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Proloog
Tachtig jaar duurde de strijd tussen het koninkrijk Spanje en de republiek der
Nederlanden. De Spaanse generaals hoopten een beslissing te forceren door een
meesterlijk plan.
Het was Pinksteren in het jaar 1574. Het voorjaar liet op zich wachten in de lage
landen. Het was bitter koud. Caspar de Robles stond aan het hoofd van een
Spaanse invasievloot voor de Noord-Hollandse kust. Via een dapper plan zou hij via
de Zuiderzee Volendam veroveren en daarna doorstoten naar de opstandelingen in
Amsterdam. En zo geschiedde. De vloot landde in de haven van Volendam en
vertrok te voet richting het zuiden. Na vierhonderd jaar later zou mijn vader nog
steeds zeggen dat Volendammers Spanjaarden zijn.
Bij Ilpendam kregen ze onverwacht veel weerstand bij de Ilperschans, het latere
kasteel Ilpensteijn. Caspar hield beraad met zijn raad van getrouwen. Nu wil het
toeval dat een timmermanszoon uit Den Rijp het geniale idee had om met
windmolens meren droog te malen. Na de Beemster was het Purmermeer aan de
buurt. De drooglegging was al gestaag gevorderd toen Caspar de Robles in de
Nederlanden arriveerde. Caspar kreeg een helder idee. Hij zou met zijn mannen het
pas drooggevallen meer oversteken naar de landtong en vandaar naar de
verbindingsroute Purmerend, Landsmeer en tenslotte Amsterdam. Op die manier
vermeed hij de vestingwerken bij Ilpendam en kon hij met een omweg zijn doel
bereiken.
De Spaanse soldaten begonnen in de duisternis aan de tocht door de bagger.
Halverwege ging het dieper en dieper. Ze konden niet vermoeden dat ze regelrecht
in de bedding van de oude rivier de Ilp liepen. Er was geen redden meer aan.
Vierhonderd Spaanse soldaten bleven dood in de Ilpersloot . Tot op de dag van
vandaag wordt deze plek “het Heilige Land” genoemd.

Op ’t Hoog
Op ‘t Hoog
Rijke Amsterdamse kooplui stelde Jan Adriaanz. Leeghwater in staat om in de 17-de
eeuw het Purmermeer droog te malen met behulp van 12 windmolens. Het geniale
van Jan Adriaanz Leeghwaater was dat hij de molens in serie plaatsen in een
molengang. Hierdoor konden diepere meren drooggemaakt worden, zoals het
Purmermeer.
In het toenmalige Purmermeer was een oude landtong die de “Nes” werd genoemd.
Op de kop van de Nes stond van oudsher een boerderij. Gebouwd op een terp om
veilig te zijn voor het water van het Purmermeer. Daarom heeft de boerderij de naam
“Op ’t Hoog” gekregen. De landerij het Heilige Land behoorde tot de boerderij “Op ’t
Hoog”.
Naast de landerij het Heilige Land bestond de boerderij verder uit de landerijen
Voorstuk, Twee Morgen, Drie Morgen, Hoge Stuk en Stukje. Elk van de landerijen
had zijn speciale kenmerken en bracht uitkomst en droefenis. Het Hoge Stuk was
vruchtbaar maar droogtegevoelig. Het Heilige Land was zeer nat maar bracht
opbrengst bij droogte. Zo leefde de boerderij “Op ’t Hoog” vier eeuwen met voor en
tegenspoed.
De boerderij is een klassieke Noord-Hollands stolpboerderij. In 1964 is de boerderij
uitgebreid met een nieuwe stal met plaats voor 21 melkkoeien en 12 stuks jongvee.
Desnoods konden in de oude stal nog een aantal koeien geplaatst worden. De
winterberging bestond uit 800 balen in de hooiberg en 1200 balen op de zolder van
de nieuwe stal.

Tijdens de crisis in de dertiger jaren gingen alle knechten en meiden het huis uit bij
de boerderij “Op ’t Hoog”. De eigen kinderen moesten meehelpen en dat deden ze.
Vijf meiden en twee jongens hielden samen met hun ouders en inwonende opa de
boel overeind. De boerderijen van de buren werden noodgedwongen verkocht aan
banken en verzekeringmaatschappijen maar “Op ’t Hoog” hield stand. En toen brak
de oorlog uit.

De Oorlog
De Oorlog
De Duitsers vielen in mei 1940 Nederland binnen. Binnen vijf dagen was het hele
land bezet, inclusief de boerderij “Op ’t Hoog”. Er bestond een scheurplicht voor
weiland om akkerbouwproducten te verbouwen. De landerij Twee Morgen werd
geploegd, maar de grond was te licht voor akkerbouw. Iets wat vier eeuwen boeren
ook al wisten. Verder moesten Oom Jan en drie vrienden voor de Arbeits Einsatz
naar Duitsland worden getransporteerd. Om dit te voorkomen maakten ze een
schuilhut in het land. ’s Winters zaten ze in een schuilruimte in het midden van de
hooiberg. Zo hebben ze de oorlog doorstaan.

