer en Merak zijn geheel verdwenen. Van Java's Eerste Punt tot Punt St.
Nicolaas zijn alle dessa's langs de kust verwoest en is de bevolking grootendeels omgekomen. Van de
angst, die daar is uitgestaan, en de ellende, die daar is geleden, zijn hartverscheurende berichten tot
ons gekomen. Een paar der meest treffende mogen hier een plaatsvinden. In de eerste plaats een
officieel verslag van den hoofd-inspecteur, Dr. Sollewijn Gelpke.
Het luidt als volgt:
"Ik had het voorrecht het Lid in den Raad van Nederlandsch-Indië, den heer Mr. H.D. Levysohn
Norman, naar Serang te vergezellen, en maakte van die gelegenheid gebruik tot het bereizen van een
groot deel der residentie Bantam.
De indruk, op dien tocht ontvangen, bracht tot het volgende verslag.
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Nadat in den nacht van Zondag op Maandag een ontzettende uitbarsting van de Krakatau plaats had,
vergezeld van een asch- en steenregen, volgde daarop in den morgen een vloedgolf van ongekende
hoogte, die het strand oploopende tot boven op de hoogste klapperboomen, aanstootte tegen de eerste
heuvelrij, welke van Zuid tot Noord het binnenland van de zee afscheidt.
Aan den voet der heuvels, en tusschen de teenen harer uitloopers woonende op een alluviale vlakte in
tal van dessa's een dichte bevolking. Vele palen lang was de plek, waar bijv. de hoofdplaats Tjeringin
lag.
Evenals Anjer, als Tjerita, Passaoeran, Tjeberum en zooveel andere dorpen, bestaat Tjeringin sinds
den 27 Augustus niet meer.
Zoover het oog waarnemen kan, staat daar niets meer overeind dan één enkele boom, een reusachtige
doerian, verscheurd en zonder takken of bladeren. Hij vormt het grafteeken van een hoop krengen en
lijken, bedolven onder daken en huizen en boomstammen.
Dat graf ziet men over de vlakte honderdvoudig, ofschoon in kleiner afmetingen, herhaald.
De omgewoelde aarde bedekt dan telkens slechts een lijk, waarbij een stuk klappernerf og bamboe
overeind wordt gestoken, om voor het bestuur tot contrôle te dienen.
Duizende lijken van menschen en dieren wachten nog op hun graf en geven van hun aanzijn blijk door
een onbeschrijfelijken stank. Zij liggen in kluwen en wrongen, niet te ontwarren uit zich zelf, en dikwijls
nog met klapperstammen doorstoken tusschen al hetgeen aan die duizenden heeft gestrekt tot woning,
tot huisraad, tot beplanting en versiering van huis en erf.
Het werk der verwoesting heeft niet lang geduurd; één golf slechts is gezien; een tweede en derde is
mogelijk gevolgd, maar niet waargenomen.”
Hieronder volgen nog enkele berichten uit de Java Bode van 29 augustus 1883
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TWEE ALLOCHTONEN EN EEN DAMESFIETS

V

orig jaar juni moesten wij boodschappen doen bij Dirk vd Broek. Toen wij de straat in liepen zei
Floor plots: “Kijk Tamara’s fiets. Kom laten wij die een eind verderop zetten. Tamara doet dat
altijd bij al haar kennissen. Kan zij op haar beurt de schrik krijgen!”
Ik stribbelde aanvankelijk tegen, want om nu op mijn oude dag andermans fiets op te tillen en te
verplaatsen, daar ben ik echt te lui voor. Maar ja, moeders wil is wet! Dus met z’n tweeën de fiets
optillen en zo’n 10 meter verplaatsen. Die rotfiets stond nog op slot ook.
Wij gingen naar Dirk vd Broek en ik ging achter een pilaar staan om de schrik op Tamara’s gezicht te
zien en tevens om de fiets in de gaten te houden. Floor ging verder met boodschappen doen.
Uit mijn ooghoeken zag ik twee heren in hemdsmouwen komen aanlopen. Ik zag hen voor stadswachten
aan, maar het bleken twee politieagenten te zijn, die gewaarschuwd waren door een oudere dame, die op
het politiebureau kwam om de Hermandad te waarschuwen dat ze twee allochtonen een fiets zag stelen.
Een goed oplettende burger van Haaksbergen!
Eén hemdsmouw kwam rechts naast me staan, de ander, een donkere medelander stond achter me!
De man rechts van me vroeg waar ik naar keek. “O”, zei ik “ik houd de fiets van m’n dochter in de
gaten, want ik heb ‘m stilletjes 10 meter verplaatst.”En ik vertelde hem ook waarom. Toen vroeg hij me:
“Kunt u zich legitimeren?” “Natuurlijk”, zei ik “alleen mijn vrouw die binnen boodschappen doet, heeft
de papieren.”Maar gelukkig kwam Floor er net aan. Lachend zag ze mij met twee agenten staan.
Onmiddellijk verdween de lach van haar gezicht, toen ze hoorde wat er gevraagd werd. Mijn rijbewijs
klaarde de situatie snel op. Ook de agenten zagen de vergissing in. Floor bood haar excuses aan voor de
last die de agenten van hun bureauwerk had afgehaald. Maar alles was gelukkig weer in orde. En ik
mopperde: “Jij ook met je lolligheid!”
Toen Tamara het verhaal later hoorde, zei ze: “Nou als die agenten bij me waren gekomen om te vragen
of ik de twee mensen kende, zou ik gezegd hebben: “Nee ik ken ze niet en ik heb ze ook nog nooit
eerder ontmoet!” Maar ik op mijn beurt zou hebben gezegd: “Zeker wel. Als kind had ze een grote
wijnvlek tussen haar billen zitten. Laat die maar zien!”
In de kerk zei Glenn in het voorbijgaan heel zacht: “Zo oude criminelen!”
Theo Ripassa
_________________________________________________________________________________

GEMEENSCHAPSGELD
Plezierdicht door Theo van de Leur
Er staat een huis in Hindeloopen
waar mannen liefde kunnen kopen.
Een ambtenaar kwam voor twee snippen
Daar regelmatig binnen wippen.
Dat was een schande,
want het was wel geld uit de gemeentekas
Hijzelf heeft steeds met klem gesteld:
“Zo blijft het toch gemeenschapsgeld.”

