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VOORWOORD

D

e verleiding weerstaan om dit
voorwoord te beginnen met:
alweer een jaar voorbij. Maar dat
valt niet mee. Wat vliegt de tijd,
het lijkt nog maar gisteren dat de laatste
editie van de Waringin moest worden
klaargemaakt. U ziet, de clichés zijn toch niet
gemakkelijk te vermijden. Maar dat hoort er ook een
beetje bij rond deze tijd van het jaar.
Er is gelukkig ook iets heel eigens aan deze Waringin: het is de
10e jaargang! Een jubileum dus en daar willen we toch even bij
stilstaan. Het is alweer een decennium geleden dat enkele familieleden
besloten de Stichting Ripassa op te richten en daar ook een familieblad
aan te koppelen. En hoewel het elk jaar weer een klus bleek de
familieleden te porren voor het schrijven van een artikel, is het al die
jaren toch gelukt het blad te vullen met grappige, persoonlijke
verhalen, soms ook wat minder vrolijke memoires, leuke weetjes die
de schrijvers met de familieleden wilden delen. Bijna elk jaar ook is het
gelukt een familiedag te organiseren. Dit jaar was dit op 10 juli in
huize Leslie en Bianca Ripassa. Aan de foto’s kunnen jullie wel zien
dat het een zeer geslaagde dag is geweest. Het is altijd heerlijk om op
deze ongedwongen wijze elkaar te ontmoeten en van elkaars
gezelschap te genieten.
Het bestuur wil de trouwe leveranciers van alle verhalen en artikelen
hartelijk bedanken voor hun bijdragen in de afgelopen 10 jaar. En natuurlijk
hopen wij dat jullie ook de komende jaren weer jullie gedachten en
belevenissen met ons willen delen. Het zijn deze bijdragen die het blad maken en
die een bindmiddel vormen tussen de familieleden die verspreid over de hele
wereld kunnen proeven van de woorden en beelden die jullie ze op deze manier
aanreiken.
Familieleden die nog geen of weinig kopij aanleveren: mogen wij jullie
voor het komende jaar uitnodigen ons iets toe te sturen voor ons blad?
Het is misschien aardig om te weten dat wij een compliment hebben
gekregen van het IGV (Indische Genealogische Vereniging) voor ons
familieblad. Ons blad en dat van de familie Burgemeestre zijn de enige
geschreven organen van een Indische familie in Nederland. Wij zijn daar enorm
trots op.
Maar kom, een voorwoord hoort kort en krachtig te zijn. Kort en krachtig dus
luiden onze wensen voor jullie allen: fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
nieuwjaar 2005! En veel leesplezier met deze editie van ons familieblad.
Wendy Ripassa
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FAMILIEBERICHTEN 2004
1. Er is een kindje geboren in de familie Schoel.

Gefeliciteerd met zijn eerste verjaardag!
2. Wendy is een studie begonnen aan de PABO.

VEERTIG JAAR EN WEER NAAR SCHOOL

I

k was gewaarschuwd door vrienden en vriendinnen die mij zijn
voorgegaan: tegen de tijd dat je veertig wordt, gaat het kriebelen
en moet er iets veranderen in je leven. Voor de radicalen onder
ons betekent dit soms een nieuwe relatie met een veel te jong
iemand, een nieuw imago, een sportauto. Ik heb geen reden voor
dergelijke extreme opties te kiezen, maar was wel toe aan iets
nieuws.
Het werd: ‘weer naar school’. In september ben ik begonnen met
de verkorte deeltijdopleiding leerkracht basisonderwijs. Weer
studeren, maar dan wel iets praktisch en met een redelijke kans op een
baan. Twee jaar zwoegen (en zwoegen is het, weet ik nu) en dan hopelijk
een baan in het onderwijs naast mijn eigen bedrijf.
Geen idee waar ik aan begon eigenlijk. Ja, via mijn kinderen wel een idee gekregen van wat
onderwijs kan inhouden, maar of ik er zelf geschikt voor zou zijn? Wel een idee gekregen via de
verhalen van een vriendin in het basisonderwijs en de artikelen die onze eigen Sabrina voor de
Waringin schrijft. Wel veel zin in al die vakken, aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen, beeldende
vorming, drama, enzovoorts, maar of ik die vakken straks zelf op een inspirerende manier zal
kunnen overdragen? Ik weet het niet, ik hoop het wel en inmiddels (na ruim 3 maanden elke
woensdag en zaterdag schoolervaring) heb ik er ook wel wat vertrouwen in gekregen.
In ieder geval ontdekt dat ik het leuk vind, zowel de studie als het voor de klas staan. Want vanaf
het begin loop je een dag per week stage. Ik heb gekozen voor een school in het Amsterdamse
stadsdeel Geuzenveld, een school met een enorm hoog percentage allochtone kinderen.

3

Wat is het leerzaam om die extra hindernissen, zoals cultuurverschillen en taalachterstand, te
moeten nemen bij het overdragen van kennis en vaardigheden, samen met de kinderen te bouwen
aan hun ontwikkeling. Ik heb ontdekt dat je rol als leerkracht enorm belangrijk is, dat jij er als
leerkracht toe doet in het leven van de kinderen.
Al zoveel ontdekt in deze 3 maanden. En ik ga lekker door. De studie is heel erg leuk, de term
‘deeltijd’ is een beetje misleidend, want hij beheerst mijn leven en dat van mijn gezin bijna volledig
op dit moment. Maar we rooien het samen, meer dan dat.
Wilde jullie even laten meedelen in deze verandering in ons
leven.
Juf Wendy, Amsterdam

3. Familiedag op 10 juli 2004 (zie verderop in dit blad)
4. De ‘Hollandse tak’ Maximiliaan Emanuel Ripassa heeft Indonesië bezocht.
1. Ernst en Joyce van 17 augustus tot 14 oktober: 3 weken Java (Sukabumi) en 5 weken
Bali (Sanur)
2. Theo en Floor van 6 november 2004 tot 6 januari 2005: 4 weken Java en daarna Bali.
Als ik dit typ zitten die bofferds er nog!
3. Don en Jannie van 11 november tot 12 december: een gecombineerde reis Irian Barat en
Bali.
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BERICHT UIT CALIFORNIA
Hallo familieleden!

H

ier zijn we dan weer, een jaartje verder en dit jaar bestaat onze
Waringin 10 jaar! Nou dat moet goed gevierd worden met vuurwerk,
muziek en lekker eten bij jullie daar in Nederland! …en als bonus
natuurlijk twee betaalde vliegtickets voor ons van jullie daar. Geen gek idee,
hè? (Geintje.)
Terwijl ik dit schrijf (november 2004) zitten twee van mijn broers, Theo en Don met hun respectieve
vrouwen, lekker op vakantie in Indonesië. Theo op Bali en Don op een gecombineerde reis Irian Jaya
(voorheen Ned. Nieuw-Guinea, waar hij eens als DETA-jongen gewoond en gewerkt heeft, zijn “één-popvijftig-jaren”) en Bali. Ik wens jullie een prettige tijd.

Wat zal ik schrijven voor de Waringin? Liefst geen sombere dingen natuurlijk. Dit jaar is ons veel
overkomen, een financieel zowel als emotioneel zwaar jaar, niet veel aan vakantieplezier, noch verre reizen
naar ergens overzee gemaakt. Meer dicht bij huis gebleven, naar Ohio onder andere, onze verhuisplannen die
in duigen vielen. Maybe in het jaar 2005. Alweer??!
Wel is August (mijn ‘oom Haruku’) in december 2003 tot medio januari 2004 weer bij ons op bezoek
geweest. Dit keer vergezeld door zijn dochter Sanne. Aardige meid. It was nice to have met you, Sanne! Dat
was leuk. Ik moest ze wel in de stromende regen van LAX halen. Was hij daarover verbaasd en vroeg waar
de Californische zon was gebleven. Regen, dat noemen ze hier liquid sunshine, August.
Gelukkig regende het allen 2 of 3 dagen. Daarna was het “Happy days” voor hem en Sanne en trokken ze
door heel California en Nevada.
In het begin van het jaar (2004) heb ik vaak naar de tandarts gemoeten voor gum surgery (kaakchirurgie) en
een gedeeltelijke gebit en andere behandelingen en dit ‘grapje’ heeft me enkele duizenden dollar gekost.
Adoeh, dat betekende ook surgery (een operatie) aan mijn beurs!
Keep smiling Vic, al was het met kiespijn. ☺
Toen in mei de volgende verrassing: mijn trouwe Ford Station Wagon begaf het- gewoon mati, kaput! Ze
wilde niet meer verder, ‘mogok’ zeggen ze het in het Russisch of zo. Voor reparatie niet aan te bevelen
wegens te hoge “odometer reading”. We rijden nogal veel, altijd aan het slenteren, een combinatie van lage
gasoline-prijzen en zigeunerbloed, denk ik. Gelukkig kwam een vriend ons te hulp en konden we zijn extra
wagen, een Audi, gebruiken totdat we een andere auto zouden kopen. Nice guy, hè?
“When it rains, it pours”, zeggen de Amerikanen: alles gebeurt tegelijk en dat blijkt dan in de komende
maanden, want tegen eind mei kregen wij een paniek bericht uit Ohio van Ethne’s Amerikaanse schoonzoon,
dat haar dochter Inge ernstig ziek in het ziekenhuis was opgenomen voor een spoedoperatie. Volgens de
chirurg was het een heel riskante operatie, een aneurysma. Wij dus op stel en sprong via Chicago naar
Toledo (Ohio) gevlogen en vandaar naar het kleine plaatsje Weston gereden, waar ze wonen, ongeveer 45
km land inwaarts. Een bezoek aan de afdeling Intensive Care is bepaald niet plezierig te noemen, maar thank
God for hearing our prayers and for good doctors! Inge ging goed vooruit. We zijn vier weken in Ohio
gebleven. Het ging beter met Inge en ze werd overgeplaatst naar een Convalescense Hospital voor verdere
behandeling en therapie. Een langzaam herstel weliswaar, maar hoopgevend. Wij moesten terug naar
California want haar mam (emotioneel gestresst) moest nodig naar haar dokter in California.
Het gedeelte van Ohio waar wij verbleven, is zeer vlak (geen bergen). Doet me denken aan Nederland: veel
weilanden en maisvelden, afgewisseld met bossen. O ja, veel regen natuurlijk, met donder en bliksem. Af en
toe zagen wij herten in de velden. Dat was een leuk gezicht. Vooral in de late middag als de konijntjes
rondhuppelden.
’s Avonds zag je ze om het huis in het pikkedonker rondzweven: kleine lichtjes die aan- en uitgingen.
Kennen jullie die ook in Nederland, kleine vliegjes met lantaarntjes? Acht ja, natuurlijk: vuurvliegjes! Die
heb ik California nooit gezien. Te droog klimaat misschien.
Enkele keren zag ik “roadkill”op de Ohio Highways (rijkswegen). Enkele herten lagen aan de kant van de
weg – doodgereden door passerende vrachtwagens bij een mislukte poging ’s avonds de weg over te steken.
Menig ervaren Indische jager zou direct gedacht hebben: “Hé, goed om dendeng of steak van te maken.”
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Op weg naar het ziekenhuis passeerden we een groot reclamebord aan de highway van een “restaurant met
als tekst “Come eat at Max and Irma’s restaurant . Take the next offramp at …”
In eerste instantie drong het niet tot me door, pas bij de derde keer dacht ik: “Hé Max, dat is de naam van
mijn vader en Irma is de naam van mijn moeder! Hoe kan dat nou? Pa is al zo lang geleden overleden
(WOII) en Mam zo’n zeven jaar geleden in California.” Ik moest er even om lachen, dat zouden jullie ook
gedaan hebben, denk ik. Zouden pa en ma nu hier in Ohio stilletjes een restaurant geopend hebben?
“Geestelijk” Indisch eten zeker. Ben ik onbewust “The twilight zone” binnengekomen? (Grapje.) Ik heb nog
geprobeerd onder het rijden een foto van het bord te maken, maar die is te onduidelijk geworden. Ook dat
gebeurt wel eens in de twilight zone, toch?
Ik las in de vorige Waringin over de familiedag op 15 maart 2003 in Amsterdam. Wow, wat een leuke foto’s
van deze koempoelan. “Wat een gezellige dag hebben we gemist”, zei ik tegen René. Misschien moeten wij
in 2005 er echt bij zijn. We’re missing out on a good time te midden van deze ‘Marokkaanse bende’ ala
Ripassa.
Over ‘Marokkanen’ gesproken: jullie hebben wel wat problemen met ze daar in Negeri Koud! We hoorden
hier ook over de moord op Theo van Gogh en dat uit represaille een islamitische school in brand werd
gestoken. (Er zijn door kortzichtige mensen ook branden gesticht in andere scholen, moskeeën en kerken,
Vick! JR)
Waarover kan ik meer vertellen wat reizen betref? Heb
geen overzeese belevenissen te melden naar Java of Bali of
andere faraway places, maar ben wel eens over de grens
geweest naar Mexico (Baja California). Met z’n drieën voor
een paar dagen. Een vriend van ons heeft een condo in
Mexico, in Plaze del Mar, een klein plaatsje ongeveer een
uurtje rijden van de Californische grens af, vlak langs de
cliffs aan de kust. Het is een 2-slaapkamer condo met een