De boerderij “Op ’t Hoog” ligt onder de rook van Amsterdam. In de hongerwinter
kwamen veel mensen voedsel halen bij de boeren. Mijn vader vertelde dat ze nooit
misbruik hebben gemaakt van de hongerige mensen. De oorlog betekende de
tweede kennismaking met de Duitsers. Eerst kwamen de Duitsers als
seizoensarbeiders, de poepen, die het gras maaiden. En nu als indringers die het
voedsel wegnamen. Het beetje Duits uit oude tijden kwam in deze angstige tijden
goed van pas. De boerderij “Op ’t Hoog” kwam ongeschonden uit de oorlogsjaren.

Opa
Opa
De tweede vader van mijn vader woonde op de boerderij “Op ´t Hoog”. Toen mijn
moeder trouwde met mijn vader waren ze gelijk met zijn drieën. Mijn opa maakt deel
uit van het gezin op de boerderij. Opa besloot dat zijn zoon Jan bij de verdeling van
de boerderij ‘Op ‘t’Hoog” alleen het Voorstuk kreeg en niet de Twee Morgen. Opa
roste elke dag met de roskam de koeien en had daarmee een dankbare dagtaak.

In zijn jonge jaren was Opa een welkome arbeidskracht en een oppas voor de
kinderen. Later begon hij steeds zwaarder dement te worden. ’s Avonds om negen
uur wilde hij weer aan het boerenwerk beginnen. Ook had hij last van
nachtdwalingen. Ik sliep tegenover zijn kamer. Heel vaak kwam hij midden in de
nacht spoken en zei dat we op moesten staan om naar school te gaan.
Gewoontegetrouw ging ik naar beneden, naar de slaapkamers van mijn ouders. Met
veel tact kreeg mijn vader zijn vader weer in bed. Als kind vond ik dat volstrekt
normaal. Opa werd steeds meer dement. Hij kon niet meer verzorgd worden in een
gezin met vijf jonge kinderen. Hij ging naar het verzorgingstehuis Overwhere in
Purmerend. In een helder moment vroeg hij mijn vader of hij mee terug mocht naar
zijn boerderij “Op ’t Hoog”, waar hij wilde sterven. Het kon niet meer en mijn vader
had het zwaar. Vier dagen na zijn opname is opa gestorven op 81-jarige leeftijd.

Oogst
Oogst
Om te oogsten moet je maaien. Mijn vader vond de beslissing om te gaan maaien
erg moeilijk. Het weer was een belangrijke risico bron. Het maaien op zich vond hij
prachtig werk met de paarden Sulfan en de Vos van Oom Jan. Voor goed maaien
moesten de messen goed scherp. Rustig kon mijn vader na een dag hard werk met
uiterste precisie de messen van de maaibalk slijpen.
Voor mijn gevoel was ik zes jaar toen ik alleen met het paard Sulfan het hooi mocht
schudden op de landerij de Driemorgen terwijl pappa op het Hoge Stuk zat te
melken. Ik voelde me goed bij het vertrouwen dat ik kreeg van mijn vader. Zelf vond
ik ook een mooie taak om Sulfan op te halen uit de wei en hem vast te zetten op de
paardenstal.
Pappa hield niet van verandering en pas in 1972 heeft hij een trekker gekocht. De
rode Massey Ferguson kwam. Het paard Sulfan ging naar de familie van Bree in
Purmerland. Toen ik negen was mocht ik op de trekker rijden. Eén keer is het
misgegaan toen ik op het Heilige Land de driewielen kar en de melkmachine door het
damhek moest rijden. Ik had zoveel oog voor de karavaan achter me, dat ik
regelrecht de sloot in reed tussen het Heilige Land en het Hoge Stuk. Arie Laan, de
buurman, heeft de Massey Ferguson met zijn blauwe Ford uit het water
uitgetrokken. Ik mocht tot mijn twaalfde niet meer op de trekker. Mijn oudste zus
mocht wel trekker rijden. Ik vond het toen onredelijk. Nu begrijp ik de bezorgdheid
van een vader.
Bij het binnenhalen van de oogst stond samenwerking van de buren voorop. Samen
werd het gedroogde gras eerst met de hand op platte wagen gebracht met de vork.
De wagens met gras werden met paarden naar de boerderij vervoerd en leeggepikt
in de silo’s. Over het gedroogde gras werd melasse gespoten, een bijproduct van de
suikerindustrie. Pappa was zeer zuinig op zijn spullen. Binnen de burengroep
beheerde pappa daarom de melasse kuip en de melasse pomp.