INGEZONDEN DOOR ANTON RIPASSA
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EMIEL RIPASSA

O

p de familiedag bij Wendy en Kees thuis in Amsterdam, maakte ik eindelijk
kennis met Henk Ripassa. Hij is de zoon van wijlen Emiel, de jongste broer
van mijn moeder Phien.
Bij deze gelegenheid beloofde Henk mij een foto te sturen van zijn vader, waar ik
ook op sta. Dat deed hij.
Bij het zien van deze foto uit het verre verleden, hield ik
mijn ogen niet droog. Als een flits ging het door mijn hoofd:
“Wat waren we toen jong. 68 jaren liggen achter ons. Wat Miel als kadet
leuk dat ik eindelijk een foto van Miel heb.” Wat ik nu nog
weet, is als een echo van enkele gebeurtenissen in het
verleden. Herinneringen die ik aan dit papier wil toe vertrouwen.
Emiel speelde pas een rol in mijn leven toen ik 12 of 13 jaar oud was. Ik zat op
de MULO toen hij voor het eerst een bezoek bracht aan mijn ouders in de
Secretarieweg 9. Hij logeerde altijd in de KPM Mess wanneer zijn boot in
Tandjong Priok aanmeerde, na terugkomst van de wilde vaart.
Het was feest wanneer Miel bij ons kwam. Altijd bracht hij iets voor Mam mee.
Op een keer had hij een doos heerlijke gebakjes bij zich.
Guusje (16 jaar oud)
Nieuwsgierig als ik was, wilde ik weten hoe ze er uitzagen. In die tijd kochten
met Emiel
mijn ouders ze nooit. Mams traktatie was wel eens pisang goreng, die ze zelf
bakte. Met Indische versnaperingen werd ik bij schoolvriendinnen thuis geconfronteerd. Armoe was toen
troef. Het werd bij ons echter niet zo ervaren, omdat we niet beter wisten.
Van de gever mocht ik er als eerste een gebakje uit de doos halen. Net toen moeder met resterende
theeschotels aan kwam zetten, koos ik voor een moorkop met slagroom bovenop de chocoladelaag. Ik
had deze heerlijkheid nog in mijn hand, toen Miel er van onder een ferme klap op gaf, waardoor mijn
gezicht onder de slagroom kwam te zitten. In tegenstelling tot zijn onophoudelijke geschater, was ik
furieus. Ik stoof de kamer uit om mijn gezicht te wassen. Bleef zelfs een poosje uit zijn buurt. Toen mijn
boosheid was gezakt en mijn nieuwsgierigheid – of er nog lekkers over was – de overhand kreeg, ging ik
de zitkamer weer binnen. Nog nahikkend zei hij: “Je mag mijn gebak wel hebben.” Dat liet ik me geen
twee keer zeggen. Zonder te bedanken at ik het resterende gebak op.
De volgende verrassing was dat hij me die avond meenam naar een Chinees restaurant in de benedenstad.
Ik keek mijn ogen uit naar al die drukte bij avond. De vele lichten en vuurtjes bij de aan de straten
‘gesettelde’ inlandse verkopers, die hun waren aanprezen. Ik maakte kennis met de geuren van diverse
saté’s, bami tok, kwee poetoe en nog meer Indonesische lekkernijen waar we langs liepen. De klanten
zaten of hurkten er genoeglijk keuvelend bij tot ze hun bestelde portie kregen. Ook Chinese restaurants
waren er legio; hun uithangbord met naam, versierd met slingers van lampen. Wij stapten de – volgens
Miel – grootste en bekendste binnen. Het was er ontzettend druk. Gelukkig was er nog een tafeltje over
met twee lege stoelen, waar we konden plaatsnemen. Miel bestelde enkele gerechten, waaronder
kikkerbilletjes. Ik schrok toen ik dat hoorde en wilde meteen weten of het echte kikkers waren. Hij
beaamde het. “Die eet ik beslist niet”, liet ik gedecideerd weten en rilde bij de gedachte alleen al. “Ze
smaken naar kippenvlees; proef ze maar eerst.” Daarop gaf ik geen antwoord. Ik wantrouwde die
plaaggeest nog steeds. Pas toen de warme en dampende gerechten op tafel stonden en ik geen gebakken
kikkers zag, was ik gerustgesteld. Van alle gerechten naam ik wat. Vroeg tijdens het maal of hij me voor
de gek had gehouden met zijn kikkerbilletjes. “Je hebt er net een pootje van gegeten”, was zijn droge
commentaar. “Ik dacht dat het kip was”, aarzelde ik. “Een kippenpoot is toch wel iets groter en dikker!”,
legde hij uit. Ik lustte daarna niets meer. Gelukkig had Miel bijzonder veel trek en viel mijn karig maal in
het niet.
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Opeens groette Miel een gezelschap van vier personen, dat achter mij zat. Naar ik later vernam,
waren het twee van zijn collega’s met hun dames. Ik heb hem niet verteld dat ik een van hen hoorde
zeggen: “Wat doe hij hier met zo’n jong ding?”
Op de MULO leerde ik o.a. Engels. Ik schreef hem in die taal. Weliswaar sporadisch, want van Miel
kreeg ik nooit post. Wel mijn moeder. Hij berichtte haar ijverig bezig te zijn met zijn studie voor
machinist en welke examens in het verschiet lagen.
Onverwachts kwam Miel op een keer tegen de avond weer opdagen. Behalve lekkers, had hij deze keer
een grammofoon bij zich en wat dansplaten. In de open voorgalerij gaf hij me dansles. Met eindeloos
geduld leerde hij me de foxtrot en de Engelse wals. Het typische was dat enige jaren daarvoor een
clubgenoot met wie ik wekelijks korfbalde, mij vroeg of ik zijn partner op een dansschool wilde zijn. Hij
zat toen op de KW III-school en was een paar jaar ouder dan ik. Ik wilde best, maar mijn vader
vertrouwde het ’s avonds dansles nemen niet. Zijn verzoek werd dus afgewezen. Dankzij Miel wist ik
van die tijd af dat er verschillende soorten dansen waren.
Na jaren kwam Miel weer op bezoek. Hij nam me mee met de trein naar Buitenzorg om me aan zijn
meisje voor te stellen. Trees vond ik onmiddellijk aardig. Haar – toen in mijn jonge ogen – gezette
moeder ontving ons in sarong en kebaja en was steeds aan het woord. Haar vader was niet aanwezig.
Trees liet mij vervolgens het huis zien. Zij en ik hebben even in het grote ouderlijke bed gelegen, terwijl
Miel met haar moeder in de achtergalerij een langdurig gesprek had. Na afloop daarvan kwam hij ons
halen. Met z’n drieën liepen we naar het naastgelegen paviljoen. Omdat er geen zitje stond in de
voorgalerij, zaten we op de trappen. Hij dicht naast Trees. Zijn rechterarm vertrouwelijk om haar
schouder. Af en toe keek hij haar vertederd aan of trok hij haar naar zich toe, zonder te zoenen. Totdat
Miel te horen kreeg dat de voordeur wel toe maar niet op slot was. Meteen trok hij Trees op van de
trede en zei tegen mij; “Ik heb even wat met Trees te bespreken.” Beiden verdwenen achter de
dichtgetrokken deur. Naar mijn gevoel leek het een langdurig, bijna woordeloos gesprek. Af en toe een
onderdrukt geluidje of een smakkende kus. Ik ben naar het hoofdgebouw gewandeld en in een etensstoel
in de achtergalerij neergestreken. Moeder Lommerse kwam uit de keuken met een vers gebakken taart in
haar hand. Met een kopje thee kreeg ik een flink stuk van de verrukkelijk smakende pruimentaart. Of het
vrijende paartje ook zoiets lekkers werd voorgeschoteld, is mij ontgaan. Ik heb er op de terugweg ook
niet naar gevraagd. Miel had blijkbaar al zijn kruit verschoten, want hij was opvallend stil na zijn
“bespreking” met Trees. Hij keek slechts naar het
voorbijschietende landschap, maar zag eigenlijk
niets. Zó was hij in gedachten verzonken…
Toen ik in oktober 1940 trouwde, zat Miel op
zee. Een jaar later, op 7 november 1942, trouwde
hij zijn Trees te Buitenzorg, terwijl ik in
Palembang woonde.
Helaas heeft de 2e Wereldoorlog een eind
gemaakt aan hun huwelijk. Het schip, waarop hij
voer, het SS Gen. Van der Heyden, werd
getorpedeerd. Bij de herinnering aan deze laffe
daad, gepleegd door een Japanse onderzeeër,
houdt ik een volle minuut stilte om eer te betuigen
Huwelijk van Emiel en Trees Lommerse.
Bruidsmeisjes links Sita en Lotte Honken Ogelwight
aan alle opvarenden. God hebbe hun ziel.
Trees, Emiels weduwe, heb ik nooit meer
ontmoet. Gelukkig hun zoon wel. Hij stuurde mij de getoonde fotos, waardoor ik vergeten voorvallen uit
onze zorgeloze Indische jaren opnieuw beleefde.
Augustine Weijgers
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WAT IS “OP LEEFTIJD ZIJN”??