balkon dat uitzicht biedt op de Pacific Ocean.
Veel Amerikanen wonen in dit plaatsje. Een 20
minuten rijden daar vandaan ligt Rosario
Beach, een gezellig druk toeristenstadje met
veel entertainment, winkels, restaurants en
druk verkeer. Gezellig en kleurrijk.
Op het strand achter Rosarito Beach Hotel kun
je behalve zwemmen, ook paardrijden,
parasailen en muziek beluisteren van een live
band (dansen mag tuurlijk ook). Aan de hoofdwegen plenty winkels voor huis-, tuin- en keuken’nuttigheden’, beeldjes, aardewerk, fonteintjes etc. (zie foto). ¡Viva Mexico!
Emiel Ripassa (verhaal van tante Augustine Weijgers).
Dat vond ik een heel interessant verhaal. Emiel is ook mijn tweede naam. Er zijn meer Ripassa’s die de naam
Emiel als tweede naam hebben, heb ik gemerkt. Emiel Ripassa was ongeveer even oud als mijn vader.
Volgens Mam destijds “een interessant persoon”.
Hij en mijn vader waren neven. Ben ik naar hem genoemd? Nou dat was echt een opluchting voor mij.
Hoezo opluchting, vraag je? Laat ik even uitleggen. Vroeger in Jakarta (ik was ongeveer een jaar of 10, 11)
kwam er vaak een oude schoolkameraad van Mam op bezoek. Hij heette Emiel. Hij was in zijn schooljaren
verliefd op Mam, zo vertelde zij ons. Hij kon goed zingen, Hawaiian songs vooral met zo’n hoge (jodel)stem
en speelde gitaar of ukelele voor haar. Romantisch, hè?
Hij woonde niet ver van ons vandaan in Tjideng, Jakarta, maar later is hij verhuisd naar Thailand met zijn
vrouw en twee zonen. Laat ik nou altijd (ten onrechte) gedacht hebben dat ik naar hem vernoemd was. How
silly of me! Hij was een blanke Indischman, die wat heupwiegend liep (lembeng). Adoeh! Ik haatte die naam
dáárom. Lachen jullie maar, mag wel.
Maar nu wat een opluchting! Bedankt tante Guus! Dat u door deze ‘vergeten’ voorvallen uit uw zorgeloze
Indische jaren opnieuw te beleven en neer te schrijven ons er deelgenoot van maakt! Ook bedankt voor het
verhaal “Opgerakeld verleden”. Vooral voor de jongere generatie goed om te weten.
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In ons internationale tijdschrift “De Indo”, waarover ik in de vorige Waringin schreef, staan vaak verhalen
over WOII en de bersiaptijd. It’s good to know – het is een deel van onze Indische geschiedenis. (Soms
moeten we die verhalen tot vervelens toe horen.)
Mijn Amerikaans collega’s vroeger konden zich de belevenissen niet voorstellen, als ik ze vertelde over
WOII en de Indonesische revolutie.
Life in California
Verder gaat het leven hier zo zijn gezellige gangetje. Zonnig, maar 10 dagen in november veel regen, zelfs
vriezend koud: 34 ºF (± 2 ºC). De bergen rondom zijn mooi wit van de sneeuw. Dat is wel vroeg voor ons,
meestal is dat pas eind december of in januari. Gelukkig haast geen branden gehad, zoals het vorige jaar.
In oktober hebben we het feest van de “Indo Rock USA Reunion” gehad in Chino, Ca. Er kwamen enkele
bands uit Holland over voor dit evenement. Wel leuk om weer eens bruine Blanda’s op bezoek te hebben met
hun coutry music en rock’s roll en af en toe zelfs een Ambonees liedje ertussendoor: Mamaé en Rame-rame
patah Tjinkeh, Terkenang-kenangan etc. Enkele Ambonese feestgangers dansten op deze songs mee, al
zwaaiend met witte zakdoekjes (tari linso) of bij gebrek daaraan dan maar met papieren servetjes. Boleh
djoega, njoong! Het was een gezellige Indo-fuif.
In december krijgen we , naast Christmas shopping, het druk in ons Indische kerkje. De Christmas
Celebration op 19 december is een kerstviering met muziek, zang en o.a. angklungmuziek en een
Amboneeszangkoor met hun songs als gastoptreden. Gevolgd door een kerstdiner. Gezellig, inspirational en
heerlijk. Iedereen is welkom.
Veel voorbereiding gaat eraan vooraf: de klapstoelen in rijen opstellen, kaarsjes onder de stoelen plakken,
die dan later door de kerkgangers aangestoken zullen worden voor de gezamenlijke zang van “Stille nacht”.
Kerstversiering ophangen, geluidsinstallatie opstellen (struikel vooral niet over de kabels!), de puppets voor
de show klaarleggen. Goede taakverdeling is hiervoor noodzakelijk. Het eten alvast opwarmen (dat doet de
vrouwengroep). Iedereen is erbij betrokken. It was fun! Ons zangkoor komt galmend in actie!
Nog vier jaar langer
2004 was een verkiezingsjaar in de USA en een drukte van jewelste – Mr Bush (republikein) tegen Mr Kerry
(democraat). De ene kandidaat kraakte de andere af en de aanhangers van beide zijden dito. Dat ging er
heftig aan toe. Enfin, dat hebben jullie ook wel op TV gezien en ik hoef er dus niet verder over uit te wijden.
It was a close race en het ziet ernaar uit dat we “4 more years”met Mr Bush moeten uitzingen. Hoe het ons
zal vergaan deze 4 komende jaren met het oog op o.a. de economie en de oorlog in Irak? Wie zal het zeggen?
Het jaar is bijna voorbij. Kerstmis en Oud en Nieuw staan vlak voor de deur. Busy time. Rest ons nog langs
deze weg jullie allen “A merry Christmas and a Happy and Healthy New year 2005”toe te wensen. Moge de
Heer u allen rijkelijk zegenen en altijd behoeden.
Tot de volgende keer lieve mensen!

Victor Emile Ripassa
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OPNIEUW BEGINNEN

N

atuurlijk, het verschil tussen oud- en nieuwjaar is maar een kalenderblaadje. Datgene wat we ieder
jaar weer met “bubbeltjesdrank”, goede wensen, een enkele traan en veel te veel vuurwerk
overschrijden, is maar een symbolische, papieren grens.
Een oud kalenderjaar maakt plaats voor een nieuw, oude agenda’s maken plaats voor nieuwe. Meer
is er niet.
Meer is er wèl!! Oud-en-nieuw betekent dat er weer een jaar voorbij is en
ieder jaar dat voorbij is, is toch maar weer een heel jaar erbij of eraf, het
is maar hoe je het bekijkt. Papieren grens of niet: oud-en-nieuw is een
grens die je moet passeren voor je verder kunt. En: “papieren grens?” Ja
zeker, papieren grens: Het oude jaar moet worden overdacht,
beoordeeld, uitgeluid en afgerond. En niets is beter voor de laatste
afrondende overpeinzingen dan de oude agenda. Ik blader hem door, sta
stil bij deze of gene afspraak c.q. gebeurtenis. Lees een haastig
neergekrabbelde opmerking, bekijk nog eens wanneer er wàt is
gebeurd, lees de aantekeningen over optredens van mijn zangkoor op
de overigens lege bladzijden.

Als ik na die “papieren”afronding aan het allesbehalve papieren en zeker
niet alleen maar symbolische nieuwe jaar begin, is dat altijd weer met een wonderlijk gevoel van opnieuw
beginnen. En ook al is er in feite geen sprake van opnieuw beginnen – de tijd stoort zich niet aan knallende
champagnekurken, slaande klokken, loeiende sirenes of knetterend vuurwerk – toch ligt daar weer een nieuw
jaar voor me, even schoon als de nieuwe kalender en de nieuwe agenda.
Nergens nog een ezelsoor, kreuk of afgescheurd hoekje. Nergens nog een herinnering (goed of slecht), geen
streep door een naam of afspraak. Nog geen enkele vermelding van een goed- of afgekeurde activiteit. Alle
blaadjes zijn nog leeg, alle kansen en mogelijkheden nog open … En net als vroeger op school met een
glanzend nieuw schrift, snuif ik de nieuwigheid van mijn nieuwe agenda op en wil er alleen maar met een
nieuwe pen of met een nieuw, scherpgeslepen potlood in schrijven. De eerste aantekeningen in mijn agenda’s
zijn altijd heel keurig (vind ikzelf) geschreven, later in het jaar wordt het er een ‘zootje ongeregeld’. …
Net zo min als de tijd, kan ook het leven zich iets van klokken en kalenders aantrekken. Wij mensen kunnen
dat wel, wij kunnen – al is het maar even – stilstaan bij wat er is gebeurd en bij wat er te gebeuren staat. En
wij kunnen ieder jaar weer met een gloednieuw potlood in een onbeschreven agenda nieuwe en misschien
betere plannen schrijven voor het komende jaar.
Die mogelijkheid moeten we benutten!

Anton Ripassa
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PIKIRANS

V

erleden, heden en de toekomst.
Ziehier drie periodes in een mensenleven, op een of andere wijze altijd met elkaar
verbonden. Elke periode vol gebeurtenissen, verschillend van aard en duur. De ene keer
duidelijk, een andere keer verwarrend of zenuwslopend dan weer vrolijk en innemend, kortstondig
of langdurig. Maar hoe dan ook elke keer weer vol verrassingen.
Verrassende gebeurtenissen zoals het moment dat het kleine zusje in een baldadige bui vol overgave
en met plezier de haren van haar oudere broertje vol smeert met yoghurt.
Of dat je pas drie lentes oude dochtertje, onverwachts en zonder reden haar kleine, vertederende
handjes met een flinke klap op je gezicht laat neerkomen, waarna ze als een speer bescherming
zoekt bij haar oudere broer, wetende dat ze iets ondeugends heeft gedaan.
Of de uitdrukking op het gezicht van een kind dat getuige is van een
ouderlijke woordenwisseling. Een uitdrukking die onomstotelijk
aangeeft hoe het zich op dat moment voelt. Het kind dat misschien
even ontredderd naar haar ouders kijkt en daarna – na enige tekst en
uitleg van de volwassenen – weer verder gaat met de dingen van alle
dag alsof er niets is gebeurd. Kortom de gebeurtenis is afgedaan.
Geen
wrok,
geen
verontwaardiging,
geen
ingewikkelde
gedachtekronkels of misplaatste gevoelens van welke aard dan ook.
Slechts een herinnering aan een gebeurtenis.
In
de dierenwereld is het eigenlijk niet anders. Daar heeft alles hoe dan ook
een reden en houdt elk dier zich aan een ongeschreven levenscode. Elk dier doet als onderdeel van
een groter geheel datgene wat moeder natuur ongeschreven heeft “voorgeschreven” en wijkt daar
niet van af. Het resultaat van de handeling wordt aanvaard. Onvoorwaardelijk.
Menselijke trekjes als hebzucht, (misplaatst) eergevoel, rancune, gelijk willen hebben of gekrenkte
trots kent de dierenwereld niet.
Hoe vreemd en onbegrijpelijk is het dan om mensen met elkaar te zien “strijden”.
De koppigheid en onredelijkheid waarmee men elkaar te lijf gaat. Het gelijk willen hebben ten koste
van alles. De verbetenheid en argumentatie die daarbij gebruikt worden.
De strijd zover laten oplopen dat men soms niet meer weet waar het uiteindelijk om ging. Kortom
handhaving van de strijd zelf is dan het belangrijkste doel geworden.
En dat terwijl al die tijd dat de strijd gaande is, het geweten van de volwassene(n) de oplossing van
het conflict op een presenteerblaadje aanbiedt.
Altijd bescheiden maar rechtvaardig en vriendelijk, niet opdringerig en geduldig wachtend.
Men hoeft slechts te luisteren!
Want is het niet zo dat het geweten alleen dan spreekt, als het gelijk heeft?!?!!!
Gelukkig dan ook degene die elke periode op de juiste waarde weet te schatten.
De gebeurtenissen weet te relativeren en in de juiste context kan plaatsen.
Gevoelens en verstand in evenwicht weet te houden. Kortom gelukkig degene die met een glimlach
en een beetje zelfspot de betrekkelijkheid van alles inziet.
August Ripassa
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WIEROOK (MENYAN)

I

n het voormalig Nederlands-Indië zag ik eens dat mijn moeder
een aarden pot in haar handen hield waarin houtskool en brokjes
brandende menyan zaten. Het was meer de geur die mij aantrok.
Hiermee liep ze kamer in en kamer uit. Als nieuwsgierig kind van 4
hooguit 5 jaar vroeg ik wat zij aan het doen was. Haar antwoord luidde:
“De geesten gunstig stemmen.” “Waar zijn dan de geesten en wat is
gunstig stemmen?” Terwijl ik haar bleef volgen, hoorde ik haar zeggen:
“Geesten zijn voor de mensen onzichtbaar. Ze zweven in de ruimte en
ze houden van deze geur.” Dat was alles wat ze er over kwijt wilde. Na
haar uitleg moest ik mijn mond houden terwijl ze verder naar de
bijgebouwen liep. Mijn vader geloofde er niet in, vond bovendien de
lucht niet aangenaam, dus bleef het gunstig stemmen van de geesten beperkt
keer.