Melken is een mooie manier van oogsten; je wordt gelijk uitbetaald door de
melkfabriek. ’s Ochtends was mijn moeder bang dat er wat gebeurde met mijn vader
en ze ging altijd mee bij het melken op het land. Eén keer heeft mijn moeder haar
vinger door een hoofdketting van een koe gehaald. De koe sloeg zijn kop weg en het
kootje brak. Het kootje van mijn moeder staat na 35 jaar nog steeds krom.

Voedsel
Voedsel
Het melkveebedrijf kent een ijzeren regelmaat. Twee keer per dag moeten de koeien
gemolken worden, zeven dagen in de week. De tijdsaanduiding is daar ook op
gebaseerd. Het is voor of na het melken bij het plannen van werk.
Dezelfde regelmaat zie je terugkomen in het dagelijkse warme eten bij “Op ‘t Hoog.
Naar goed boerengebruik werd er eerst ´s middag gegeten. Mijn moeder had een
zekere hekel aan het steeds terugkerende koken. Het betekende ook een
onderbreking van haar grote passie: kleren maken. Ze had een efficiënt schema om
de kooktaak snel te volbrengen. Rekening houdend met de seizoenen kon je daarbij
aan de groenten zien welke dag het was. Het toetje vertoonde dezelfde regelmaat.
Op zaterdag, maandag, donderdag en woensdag aten we karnemelks pap met gort.
De karnemelk was zelf gekarnd, van de room van de melk van de melkkoeien van
“Op ’t Hoog”. Op zondag en dinsdag aten we custardpudding en op de vleesloze
vrijdag zoetemelkse rijstepap.
Mijn vader hield de groenten tuin bij en hij deed het voorbereidende schil- en
plukwerk van de opbrengst. Het koken was het domein van mijn moeder. Een deel
van de groenten opbrengst werd bewaard voor de winter in weckflessen. Dit tot groot
verdriet van mijn moeder. Ze kreeg nachtmerries van opengesprongen
weckflesdeksels. De diepvrieskist kwam daarom als een geschenk uit de hemel.

Mijn vader hechtte veel waarde aan de regel dat de kinderen alles moesten eten. In
de loop van de tijd zijn er meer uitzonderingen op deze regel gekomen. Mijn jongste
zus, met een eigen melkveebedrijf, lust bijvoorbeeld geen kaas.

Purmerend
Purmerend
Purmerend is het Mekka van Noord-Holland. Het verhaal gaat dat de veemarkt werd
ingesteld op derde pinksterdag om de overwinning op de Spanjaarden te vieren in
1574.
Veel boeren komen op dinsdagmorgen om nieuwtjes uitwisselen, terwijl de vrouwen
boodschappen doen op de markt en bij de plaatselijke middenstand. Op vakantie
mochten we mee naar zo’n boerencafé op de markt en kregen we chocolademelk
met een gevulde koek. Degenen die met mamma gingen winkelen kregen helaas
niets. In Purmerend kun je op derde pinksterdag bokjes kopen. Als huisdier of voor
de slacht.

Ook was er elke dinsdag lappenmarkt in Purmerend. Grijpgrage handen van
voornamelijk vrouwen streden om de eer. Een tijdje leed de markt een kwijnend
bestaan. Maar dankzij de allochtone bevolking en toeristen floreert de markt in
Purmerend weer als vanouds.

Sinterklaas
Sinterklaas
De mest van de koeien in de stal werd door mijn vader in de kruiwagen geschept.
De kruiwagen werd geleegd op de mesthoop buiten de stal. Mijn taak was het om op
tijd de staldeur te openen voor de kruiwagen van mijn vader. Toen ik acht was nam
de twijfel over Sinterklaas toe. Terwijl mijn vader mest aan het scheppen was vroeg
ik of Sinterklaas bestond. Mijn vader hield op met werken, dacht na, en zei
vervolgens: “Nee”.

In het verleden had Oom Hein Tol, broer van mijn oma Cornelia Tol, vaak voor
Sinterklaas gespeeld. Oom Hein was vrijgezel en visser in Volendam. Hij verwende
op zes december zijn neefjes en nichtjes met Sinterklaas geschenken. Die
cadeautjes betekende heel wat in het sobere leven van “Op ’t Hoog”.
Mijn vader was daarom ook een sterk aanhanger van Sinterklaas. Al in oktober
begon hij na te denken over Sinterklaas cadeaus Naarmate de tijd vorderde,
geloofde alleen mijn jongste zus Astrid nog in de Goedheiligman. We trokken lootjes
en maakten surprises voor elkaar. Op sinterklaasavond kreeg ik een duimstok. Het
gedicht was door mijn moeder gemaakt en door mijn vader opgeschreven.