A

ls je lichamelijk, geestelijk of allebei nog (redelijk) goed uit de voeten kunt, ben je soms geneigd
te veel hooi op je vork te nemen.

Het is verbazend, zolang als een mens (althans dit mens) kan blijven denken dat hij/zij de eeuwige jeugd
heeft. Ik ben “van voor de 2e Wereldoorlog”, van twee jaar ervoor, om precies te
zijn. Dit wil zeggen dat ik zo zoetjes aan tot het bejaardere deel van de bevolking
ben gaan horen. Bejaarden?!! Ik bejaard? Kom op zeg. De duvel z’n moer is
bejaard, ik in ieder geval niet. Zo is het niet. Ik ben meer in de lente van mijn
rijpere levensperiode. Zo vóelt het althans.
En dat is het merkwaardige: je weet met je verstand dat je ‘geen negentien
meer bent’ (en waarachtig al héél lang niet meer), maar je gevoel blijft
hardnekkig ontkennen dat je niet meer zo ‘pril’ meer bent.

Ben je
als je niet meer zo jong bent, dan meteen oud?
Nee,
niet meteen. Ben je betoeterd?
Er
is
gelukkig een redelijk groot tussengebied waarin je niet jong en ook niet
oud bent. Een twijfelgebied, zal ik maar zeggen. Dan ben je dus een twijfelaar.
Maar als je, zoals ik, 65 jaar bent, zul je toch een keer moeten erkennen dat je uit dat ‘tussengebied’ bent
gegroeid. Dat je dus géén twijfelaar meer bent. En dat je dus, ja ècht tot
de oudere garde bent gaan behoren, of zo u wilt, tot de grijze c.q. kale
ploeg.
Nog steeds voel ik me maar even ouder dan toen ik vijftig werd … en
toen was ik echt nog jong.
Nog steeds is dàt het (waan)beeld dat ik van mezelf heb: een overrijpe
jonge knul uit het twijfelgebied. Maar de laatste tijd kreeg ik steeds meer
en steeds duidelijkere signalen dat het wel degelijk wat langer dan ‘een
tijdje’ geleden is dat ik nog tamelijk jonger was.
Lopen gaat nog buitengewoon goed, maar fietsen?
Na zo’n dertig kilometer gaat het zadel wel erg pijn doen.
Voetballen met de kleinzoons: het eerste kwartier is leuk, maar dan wordt het
afzien en zie ik allemaal sterren en draaiende cirkels voor mijn ogen.
Zo kwam ik onlangs tot het besef dat mijn dochters, pardon, ONZE dochters nu al boven de achtendertig
zijn. Vervolgens hoorde ik van diverse leeftijdgenoten (die dus volgens mij ook een rijpere leeftijd
hebben bereikt) dat ze, zo niet ‘in de VUT’alweer gepensioneerd waren.
Enkele van mijn leeftijdgenoten blijken al, helaas, aan typische ‘ouderdomskwalen’te lijden en velen zijn
al oma, respectievelijk opa.
En het is niet helemaal een uitzondering meer om bij de overlijdensberichten in de krant de naam van een
bekende te lezen die uit de ‘gerijpte’ klasse komt, zoals ik. Uit het leven weggerukt en tamelijk vroeg
ook (tè vroeg, altijd te vroeg), maar ja, eerlijkheidshalve, hij/zij was geen jonge blom meer. Zoals ik dat
ook niet meer ben. En daar ben ik de laatste tijd een beetje meer achter gekomen.
Vind ik dat erg? Welnee. Want ik zie er absoluut niet tegen op om ouder te worden en ook niet om (over
vele jaren) oud te zijn. Als de kwaliteit van mijn/ons leven nog maar zoals nu behouden mag blijven.
Wèl is het soms moeilijk mij naar mijn leeftijd te gedragen. Hoe doe je dat trouwens??
Anton Ripassa, Heerenveen
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BOUWVAKKERS