tot

één

Toen ik in de eerste klas van de Katholieke school zat – het kan ook in de 2e klas zijn geweest –
moesten de leerlingen met de Mère die ons les gaf zo nu en dan naar hun kleine kerk op het terrein
van de school. Ik keek mijn ogen uit. Nooit eerder had ik gebrandschilderde ramen gezien waarop
afbeeldingen stonden van de diverse apostelen en meer van dergelijke grootse afbeeldingen. Ook
een levensgroot beeld van de Heilige Maagd Maria met haar kindje Jezus stond voor in de kerk,
waar ook nog een vleug van dezelfde wierook hing, waarmee ik als kind had kennisgemaakt.
“Zeker om de engelen gunstig te stemmen”, dacht ik toen. Het rare was dat ik over de kerkbezoeken
thuis nooit repte. Vooral niet aan tafel met een altijd zwijgzame vader in ons midden. Instinctief
moest ik het toen hebben aangevoeld dat dit onderwerp bij vader niet in goede aarde zou vallen.
Mijn verdere leven heb ik er nooit meer aan teruggedacht, totdat het volgende plaatsvond.
In mijn huidige huis zat ik op een avond in de eetkamer aan de naaimachine. Ik had mijn moeder
beloofd voor haar een deux pièce te maken. Zij had een wollen rood-zwarte pied de poule
uitgezocht. De rechte gevoerde rok met een loopplooi achter was gauw gemaakt. Nu was de jas met
revers aan de beurt, die meer tijd vergde. Mijn echtgenoot en de vier kinderen zaten in de
voorkamer voor de televisie. De beide tussendeuren waren gesloten. Plotseling rook in menyan. De
geur ging om de tafel (en om mij) heen. En niet één, maar wel drie keer. Ik kon de geur met mijn
neus volgen al was er niets te zien. Bij de eerste keer was die zo doordringend, dat ik verbijsterd
ophield met mijn naaiwerk. Na de derde keer riep ik Johan en vroeg hem of hij in de eetkamer iets
rook. Zijn antwoord was ontkennend. “Ik heb net een sigaret aangestoken, misschien ruik je die
lucht.” Een brandende sigaret of een brandende lucifer ruiken echter heel anders dan MENYAN!
“Heb jij dat soms gezien of gedroomd?”, was zijn vraag. “Neen, ik heb de wierook heel duidelijk
geroken; die geur ging zelfs driemaal om deze tafel.” Mijn echtgenoot vond dat ik lang genoeg aan
oma’s jasje had gewerkt. “Morgen en overmorgen kan jij darmee verder. Kom nu maar gezellig met
ons naar de TV kijken.” De daad bij het woord voegend pakte hij de draagbare machine op en deed
die terug in de serre.
De volgende ochtend, terwijl wij allen aan de ontbijttafel zaten, rinkelde de telefoon. Jan, mijn
zwager, zei dat hij Johan moest spreken, dus gaf ik de hoorn aan hem. Uit het gesprek tussen beide
zwagers kon ik opmaken dat mijn vader ’s morgens was overleden. Na deze mededeling gingen
Johan en de kinderen naar school. Automatisch deed ik de vaat en ruimde daarna alles op. Klokslag
negen kwam mijn hulp en ben ik meteen naar Den Haag afgereisd. Ik heb mijn vader nog vredig
aangetroffen. De huisarts kwam na zijn praktijk langs. Hij onderzocht de overleden patiënt.
Vertelde daarna aan mijn moeder en mij wat de oorzaak van vaders plotselinge overlijden was.
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Nadien vroeg ik mij af: “Was de menyanlucht de avond tevoren soms een VOORTEKEN speciaal
voor mij (ons) bedoeld? WIE KAN MIJ DAAROVER INLICHTEN?
Zou er een verband bestaan tussen de geur van menyan en het naderende levenseinde van mijn
vader? Tot op de dag van vandaag blijft deze vraag in mijn hoofd rondspoken. Mogelijk dat één van
de lezers een soortgelijke ervaring heeft gehad. Neem in dat geval de vrijheid om contact met mij
op te nemen.
Augustine Weijgers
Ter informatie:
Wierook is een mengsel van harssoorten, overwegend afkomstig uit Arabië. Reeds in de 4 e eeuw
werd wierook gebruikt in de oosterse kerken o.a. bij de liturgie als aanbidding van God. Eeuwen
geleden gebruikte men wierook voor het verdrijven van geuren. Ook wordt er wierook gebrand ter
ere van de overledene zoals dit ritueel in de Katholieke kerk nog steeds plaatsvindt.
De laatste jaren zijn er ook wierooksticks te koop. Deze bevatten diverse bloemen-, bos- en
houtgeuren. In hoeverre menyan in dergelijke sticks verwerkt is, is mij niet bekend.

NIET GRAPPIG !!!
Hutu's die geen GSM gebruiken omdat er te veel toetsies opzitten, is niet grappig...
Aan de vleugels van een kraanvogel draaien en wachten tot er warm water uitkomt, is niet grappig...
Even iets kortsluiten met een elektricien, is niet grappig...
Een sluipschutter die tegen zijn vrouw zegt "ik heb je gemist vandaag, schat", is niet grappig...
Een blondje in een SMART, is niet grappig...
Voor een dichte deur staan van de open dag van een gesloten inrichting, is niet grappig...
De cursus lassen voor beginners die is afgelast, is niet grappig...
Een restaurant voor het gerecht slepen, is niet grappig...
Een verdachte die niet zit en terecht staat, is niet grappig...
Aan een schaap dat aan de bar zit, vragen of hij lam is, is niet grappig...
Een gospelkoor dat voor het zingen de kerk uitgaat, is niet grappig...
Bij een afrekening in het criminele circuit vragen om een bonnetje, is
niet grappig...
Gehecht zijn aan je litteken, is niet grappig...
Een bamihap uit de Chinese muur proberen te halen, is niet grappig...
Een brandbrief met een watermerk, is niet grappig...
Inwoners van Litouwen Lee Towers noemen, is niet grappig...
Kuip-stoeltjes in de Arena zijn niet grappig...
Een bij-gelovige imker, is niet grappig...
Een groep voetbalsupporters in een trein rijtuig noemen, is niet grappig...
In Oss vragen waar die tovenaar woont, is niet grappig...
Honing met een bij-smaak, is niet grappig...
Een glazenwasser die ladderzat is, is niet grappig...
Grappig hè?

Ingezonden door Kurd Ripassa

11

WAAROM “HEREN” OP “DAMES” MOGEN EN ANDERSOM

S

ommige beweringen beginnen met het woord EIGENLIJK. Het heeft een zekere lading. Het
betekent dat we terugkomen op een lang gangbaar geachte overtuiging.
EIGENLIJK is het merkwaardig dat er in openbare gelegenheden gescheiden toiletten zijn
voor man en vrouw. Immers, we zwemmen bijvoorbeeld tegenwoordig
ook gemengd. Vroeger had je op bepaalde uren een zwembad vol vrouwen
en op andere uren was het bad vol mannen, want zo beslisten de
geestelijkheid en de gemeenteraad dat.
In de tussentijd werd het water niet verschoond. Dat mannen en vrouwen
niet samen mochten zwemmen, was dus geen kwestie van hygiëne.
Vrouwen en mannen werden gesplitst ter beteugeling van de hartstocht.

Over zulke zaken zijn we genuanceerder gaan denken. Tegenwoordig doen
we alles gemengd, behoudens bustehouders dragen en nog zo wat. Het is
daarom vreemd dat we betreft de WC in het verleden zijn blijven steken.
Buitenshuis heb je een “Heren” en een “Dames”, maar thuis gaan we
allemaal op dezelfde. Dat laatste komt doordat we daar vertrouwd zijn met
elkaar. Die vertrouwelijkheid kan heel ver gaan, want op koude dagen houd
ik altijd in de gaten wanneer mijn vrouw gaat. Ik wacht haar op bij de deur
om vervolgens snel op de bril plaats te nemen, die dan nog behaaglijk
warm is. Het is een vleselijke, tot grote tevredenheid stemmende
warmte, die het huwelijk een extra dimensie geeft.
Nu is de eigen echtgenote natuurlijk niet te vergelijken met een vreemdeling, maar het is wel zo dat
als in de woning bijvoorbeeld een verjaardag wordt gevierd, ook buitenstaanders – mannen zowel
als vrouwen – van dat ene toilet gebruik maken, terwijl er toch gestalten in verdwijnen, die gezien
lichaamsbouw en omvang de verdenking op zich laden van uitzonderlijke ‘afscheiding’.
Niettemin, het toilet thuis staat iedereen vrijelijk ter beschikking.
Waarom zijn er dan in openbare gebouwen wel gescheiden toiletten? Het is zo’n gedoe. Het kost
ruimte en de emancipatie stokt opeens.
Zelf trek ik me al jaren weinig meer aan van de scheiding tussen “Heren” en “Dames”, althans in
cafés en restaurants en aldaar alleen in het geval de aandrang moeilijk meer te verdragen valt. Is het
herentoilet bezet en het damestoilet vrij, dan ben ik zo vrij om voor het damestoilet te kiezen.
Ik vind dat een fijn toilet. Het is er meestal verzorgder dan in het herentoilet. De vloer is droger. Er
staat bijvoorbeeld altijd een emmertje. Het deksel van dat emmertje kun je met de voet openen,
maar dat durf ik niet omdat zo’n emmertje misschien gevuld is met de “Raadselen der Vrouw”.
Niettemin mag ik graag naar zo’n gesloten emmertje kijken. Het staat heel proper en bescheiden in
de hoek, zo van: ik ben er wel, maar eigenlijk ook weer niet. EIGENLIJK!!
Als ik gedaan heb waarvoor ik was gekomen, was ik uitvoerig mijn handen. Het water is veel frisser
dan in het gemiddelde herentoilet – hoe zal ik het zeggen – het voelt aan als water om bladgroenten
in af te spoelen. Intussen wordt wel eens aan de deurknop gerammeld, waaruit blijkt dat er klanten
zijn. Ik ontgrendel het slot, stap naar buiten en probeer zo charmant mogelijk te lachen naar de
vrouw wier beurt het is om van het toilet gebruik te maken. Meestal kijken ze me zeer wantrouwend
aan, want ze moeten nog wennen aan de gedachte dat de gelijkheid der seksen tevens inhoud dat we
allemaal op hetzelfde toilet behoren te gaan.
Alleen voor kinderen jonger dan 10 jaar maken we een uitzondering. Die hebben recht op een eigen
WC vanwege hun onschuld en korte beentjes. Aldus vervalt het “Dames” en “Heren” om plaats te
maken voor “Kinderen” en “Volwassenen”. Zo is het beter!!
Anton Ripassa
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Naar aanleiding van onderstaande recensie hebben we het desbetreffende boek aangeschaft.
Misschien iets voor de lezers?
Ernst en Joyce Ripassa

Uit Trouw d.d. zaterdag 28 augustus 2004

Rol dat roodwitblauwe matje maar op
De onmogelijke positie van de ‘Indo’
De Nederlandse regering
hoopte na 1949 dat de IndoEuropeanen in Indonesië
zouden blijven. Ze zag al
die ‘bruine’ mensen liever
niet op Hollandse bodem,
maar kon dat natuurlijk niet
met zoveel woorden
zeggen. Hans Meijer
schreef een nuchtere,
eerlijke studie over een
probleem dat uiteindelijk
neerkwam op racisme.
Hans Meijer: In Indië
geworteld – de twintigste eeuw.
Bert Bakker, Amsterdam, ISBN
9034126173;
488 blz. € 27,50

D

e Nederlandse
organisatie voor
Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO)
startte in 1996 een
onderzoeksproject naar de
geschiedenis van Indische
Nederlanders. De opzet was
een drietal studies die het hele
koloniale Indische verleden
zouden moeten blootleggen en
verklaren, kortom: “Een handzame” en ongekleurde
geschiedenis over NederlandsIndië.
Vooral dat ‘ongekleurde’
was hard nodig, want in
eerdere publicaties voerden
emoties vaak de boventoon en
werden historische feiten
verdraaid of onvolledig
vermeld. Dat kon ook haast
niet anders, want de
trefwoorden waren: het
vooroorlogse koloniale
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bewind, de verschrikkingen
van de Japanse bezetting en de
aanpassing in Nederland van
de Indische Nederlanders. En
door dat alles heen de
gevolgen van de
rassendiscriminatie, die in die
tijden zo’n overheersende rol
speelde.
Als eerste in de NWO-reeks
verscheen ‘De uittocht uit
Indië” van Wim Willems
(Trouw, 8-12-2001), gevolgd
door “De oude Indische
wereld – 1500-1920’ van Ulbe
Bosma en Remco Raben
(Trouw, 6-12-2003). Onlangs
verscheen het derde en laatste
deel, getiteld ‘In Indië
geworteld – de twintigste
eeuw’ van de Utrechtse
historicus Hans Meijer,
gespecialiseerd in de betrekkingen tussen Nederland en
Indonesië.
In dit boek ligt de nadruk
vooral op de 20ste-eeuwse
geschiedenis van de IndoEuropeanen, later algemeen de
‘Indische Nederlanders’
genoemd, de mensen van
gemengd Nederlands-Indisch
bloed en in historische zin ‘de
kinderen van de rekening’.
Deze mensen met een
gekleurde huid waren zelden
onderwerp voor
wetenschappelijke studies,
alhoewel zij een prominente
rol hebben gespeeld in de
kolonisatie van NederlandsIndië. De Indo-Europeaan –
vaak de ruggengraat van het
koloniale stelsel genoemd –
werd desondanks eeuwenlang
als een soort

tweederangsburger
beschouwd. Allereerst in het
vooroorlogse Indië door de
volbloed Nederlanders, vervolgens tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de Japanse
bezetters en tot slot door de
Indonesiërs tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.
Wat was de rol van de IndoEuropeaan in die drie
tijdperken en hoe belangrijk
was zijn bijdrage? Het leven
van de volbloed Nederlanders
in Indië, die na hun pensionering naar Nederland
terukeerden, is tot in den
treure beschreven, maar het
leven van die lichtbruine
mensen, die het land – net als
de Indonesiërs – als hun
natuurlijke vaderland
beschouwden, kreeg in de
wetenschap maar weinig
aandacht.
Hans Meijer heeft het leven
van de gewone Indische man
tot de kern van zijn studie
gemaakt, bijvoorbeeld door
uitvoerig in te gaan op het
reilen en zeilen van het IEV –
het Indo-Europees Verbond,
de belangenorganisatie die
opkwam voor het lot van de
kleine (indo-)man. Het archief
van het IEV is tijdens de
Japanse bezetting verloren
gegaan en eerdere beschouwingen konden zelden worden
getoetst aan betrouwbare
gegeven, maar de auteur heeft
via andere wegen een schat
aan feiten weten binnen te
halen.
Alvorens in te gaan op de
vraag of de auteur in zijn opzet

is geslaagd, allereerste een
kanttekening. Opvallend is het
taalgebruik van de schrijver,
die frank en vrij en niet bang
om man en paard te noemen in
dit mijnenveld van gevoeligheden, zijn verhaal vertelt. Zo
lezen wij bijvoorbeeld dat ‘van
sociale omgang tussen
volbloeden en halfbloeden in
de regel geen sprake is’,
sterker nog ‘dat de gewone
Indo buitengesloten was van
de blanke wereld’. Of dat er
weliswaar geen çolorline’ was,
maar dat ‘het informeel
racisme ontegenzeggelijk
bestond’ en dat het ‘even
krachtig als hardnekkig was’.
Ook staat er ”Het was een
paradox van de IndoEuropeaan dat zodra hij kans
zag door te dringen in de
kringen van de blanke elite, hij
zich meestal distantieerde van
de groep waaruit hij voortkwam”. Kortom bij Hans
Meijer geen verhullend of
vergoelijkend taalgebruik en
zijn geschiedenis van het IEV
is genuanceerd en helder. Zo
maakt hij duidelijk dat het
beleid van het Verbond
helemaal niet zo willekeurig
en opportunistische was als
men vaak beweert, maar in
retrospectie eerder overkomt
als intelligent. Op het punt van
de ‘verheffing’ van de kleine
Indo spreekt de auteur van
‘grootse prestaties’.