Mansholt
Mansholt
Mijn vader had 21 koeien en was een tevreden mens. Er werd geen geld verspild en
hij had zijn boerenzaken goed voor elkaar. Het gezin hielp mee waar nodig. Het hooi
werd samen met buren binnengehaald. Pappa was een dierenvriend. Hij hield van
zijn koeien. Zelf was hij te weekhartig om zijn eigen kippen te slachten. Er gingen
daarom twaalf kippen naar Oom Jan de Wit en er kwamen er weer zes geslacht
terug. Oom Jan de Wit had gevochten in de Indonesische oorlog.

Het maaien ging een stuk sneller met de nieuwe Massey Ferguson. De
wintervoorraad voor de koeien kwam eerst in houten silo’s, later in hooi balen en
weer later in kuilhopen met plastic. De inbreng van de buren werd steeds minder.
Voor veel werkzaamheden werd gewoon de loonwerker gebeld. De machines
werden breder en breder. Totdat ze haast niet meer door het hek konden.
De tendens in de landbouw was groot en groter. Er moest ook een apart gebouw
komen voor de nieuwe melktank omdat de melkbus werd afgeschaft. Voor de
melktank wagen moest er een betere betonnen verharding komen van het boerenerf.
Op een dag kwam een wagen met staalmatten voor het beton op het erf. De wagen
kantelde bij het uitladen op de mestplaat. Een grote kraan en veel discussie moest er
aan te pas komen om de vrachtwagen te ontzetten. In dat jaar begon het.

Castricum
Castricum
Het tempo van de wereld ging te snel. Mijn vader verloor zijn zekerheid als boer, als
echtgenoot en als vader. Hij piekerde en werd somber. Als uiterst middel is hij
opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis in Castricum. Bij zijn opname ging mijn
vader huilend de boerderij af, terwijl zijn broer Oom Jan naast hem stond. De
opname heeft niet gewerkt. Later is hij nog een keer teruggegaan. Het meest
positieve vond mijn vader dat je je haar gratis kon laten knippen.

Castricum was een zwarte bladzijde in het leven van mijn vader, moeder en de
kinderen. Mijn vader durfde haast niet meer naar de kerk omdat hij was opgenomen
in Castricum. De psychiatrie stond nog in de kinderschoenen.

Moederdag
Moederdag
Moederdag betekende voorjaar in de lucht. In het voorjaar gingen de koeien naar
buiten. Nadat ze een hele winter vast hadden gestaan konden ze rare capriolen
maken. Mijn vader wijdde daarom eerst alle koeien met een palmtak en wijwater in
de stal. Dit om de koeien te behoeden voor ongelukken in het weiland.

Voor moederdag had mijn vader een bosje fresia’s gekocht. Dit zijn de
lievelingsbloemen van mijn moeder. Mijn moeder is een trotse, lieve vrouw.
Mijn vader was op deze moederdag uitzonderlijk vrolijk en uitgelaten. We zijn naar de
kerk geweest en hebben een goede zondag gehad.

Donderdag
Donderdag
Ik had tot half drie school en verheugde mij op koffie drinken met mijn moeder.
Om drie uur ’s middag kwam Oom Jan rennend het erf op. Hij vertelde huilend dat
mijn vader was overleden. Mijn vader had lang gevochten tegen zijn ziekte. Hij had
de strijd verloren. Hij had ervoor gekozen om zelf over zijn leven te beslissen. Mijn
vader liet een vrouw na en vijf kinderen. Mijn moeder heeft een jaar gehuild en toen
waren de tranen op.

Mijn vader is begraven op het gewijde gedeelte van de Rooms Katholieke
begraafplaats in Ilpendam. Tante Eef, de oudste zus van mijn vader, ging voor in het
gebed bij het kerkhof. Er werden tien wees gegroetjes gebeden voor de zielenrust
van mijn vader. Daarna werd het stil.

Epiloog
Epiloog
Negen jaar na de dood van mijn vader trouwde mijn moeder met de buurman. Ze
verbonden het gemeenschappelijke land en boerden samen in liefde verder. Later
zijn alle landerijen verkocht, behalve het gedeelte het Stukje. Daar grazen nu 13
schapen en 17 lammeren. Ook hebben mijn ouders vier kippen en een grote
moestuin.
Voor kleinkinderen is de boerderij “Op ’t Hoog” een lustoord. Bij zon spelen ze
buiten, bij regen binnen in de stal. De stal is een ook mooie plek om het fietsen te
leren. In huis weet elk kind doeltreffend de doos met Lego bouwstenen onder de
trap te vinden. Er is in al die tijden heel wat af gebouwd.
Mijn ouders zijn bijzonder vitaal en houden de boerderij zeer goed op orde. In 2011
zijn mijn ouders 25 jaar getrouwd en in 2014 is mijn moeder tachtig geworden. Om
dit te vieren heef ze een feest met de hele familie gehouden. In de nieuwe stal.