N

a twee jaar van voorbereiding kon op 27 september 2002 met de nieuwbouw, aanbouw en
verbouw worden begonnen.
Het eerst werd de toegangspoort gesloopt, anders konden de grootste vrachtwagens er niet
door voor het bezorgen van diverse bouwmaterialen. Vanaf dat moment deed de buitenverlichting het
niet meer. Twee lantarens aan de poort en drie lampen bevestigd aan de bomen, verlichten het rijpad dat
van het hek naar de garage loopt. De rijplaten werden op het gazon naar de bouwput gelegd ter
voorkoming van het doorslippen van de wielen.
Toen de graafmachine kwam voor het uitgraven van het souterrain, nam de kraanmachinist ook nog eens
de waterleiding mee die naar de kennel en garage loopt. Geen water buiten. Lastig hoor!
Niet alleen zand buiten, maar ook zand in huis. Je bleef bezemen, stofzuigen en stoffen. Bouwstof overal.
Zelfs binnen in de keukenkastjes.
Dit bouwbedrijf Boja heeft naast vaste medewerkers ook leerlingen in dienst die eenmaal per week naar
school gaan. Met alle jongens kon ik het goed vinden. Maar oh, oh, oh wat zijn die slordig! Hun
gereedschap vond ik in het gras of bedolven onder het zand terug. Zelfs de honden liepen met hun
stoffers of handschoenen als “buit” in hun bek rond. Daarom heb ik het volgende bedacht.
Voor elk voorwerp dat kan roesten, zoals zaag, spade, hamer, en dat ze uit nonchalance lieten liggen,
moest 1 euro worden betaald. Mij werd gevraagd wat ik met dat geld ging doen. “Dat stoppen we in een
potje en bewaren dat in jullie keet. Aan het einde van de rit gaan we er iets leuks mee doen.”Met het
busje dwars door de border rijden kostte één rode kaart. Sleutels in het weekend in het geleende minihijskraantje laten zitten idem dito. “Te veel rode kaarten, dan mag je niet meer bij ons werken”, zei ik.
Het leuke is dat de jongens dit systeem overnamen en elkaar rode kaarten gaven. Letten op dat degenen
die gereedschap liet liggen, zijn euro betaalde. Hun bouwplek werd bovendien door ons keurig
opgeruimd. Stenen in rijen gestapeld. Afgedankt hout en puin werden in de daarvoor bestemde
afvalzakken gedaan. Zelfs onze garage was nu volgestouwd met hun bouwmaterialen. Hun werkplek was
ook zó groot en dat hadden deze jongens nog nooit meegemaakt.
’s Morgens kregen ze koffie met wat lekkers en ’s middags thee.
Elke vrijdag kreeg ieder die er die dag was een doos verse eieren mee naar huis. Om in het weekend aan
te sterken om ’s maandags vol goede moed aan de nieuwe werkweek te beginnen.
Mij zagen ze nooit stilzitten. Om 6 uur op. Zodra het licht werd met de honden uit. Daarna werden de
mestplanken in de kippenhokken schoongemaakt. Dan was het tijd voor hun koffie.
Tussen elf en twee uur had ik tijd voor mijzelf om boodschappen te doen, het huis schoon te maken en
de tuin te inspecteren. Om half drie ’s middags was er theepauze.
Zowel bij de koffie als bij de thee werd door hen een lading suiker gebruikt …. Je werd er niet goed van!
Erg ongezond!
De thee werd zo heet mogelijk gedronken. Hun slokdarm leek wel een loden pijp. Daarnaast had ieder
zijn favoriete frisdrank. De volle literfles was voor één dag.
Om vier uur begon een van hen de bouwemmers die gebruikt waren voor lijm of cement schoon te
maken en de boel op te ruimen. Om half vijf werd gestopt met werken, hun lege linnen tassen uit de keet
gehaald en in de bus gestopt. Bij het bouwhek stond ik ze al op te wachten om ze uit te zwaaien, waarna
het hek dicht kon. Nu konden de honden die in de kennel en in huis opgesloten zaten hun poten strekken
voor een rondje over het terrein. Daarna werd het tijd voor het avondeten.
In het begin van de bouw gebeurden er kleine ongelukjes.
Tijdens het betonstorten voor de werkvloer kreeg Roel spatjes beton in het oog. In mijn keuken moest
hij van mij net zo lang zijn oog met lauw water spoelen totdat hij weer kon zien.
Martijn die in de keet koffie zat te drinken, brulde ineens: “Ik zie niets meer, er moet wat in mijn oog
zitten.”
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Een andere keer hadden ze houtsplinters in hun vingers of kwamen paracetamol halen voor lage rugpijn.
In oktober startte Nutricia een actie voor chocolademokken. Niet alle jongens dronken koffie. Roel
wilde geen koffie en op mijn vraag: “Chocomel dan?”, knikte hij verheugd. “Dan krijg je elke dag
chocomel, totdat de actie voorbij is.” ”Is goed”, zei hij. “Dan ben ik de enige die een sinterklaascadeau
krijgt”, zei hij grijnzend.
Zijn maten vonden het maar niks dat Roel iets extra’s kreeg. Toevallig was hij wel de enige knaap die
van huis uit goed was opgevoed. Beleefd en attent. Feliciteerde zelf Stef met mijn verjaardag. Bedankte
me nog steeds hartelijk voor de verse eieren. Leverde goed metselwerk af en deed dat met plezier. Ruimt
zijn rommel op. Doet wat ik vraag. Een knaap waar je op aan kon!
De Wolfhezerweg is drie kilometer lang. Wij zijn de enigen die tijdelijk een buitentoilet hebben.
Aangesloten op waterleiding en septictank. Makkelijk vooral bij het tuinieren. Toen in december de vorst
zijn intrede deed en het water buiten bevroor, kon hun toilet voor ‘grote’ boodschappen geen dienst
meer doen. Tijdens mijn afwezigheid had de brutaalste knaap, die dus niet bang voor de honden was, ons
toilet in huis ontdekt. Tegen zijn makkers gezegd dat op die plek het zó heerlijk warm was, terwijl je met
-7 ◦C buiten aan het werk moest.
Degenen met de zwakste darmen zochten dat plekje graag op, ondanks het oorverdovende blafconcert.
De Berners stelden het niet op prijs weer zo’n vreemde vent, die in het huis rondliep.
Het bouwhek was op een dag dicht toen ik van boodschappen doen thuiskwam. Ik deed het open en zag
Daan kwispelstaartend naast mijn auto staan. Tijden de theepauze vroeg ik: “Wie heeft Daan naar buiten
laten gaan?”” Het benepen stemmetje van Ronald, de stagiair , klonk: “Ik, hij blafte zó.” Op mijn
gezegde “Blaffende honden bijten niet”, zweeg hij. Deze knaap houdt van warm en lang zitten. Zonder
zijn collega’s maar iets te vertellen, zondert hij zich af. Ik hoor op de 1 e verdieping nog zijn maten
brullen: “Ronald, Ronald! Waar zit die vent nu weer?”, als ze net een paar handen te kort kwamen.
Martijn ontdekte de hoenders die in de boomgaard liepen. Weken heb ik moeten aanhoren dat Pieter, een
jonge goudblauwgezoomde haan, met Kerst op zijn bord zou liggen. “Ik ontvoer hem gewoon”, zei hij
tegen zijn kameraden. Tijn bracht me wel op een idee. Piet van Nek, fokker van Hollandsche
Baardkuifhoenders, heeft een zoon die in diepvrieskippen handelt. Als kerstcadeau voor onze
bouwvakkers, een in cellofaan verpakte flinke bout, daar zou Piet voor zorgen.
De laatste werkweek voor de kerst kwam Piet het beloofde brengen. Ik versierde het geheel met een
Amerikaanse kerststicker. “To Martijn” en “from Pieter”, stond op diens kaartje. Piet liet ik eerst het
bouwwerk zien en daarna de krielen die in zijn broedmachine waren geboren. Hij was behoorlijk onder
de indruk van de zilverzwartgezoomde kleine hoenders.
Op mijn verjaardag kreeg ik van de aanwezige bouwvakkers een fraai bloemstuk. Overhandigd door
Micha, zoon van de bouwondernemer.
De dag erna begon Tjerk het keukenraam eruit te hakken. Het slopen ervan was een rotklus. Het raam
kwam er ongeschonden uit. Het keukenraam, de buitenmuur en de keukendeur werden nu overbodig. De
oude en nieuwe keuken moesten t.z.t. samengevoegd worden. Het raam en een gedeelte van de muur
gingen er nu uit. Voor de keukendeur werd in de nieuwe keuken een nieuw kozijn gemaakt. Kon later de
oude deur er zo in.
Het keukenraam werd in de garage bewaard voor een ander doel. Het kozijn kwam er in brokken uit.
Aan de binnenkant van het raam zat travertin. Dat is een soort marmer, waar je spulletjes op kan zetten.
Dit travertin hadden we graag bewaard voor de nieuwbouw. Tot heden is het spoorloos. Ben nog steeds
kwaad op mijzelf en op Tjerk die het achterovergedrukt heeft. Zogenaamd naar de sloop!
Het kozijn heb ik in gedeelten gezien maar niet het marmer! Vanaf dat moment mocht van mij niets meer
worden weggegooid.
25