De charismatische voorzitter
Dick de Hoog, die vaak als
een soort heilige omschreven
wordt, krijgt in deze studie de
contouren die hij verdient.
Dat geldt evenzeer voor de
politicus P.F. Dahler, destijds
verguisd omdat hij in de jaren
dertig integratie voorstond van
de Indo in de Indonesische
maatschappij.
Omdat hij dit tijdens de
Japanse bezetting nog steeds
voorstond, werd hij vaak als
een collaborateur neergezet,
die verraad had gepleegd aan
de Indo-Europese
bevolkingsgroep.
Emoties te over in de
Indische geschiedschrijving.
Is het niet paradoxaal te
noemen dat de Nederlandse
regering na 1945 heimelijk
hóópte dat de Indo-Europeaan
in groten getale zou kiezen
voor de Indonesische
republiek, zoals de verguisde
Dahler propageerde?

Men had het niet zo op de
binnenkomst van
tienduizenden bruine
Nederlanders, hoewel dat
natuurlijk nooit met zoveel
woorden gezegd mocht
worden.
Meijer schrijft dat men de
Indo-Europaan “met zoet en o
zo verstandig gepraat
probeerde over te halen dat
roodwitblauwe matje op te
rollen”.
Nog paradoxaler is het feit
dat de assimilatie van de
Indische Nederlander in
Nederland vrijwel vlekkeloos
is verlopen, tegen de
verwachtingen in. Opnieuw
wordt in dit boek een aantal
historische tegels gelicht. De
nuchtere en heldere weergave
van dit wetenschappelijke
onderzoek maakt het lezen
ervan ook nog eens tot een
feest.
Joop van den Berg
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NIEUWE NAAM
(Geschreven door Bob Bouber in het Noord Hollands Dagblad d.d. 29 maart 2002)
De dames en heren Dijkstra, Sijtsma, Zijlstra en Sijbesma krijgen binnenkort de mogelijkheid om
zich als Dykstra, Sytsma, Zylstra en Sybesma bij de burgerlijke stand in te schrijven. In het Fries
wordt de ij als ie uitgesproken en die verfriezing van de achternaam mag nu ook officieel op schrift
gebeuren. Waarom? Omdat Fries erkend wordt als tweede taal en omdat hun namen voor de
negentiende eeuw ook als Diekstra, Sietsma, Zielstra en Siebesma werden geschreven. In de tijd
van de eerste koning van Nederland, Lodewijk Napoleon, werden die namen vernederlandst en met
een ij geschreven. De oorsprong is weer teruggehaald.
Er is een tijd geweest dat Nederlandse burgers zichzelf chic wilden voordoen door hun alledaagse
naam in het Latijn over te zetten of te ‘verlatiniseren’. Niet alle namen werden vlekkeloos naar het
Latijn omgezet. De smid van het dorp wilde voortaan als Faber of Fabritius door het leven, de
kleermaker koos voor Couperus, dat het Oudnederlandse beroep snijder aangeeft. En Jan Schipper
heette voortaan Nauta van achteren en er was zelfs een mijnheer De Boer die als Agricola – daarbij
denk je eerder aan een narcistische Romeinse keizer dan aan een eenvoudige landman – door het
leven wenste te gaan. Mijnheer en mevrouw Van den Bosch heetten voortaan Van Foreest, hetgeen
van Forestus was afgeleid en in een soort potjeslatijn dacht meneer De Jong aan Jongerius en de
familie De Hond aan Hondius, respectievelijk het beter tegen Latijn aanleunende Canisius. Zo
kregen we ook Hezius (uit Heze), Hajenius (geen idee waar die beroemde sigarenboer op het
Amsterdamse Rokin vandaan komt, misschien van de initialen H.J.) en Borgesius, Snellius, Grotius,
Vossius, Parsius en Barlaeus. En de man uit het Groningse Winsem noemde zichzelf Winsemius.
Mag je nu zomaar je naam wijzigen? Nee, je krijgt al mot met de overheid als je in je pastpoort de h
van je opa - Anthonius in plaats van Antonius – wil toevoegen, laat staan dat mijnheer Bouman
voortaan prat mag gaan op Boumannius.
De belastingaangifte zal hij als Bouman de deur uit moeten doen.
Toch mag hij zichzelf weldegelijk Boumannius noemen. Kijk maar naar kunstenaars. Die voeren
ongestraft een officieuze naamsverandering in.
In de jaren zestig van de vorige eeuw kregen de popartiesten het op hun heupen. Het was natuurlijk
interessanter om een Engelse in plaats van een Nederlandse naam te voeren. Niet Johnny van
Leeuwarden maar Johnny Lion zong over ‘Sofietje’, niet Ruudje van den Berg maar Rudy Bennett
stond op het podium. Ook namen die naar de smaak van de artiest tekortschoten om de platenhoes
te sieren, werden verlaten. Trea van der Schoot werd Trea Dobbs, Rudie Kesselaar werd Rudy
Carell, Co Haringman werd Jacco van Renesse en Johanna Klarenbeek werd Jenny Arean.
Ook schrijvers hebben artiestennamen, al noemen zij het deftig een pseudoniem. De dichteres
Margaretha Drooglever-Fortuyn-Leenmans nam het laatste deel van haar naam en baseerde daar
(leenheer = vazal) het pseudoniem Vasalis op. Waarlijk een fraaie schuilnaam.
Eigenlijk zou iedereen eens in zijn leven in de gelegenheid moeten worden gesteld zijn voornaam
en geslachtsnaam te wijzigen. Wellicht zijn de families Janssen, Smit, Bakker, Bouman, Huisman
en Visser heel tevreden met hun naam, maar stel je eens voor dat je met je zelfgekozen naam op een
galafeest wordt aangekondigd: “De heer Fulco Edelgeboren en mevrouw Hortensia Nobelgelaat …”
Een paar suggesties wil ik u niet onthouden. Namen die een eigenschap van de drager aanduiden:
optimistje Harry Hemelblauw, het dotje Leontine Liefdeskind, de altijd kalme Eva Engelengeduld,
smulpaap David Dikkepens, trompettist Bobby Bollewang of vrouwenliefhebber Pjotr Penisvreugd
…
Nieuwe namen: wat zouden mensen weer goed naar elkaar luisteren als ze zich aan elkaar
voorstelden.
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NAMEN

O

nze ouders hebben ons allemaal voornamen gegeven waarvan ze dachten dat die het beste
bij ons zouden passen. Bijvoorbeeld namen van personen die ze bewonderden, in de hoop
dat we hetzelfde karakter zouden ontwikkelen als van de persoon in kwestie.
Omstandigheden opeen later tijdstip in het leven kunnen ertoe leiden dat men besluit om onder een
andere naam verder te gaan, een naam waar we dan zelf voor kiezen.
In onze familie kom je diverse voornamen herhaaldelijk tegen.
Generatienamen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Johannis (17..)
Petrus Panus (1810)
Johannis Levianus (1834)
Josephus August Petrus (1861)
Josephus Augustinus Petrus Dirk (1883)
Maximiliaan Emanuel (1906)

Als mijn grootvader J.A.P.D. de tradite niet had gebroken en de volgende generatie zich er wel aan
gehouden zou hebben, dan had Theo’s zoon geheten: Josephus Augustinus Petrus Dirk Maximiliaan
Theodore Glenn!
Vernoemnamen
Johannis Livianus Ripassa trouwde in 1860 met de toen 15-jarige Augustina Boordie.
Ze kregen 10 kinderen, waarvan er 6 jong zijn overleden.
Augustina Ripassa-Boordie was weduwe in 1883 toen de Krakatau uitbarstte. Zij en haar kinderen
waren één van de weinige geredde families uit Tjaringin (Bantam, West-Java).
Later heeft ze de moed en kracht gevonden om een logement in Serang te exploiteren.
Haar tweede zoon Johannis Argus Ripassa heeft uit respect en bewondering voor zijn moeder
toestemming gevraagd en gekregen om de naam Boordie voor de naam Ripassa te plaatsen en zich
te noemen J.A. Boordie Ripassa. Hij is de grootvader van ons aller Sabrina.
Veel van de kinderen en kleinkinderen zijn vernoemd naar Augustine Ripassa-Boordie:
Josephus August Petrus Ripassa
Josephus Augustinus Petrus Dirk Ripassa
Augustina Ripassa, moeder van Anton en broers George en José
Augustina Weijgers-Honken Ogelwight, dochter van Josephine Honken Ogelwight-Ripassa
August Ripassa, zoon van Anton Ripassa, broer van Josephine.
Roepnamen
Vaak gebeurt het dat het kind om een of andere reden een van zijn andere namen als roepnaam
heeft. Bijvoorbeeld omdat een van de ouders dezelfde voornaam heeft als het kind. Of het kind
besluit zelf een andere naam als roepnaam te kiezen omdat het vindt dat die naam mooier is of beter
bij hem of haar past. Enkele voorbeelden van andere roepnamen dan de eerste voornaam zou doen
vermoeden:
Josephus August Petrus
Josephus Augustinus Petrus Dirk
Edith Joyce Alwine
Edith Dorothea

August
Dirk
Joyce
Doortje
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Willem Kurd
Raymond Justin Rhandy
Olga Sabrina
Cornelis Willem

Kurd
Justin
Sabrina
Willem.

Justin!

Willem!

Anton Emile Siegfried Carl
Heinrich Otto Eduard
Ludwig!!!
Ook het koninklijk huis kent zulke ‘roepnaamsveranderingen’.
Prinses Marijke (eigenlijk Maria) Christina liet zich later in haar leven Christina noemen.
Ook de dochter van prins Willem Alexander (die overigens in huiselijke kring Alex wordt
genoemd) en prinses Máxima, Catharina Amalia Beatrix Victoria wordt bij haar tweede naam
genoemd.
Als klap op de vuurpijl de langste naam in onze lezerskring:

Anton Emile Siegfried Carl Heinrich Otto Eduard Ludwig Ripassa!
Ernst Ripassa

HOE WEET JE DAT JE OUDER WORDT?
Alles is verder weg dan vroeger.
Het is tweemaal zover naar de hoek van de straat.
En ze hebben er een heuvel in gemaakt, heb ik gemerkt.
Ik heb het maar opgegeven om te rennen naar de bushalte om de bus te halen.
Hij vertrekt trouwens toch eerder dan vroeger.
Bovendien heb ik de indruk dat ze de trappen steiler maken dan jaren terug.
Heb je gemerkt dat ze de krant in een kleinere letter drukken?
Het heeft ook geen zin iemand te vragen om deze hardop voor te lezen, want
iedereen praat tegenwoordig zo zacht dat ik het nauwelijks kan horen.
Het materiaal van de kleding wordt ook zo krap, vooral langs het middel en
de heupen.
Zelfs de mensen veranderen, ze zijn veel jonger dan toen wij zo jong
waren.
Van de andere kant zijn de mensen van mijn leeftijd
veel ouder dan ik.
Gisteren kwam ik een oude vriendin tegen.
Ze was zo oud geworden dat ze me niet meer herkende.
Gisterenavond moest ik nog aan dat arme mens denken terwijl ik mijn haren
stond te kammen.
Ik zag mezelf in de spiegel en dacht;
“Verrek, de spiegels zijn echt niet meer van die kwaliteit als vroeger.
Ingezonden door Victor Ripassa
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FAMILIEDAG 2004

O

p 10 juli 2004 waren Leslie en Bianca in Heemskerk onze gastheer en gastvrouw.
Het was onverwacht prachtig weer. De dagen ervoor lieten anders denken. Regen en soms
storm aan de kust. Enfin, we boften.
Ondanks het feit dat velen door afspraken elders en vakanties niet aanwezig konden zijn, mogen wij
terugkijken op een geslaagde dag.
De fotobladen geven u een indruk van deze alleszins geslaagde dag!
Het ligt in de bedoeling ook in 2005 zo’n dag te houden en hopen dan meer familieleden te kunnen
verwelkomen. Wanneer dat is weten wij nu nog niet maar u hoort op tijd van ons!
Deelnemers aan déze dag waren:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Guusje uit Heemstede en dochter Lia
Anton en Nel uit Heerenveen
Theo en Floor uit Haaksbergen
Henk uit Enschede
August, zijn broer Willem met vrouw Esther en zoon Damian uit Roosendaal
Glenn en Mirjam met dochters Naomie, Aimee en Salome en pleegzoon uit Enschede
Kurd en Co uit Amersfoort
Wendy en Kees met kinderen Casper en Doortje
Jeff en Debbie
natuurlijk Leslie, Bianca en kinderen Dyonne, Joey, Bryan en Leroy
en Ernst en Joyce

Al met al een aardig gezelschap! Wat echter niet wil zeggen dat het niet voor uitbreiding vatbaar is!
Hopelijk komen er meer mensen naar onze volgende familiedag!
Joyce Ripassa
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GROF