Zojuist Spaans Bloed in Waterland gelezen. Mooi. Van streekgeschiedenis naar
familiegeschiedenis naar hèt moment uit je jeugd en hoe het daarna weer verder
gaat. Wat een mooi document voor je zonen en hun generatiegenoten.
Monique Kuunders

Achterkant

Zéger Nieuweboer (1964)

Tulpenkoorts in Hem (NH)
Zéger Nieuweboer
1982

Voor Simon en Lukas

Tulpenkoorts in Hem
In het dorp Hem in Noord-Holland woont een tulpenfamilie. Vier broers hebben het bedrijf
van hun vader overgenomen. Piet Obdam, Jan Obdam, Kees Obdam en Ben Obdam. De
tulpenbollen van de firma Obdam worden gekweekt op de goede klei van de droogmakerij de
Beemster. De firma Obdam is voor zijn tijd een groot bedrijf met twaalf hectare tulpenbollen.
Deze tulpenbollen moeten allemaal handmatig uit de grond worden gehaald.
Voor het rapen van de tulpenbollen zijn veel mensen nodig. Tulpenbollen rapen wordt
overwegend door jongens gedaan. Een deel van de jongens komt uit West-Friesland. Een
groot deel komt uit de stad Purmerend en omstreken. Er vindt weinig contact plaats tussen de
jongens uit West-Friesland en de jongens uit Purmerend. Omdat ik uit de Purmer kom, hoor ik
automatisch bij de jongens uit Purmerend. Qua afkomst en belangstelling kom ik meer
overeen met de jongens uit West-Friesland. De jongens uit West-Friesland hebben
raapbroeken. De jongens uit Purmerend rapen in hun spijkerbroek, of bij regen, in hun
regenbroek.
Het werk bij de firma Obdam is strak georganiseerd. Ben Obdam regelt de aankomst van de
tulpenbollen uit de Beemster en organiseert het pellen van de tulpenbollen in de schuur in
Hem. Hij is geboren met het stuur van een vorkheftruck in zijn hand. Jan Obdam zorgt voor
het transport van de tulpenbollen uit de Beemster naar Hem. Piet Obdam is de koning van het
land. Met zijn Holder ploeg ploegt hij de tulpenbollen naar boven. Waarna de jongens de
bollen kunnen rapen.
Kees Obdam heeft één jaar op de Technische Universiteit in Delft gezeten. Kees Obdam is
rustig en kan ook communiceren met mensen buiten West-Friesland. Hij regelt de contracten
en de betaling van de jongens. Iedere dag geeft Kees Obdam met gaasbakken aan, welk stuk
je volgens je salaris moet rapen.
Behalve op zondag, begint de werkdag om zeven uur ’s morgens. Alle jongens krijgen een
vaste plek in de voor van Kees Obdam. De West-Friese- en de Hollandse jongens in aparte
groepen bij elkaar. Piet Obdam heeft ondertussen al voor geploegd, zodat iedereen strak om
zeven uur kan beginnen.
Het systeem is dat Piet Obdam rondjes ploegt en dat de raapjongens van de ene voor in de
ander voor rapen. Bij grote tulpenbollen kan Piet Obdam maar nauwelijks het rapen bijbenen.
Met het gas wijd open, rent Piet Obdam met de Holder ploeg door de voor. Soms moet hij
voor achterblijvers wachten. Piet Obdam kan het slecht hebben dat een deel van de ploeg al
klaar is en zit te wachten.
Op een dag komt Piet Obdam naar mij toe. Ik ben een snelle raper en ik houd het lang vol.
Piet vraagt mij of ik voor de ploeg wil lopen. Ik kijk hem niet begrijpend aan. Hij zegt dat ik
voor de ploeg moet lopen om de achtergebleven bollen op te rapen. Maar een belangrijke taak
is om achterblijvers te helpen. Zodat Piet Obdam met de Holder ploeg door kan gaan en
iedereen aan het werk blijft. Ik vind het goed. Sinds die dag loop ik dertig kilometer door de
klei. Vijftig bedden van 6 rijen breed en 100 meter lang. Ondertussen is wel duidelijk wie de
achterblijvers zijn.