Elke vrijdag worden tussen de middag patat met, patat met pindasaus of patatje oorlog, halve kip,
kroketten, diverse broodjes enz. gehaald. Met het mobieltje, en ze hadden er allemaal één, wordt de
bestelling opgegeven, de exacte tijd afgesproken om de eetwaren op te halen. Ik deed mee met patat
met. Ook zat ik op hun verzoek in de keet met de koffie en thee.
Hun taalgebruik, dat was wel even wennen!
Hun grootste klacht tegen mij was: “Bij u moeten we alleen maar werken!” Waarop ik zei: “Ik werk ook
de hele dag, maar jij wordt ervoor betaald!” Ik ruimde op wat zij van de steigers lieten vallen. Sjouwde
ook met volle kruiwagens van hier naar daar. Daardoor konden ze achter elkaar doorwerken. Daarom
zette ik ook koffie en thee. Ik maakte diverse gevulde soepen voor hen klaar toen de temperatuur begon
te dalen. Ook bahmi basa kregen ze te eten met alles erop en eraan. Zelfgemaakte boerencake en gevulde
speculaas verdwenen in hun altijd hongerige magen. Ze lustten ook alles! Waren ook dankbaar dat ze zo
verwend werden. “Daarom werken we ook voor 200 procent”, zei Martijn.
Begin december moesten wat ijzeren balken aan elkaar worden gelast. Dat heeft wat voeten in de aarde
gehad. Door de rieten kap moest eerst de brandslang uit de hal naar de keuken worden gerold. De kraan
opengedraaid en Sjors moest standby staan met de spuit in de hand. Roel stond klaar met de
brandblusser. “Hoor eens”, zei ik, “de verzekering eist van zowel eigenaar als bouwbedrijf dat zij de
nodige maatregelen treffen voor eventuele calamiteiten.” Gelukkig ging alles goed. De buitenkant van de
kap was drijfnat. De binnenkant kurkdroog, vandaar die voorzorg.
Een week later kwamen er nieuwe balken en een nieuw plafond in de nieuwe zowel als de oude keuken.
Aan de zijkanten deden ze niets. Koud dat het in de oude keuken was! Met jas aan koken en afwassen.
Het verwarmingskacheltje trok het niet. Er waren nog maar twee stopcontacten. Het was een gegoochel
van òf het kacheltje òf extra licht. “Ach”, dacht ik “eind maart wordt het nog erger. Dan hebben we geen
water en geen elektriciteit. Hoe moet ik dan koken? Het kookeiland komt pas in april!”
Aan het eind van het jaar was Stef totaal gestresst. Door alles! Voor iemand die heel precies is, is het een
ramp zijn woonomgeving in een ravage te zien veranderen. Waar was hij aan begonnen?!
In huis stond niets meer op zijn plaats. In de woonkamer, hal, garage stonden verhuisdozen. Wat ik niet
nodig had, had ik ingepakt. Kon ik makkelijk stoffen, wat dus niet bij te benen was, bleek achteraf.
Omdat ik alleen maar ’s morgens met de honden kon wandelen in plaats van 2x per dag, waren deze
stierlijk vervelend. De rest van de dag zaten ze opgesloten, in huis of in de kennel.
Ach, het ergste moest nog komen. De verbouwing van twee keukens naar één. Tegelijkertijd de
loopsheid van Iris en Eva. Carlijn was in december al gesteriliseerd.
Van Bertus Janssen (de baas) kregen we voor de kerst een schitterend kerststuk. Zeker voor de goede
verzorging van zijn personeel.
Er kwam een zeil over de oude en nieuwe keuken om de regen tegen te houden. De vakantie van de
bouwvakkers brak aan.
Tijdens hun afwezigheid hadden we 2 weken regen. Lekkage in de oude keuken. De vloer in de nieuwe
keuken was drijfnat. In het souterrain een uur ’s avonds en een uur ’s middags gewerkt om de vloer daar
droog te krijgen. De plafonds waren nog niet dichtgekit. Overal stonden emmers om het regenwater op
te vangen.
De eerste verdieping had nog geen dak. Het daarvoor bestemde hout lag opgeslagen in de nieuwe garage
onder plastic.
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In de eerste week van januari 2003 ging het sneeuwen, daarna vroor het. Leuk hoor!
De bouw lag nu stil. De vorst zat nog in de witte kalkzandstenen die aan elkaar gelijmd moeten worden.
Op mijn geklaag tegen Henk, de tuinjongen van het hotel, dat ze er niet waren, zei hij troostend: “Anders
donderen ze van hun steigers”, waarop ik in de lach schoot.
Pas op woensdag 15 januari kwamen mijn ‘jongens’terug! De volgende 12 weken braken aan.
Hoe houd ik het vol elke dag glimlachend door dit bouwleven te gaan?
R. de Graaf-Weijgers
Dat het allemaal goed is afgelopen, tonen onderstaande foto’s die ik van de site van het
aannemingsbedrijf Boja heb afgehaald. (JR)

Zo was het ...

en zo is het nu!
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BEZOEK UIT THAILAND