N

ormaal gesproken gaan Nel en ik nooit op zaterdag boodschappen doen.
Momenteel hebben we het samen hartstikke druk met allerlei
bezigheden, terwijl je ervan uitgaat dat je het rustiger krijgt als me
je met pensioen bent.
Wij zijn gewend de ‘taken’ te verdelen en zo zou ik dus naar
de bakker gaan.
Zaterdagmorgen bij de bakker, het klantenbestand barstte zowat
door de glazen voordeur. Dat zou weer lang gaan duren, zo wist ik.
Men beweert dat “geduld een schone zaak is”, hoewel ik op dat
moment die schoonheid van ’t geduld niet zo zag zitten. Toen
ontdekte ik dat ik door goed te luisstern de wachttijd behoorlijk kon inkorten, met veel humor nog
wel.
Verkoopster: “Wie mag ik helpen?”
Heer in pak met krijtstreepje: “Ja, mij, u kunt mij helpen door samen met mij te gaan stappen, maar
eigenlijk moet ik een dozijn roombroodjes hebben.” Lachsalvo. Krijtstreepje weg en de verkoopster
weer: “Wie mag ik helpen?”
Een prachtig “stuk” in joggingpak: “Ja mij, ik wou…” Dame in regenjas: “Pardon, ik ben aan de
beurt.” Joggingpak: “…zes bruine puntjes.”
Regenjas: “En die mevrouw in dat rode jack daar, is óók nog voor u, u komt pas na die meneer in
dat blauwe pak.” Blauwe pak: “Nee, na mij is die dame met dat bruine hoedje.”
Bruine hoedje: “Hoe komt u daar nou bij? Ik ben na dat joch in ’t groene trainingspak en vóór
meneer hier, met de grijze pet.” Grijze pet: “Oh, ja?”
Verkoopster: “Zes bruine puntjes. Verder nog iets?”
Joggingpak: “Ja, doe nog maar twee ons pindarotsjes.”
Bruine hoedje tegen grijze pet: “Geloof me maar. U bent na mij en voor dat meisje in die gele trui.”
Gele trui: “Nee hoor, ik ben vóór die mevrouw met die muts op.”
Muts: “Bent u vóór mij? Ik dacht dat ik na die jongen in dat geruite overhemd was.”
Geruite overhemd: “Nee, eerst die mevrouw in die regenjas en dan die in dat rode jack, dan die man
in ’t blauwe pak en dan pas ik.”
Verkoopster: “Zes bruine puntjes en twee ons pindarotsjes, dat is dan samen …”
Rode jack: “Hè, hè, eindelijk.”
Blauwe pak: “Ja juffrouw, hier. Ik wou …”
Regenjas: “Pardon, nu ben ik toch ècht aan de beurt.”
Grijze pet: “Na wie, zei u, dat ik ook alweer kwam?”
Gele trui: “Blijf maar bij mij in de buurt, ik ben vóór u.”
Muts: “Ik zie die jongen in dat geruite overhemd nergens meer.”
Blauwe pak:”Een bruin gesneden graag.”
Regenjas: “Het is toch grof.”
Waarop de verkoopster in verwarring: “Een grof bruin?”
Mijn spontane lach klonk toen ongepast en heel eenzaam in die
barstensvolle winkel. Dus vermande ik mij snel en wachtte met argusogen
geduldig op het einde van de strijd tussen de pakken en jassen en mutsen
en petten.
Na geholpen te zijn, liep ik nog nalachend naar huis.
Thuisgekomen zette ik de radio aan en hoorde dat Arrafat en Sharon het
nog steeds niet eens waren over een duurzame vrede. Daar keek ik helemaal
niet van op. Welnee, ik niet.
Anton Ripassa
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HERINNERINGEN BIJ EEN FOTO

B

ovenstaande foto kwam na vele omzwervingen (Indië, Nederland en Duitsland) in mijn
bezit. In alle stilte keek ik er een poos naar. Ik probeerde me te concentreren op de vraag bij
welke gelegenheid deze foto gemaakt was. Tergend langzaam ging er ten slotte een
verborgen laatje in mijn brein open en toen wist ik het weer.
Deze foto is genomen op het verlovingsfeest van mijn nicht Elizabeth Emmink met de Engelsman
John Powell. Dit jonge stel zit hier midden op de bank. Mijn moeder (Phien Ripassa) links van Bep.
Naast John zijn moeder Mrs Powell. Naast haar volgen voor mij twee onbekende dames. Zo is ook
de lange man met een bril op mij onbekend. Dan volgt een Indisch meisje; duidelijk te zien dat ik
het ben. Vermoedelijk was ik op dat moment rond de 12 jaar. Naast mij staat een oudere zuster van
Bep, Mia Emmink. Vervolgens Karel, mijn lieve donkerharige vader met dito snor.
Ten tijde van deze foto (1932) woonde de Engelse familie al jaren in een Engelse enclave te
Batavia. Op dat terrein stonden overwegend flats om de Engelsen te herbergen. De ouders van Mia
en Bep waren met verlof naar Nederland vertrokken. John sprak gelukkig ook Nederlands. Hij was
werkzaam bij de firma Kodak te Noordwijk (Batavia).
Voor deze gelegenheid werd een blauwe organza jurk voor mij gemaakt. Mijn moeder droeg ook
een nieuwe japon. Het was een gemêleerd gezelschap, herinner ik mij, met Engels- en Nederlandssprekende gasten.
Toen wij nog later op de avond naar huis gingen, stopte Bep mij een langwerpig pakje in de hand.
Thuisgekomen maakte ik het pakje open en dat bleek een zilveren ketting te bevatten met een
groene steen als hanger. De bijbehorende zilveren ring bevatte dezelfde groene jade steen. Wat was
ik blij met mijn ‘juwelen’. Tijdens de oorlog ben ik mijn ketting kwijt geraakt. De ring met de jade
steen draag ik nog vaak. Het zilver is intussen vervangen door goud.
Mijn nichten, John en diens moeder hebben het kamp overleefd. De Engelse familie is na de oorlog
naar Sydney vertrokken, waar John een baan kreeg. Mia’s echtgenoot is helaas in het kamp
overleden. Zij vertrok met haar zoon naar Nederland. Haar leeftijd is nu 92 jaar. Zij woont in een
verzorgingshuis te Bussum.
Ten tijde van deze foto woonden we aan de Secretarieweg op nummer 9 te Batavia. Achter de brede
woning stonden – na een grasveld overgestoken te zijn – twee grote gebouwen, waarin o.a.
drukpersen stonden.
Een uur voordat het Indonesische personeel met twee Nederlandse toezichthouders, binnenkwam,
moest vader de deuren ontsluiten en de machines aanzetten, zodat de persen bij de vereiste warmte
konden draaien. Dat gaf natuurlijk veel lawaai. Je moest je stem verheffen wilde je je verstaanbaar
maken.
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De familie Honken Ogelwight bewoonde het voorste gedeelte van het voorhuis met de open
voorgalerij, waarin een zitje in het midden stond. Het gedeelte rechtsachter- en het zijgedeelte
vormden het kantoor van Drukkerij Visser, voorheen Emmink. De directeur had een eigen
hoekkamer, waar hij zijn clientèle ontving. Hij was een vriendelijke man. Toen ik met tyfus in het
CBZ lag, brachten mijn ouders sinaasappels namens de heer Tiemstra mee. Dat was de eerste keer
in mijn jonge leventje dat ik sinaasappels at.
Terwijl ik dit schrijf, springt er een ander laatje in mijn hoofd open. Mijn vader die er zo lief uitziet
op deze foto, een rustige man van doorgaans weinig woorden, heb ik ook heel anders meegemaakt.
Een episode die mij is bijgebleven, omdat hij voor het eerst furieus op mij was. Dat vond in mijn
huidige huis plaats, aan de Landzichtlaan waar ik nu bijna 50 jaar woon.
Mijn ouders logeerden bij ons. Jo, mijn echtgenoot, was in onze aparte eetkamer aan het corrigeren
van een paar stapels schoolschriften. Mijn moeder zat aan de andere kant van de tafel te patiencen.
Vader en ik keken naar “Achter het nieuws” in de voorkamer. Of wij op dat moment iets te zien
kregen van een oorlog elders, is mij ontgaan.
Opeens herinnerde ik me twee geüniformeerde Indonesische agenten, die onze voorgalerij in de
Secretarieweg binnen stapten. Ze vroegen naar mijn vader, die ze kwamen arresteren omdat hij
Nederlander was en dus een vijand. Wij kinderen stonden als aan de grond genageld van schrik.
Mijn moeder wist nog gedaan te krijgen dat ze een koffertje mocht vullen met de noodzakelijke
kleren en een handdoek. “Lekas, lekas!”, maande de agent autoritair. Mijn vader graaide van de
wastafel zijn haarborstel, scheerapparaat en tandenborstel. Zwijgend liep hij tussen de agenten het
erf af. Moeder vroeg nog in hun taal: “Waar breng je mijn man heen?” Kort en bondig klonk:
“Kantor polisi”.
De weken werden maanden. Plotseling kwam een bridgevrind van vader vertellen dat hij in de
Struiswijkgevangenis zat. Hij had navraag gedaan bij zijn zoon, die daar als cipier werkzaam was.
Moeder wist nu waar haar man verbleef.
Na een klein jaar kreeg ze een nare droom. Karel moest zijn eten hebben anders … Ze stuurde mij
op de fiets naar de zoon van Opa Dinkelaar, die tegenover de gevangenis woonde.
Het verzoek van mijn moeder bracht ik over, namelijk of hij een rantang met eten bij mijn vader
wilde brengen. Hij weigerde pertinent, omdat hij bang was voor zijn hachje. “Jouw vader loopt als
Nederlander rond en krijgt elke dag goed eten van zijn vrouw. Nu vraag ik je, neen, smeek ik je om
een keer het eten bij mijn vader te brengen. Mijn moeder heeft in een droom gezien dat het anders
slecht met hem gaat. Doe het a.u.b. voor een keer”, pleitte ik. De stilte die volgde was intens. Zo
ook mijn zwijgend gebed om een gunstig antwoord, ondanks zijn geijsbeer. Uiteindelijk kwam het
verlossende woord. Hij vroeg om op een bepaalde dag de gevulde etensdrager te brengen.
Toen mijn moeder dit goede nieuws hoorde, werd er een wit laken verkocht. Daarvoor kreeg ze een
kippetje, wat groenten en bananen.
Met een hand op het stuur en de gevulde rantang in de andere, fietste ik ruim een kwartier lang naar
het adres. “Doe de hartelijke groeten aan mijn vader”, en weg was ik. Bang dat hij nog van mening
zou veranderen.
Gedurende en ook na de oorlog raakte de etensdrager in het vergeethoekje. Eerst hadden wij het zelf
moeilijk. Daarna waren wij allen bezig met de opbouw van ons bestaan. Totdat ik – vele jaren later
– na de afloop van “Achter het nieuws” mijn vader ernaar informeerde. Met een rood gezicht,
waarin vuurspuwende donkere ogen mijn richting keken, brieste hij woedend: “Hoe kon je toen zo
stom zijn. Hoe kreeg jij het in je stomme kop?!” “Waarom stom?”, vroeg ik niet begrijpend op dat
moment. “Snap jij het NOG niet?”, klonk het nog steeds driftig. Doordat ik nee schudde, ging hij
naar lucht happend verder: “Toen het eten stiekem bij me werd gebracht, werd ik nadien door
iedereen gemeden. Ze zagen in mij een spion van de Jap.”
Een mogelijke ontdekking en de gevolgen daarvan bracht hij niet naar voren. Vaders stem brak bij
de herinnering aan deze vernederende episode. Driftig verliet hij de zitkamer, ging de trap op en de
logeerkamer in.
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Nooit heb ik dit voorval aan mijn moeder verteld. Ik klamp me vast aan het idee dat mijn moeder en
de kinderen man en vader terugkregen na de oorlog. Misschien wel mede door haar droom. Want zij
en ik wisten maar al te goed dat vader nooit rijst at. Daarom was de rantang gevuld met zijn geliefde
Hollandse kost, namelijk gekookte aardappelen in plaats van rijst.
A. Weijgers