De firma Obdam heeft een handige manier bedacht om de tulpenbollen van het land te
krijgen. De jongens die rapen hebben een eigen bak die ze voort slepen in de voor. Als de
bak vol is moet deze op een pallet op het land worden gestapeld. Op een pallet kunnen vier
keer twaalf tulpenbakken hoog worden gestapeld. Sommige jongens zijn moe en krijgen de
bakken niet meer hoog op de pallet. Zeker met regen wegen de tulpenbakken meer dan
twintig kilo. Nadat een pallet vol is, wordt deze door Jan Obdam op de platte wagen geladen.
Met twee wagens van elk zes pallets vertrekt hij naar Hem.
Op zondag werken we niet. Op werkdagen starten we om zeven uur. Om half tien hebben we
de eerste pauze van half tien tot tien uur. Om twaalf uur is de tweede pauze tot één uur. De
derde pauze is van drie uur tot half vier. Sommige jongens krijgen de pauzes doorbetaald,
andere jongens niet. Dit is afhankelijk van de onderhandelingen met Kees Obdam. Op
zaterdag stopt Piet Obdam om vijf uur in plaats van om half zes.
Na zes werken hard werken op het land zijn de tulpenbollen allemaal geraapt en naar de
schuur in Hem gebracht. Er is daarom een bollenfeest in Hem. Met busjes worden de
jongens uit Purmerend en ik opgehaald. Daar vindt een metamorfose plaats. De altijd jagende
en ploegende Piet Obdam is ontspannen. Hij neemt een biertje, en nog één en nog één. Aan
het eind van de avond is Piet Obdam dronken. Hij is niet de enige. De West-Friese en
Hollandse jongens praten schoorvoetend met elkaar. Op naar een nieuw tulpenjaar.

Achterkant

Zéger Nieuweboer (1964)

Voertaal Spaans
Reisverslag Colombia-Ecuador
Zéger Nieuweboer
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Omslag ontwerp: Marjolein Wortmann

Voor Simon en Lukas

Bogota, Colombia
De reis heeft zijn tol geëist, met een duffe kop zit ik te wachten op de aansluiting naar Quito.
Volgens goed gebruik, zoals ik mijn omgeving vernam, is het vliegtuig twee uur te laat
binnengekomen, zodat de overstaptijd van 3 ½ uur toch niet zo heel gek is. 1 ½ uur een beetje
rondkijken en de Zuid Amerikaanse lucht inademen, wat een speciaal gevoel geeft. Lekker,
aan het begin van een lange vakantie. Eens kijken hoe het gaat om alleen rond te trekken.
Intensief reizen of nieuwe contacten maken of gek worden door eenzaamheid. Ook dat zal de
tijd leren.

Guomote, Ecuador
Ze hebben het wel eens over een voorspoedige reis. Welnu, ik mocht aan den lijve
ondervinden wat dat betekent. Een mooie vlucht van Bogota naar Quito waar het uitzicht op
de bergtoppen en dalen grandioos was. In Quito afscheid genomen van de twee Zweden met
wie ik af en toe een levenservaring had gedeeld. Een taxi bracht me naar de busterminal en
vervolgens werd ik haast in de kraag gegrepen door de chauffeur want ze zochten nog een
laatste passagier. Een half uurtje gewacht en Rio Bamba en op weg naar Guomote. Even een
sfeerbeeldje: Een verlaten plein, met een paar kippen. De spoorrails loopt langs het plein, en
op een hoek staat een groot wit Mariabeeld. De huizen hebben veranda’s, kortom een plaatje
regelrecht weggelopen uit Hollywood. Op één van de veranda’s zit een meisje: Gringa Anita.
Een hartelijk weerzien, zoals men weleens placht uit te drukken. Gigantisch veel kilometers
van Nederland maar toch ook weer zo normaal. Een ontbijtje, de krant, de radio. Heerlijk,
gewoon in een Zuid-Amerikaans dorp. Esta Buena.!
Rio Bamba, Ecuador
De disco dendert door het gesloten raam van hotel Bolivar. Juist deze avond is het feest van
Peter en Piedro. Ik heb de indruk dat hier overal een feest van wordt gemaakt, maar dat is juist
leuk als je als bezoeker van de stad ’s avonds door de straten slentert. Ze hadden allemaal
grote vuren gemaakt en ik heb me even aangesloten bij zo’n groepje. Een beetje rum
gedronken, wat gedanst met een Ecuadoriaanse. Het komt keer op keer naar boven. Wat is het
toch moeilijk om Spaans te spreken. Om moedeloos van te worden. Maar goed, ik oefen en
het gaat al beter.
Cuenca, Ecuador
Wat blijkt: In een bus gaat schrijven heel moeilijk. Een tweede poging om ‘t een en ‘t ander
op papier te zetten, nadat de eerste poging jammerlijk gestrand is in de gaten van het asfalt en
slechte vering van de bus, die me als alles goed gaat naar Macas brengt. Cuenca is een
wonderschone stad. Een riviertje, de Tomobamba, en aan de noordelijke oever talloze
koloniale gebouwen. Deze zijn voor een deel gemaakt van de Inca ruïnen in de stad. Eens
moest dit een pronkstuk van een Inca koning zijn geweest. Nu is dit pronkstuk gereduceerd
tot een enkel muurtje, dat zo onbelangrijk leek, dat er zelfs geen foto van af kan. Verder zijn
in de stad nog veel gebouwen uit de Spaanse tijd te vinden. Samen met een werkelijk
ongelooflijk uitzicht op het Andes gebergte maakt het totaal tot een mooie plaats om te
slapen. Een nachtje in hotel El Inca gezeten. Het sliep geweldig, echter de plekken op mijn
arm laten zien dat het geheel niet vrij was van vlooien was. Maar ach daar komen we ook wel
weer overeen. Je snapt niet dat er zoveel mensen gezond op straat lopen als je een kijkje hebt