E

en vriendin van mij vroeg of ik voor haar gasten (enkele Boeddhistische monniken) een
vegetarische Indische maaltijd wilde klaarmaken.
Na dagen van spanning, maar vol verwachting werd het zondag 15 juni 2003.
Voor 10 uur in de ochtend arriveerde Elly met de beide forse thermoskannen gevuld met thee.
Ook had zij bij zich grote glazen drinkbekers, speciaal voor de buitenlandse gasten.
In de voorkamer stond op tafel een presenteerblad klaar met 7 Hollandse kopjes. Intussen had Peter
telefonisch laten weten dat hij verhinderd was. Dat vond ik spijtig, want behalve dat hij als tolk zou
fungeren, had ik intussen voor 8 personen gekookt en ook de tafel voor dat aantal gedekt.
Vanuit de voorkamer zag Elly de rode auto uit Amsterdam verderop in de laan stilstaan met Nike aan
het stuur. Daaruit stapten de voornaamste monnik Achaan uit met zijn beide abten: Luang Phi Toy en
Phra Maha Chatchawan. Ruud in zijn rode monniksgewaad en met zijn kortgeknipte haar was voor mij
eerst onherkenbaar. Op de jongste monnik na, die zijn sokken aanhield, ontdeden de andere drie zich van
hun slippers. In de binnenhal begroetten we elkaar met aaneengesloten handen en een korte lichte
buiging met het hoofd. Achaan had mij intussen met nieuwsgierige ogen opgenomen. Hij informeerde of
ik uit China kwam. Ik voelde me lichtelijk beledigd en ontkende dat ten stelligste. Aan het gezelschap
werd door mij verduidelijkt, geboren te zijn in Indonesië. In feit moet het zijn Nederlands-Indië, wat ze
vermoedelijk helemaal niets zou zeggen. Zijn tweede vraag was (eveneens in het Engels gesteld): “Are
you 82 years old?” “Yes”, zei ik naar waarheid. “Are you 82 years old?”, herhaalde hij zijn vraag.
Knikkend bevestigde ik dat. Waarschijnlijk had hij een grijze, stokoude vrouw verwacht, wat in tropische
landen vaak het geval is bij 82 levensjaren. Met zijn oprechte reactie vol ongeloof had hij mij geheel voor
zich gewonnen.
We gingen de voorkamer in, die eerst vluchtig in
ogenschouw werd genomen. Daarna zaten ze met
z’n drieën in kleermakerszit op de driezitsbank. De
volgende vragen werden me voorgelegd. Hoelang
ik al in Nederland woon. Hoelang in dit huis.
Geïnformeerd werd naar de grootte van het gezin.
Wanneer mijn echtgenoot was overleden. Of ik
ooit ben teruggegaan naar Indonesië. Mijn
antwoorden werden vaak door Ruud of Elly
herhaald en verduidelijkt, wat of in het Engels
gebeurde of in hun taal.
De thee ging rond. Een koekje erbij hoefde niet
voor de buitenlandse gasten.
Na het vraag en antwoorduurtje was het tijd
voor de inzegening van het huis en de
bewoonster.
De jongste van de drie, Luang PhiToy, haalde
uit zijn tas een knot witte wol. Het begin van de
draad ging van de monnik uit langs de drie
Boeddhabeelden die op een hoektafel stonden
en weer terug naar het beginpunt.
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Elly had voor wierookstokjes gezorgd, die de gastvrouw zelf moest aansteken, nadat de twee
tempelkaarsen hun gele warme schijnsel in volle glorie lieten zien. Van Achaan moest ik mijn handen
open op elkaar leggen, wat iedereen deed. Onze ogen half geloken of gesloten. De inzegening nam een
aanvang.
Het viertal liet luid de gebeden horen. Naar mijn beleving nogal eentonige, met pieken-en-dalen klanken.
Maar toch zodanig treffend en gevoelig voor mijn open hart, dat er tranen opwelden en er een zakdoek
aan te pas moest komen. Het was zo uniek, zo apart en indrukwekkend. Hoelang deze zingende
inzegening geduurd heeft, is mij ontgaan.
Daarna voelde ik druppels op me neerdalen. Op mijn hoofd en ter linker- en rechterzijde van mijn
schouders. Bij de eerste nattigheid schrok ik even, maar wist toen weer dat dit plaats zou vinden. Nota
bene ik had zelf een kan en kom met water klaargezet. Daarin deed Achaan – al zittende – een plat
Thailands getand doopstokje, waarmee hij mij en de anderen besprenkelde. Aan het slot van deze
ceremonie kreeg ik – al knielend – een houten gebedsketting. Daarna kwam ik met moeite overeind. Ik
was blij weer te kunnen zitten, na Achaan bedankt te hebben voor zijn geschenk. Luang Phi Toy vertelde
in gebrekkig Engels dat er voor mij en het huis was gebeden. Zoals hij uitdrukte: “For a long life!” Dat
hoop ik natuurlijk van harte en liefst zonder lichamelijke gebreken. Alleen mijn geheugen laat het wel
eens afweten. Daarvoor had Achaan een remedie. De kralen ketting biedt uitkomst. Ieder vrij uur de
houten kralen een voor een ter hand nemen. Met duim en wijsvinger telkens een kraal opschuiven en
tellen tot je de hele kralencirkel bent rond
geweest. Een andere methode is: bij elke
opgeschoven kraal “Phoe Tho” zeggen. De
wijze monnik toonde mij ook hoe de ketting
moest worden vastgehouden tijdens het
opzeggen of tellen van de opgeschoven kralen.
Mijn conclusie is: “Je bent nooit te oud om iets
van een ander te leren!”
Hierna ging ik de keuken in om het eten op te
warmen. De beide vrouwen deden de gevulde
schalen en de warme rijst op tafel. Het was tijd
voor de vier monnikken om aan tafel te gaan.
Voor ze aten werd er weer in koor luid de zegen gevraagd. Daarna hoorden wij leken, die niet mochten
aanzitten en in de voorkamer bleven wachten, zacht gepraat en het geluid van bestek tegen de
porseleinen borden.
Nadat ze uitgegeten waren, kwam de jongste monnik mij vertellen dat hij goed had gegeten, waarbij hij
demonstratief over zijn buik wreef. Toen wij vrouwen aan tafel zaten, zagen wij beide jongste monniken
in de zijtuin lopen Waarschijnlijk om de benen te strekken of het eten te laten zakken, zoals men het in
onze volksmond gewend is te zeggen. Na de Heemsteedse lucht voldoende opgesnoven te hebben,
bleven ze binnen nog even nakeuvelen. Op Elly’s verzoek kreeg ik van Achaan een nieuw rode
armbandkoordje, dat ik zelf om mijn linkerpols deed. Achaan had moeite het oude koordje door te
knippen vanwege onze ietwat botte papierschaar. Daarna maakten zij zich reisvaardig voor Castricum,
waar een bezoek gebracht zou worden aan het centrum voor monastieke tradities. Zwaaiend en wuivend
stapten ze weer in de rode auto met Nike als chauffeuse. Ik bleef achter met de herinnering aan een
bijzondere ontmoeting met drie Thailandse monniken in ons huis op de Landzichtlaan 51.
Feitelijk is deze gebeurtenis meer dan een herinnering, zo mijmerde ik toen ik weer alleen was en de
opvallende stilte mij omringde.
Ten eerste werden het huis en zijn bewoonster ingezegend.
Ten tweede werd ik geconfronteerd met een heel andere wereld, waar Pali Teksten centraal staan.
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Waar o.a. mannen (monniken) als eerste aan tafel gaan. Ook de luide gebeden vielen op. Zelfs mijn buren
konden meegenieten.
Ten slotte leek het wel of mijn persoon een niet onbelangrijke bijrol ‘speelde’ in een Thailandse film. Al
met al was het een leerzame, aparte en onvergetelijke ochtend.
Augustine Weijger
__________________________________________________________________________________