ZON EN LEKKER ETEN
Buiten eten is één van de redenen voor ons om geregeld richting Middellandse Zee te reizen.
Nel en ik tillen een paar deksels op om wat tips door te geven. Uiteraard ontbreken de glazen niet.
Op welk deel van de Middellandse Zee uw keuze ook gevallen is om uw vakantie door te brengen, één ding
staat vast: het klimaat is er duidelijk aangenamer dan bij ons. En dat is te merken.
Hoe u uw vakantie ook wilt doorbrengen, het succes ervan is afhankelijk van het weer. Vooral als u gaat
tafelen. Er groeit daar namelijk van alles wat bij ons niet kan gedijen door gewoon te weinig zon. Op de
diverse menu’s zult u dan ook regelmatig gerechten en dranken tegenkomen die in Nederland niet of
nauwelijks bekend zijn.
Maar ook de gebruiken en gewoonten verschillen vaak van de onze. Zo is het in Griekenland de normaalste
zaak van de wereld om in een restaurant de keuken binnen te stappen en een paar deksels op te tillen om te
kijken wat de kok voor u in petto heeft. Datzelfde geldt ook voor Turkije en Cyprus. De keukens van deze
drie landen lijken trouwens toch veel op elkaar. Alle kennen ze een uitgebreide sortering kleine
voorgerechtjes, die bekend staan onder de verzamelnaam: mezes.
Als u het handig aanpakt, kunt u alleen daarvan al een diner samenstellen, wat de prijs ook weer drukt.
Probeer in Griekenland eens de verfrissende zadziki: fijngesneden komkommer vermengd met knoflook,
dikke olijfolie, azijn en yoghurt. Je schijnt er heel oud mee te worden als je het regelmatig eet. Maar
misschien komt dat wel door de ouzo, de anijslikeur die je er eigenlijk bij moet drinken.
In Turkije kennen ze overigens drie soorten ouzo, niet slecht voor een land waar de moslim bevolking in
principe geen sterke drank mag gebruiken, het zal wel onder de mom van ‘medicinaal’ gaan. De lichtste
soort ouzo is YENI, dan komt KULÜP en vervolgens ALTINBAS. Van deze laatste soort ga je na rijkelijk
gebruik gegarandeerd achterstevoren lopen.
Dan is er niets beter om weer bij te komen dan echte Turkse koffie.
Maar doe dan niet als een vriend van ons. Op zijn eerste reis door Turkije liet hij zich
door een hotelhouder overhalen om eens een echt kopje Turkse koffie te proberen. Hij
erkende dat de koffie prima smaakte. Ze kletsten nog wat door totdat hij plots in de gaten
kreeg dat het veel later was dan hij dacht. Om een eind te maken aan het gesprek, stond hij
op en alvorens afscheid te nemen, nam hij met een zwierige zwaai de laatste slok koffie.
Vanaf die tijd weet hij dat Turkse koffieprut en een hap zand enorm veel op elkaar lijken.
Beide hebben namelijk de neiging om als een cake aan je gehemelte te plakken en zich
tot in de verste uithoeken van het gebit te verspreiden. Net als ‘kopi tubruk’ in
Indonesië.
Nu we het toch hebben over onvoorziene situaties tijdens het tafelen, heeft onze zwager nog een nuttige
wenk voor u. Indertijd werden hij en onze (schoon)zuster in Tunesië uitgenodigd voor een ceremonieel feest.
Op een gegeven moment werden schalen met “brik bil lahm”aangedragen. Kunstig opgevouwen stukjes zeer
dun deeg met daarin lamsgehakt en een rauw ei, die in de olie worden gefrituurd. Bij het eten daarvan is
zondermeer een bepaalde handigheid vereist. Net toen ze dachten alles geheel onder controle te hebben, werd
er een complete schaapskop neergezet tussen hen en hun gastheer. Die begon daarop minzaam beide ogen los
te peuteren en zette die voor hen neer. Dat was even moeizaam slikken en om tijd te winnen begonnen ze
maar nonchalant aan stuk oor te knabbelen. Intussen waren ze koortsachtig op zoek naar een goed excuus om
het schapenoog (een lekkernij in de Arabische wereld) niet aan te raken. Plotseling had onze zwager een
goede inval. “Weet u”, zei hij “dat oog ziet er inderdaad heerlijk uit, maar jammer genoeg verbiedt ons
geloof ons om het te eten.”
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“Wat jammer”, zei de gastheer en hij knabbelde met smaak beide ogen op.
Nu zijn dit geen alledaagse gebeurtenissen, maar alleen al op menu’s komen soms
de vreemdste namen voor. Zo zult u in Spanje regelmatig “zarzuela” op het menu
zien staan. In feite betekent dit zoiets als ‘operette’ of ‘musical’. Het is ook de
naam van een gerecht dat bestaat uit de vangst van die dag aan vis en schelpdieren.
De bijbehorende saus kan soms héél pittig zijn, zodat je niet zelden spontaan
begint te jodelen. Vandaar die verwijzing naar musical.
In Portugal doen ze gelukkig wat rustiger aan. Hèt gerecht is hier “bacalhau”, de
bekende stoofschotel van zoute kabeljauw. Men zegt dat er 366 verschillende
bereidingswijzen zijn. Voor elke dag van een schrikkeljaar één. Liefst besproeid
met zo’n heerlijke wijn die naar een betere boenwas smaakt. Zelf vind ik hem
lekker, daarom hoeft u hem natuurlijk niet lekker te vinden.
En mocht u ergens ècht geen trek in hebben, … dan kunt u altijd nog zeggen dat
uw geloof het u verbiedt.
Hoe het ook zij, eet smakelijk in de buitenlucht en drink met mate!!

Anton Ripassa

DE APEN ZIJN GAAR!
Uit: De Telegraaf .d.d. 18 december 2004- Voer Taal door Huib Boogert
De apen zijn gaar! Ik heb het helemaal zat gehad.
Ik gooi nú mijn kont in de krib!
Ieder kent momenten in zijn leven, dat hij door
de rotte appel heen moet bijten. Bij mij is dat
moment nu gekomen. Ik moet tegenover u mijn
gal kwijt over al die over het paard gevallen radioen tv-presentatoren.
Ze verdienen een vijg uit de pan, omdat ze niet
in staat zijn, goed Nederlands te spreken. Ze
blijken er geen sjoege van gegeten te hebben. Ze
weten van toeten noch bellen.
Je kunt als luisteraar wel denken: “Och, dat
geeft niets uit”, of “Dat slaat nergens over”, maar
vaak weet ik door dat gesjochte Nederlands niet,
hoe de steel ervoor staat in het nieuws.
De meeste kijkers en luisteraars denker er niet
bij stil. Maar ik heb er mijn sik vol van. Ik durf er
mijn kop voor in het vuur te steken, dat die
omroepmensen vaak zélf niet in de gaten hebben,
wat ze fout doen. Misschien ben ik wat te heetgeblakerd, maar intussen ken ik mijn eigenheimers wel. Een schot voor open boeg is hard
nodig.
Immers, in veel bijdragen van radio- en tvverslaggevers vinden we de hond in de doofpot.
Het sop lijkt de geit niet waard, maar daarin
vergist u zich. Het correct gebruik van de
Nederlandse taal staat al veel langer op droog
zaad. Sterker nog, we vinden het allemaal maar
gewoon. D’r kraait geen hond naar. Maar als we
niet oppassen, prijzen we onszelf uit de boot.
Ik geef een paar voorbeelden van wat ik onlangs
op de radio hoorde (Radio 1, do 18/11). In een
middagactualiteitenprogramma meldde een verslaggever, dat ‘de onderste steen boven water
moest komen’. Een halfuur later kwam de
volgende zinsnede langs: ‘Ik kan er geen touw op
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trekken’. En weer iets later: ‘We springen uit de
pas’.
Heel geestig vond ik de passage (ook op de
radio) ‘iemand een koekje uit eigen doos geven’.
Het lijkt een volkomen natuurlijke opmerking,
want iedereen pakt wel eens een koekje uit een
doos. Aanvankelijk had ik dan ook niet in de
gaten, dat er iets fout zat. Het drong pas later
door. ‘Een koekje van eigen deeg’ en ‘een sigaar
uit eigen doos’ zijn verkeerd gemengd.
We moeten als kijker of luisteraar kritisch
blijven ten aanzien van het Nederlands op radio en
tv, want als we niet uitkijken, laten we ons zó een
loer aannaaien. Je denkt er vaak niet bij stil, maar
soms ben ik helemaal infuus van de taalkundige
stommiteiten. Anderzijds geef ik een foutloze
spreker in gedachten wel eens een staande
ovulatie.
Uiteraard spreek ik zelf ook geen vloeibaar
Nederlands, maar ik werk dan ook niet bij de
radio of tv. Ik werk bij de schrijvende pers. Dat
vaccineert me méér.
Mijn suggestie aan de radio- en tv-baronnen is:
geef je mensen nou eens een deugdelijke
opleiding Nederlands. Leer ze schrijven, leer ze
formuleren. Dat kost een placenta, maar dan héb
je ook iets. Mij is het met de paplepel ingeslagen.
Daarom in is mijn Nederlands zo aanbiddelijk.
Gaat er al een lampje bij u rinkelen? Misschien
kunt u mijn standpunt niet door de beugel
tolereren, maar dan bent u waarschijnlijk iemand
die met alle wateren meepraat en die geen
blaffende honden wil wakker maken.
Het is hoogst noodzakelijk, dat die
verspreekwoorden aan de kaak worden gesteld. Of
dat windeieren aan de dijk legt? Nou, dat bepaal
ik zelf wel uit.

NIEUWSGIERIG

E

erst even klagen: oh, oh, wat ben ik moe. Alles mislukt. Al het werk ‘kleeft’ aan m’n
handen.
Iedereen is bovendien hartstikke onaardig. En rotweer ook nog. Ga er maar aan staan.
Onder ons gezegd en gezwegen: de kaassaus (door mezelf gemaakt) was niet te pruimen, klonten
erin, krijg ze er maar eens uit. En wéér Aids op bijna alle televisiestations.
Dan hebben de meeuwen weer ons balkon wit ge…
Op de voorpagina van de Leeuwarder Courant een lachende Balkenende, breeduit, ook dat nog.
Als ik op de keukenkalender kijk wat van dit “superwrak”de
volgende dag wordt verwacht, word ik helemaal niet goed.
In betere tijden noteerde ik veel te veel afspraken, je houdt het
allemaal toch niet voor mogelijk!
Wat was ik toen nog enthousiast en vol levensmoed. Dat wordt
dus niks morgen, weet ik en besluit: ik blijf gewoon in bed.
Maar dat kan natuurlijk niet, dat ik beweer dat morgen niks
wordt, ik mag het wel denken, maar zeker weten doe ik ’t niet.
Voor hetzelfde geld wordt morgen een dag om nooit te
vergeten, gebeuren er allemaal leuke dingen, ontmoet ik leuke
mensen, hoor en zie ik iets dat ik nooit eerder zag en hoorde. En
dat wil ik niet missen. Ik bèn en blijf nieuwsgierig.
Vandaar dat ik me, met dat vooruitzicht voor ogen, alweer heel anders voel. Niet helemaal, maar
wel een stuk beter.

Wat een oplossing: nieuwsgierigheid tegen lamlendigheid als remedie. Wat een vondst!
Als alternatief van een pepmiddel gooi ik het maar even in de groep en ben benieuwd naar de
reacties.
Mooi, daar is de eerste vraag al: “Nieuwsgierig naar wat dan? Waar kan jij dan nog benieuwd naar
zijn?” En ik denk aan mijn jeugd vol avonturen, aan mijn turbulente leven als ‘vrije jongen’, aan de
boeken die ik las en aan de reizen die mijn horizon verlegden. “Nieuwsgierig naar alles”, is mijn
antwoord dus. Rumoer alom en kreten als “slap geklets” en “makkelijk praten” en ook wat minder
vleiende opmerkingen.
Vertel mij wat, ik ken langzamerhand ieder commentaar op alles. Toch houd ik voet bij stuk en
herhaal met een groeiend geloof m’n zelfbedachte theorie: wie niet meer ziet wat er gebeurt en niet
meer hoort wat er wordt gezegd, kan beter in bed kruipen en er nooit meer uit komen. Over en
sluiten maar, zou ik zeggen, het boek is uit.
Evengoed zielig dat dat soort mensen er zijn, er schijnen er zelfs veel van te zijn, ik kan wel janken.
Maar geen gezeur. Totaal opgekikkerd door het voorafgaande, bekijk ik het programma voor de
volgende dag opnieuw, maar nu met de zojuist hervonden nieuwsgierige instelling. En wat zie ik?
Al die afspraken? Welnee, hoe kom je daar nou bij?
Het zijn geen afspraken … het zijn allemaal avonturen!
Anton Ripassa

SHIT
Wanneer het even tegenzit
gebruikt men vaak het woordje “shit”
dat hierdoor – zeg ik nu maar kort –
van uit- tot tussenwerpsel wordt.
Pleziergedicht van Theo van de Leur
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VREEMD MAAR WAAR
In het westen van Nederland woont in een villadorp een welgestelde familie. Om de tien jaar lieten
zij hun huis van binnen renoveren. Deze keer echter werd het behang overal er af gehaald en de
muren gegranold. Toen de klus geklaard was, kwamen er nieuwe vitrage en gordijnen – op maat
gemaakt – voor alle ramen te hangen. De hele vloer werd voorzien van een kamerbreed Perzisch
tapijt. In de keuken kwamen nieuwe tegels. Toen alles klaar was nodigden zij hun vrienden uit op
de borrel met toebehoren om het nieuwe aanzien in huis feestelijk in te wijden.
Niet lang daarna voelde de huisvrouw zich niet helemaal 100%. Zij begon last te krijgen van
onverwachte hevige hoofdpijnaanvallen. Daardoor konden zij en haar man vaak niet op
uitnodigingen van vrienden ingaan. Een heel enkele keer gaf de echtgenoot acte de présence. Hij
bleef niet lang weg vanwege de ziekte van zijn vrouw. De huisarts schreef eerst zelf diverse
medicijnen voor, maar gaf uiteindelijk zijn patiënt over aan specialisten. Na verloop van tijd was de
uitslag van de heren medici: “U moet er maar mee leren leven”. Met zo’n antwoord was niemand
gebaat en het echtpaar ging ontmoedigd naar huis.
Successievelijk bleven vele vrienden weg uit piëteit voor de patiënt. Naast reguliere artsen werden
ook homeopathische geneesheren geraadpleegd. Ook zij konden geen vooruitgang brengen. De man
werd er wanhopig van zijn vrouw zo te zien lijden.
Op een dag belde toch een vriend aan de deur om afscheid te nemen. Gedurende diverse maanden
zou hij in zijn huis op Bali vertoeven om de winter in Nederland te ontlopen. Een intens gesprek
volgde. Op een bepaald moment kwam de allesoverheersende vraag naar boven: “Weet jij nog
iemand die mijn vrouw kan helpen?” Toen de vriend afscheid nam, beloofde hij zijn best voor haar
te doen.
Op Bali aangekomen raadpleegde de vriend via via een bij de bevolking bekende dukun. Deze
wilde alles weten over het echtpaar, speciaal over de patiënte. Ook hun behuizing kwam aan de orde
en de vraag of het een alleenstaande woning betrof. Nadat de vriend uitgebreid over de bewuste
familie had verteld, stuurde de niet meer zo jonge dukun hem weg. Hij zou zeven dagen in gebed
gaan.
Toen de week verstreken was, kwam de vriend terug bij de gebedsgenezer. Plompverloren zei de
dukun dat hij tijdens de meditatie gezien had dat het vloerkleed in de voorkamer de veroorzaker was
van het euvel waaraan de vrouw leed. Het desbetreffende vloerkleed moest onmiddellijk vervangen
worden. Op het “waarom” van zijn toehoorder, kreeg deze te horen dat er een gevecht had
plaatsgevonden op het bewuste vloerkleed toen dat net af was. Daarop was een persoon dodelijk
getroffen.
Dit bericht werd telefonisch doorgegeven aan zijn vriend in Nederland. Protest aan de andere kant
van de lijn volgde. De man geloofde zijn oren niet. Bovendien was er geen bloedvlek te zien op het
bewuste kleed. En zo’n dure vloerbedekking wegdoen, daar peinsde hij niet over. “Man, je weet
niet waar je over praat! En hoe weet zo’n Balinees dat? Is hij wel te vertrouwen?!” “Denk er maar
eerst rustig over na”, waren de geruststellende woorden van de vriend, die het goed met hem
meende. “Als je je vrouw gezond wilt hebben, volg dan in hemelsnaam het advies van de dukun op.
Neem in plaats van een Pers een goedkopere vloerbedekking.”
Na een poos nagedacht te hebben, volgde de man uiteindelijk het advies uit Bali op. En zie: met de
dag werden de hoofdpijnaanvallen van zijn vrouw minder intensief. Na verloop van tijd was zij
pijnvrij. Zelfs de Nederlandse doktoren stonden voor een raadsel.
Heel vreemd maar waar!
A. Weijgers
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MEMORIES