genomen op de vleesmarkt. Er wordt heel wat afgesleept met koeien koppen, longen, harten
en andere onderdelen der dierlijk lichaam. Ik moest even schuilen voor de regen en met een
marktkoopman nog een praatje gemaakt. Hij kende een paar woorden Engels, en ik wat
Spaans en samen kwamen we tot iets. Een gesprek zou je het in het uiterste gevoel kunnen
noemen. De eerste malaria pil achter de kiezen en op weg naar de Oriënt. Ann Clark op de
oren en positief ga ik op weg.
Sucua, Ecuador
Voor mijn ogen speelt zich het dagelijks leven van de inwoners van Sucua af. Twee
generaties geleden lieten ze de hoofden van hun vijanden nog in een krimpen tot leuke
mascottes (uit: Kuifje en het gebroken oor), nu zijn ze gekleed in spijkerbroek en T-shirt.
Gisteren een aardige tocht gemaakt in de bus naar Macas. Langs paden, waar een geit nog
voor zijn leven moest vrezen, begeleid door een haag van groen. Onderweg even gestopt om
wat te eten. Ik ben echt niet kieskeurig maar was verbaasd dat er in mijn soep twee
kippenkoppen zaten en een poot, waar de pezen nog uit staken. Onderweg werd nog even
gestopt. De twee chauffeurs lieten hun vervoermiddel in de steek en kwamen terug met
vreemdsoortig beest. Een soort grote rat van een meter lang. Het beest werd met man en
macht in het dashboard kast gepropt. Zeker last van scheurbuik op deze grote reis.
Gualaceo, Ecuador
Een reusachtige deal. Nog nooit zoiets gehad voor mijn geld. Een kamer in het hotel Gran
Gualaceo. Voor 1,80 gulden een grote kamer met douche en eigen toilet. Een goed bed en het
kraakt, zoals ook een echtpaar(?) in mijn directe omgeving mocht ondervinden. Alleen, de
tent sluit om tien uur, dus ja, dat legt beperkingen op als je aan het nachtleven van Gualaceo
wil deelnemen. Nu bestaat dit hoofdzakelijk uit op een bankje zitten in het park en naar de
sterren kijken, dus dat viel wel mee. Het is alleen even het idee. De beroemde (?!) markten
van deze stad en Chordeleg bezocht. Ik heb alleen wat bananen gekocht. Ik heb totaal geen
idee wat goud normaal doet, dus aan het kopen van gouden spullen waag ik me niet. Nog even
leuk gekletst met twee Duitsers, die goed Engels spraken. Ze werkten al zeven maanden in
Ecuador en gaven me een paar goede toeristen tips. De bevindingen hiervan zullen ook in dit
geschrift te lezen zijn. Nog even een laatste coke gedronken en lekker slapen. Oogjes dicht,
snaveltjes toe.
Cuenca, Ecuador
Weer in Cuenca. Een oude bekende ontmoeten. Hetzelfde hotel, hetzelfde bed. Een boek aan
het lezen wat Carla mij gegeven heeft. Terug van een valium verslaving door Barbara
Gordon. Een mooi boek die je zelf ook aan het denken zet hoe je met andere mensen omgaat.
Alleen reizen heeft het voordeel dat je alle tijd voor jezelf hebt en dat je eens rustig na kan
denken. Ja waarom dan. Er is iets wat toch wel vrij frequent door het hoofd spookt en dat is
Dirkje. Ik ben bang om verder met haar te gaan, maar ik vind het ook weer ontzettend fijn om
haar te voelen, te zien, lachen en om samen lekker tegen elkaar te liggen. Voordat ik weer iets
begin of wij iets beginnen, moet ik zelf heel duidelijk nagaan waarom het vorige keer uit is
gegaan. Dat weet ik eigenlijk wel. Het is nooit echt wat geweest. Jezelf voor de gek houden ,
ontzettend op zoek naar aandacht, in een moeilijke periode en andere mensen meegesleurd in
een zwart gat. Ik vond Dirkje lief en wilde lief voor haar zijn. Lief zijn is nog geen liefde.
Bovendien was ze gewoon jong. Onschuldig, gevoelig, afhankelijk, naïef. Meer een grote
broer gevoel dan vriend zijn was het op een gegeven moment. En toen is het uit gegaan. Ja, en