WYANDOTTEKRIELEN
Uit mijzelf zou ik nooit aan krielkippen zijn
begonnen.
Maar wat doe je als iemand je belt van de
Wyandotteclub en je bovendien complimenteert
met je kippenverhalen. Zelfs je een krielhaan uit
België, gefokt door Willy de Clerck, aanbiedt.
In oktober 2000 kreeg ik van Marlies F. uit
Brabant een zilverzwart gezoomde krielkuikenhaan. Een half jaar later kreeg haantje Niels
twee hennetjes uit Bennekom en een hennetje uit
Groningen.
In maart 2002 werden de bevruchte eieren van dit
trio verzameld. Twee dozen à 10 stuks werden in
Wyandotte, zilver zwartgezoomd
de broedmachine van Piet van Nek uit Ede
gedaan. Na drie weken kreeg ik dertien kuikens terug-gebracht door Henk van der Scheur. De kuikens
groeiden voorspoedig. Hun moeders werden broeds en kregen ook kuikens. Niels was apetrots op zijn
talrijke nageslacht. Nu was dit haantje geen uitmuntend exemplaar. Met zijn hennen gaf hij wel de goede
kleurschakering door. Niels werd macho en zat de grote hoenderhanen achter hun vodden, die jonger
waren. Daar de halfwaskuikens er best aardig uitzagen, besloot ik toch maar eens naar de
Clubtentoonstelling van “De Vriendenkring” te gaan. Deze werd in oktober in Otterlo gehouden. Een
paar wilde ik wel inzenden. In Oosterbeek woont een hoenderkeurmeester. Met hem wilde ik een
afspraak maken om alleen de mooiste mee te nemen. In de regiokrant las ik dat hij helaas was overleden.
De maand december kwam eraan. De week voor Kerst kwam Piet van Nek langs met de kippenbouten,
in cellofaan verpakt, bestemd voor onze bouwvakkers die vanaf 1 oktober 2002 bij ons op het terrein aan
het werk waren.
Piet kreeg eerst een rondleiding over het bouwterrein, daarna liet ik hem de krielen zien die in de
boomgaard liepen. Hij was er lyrisch over. “Veel te mooi voor jou. Ga je naar een tentoonstelling?”,
vroeg hij mij. ”Neen”, zei ik. “Onze keurmeester uit Oosterbeek is overleden.”
“Er zijn twee leden van De Vriendenkring die het slecht doen op de tentoonstelling. Mag ik ze naar jou
sturen voor beter materiaal?”, vervolgde Piet. “Ja hoor”, zei ik.
Ik stuurde een kerstkaart naar Erik H. uit Midwolda (Gr.). Behalve kerstwensen schreef ik wat Piet, die
Hollandsche Baardkuiven fokt, had gezegd over de krielen. Twee dagen later ging de telefoon. “Kunnen
wij vrijdag na de Kerst langskomen?”, vroeg Erik. “Leuk dat je komt”, zei ik.
Vóór Zwolle belde hij op om te zeggen dat ze in de file stonden. “Hindert niet, bel maar weer als je van
de A50 naar de A12 gaat. Kunnen de saucijzenbroodjes de oven in.”
Een uur later waren ze in Wolfheze.
Na de uitgebreide koffietafel nam ik de heren mee naar het hondenhok. In een grote kooi zaten de
krielhennen die nu 9 maanden oud waren. Eriks vriend bekeek ze heel zorgvuldig.
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Hij zocht er drie uit en zei: “Die nemen we mee.” De dieren werden in reisboxen gestopt en alvast in de
auto gezet. Daarna werd belangstellend gekeken hoever de bouw was gevorderd. Toen naar binnen om
van Stef afscheid te nemen. Stef vroeg: “Zat er nog wat bij?” Waarop ik zei: “Ze hebben de mooiste
meegenomen.” ”Wij hebben drie hennen uitgezocht die goed bij de haan passen”, zei Erik. “Het is maar
hoe je het bekijkt”, dacht ik en zweeg wijselijk.
Erik vroeg nog: “Wat wil je ervoor terug?”, terwijl hij mij aankeek. Voor ik wat kon zeggen, was Stef
mij voor. “Maak maar een mooie offerte voor een nieuw gazon met graszoden, voor als de bouw klaar
is”, zei hij. Erik heeft een eigen bedrijfje en doet aan sierbestrating. Verder had hij goede contacten daar
in het Noorden.
Het liep al tegen drieën. De terugreis begon voor ze.
Op donderdag 9 januari 2003 ging ’s avonds de telefoon. Het was Erik. Hij was naar de
hoendertentoonstelling in Zuidlaren geweest. Met mijn twee hennen en zijn eigen haan. “Wat denk je dat
de hennen gehaald hebben?”, vroeg hij mij. “ZG (zeer goed)”, zei ik. “F1 en F2”, zei Erik. F betekent
fraai. Het hoogste wat je kunt halen. “Jee, wat goed. Je hebt de beker zeker gewonnen.” ”Ja”, zei een
glunderende Erik.
Als een dier het predikaat Fraai krijgt, dan wordt zijn of haar kooi versierd met rood-wit-blauwe slingers
en komt er een oorkonde in het midden te hangen. Zo kun je in een oogopslag zien waar de mooiste
dieren zitten. Ik had dus toch gelijk toen ik die vrijdag na Kerst tegen Stef zei dat ze de mooiste hadden
uitgezocht. De beker is aan mijn neus voorbijgegaan, maar daar zit ik niet mee. Ben er trots op dat een
andere succes heeft met de door mij gefokte dieren. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben!
R. de Graaf-Weijgers
__________________________________________________________________________________

PAPAVERS
Uit: Huisje Boompje Beestje van NHD d.d. 3 augustus 2002
Het ontginnen van een nieuw stukje tuin, in dit geval een verwaarloosd
schapenweitje, betekent een heleboel spitwerk, geploeter in weer en wind en een
flinke dosis geduld nadat er geplant en gezaaid is. Het kan immers wel even duren
voordat de borders gevuld zijn. Maar soms helpt de natuur een handje en krijg je
zomaar de prachtigste bloemen cadeau, bij tientallen! Meestal heb je de neiging
fanatiek te gaan schoffelen tussen de nieuwe aanplant, maar daarmee verwijder je
ook heel wat verrassingen. Vaak zijn het planten die het goed doen op
braakliggende terreinen Bij ons zijn het slaapbollen, de pioenbloemige. Die moeten
zijn overgebleven of overgewaaid. De bladeren zijn blauwgroen en de rozerode
bloemen staan op rechte stelen, tot 75 cm hoog. Door deze uitbundige bloemen ziet
de jonge border er al heel rijk begroeid uit en bezorgt ons een vrolijk zomergevoel.
Helaas bloeien ze niet erg lang, maar ook de grote zaaddozen met hun ‘deksel’ zijn
fraai. Wil je daar langer plezier aan beleven, dan is het zaak ze op tijd te plukken en
te drogen, want vogels zijn er dol op. Maar ook in de winter, bedekte met rijp, blijven ze
het aanzien waard.
Papaver somniferum (of maankop) dankt zijn naam ‘slaapbol’ aan de alkaloiden in het melksap van de
plant. Morfine, opium en codeïne zijn stoffen die uit deze plant gewonnen worden. De zaden (maanzaad) zijn vrij van
deze stoffen, maar bevatten bruikbare olie en worden ook wel meegebakken in brood en koek. Daarom wordt de plant
sinds mensenheugenis gekweekt en verbouwd. ‘Zomaar’opgekomen exemplaren zijn dan ook verwilderde
tuinplanten. De hiernaast afgebeelde cultivar is de pioenbloemige slaapbol. Er zijn roze, rode en paarse. Zaaien in
voor- of najaar, op een zonnige plaats. Aan de grond stelt de plant geen hoge eisen.De kleine plantjes kunnen
verspeend worden.
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BALI

O

ok dit jaar zijn wij naar ons favoriete vakantie-eiland gereisd.
Na eerst een oergezellige week in Sukabumi op Java bij mijn zus en zwager te hebben
doorgebracht, zijn we doorgereisd voor een verblijf van 6 weken op Bali in ons vertrouwde
hotel Peneeda View. We werden er als familieleden verwelkomd door het hele personeel.
De eerste twee weken waren wij er met z’n tweeën, daarna twee weken met Jeff, Leslie en Bianca en
hun vier kinderen en ten slotte nogmaals twee weken kinder- en kleinkinderloos: rust. ☺