O

uder worden, voor de één iets vervelends omdat men met zijn gezondheid begint te
sukkelen. Voor de ander het begin van weer een boeiende periode in het wonderlijke leven
van alle dag. Voor weer een ander gewoon een periode, zoals alle andere in het menselijke
bestaan. Hoe dan ook zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel gedachten.
Gedachten over het kattenkwaad dat men als jeugdige tot boosheid van de ouders uithaalde.
Zoals belletje trekken bij de buren of appels “stelen” bij de boer.
Maar ook boodschappen doen voor die opa of oma die slecht ter been was. Uiteraard tegen
“betaling” hetzij in natura zoals een snoepje, hetzij in cash bijvoorbeeld 5 cent.
Gedachten over de blijdschap en het avontuurlijke als je per fiets met vrienden naar een andere stad
rijdt. Brommer rijden terwijl je er de leeftijd nog niet voor hebt. Stoer doen
tegenover de meisjes op school en uit de buurt en vervolgens een
“blauwtje” lopen.
Je eerste verliefdheid, stiekem je eerste sigaret roken en over je nek gaan
omdat het zo vies smaakt. In aanraking komen met de politie omdat je al ver
voor Nieuwjaar knalbommetjes afsteekt. Je huiswerk niet maken omdat je
voetballen met je vrienden belangrijker vindt.
Gedachten aan hoe vroeger alles in het leven nog kalm en rustig zijn gangetje
ging. Men nog niet dacht aan vervoersmiddelen zoals de auto of de trein, die
je heel snel en heel ver konden brengen voor relatief weinig geld.
Hoe wonderlijk is het dan om kinderen en kleinkinderen van de ene dag op de andere de halve
aardbol te zien rond gaan per vliegtuig. Ze vervolgens te zien terugkomen met verhalen over
interessante ontmoetingen met andere mensen, andere culturen, zeden en gewoonten. En dit alles
alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Wat het natuurlijk ook is, gezien de tijd waarin men nu leeft.
Gedachten over afstanden die letterlijk bijna niets meer betekenen. Waar vroeger 200 km een hele
reis was, is dit niks vergeleken bij de afstanden die we nu afleggen. Er is bijna geen plaats op deze
wereld die we niet binnen een dag kunnen bereiken. En dan spreken we dus over een afstand van
vele duizenden kilometers. En voor de prijs hoeven we het ook niet te laten. Dankzij Internet
kunnen we vrij goedkoop reizen waar we maar naar toe willen.
Ouder worden, voor sommigen het begin van het einde. Zoals voor de “ongelovige” die uiteindelijk
de laatste adem uitblaast, het einde van diens leven een einde is zonder vervolg. Een leegte, een
zwart gat of wat dan ook, kortom een groot vraagteken.
Voor de boeddhist die op het einde van zijn leven de ogen definitief sluit, is dit juist het begin van
een nieuw leven in een ander lichaam.
En voor een Christen een hereniging met zijn Schepper ofwel God.
Maar hoe dan ook het ouder worden is altijd in gezelschap van gedachten. Gedachten die men kan
koesteren of die men te allen tijde terzijde kan schuiven. Herinneringen, onze gedachten over
vroeger, het heden en de toekomst.
August Ripassa
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EEN MONUMENT VOOR PIONIERS
Proclamatie
Ingezetenen van Nieuw-Guinea!
Ingevolge de besluiten ter Ronde Tafel Conferentie genomen, zal op deze dag aan de Republiek
Indonesia Serikat de souvereiniteit over Indonesia worden overgedragen, met uitzondering van voormalig
Residentie Nieuw-Guinea.
Vanaf deze dag zijt gij allen ingezetenen van het Gouvernement Nieuw-Guinea, alwaar het algemeen
bestuur zal worden uitgeoefend door de Gouverneur in naam van onze geëerbiedigde Koningin.
Smeken wij den Allerhoogste Zijn zegen te schenken aan dit land en bidden wij dat Hij ons onder de
leiding van Hare Majesteit Koningin Juliana mag voeren naar voorspoed en vrede.
Hollandia, 27 december 1949
De waarnemend Gouverneur van
Nieuw-Guinea
Was getekend: J.P.K.. van Eechoud

In 1949/1950 werden in Indonesië ca. 2500 jongens resp. mannen geworven om als arbeidskracht
voor de Dienst Economische en Technische Aangelegenheden (DETA) in Nederlands NieuwGuinea te werk gesteld te worden.
Mijn broer Don Ripassa (in 1950 17 jaar oud) had zich aangemeld. De beloning bedroeg fl. 1,50
per dag en de eerste maanden aten ze dagelijks alleen rijst met sardientjes uit blik.
Huisvesting had plaats in de door de Amerikaanse troepen achtergelaten zinken koepelvormige
barakken.
Deze “DETA-jongens” legden wegen aan, bouwden regeringsgebouwen, scholen, ziekenhuizen,
kerken en woonhuizen.
Buiten de DETA-jongens vestigden ook vele (Indische) families
uit Indonesië zich in Nederlands Nieuw-Guinea. Don heeft
gewerkt bij de aanleg van wegen, huizenbouw, in een restaurant,
was verkoper in een groentezaak en laatstelijk was hij werkzaam
als onderhoudsmonteur van typmachines.
Nederlands Nieuw-Guinea werd een
twistpunt
tussen Nederland
en
Indonesië. In 1962 werd onder druk
van de Verenigde Staten van Amerika
en de Verenigde Naties Nederlands
Nieuw-Guinea
overgedragen
aan
Indonesië. Bijna de gehele Europese
bevolking vertrok naar Nederland,
Plaquette op het
Australië of de VS.
monument
Het monument

De Vereniging van DETA-jongens houdt in Nederland jaarlijks een
reünie. Ze zien elkaar daar weer en soms eerder, bij de begrafenis van

een van hun kameraden.
Er werd besloten een monument in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (nu Irian Barat) op te
richten ter herinnering van al hetgeen de DETA-jongens daar aan werk hebben verricht.
De foto’s zijn daar getuige van.
Ernst Ripassa
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MIJN VAKANTIE

E

en maand op vakantie is een beetje veel, maar wij gingen ook naar Irian Barat (v/h NieuwGuinea) en dan heb je die tijd wel nodig. Het werd een weerzien na ruim 40 jaar en er stond
een monument op ons te wachten. Dus gewoon doen!

Op de heenreis vlogen wij naar Singapore, waar wij na een stop van 1 ½ uur doorvlogen naar Bali.
Wij kwamen daar in de ochtend aan. Na 1 ½ dag rust vertrokken wij naar Irian Barat.
De ontvangst in Jayapura (v/h Hollandia) door onze maten, die daar al waren voor het oprichten van
het DETA-monument en enkele kennissen uit Australië, was geweldig! De eigenaar van de
appartementen waar wij zouden logeren en van het restaurant, ontmoette weer ik na 50 jaar. Dus
volgde een stevige omhelzing. Wij verbleven er slechts 5 dagen om wat rond te kijken. De oude
plekken in de haven van Jayapura (Hollandia Haven) en Kotabaru waren slecht te herkennen. Alles
was volgebouwd, dus was het kilometers rijden en maar zoeken.
Wij hebben geen peniskokermensen ontmoet. Ik heb wel veel foto’s gemaakt van het huidige Irian
Barat en de bekende plekken daar.
Na de vijf dagen vlogen wij weer naar Bali, waar we ca. 3 weken bleven.
Daar was het alweer wat drukker: veel winkels en restaurants. Alles stond naast elkaar: winkeltjes,
restaurants, appartementen, hotels, taxi’s, massagevrouwen. Het is niet te beschrijven. We hebben
er lekker en goedkoop gegeten en gewinkeld. Veel spullen uitgedeeld en ook heel veel gelachen.
We hebben in een restaurant de mensen ook uitgelegd hoe wij een gerecht wilden hebben, want hun
uitvoering was niet te eten. Dat viel wel in goede aarde.
Het leuke van alles is, dat de naam Ripassa daar bekend is. Zo ook bij de goudsmid waar de vrouw
haar bestellingen deed aan ringen en kettingen. De eigenaar vroeg of ik nog een Indonesisch liedje
kende. Nog “Bisa” natuurlijk en ik begon het versje: Tjelintjing gudang minyak. Ze begonnen
allemaal te lachen, want dat liedje kenden ze van een andere Ripassa (Ernst). Als dank voor de
moeite, kreeg ik een kris cadeau en die hangt nu bij mij aan de muur.
Wij zullen maar zeggen: veel leesplezier, adios, doei, tjuus aju, tot ziens!
Don Ripassa

DETA-boys toen (uiterst links Don)
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ASIELZOEKERS

H

et begon op een mooie dag in de maand mei 2004.
Langs de garage lopend hoorde ik een geluid dat ik niet zo gauw
thuis kon brengen. Voor één van de garageramen, die geopend
kunnen worden, fladderde een vogeltje. Het kleine ding die door
een van de twee grote garagedeuren was binnengekomen, begreep niet dat je
door een dicht raam niet naar buiten kunt. Wat ik gehoord had, was het tikken
van de snavel tegen het raam. Het diertje was snel gevangen. Ik bekeek het van
alle kanten. Prachtige kleuren, de blauwzwarte bovendelen, het rode voorhoofd en
de lange diep gevorkte staart, had deze boerenzwaluw. Heel lief bleef het in mijn
hand wachten op zijn vrijheid die snel volgde.
Het gedrag van de boerenzwaluw is anders dan die van koolmezen. Als ik die moest bevrijden voor een
gesloten raam, pikten ze je waar ze maar konden.
De volgende dag moest ik weer een zwaluw voor een raam weghalen. Daarna begrepen deze “straaljagers”
dat je via openstaande deuren in en uit kunt vliegen. Al snel bleek dit duo een paartje te zijn. Hij (Jip) was
wat groter, zij (Janneke) een slanke den. Het mannetje heeft langere staartpunten dan het vrouwtje.
Dit tweetal ontdekte al heel snel het souterrain.
De invliegroute vonden ze het einde! Zo snel ze konden vlogen ze achter elkaar in en uit. Een paar keer om
het huis heen en dan …zoef het souterrain in om op een schrootje bij te komen van het nieuwe spelletje. Wie
is het eerst beneden?! Van Darco die in het souterrain woont, trokken ze zich niets aan: hoorde bij de
inboedel!
Aan mij waren ze snel gewend. Ik sprak ze toe, gaf hun namen en leerde hun wiet-wiet-taaltje.
In het begin waren ze bang voor Stef, die ze ook elke keer wegjoeg. Na een tijdje gedoogde hij ze.
Uit de krantencontainer die bij de keuken van het hotel stond, haalde ik lange platte kartonnen platen. Die
legde ik naast elkaar op de betonnen vloer van het souterrain. Boven op de keukenkastjes van de oude
keuken legde ik kranten die later makkelijk op te ruimen waren. De kleine bengels hadden de plastic kap van
de TL uitgekozen om daaraan hun nest te bouwen. Het nest van modder en stro ligt meestal op een balk of
richel in een schuur of bijgebouw. Dat ging mij te ver. Om de vier uur haalde ik de verse aarde, gestolen uit
mijn bloempotten, weg. Dat was mijn ontmoedigingsbeleid!
Het duurde 2 weken voordat de vogels het eindelijk opgaven. Het mandje dat ik aan de beugel van de
souterraindeur had opgehangen, viel niet in hun smaak. Ze waren zelf creatief genoeg om van wat buiten te
vinden was, een nestje te bouwen. Dit deden ze op een plastic zak in een kartonnen doos, die boven op een
van de keukenkastjes lag. Ze verzamelden modder, rolden er balletjes van die ze zo makkelijk konden
vervoeren.