Na ‘de bom’ is het op het toeristeneiland Bali wel erg rustig geworden. Arme Balinezen.
Toen wij er kwamen (12 juni), was slechts de helft van de hotelkamers bezet. Het werd al iets drukker
toen de kinderen kwamen, maar pas echt druk (voor 100 % bezet) na hun vertrek, toen de vakanties in
Nederland waren ‘losgebarsten’.
Ons hotel ligt in Sanur, dat altijd al rustiger was dan Kuta. Daar was het ook nu weer een stuk drukker.
Tot onze verbazing hadden toch weer veel Australiërs de weg naar Bali gevonden. Verder liepen er veel
bezoekers uit Taiwan rond. Die kwamen in grote groepen per vliegtuig en reden in bussen over het
eiland. Ze wensten wel met de hele groep bij elkaar gehuisvest te worden, zodat alleen de heel grote
hotels van hun komst profiteerden,maar de kleine hotels daar niet in deelden.
Het deed ons pijn te zien dat ook de meeste restaurants in Sanur helemaal geen gasten hadden. Wij
gingen meestal naar ons favoriete restaurant, maar om daar te komen moest je langs een heleboel andere
lopen, waar (bijna) niemand zat. Het personeel daar probeerde je dan naar binnen te halen, maar je kunt
toch moeilijk overal wat eten. We lieten ons daarom maar met de auto afhalen (een service van enkele
restaurants in de omgeving). Gelukkig werd het allengs wat drukker en toen wij vertrokken, waren er al
wat meer gasten. Tot onze verbazing echter werden er toch weer nieuwe restaurants geopend!
De kleinkinderen (en daarom ook wij) hebben zo genoten van hun vakantie op Bali! Bryan wil zelfs
volgend jaar weer en dan wel 6 weken! Ja, wonnen we
maar eens de jackpot!
Vanaf hun aankomst waren de jongens te vinden op het
strand of in een van de zwembaden. Op het strand hielden
ze zich bezig met het zoeken naar schelpen en het vangen
van visjes en krabbetjes, (die overigens later alle weer de
vrijheid kregen). Resultaat: donkerbruin gebrande ruggen
en witte buiken. Ter voorkoming van verbranding,
moesten ze
later
Tshirts aan.
Ook deze
keer net als
Beestjes zoeken ophet strand
twee jaar
eerder met Casper, ging opa de lucht in aan een draadje:
twee keer met telkens een jongetje en Dyonne een keer
met een broertje. Het viel haar niet mee, omdat het
hangen aan de touwen toch wel wat zwaar was.
Maar ze heeft haar hart kunnen ophalen aan de snelle
jetski. Eerst met haar vader en later met haar moeder, die ze de
stuipen op het lijf joeg! Ook een rit te paard behoorde tot de
geneugten.

Leslie en Dyonne klaar voor de jet-ski
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Tussen de bedrijven door werd er (natuurlijk) geshopt en lekker gegeten aan het strand en in diverse
restaurants, maar ook bij McDonald’s!
De familie had wel wat bekijks: blank en donker en allemaal uit Nederland. En zo groot! Er waren
diverse ‘toeristen’ uit eigen land die met hen op de foto wilden! Meestal waren dat mensen uit Java.
We hadden twee vierpersoonshuisjes naast elkaar, met de voordeuren naar elkaar toe en een grasveldje
tussen de huisjes in. Oorspronkelijk zouden Joey en Dyonne
bij ons slapen, maar dat wisselde nogal eens.
Jeff had een kamer tegenover ons.
Op een middag kwamen Dyonne en Bianca binnengerend: ze
hadden een slang(etje) gezien! Wat een avontuur! De slang
was waarschijnlijk banger voor hen dan zij voor hem.
Op een morgen toen ik
onder de douche stond,
kwam Joey het huisje
Tjitjaks
binnengerend: “Oma, oma,
kom gauw!” “Ja, maar ik sta nog ingezeept onder de douche.” “Je
moet komen, oma, hier is een tokeh. Hij heeft me in m’n hand
gebeten, maar het deed niet zo erg zeer.” Het dier zat er nog toen ik
was aangekleed. Een jonkie. Ja, al die vreemde dieren ook. Spannend,
Tokeh
hoor! Tjitjaks, (boom)kikkertjes, tokehs, vleermuizen, kalongs
(vliegende honden), grote en kleine slangen. Ze vielen van de ene
verbazing in de andere!
Toen zij na die twee weken weer naar huis moesten en wij hen naar de
lobby brachten, kreeg Bryan tranen in zijn ogen: hij vond het zo zielig dat
wij nog twee weken langer ‘moesten’ blijven, helemaal alleen met ons
tweeën!
Veel hotels
waren
karig bezet. In ‘onze’ straat, was volgens
de taxichauffeurs – en die kunnen het
weten - alleen Peneeda volbezet.
Wie vindt het kikkertje

Gedurende ons vrij lange verblijf zijn ook
onze contacten met de mensen verdiept.
Ernst houd ervan om zo maar een praatje
aan te knopen met de mensen die hij
ontmoet.
Het pad door de tuin van het hotel eindigt
Bianca en Dyonne op het strand van Tabanan
bij het restaurant dat direct aan het strand ligt.
In plaats van te liggen bakken op de rustbedden, loopt hij
wat verder naar de kleine stalletjes met koopwaar aan het strand en praat er met de verkopers. Zo kom je
heel wat te weten over hun manier van (over)leven.
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Er komt daar iedere dag tegen het middaguur een verkoopster langs met pakjes eten.
Zo ook op die dag. Ernst zei aan degenen die bij hem stonden (8 personen) dat ze alles mochten
bestellen wat ze wilden op zijn kosten. Ze maakten er graag gebruik van en Ernst was in totaal het
enorme bedrag van 10.000 rupiah (1 euro) kwijt. Minder dan dat één drankje in het restaurant kost, zo
merkte iemand op. En dat ìs al veel goedkoper dan bij ons in Nederland. Het doet je beschaamd beseffen
hoe verwend wij eigenlijk zijn.
Hij heeft de mensen nog een keer getrakteerd. Deze keer waren en wat meer en hij liet ze ook nog wat te
drinken halen bij een van de stalletjes ter plaatse, zodat daar ook wat verdiend werd.
Ja, nu was hij toch wel wat meer kwijt, wel 2 euro! Het gevolg is wel dat wij nu ongehinderd over het
strand kunnen lopen, zonder overal aangeklampt te worden om iets te kopen. Wij zijn al ‘oude
bekenden’.
En dat we die zijn, blijkt ook uit het feit dat wij bij de eigenaar van het hotel thuis uitgenodigd werden
voor het middageten.
Hij heeft in Denpasar een prachtig huis. Gelegen aan de rand van een dal met een tuin in terrasvorm naar
beneden waar een riviertje stroomt. Alles zeer smaakvol ingericht, zonder overdaad.
Helaas moesten wij weer op tijd weg, omdat wij diezelfde avond weer naar Nederland zouden
vertrekken.
Al met al zien we ondanks de relatieve stilte toch met veel plezier en heimwee terug op een genoeglijke
vakantie, waarvan wij hopen die ook volgend jaar weer te kunnen beleven. Hopelijk is het toerisme dan
weer goed op gang gekomen. Want hoe het de Balinezen nu nog lukt te overleven, is ons verwende
westerlingen een raadsel.
Joyce Ripassa

Zonsondergang op het strand van Tuban aan de westkust van Bali
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