Nu de zwaluwen eindelijk een gedoogplek hadden gekregen, was het nest in een paar dagen klaar.
Het vrouwtje wond zich op als het mannetje op een schrootje uitrustte met zijn bek vol nestmateriaal en het
vervolgens niet snel genoeg naar het nest bracht, waar vrouwlief op hem wachtte. Jip keek eerst mijn kant
op. Hij wilde niet dat ik hem zag, bang dat ik weer alles zou slopen, zoals bij de TL-kap. Als het getjilp van
Janneke mij te gek werd, liep ik het souterrain uit. Mijn aanwezigheid daar beneden was nu even niet
gewenst!
’s Avonds begon ik om 21.00 uur een rondje door de tuin te lopen. Eerst met Jork, Daan, Carlijn en Iris. Als
die weer in huis waren, haalde ik Darco uit het souterrain en Eva uit haar eigen kamer van de binnenkennel
op. Daarna gingen ze afzonderlijk naar hun eigen plaats voor de nacht.
Voordat de garagedeur van het souterrain, die met de hand bediend moet worden, dicht kon, moest ik eerst
kijken of onze ‘gasten’ al op hun schrootje zaten. Was het een regenachtige dag, dan zaten ze er al. Met nog
voldoende licht scheerden ze als gekken om het huis. De een nog sneller dan de ander om met een rotgang
het souterrain in te vliegen, om dan naast elkaar te landen.
De deur ging dicht en de vier TL’s uit. Darco ging naar zijn eigen kamer, de vogels ‘bewaakten’ zijn
binnenkennel.
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Op 25 juni werd het eerste ei gelegd. Daarna volgden het 2e, het 3e en het 4e. Het broeden begon.
Af en toe verliet het vrouwtje het nest. Het mannetje lette op mij en de eieren.
Op 12 juli werden het eerste en tweede jong geboren. En dag later het
derde en vierde.
Het voeren begon heel snel. Al op 22 juli zagen we de vier bekjes
opengesperd om de kleine insecten in ontvangst te nemen.
Vier dagen later werd door het viertal al met de vleugels gewapperd. Af en
aan werden insecten aangevoerd. Er kwam ook kraambezoek. Een zwerm
zwaluwen dook het souterrain in, stoorde zich niet aan mij en bekeek het
grut en hun luxe onderkomen.
Op 31 juli begon het viertal terug te praten als hun ouders aan het
kwetteren waren.
Op 2 augustus begon hun eerste vliegles. ’s Middags waren alle vier in het
luchtruim.
Dit zijn de enige vogels die laag boven de grond vliegen om insecten te vangen. Een van de vierling was snel
moe en had ook nog landingsangst. Hij wist maar niet waar hij in het souterrain moest landen. Uiteindelijk
lukte hem dit toch.
Er zat een vlaamse gaai in een van onze Douglas-sparren. Die snoepte graag van de kersen en pruimen. Door
de groep zwaluwen werd hij van het terrein gejaagd. Hij was een gevaar voor de kleintjes.
Op donderdagochtend 5 augustus om 9 uur werd door dertig zwaluwen uitgebreid gebadderd op ons gazon.
Door de dauw was het gras nog nat en konden ze zich heerlijk uitleven.
Een dag later was het 30 graden Celsius. ’s Avonds zaten de kleintjes, drie jongens en een meisje, naast
elkaar op stok. Hun ouders waren om 22.00 uur niet teruggekomen. Zij bleven liever buiten bij deze
aangename temperatuur. De volgende ochtend waren de ouders weer in het souterrain om hun kleintjes te
voeren. Met zachte drang werden die naar buiten gelokt als vervolg van het leerproces.
Om 21.00 uur waren alle zes present. Vier vlak naast elkaar. De ouders apart.
’s Morgens als de grote deur open ging vlogen ze een voor een weg. Dat wegvliegen was ook een show apart
Eerst werd de rechtervleugel bewogen, dan de linkervleugel. De kop werd in alle richtingen gedraaid. Met de
snavel de borstveren glad gestreken. De checklist werd van voren naar achteren afgewerkt. De motoren
gestart en weg vlogen ze.
Zondag de achtste augustus was er weer een zwoele nacht. Om 20.00 uur waren de ouders met hun kroost
binnen. Ze bleven een tijdje bij hun kinderen om dan de warme nacht in te vliegen.
Om 7.00 uur ’s morgens vlogen de kleintjes één voor één weg. Eerst cirkelden ze om het huis heen en toen
zoefden ze naar elders. Om 10 voor zeven ’s avonds brachten de ouders de kinderen weer ‘thuis’. Ik
begroette het zestal met mijn versie van wiet-wiet-wiet. In hun oren zal dit wel vals geklonken hebben.
Op maandag 16 augustus waren er ’s avonds maar drie zwaluwen binnen. De volgende dag was het viertal
weer compleet.
Als er slecht weer op komst was, bleven de ouders een nachtje binnen.
Donderdag 3 september ’s middags. Het liep al tegen vieren. Er vlogen nu 30 zwaluwen boven ons huis. Ze
kwamen afscheid nemen met veel gekwetter en wiet-wiet. Hun vakantie in de omgeving van Wolfheze zat er
op. Zij begonnen aan hun trektocht naar Midden-Afrika.
Eindelijk konden wij het souterrain schoonmaken!
R. de Graaf-Weijgers
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edere keer wanneer ik op bezoek ben bij mijn 88-jarige Heemsteedse vriendin, kijken vanaf een lage kast
een paar grote kinderogen mij aan. Ook aan de muur in haar voorkamer hangt een nog grotere foto. Een
lief kindergezichtje waarin twee donkere opvallende kijkers mij schijnen te volgen. Na jaren had ik de
moed te vragen wie het kind op de foto is. Na een diepe zucht zei ze met monotone stem: “Dat is Rolfje,
mijn eerstgeborene en onze enige zoon. Hij was 3 jaar toen de 2e Wereldoorlog uitbrak.”Abrupt zweeg zij. Er
volgde een diepe stilte. Het leek alsof zij twijfelde of het zinvol was verder te vertellen en of ze de kracht had
dat wat diep in haar ziel verborgen lag kenbaar te maken.
Voor zich uit kijkend alsof zij het verleden naar voren wilde halen, vervolgde ze, nu met meer animo in haar
stem: “Wij woonden in alle rust met z’n drieën in Medan. Mijn echtgenoot was daar hoofd van de Europese
Lagere School, die aan de BPM toebehoorde. Helaas gooide de Pacific-oorlog roet in ons eens zo rustige
bestaan.
Japans strijdkrachten veroverden heel Nederlands-Indië. Dus ook Medan.
De Europese mannen werden het eerst geïnterneerd.
Daarna kwamen de Europese vrouwen met hun kinderen aan de beurt. Ook wij moesten het kamp Gloegoer
in. Zo vertrokken Rolfje en ik uit ons vertrouwde huis. Een koffer met kleren en een zak speelgoed hadden
wij bij ons. Zelfs mijn handnaaimachine kon mee in één van de vrachtwagens die ons vervoerden naar onze
nieuwe bestemming. Even buiten Medan stond het kamp, waar een sombere hoge omheining ons afsloot van
de buitenwereld. In het begin vonden de kinderen het best leuk om met elkaar en hun speelgoed te spelen.
Dat gaf afleiding in hun geïsoleerde bestaan.
Op een van bamboe gemaakte stellage stond autoritair een gewapende Japanner op wacht. Hij had uitzicht
over het gebeuren zowel in als buiten het kamp.
Zo goed als mogelijk zochten de vrouwen een slaapplaats in de gereedstaande barakken. Er werden
onderling taken verdeeld. Sommigen prefereerden het keukenwerk. Een andere groep mocht foerageren. Dat
hield in dat ze BUITEN het kamp op zoek gingen naar wilde eetbare bladeren.
Niet lang daarna werden verpleegsters gerekruteerd voor de ziekenboeg.
Zwerfkatten en slangen die het kamp inkwamen, waren ten dode opgeschreven. Men had dan eindelijk vlees
voor wie het lustte. Van de Jap kregen wij mondjesmaat rijst.
De eetbare planten buiten het kamp vonden wij overwegend in de moerassen. Met blote voeten gingen wij
het water in om de moerasplanten uit het water te plukken. In de rok van onze jurk werden deze groenten,
waarvan de Indonesische naam GENDJER luidt, verzameld. De gevonden slakken werden in zelfgemaakte
katoenen gesloten zakken bewaard, die aan onze directoire – vaak tussen de benen – werden vastgespeld.
Wanneer wij genoeg bladeren bijeen hadden, gingen we het water uit. Tot onze grote schrik zaten onze
ledematen vol bloedzuigers. Het is bekend dat je bloedzuigers nooit van je benen of armen los mag trekken,
omdat de plek waar de beestjes zich aan hadden vastgezogen dan een wond wordt, die een poos bleef
bloeden. Wanneer ze zich vol hadden gezogen, lieten de bloedzuigers hun slachtoffer los. Maar daar wilde
niemand op wachten. Bovendien wist men dat tabak een prachtig hulpmiddel was om de bloedzuigers los te
krijgen. Zo vlug mogelijk liepen wij naar het kamp terug. Het werd nadien een sport om de door de Japanse
bewakers weggegooide sigarettenpeukjes te verzamelen. Alle tabak die er nog in zat, werd losgepeuterd en in
water geweekt. Dit tabakswater werd zorgvuldig op de vastzittende bloedzuigers gedruppeld tot ze los lieten.
De kleine gaatjes die ze veroorzaakten, genazen op den duur. Die glad aanvoelende beestjes van ongeveer 1
dm lang weerhielden de foerageploeg er niet van om alle dagen het water in te gaan voor de hoog nodige
groenten. De meegenomen slakken werden in een warme droge pan gedaan boven een vuur gedaan. Door ze
heen en weer te schuiven over de bodem van de wadjan, loste het slijm van de slak op. Wat er overbleef was
een minuscuul stukje vlees, zo groot als een nagel. Dat was de leverancier van eiwitten en alleen
voorbehouden aan de zieken in de ziekenboeg.
Op zekere dag werd Rolfje ziek. Hij had hoge koorts. De Japanse commandant werd hierover ingelicht. Na
rijp beraad tussen de Japanse wachters onderling, die bang waren voor elke besmetting, werd besloten om de
kleine magere patiënt naar het ziekenhuis te Medan te brengen. Alleen onder begeleiding van een
verpleegster. Vlug leende ik een verpleegstersuniform om dicht bij mijn zieke kind te kunnen blijven. Per
sado reden wij naar het ziekenhuis. De Japanse gewapende wacht zat naast de koetsier op de bok. Ik zat
tegen de beide mannenruggen aan. Mijn doodzieke kind had ik op schoot.
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Zo reden wij een hele poos zwijgend, eerst over verwaarloosde verharde wegen, die allengs beter begaanbaar
waren.
Plotseling opende Rolfje zijn ogen. Hij keek naar de verpleegster die hem vasthield. Mij herkennende kon hij
slechts zuchtend uitbrengen: “Mamma, mamma.” Door deze voor hem herkenbare woorden ontstak de
Japanse begeleider in woede. Hij was er ingetuind door een pseudo-verpleegster, die de moeder bleek te zijn.
Dat was tegen de regels. Met de kolf van zijn geweer beukte hij tegen mijn rug. Als een moederkloek maakte
ik mij breed om mijn kind te beschermen. Bovendien zette ik mijn voeten zodanig schrap tegen de opstaande
rand, dat wij niet uit het open ruituig zouden vallen. Gelukkig kwam het ziekenhuis in zicht. De sado stopte
er pal voor. Vliegensvlug droeg ik Rolfje het ziekenhuis in met achter mij aan de Japanner. De Nederlandse
arts die daar was aangesteld, onderzocht de kleine patiënt zwijgend. Helaas kon hij niets meer voor mijn
zoon doen. Het bleek Rolfje’s laatste reis te zijn.
Op het Indonesisch kerkhof, gelegen naast het ziekenhuis, werd Rolfje begraven. De arts en ik waren er bij.
De Japanse wacht stond een eind van ons af, maar hield ons goed in de gaten. Toen het kleine graf was
dichtgegooid en wij die plaats wilden verlaten, viel er op dat moment iets uit de boom vlak naast onze
voeten. De arts raapte het vogelei op. Wonderbaarlijk bleek dat nog heel te zijn. Zwijgend overhandigde hij
mij het eetbare kleinood als troost. Goed verstopt in de zak van mijn uniform ging ik terug naar het kamp.
Een hele tijd was het eerste kamp ons onderkomen. Op zekere dag kregen wij het bevel ons klaar te maken
om ons verblijf te verlaten. Na een voettocht arriveerden wij bij een station, waar de trein klaarstond.
Daarmee reden wij naar Midden-Sumatra. Bij het eindpunt stapten wij uit en liepen naar ons 2 e kamp, dat
midden in de bossen gereed stond.
Tijdens onze voettocht kwamen we geen moerassen tegen. Enkele vrouwen van de zgn. afhaaldienst
mochten in opdracht van de Japanse commandant regelmatig naar buiten om hun eten van de trein te halen.
Onderweg zochten wij naar eetbare bladeren. Dat gebeurde zonder begeleiding.
Ook heb ik – buiten het kamp – meegeholpen met het zagen van bomen. Het zagen zelf deden wij met z’n
tweeën, ieder aan een kant van de omgevallen stam. Daarna brachten wij de houtblokken naar de keuken.
Was er een dode te betreuren, dan werden door onszelf de kuilen gegraven. Zij die nog geestelijk en
lichamelijk actief waren, deden dat soort werk. Leuk was het niet, maar het moest toch gebeuren.
In de loop van 1945 was het alleen de Japanse bewakers bekend dat zij de oorlog verloren hadden. Niet lang
daarna kregen zij van hogerhand opdracht de geïnterneerden te blijven bewaken en tevens te verdedigen
tegen opstandige Indonesiërs. Op een gegeven moment werden wij in geblindeerde treinen naar Medan
getransporteerd. Tijdens deze reis gierden de kogels over onze hoofden, zonder dat er één slachtoffer viel. In
Medan namen Engelsen, Schotten en Australiërs de taak van beschermer – van de vrouwen en kinderen –
over van de Japanners.
Vrouwen werd verzocht om in het ziekenhuis te werken als vrijwilligster. Ook ik meldde me aan. Onder
gewapende escorte van Gurka’s moesten de verpleegsters– regelmatig blootgesteld aan de kogels van
Indonesische extremisten ondanks het feit dat het ziekenhuis ommuurd was– via een open terrein van het ene
gebouw naar het andere.
Zo regen weken zich tot maanden. Na en poos kreeg ik bericht van mijn echtgenoot via het Rode Kruis.
Daarin stond dat hij ons zou komen halen. Helaas heb ik hem moeten schrijven dat onze zoon was overleden.
Met z’n beiden trokken wij later weg van Medan en gingen naar Batavia, waar wij bij mijn moeder
logeerden. Ook hebben wij een poosje in Bandoeng onze intrek genomen bij mijn schoonloeder. Tot het onze
beurt was om per boot naar Nederland af te reizen, waar we in Heemstede onze domicilie vonden.”
Toen mijn vriendin het bovenstaande verhaal had verteld, volgde er een diepe stilte. Het was duidelijk dat ze
na hetgeen gepasseerd was, tot zichzelf moest komen.
Tijdens die stilte kwam het volgende gedichtje bij mij boven:
Lichtstralen verlichten ons levenspad
totdat donkere wolken zich samenpakken
en de duisternis – soms drukkend – valt.
Maar altijd weer komen er lichtstralen.

Augustine Weijgers
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Een gelukkig 2005 toegewenst!