hoe verder. Ze blijft mooi en lief en soms wil ik heel graag bij haar zijn. Dat is geen stevige
basis. Ik kan Dirkje alleen maar pijn doen en eigenlijk als ik heel flink ben, dan zie ik haar
niet meer, zodat ze gelukkig met iemand anders verder kan gaan. Alleen dat wil ik niet. Ik wil
met haar vrijen, haar zoenen, en gewoon met z’n tweeën zijn. Een beetje tegenstrijdig en zie
daar maar een antwoord op te vinden op een bankje in park Chalderon in het stadje Cuenca te
Ecuador.
Incapirca, Ecuador
In Volendam wordt de dijk met uitzicht op de haven volgestouwd met souvenir winkels en
zijn er busreisjes speciaal naar het dorp om alle buitenlanders + inlanders te kunnen
vervoeren. In Lourdes wordt een religieuze gebeurtenis enorm commercieel gebruikt. En tja,
dan Ecuador. Het begrip toerist is nog niet ingeburgerd en ook niet hoe je geld uit zijn zak kan
kloppen. Ik sta op het punt de belangrijkste Inca ruïne van Ecuador te bezoeken. Er bevinden
zich slechts twee restaurants in de omgeving. Verder gaat het leven gewoon verder of er geen
ruïne bestaat. Je moet echt je best doen om er te komen. Eerst met de bus van Cuenca naar
Tempo en dan met een VW busje naar het object. Het busje volgestouwd met normale
mensen, geslachte kippen en zakken met voedsel. Afgezien van twee bordjes aan de rand van
de weg is er niets dat erop duidt dat hier iets interessants is te zien. Ja, als je elke dag moet
werken om te overleven, dan laten die stenen je wel koud. Alleen met wat meer commercieel
besef kun je er een aardige boterham verdienen. Gelukkig gebeurt dat nog niet. Op deze
manier heeft het veel meer charme. De stenen wachten, ik kom.
Alousi, Ecuador
Doodschrik, hartkloppingen, het koude zweet over je rug. Dat zijn zo van die symptomen die
je krijgt als een chauffeur meent de binnenbocht te moeten nemen en daardoor op de andere
weghelft gaat rijden. De weg kronkelt als een gek en is totaal niet overzichtelijk. Eén keer kon
hij nog net een bus ontwijken, die daarop luid toeterde. Ik dacht dat ik het begaf. Bij de andere
passagiers geen spoor van emotie. Ja, ik ben toch verschillend. Vandaag een lekker
praatdagje. De gids sprak Engels en had door heel Amerika gezworven. Twee uit Noorwegen
gesproken, die in Mexico gestart waren en nu naar het zuiden gingen en met twee Aussies
gewacht op een bus en samen in een truck weer naar de meer bewoonde wereld gereden.
Gesprekjes, ook al zijn ze zo standaard, zijn gewoon aardig. Iemand om tegen aan te kletsen
en te merken dat stembanden nog werken. Het geeft een lekker gevoel, zo’n dag. Mooi weer,
leuke mensen en een mooi stadje waar ik een goede kamer heb. Morgen met de trein naar
Guayaquil.
Guayaquil, Ecuador
Een belevenis. Een tocht per trein van Alousi naar Duran. Vraag: Hoe kom ik met een trein
een berg af. Oplossing: Gewoon haardspeldbochten in de rails, die door de trein genomen
worden door afwisselend voor en achteruit op een traject te rijden. Ja, het is een manier en wel
leuk om te zien als je op het dak van de trein zit. Onderaan het station dat langzaam dichterbij
komt. Ook weleens wat anders om op het dak te zitten. Alleen je wordt er erg goor van.
Stoom en oliedampen komen langs je neus waaien. Maar goed, dit kan je in Nederland niet
doen. De N.S. ziet je al aankomen. In de trein geven moeders kinderen de borst, worden luiers
verwisseld en wordt er driftig gehandeld. Bij het station stappen de kooplieden op de trein.
Een kilometer verder stopt de trein, zodat ze weer terug kunnen lopen, met lege borden.
Ontzettend veel keer gestopt, maar uiteindelijk na 8 uurtjes treinen in Duran aangekomen en

daar de Ferry genomen naar de grote stad. Eerst vijf hotels langs gelopen die alleen vol zaten.
In de zesde kreeg ik een hok zonder ramen en leg me tevreden ten ruste.
Guayaquil, Ecuador
Even bla, bla. Zachtjes wuiven de palmen langs de boulevard. Talloze paartjes vinden hier
elkaar (weer), hun verhitte hoofden afgekoeld door een zacht avond briesje die over de Rio
Bamba komt aangewaaid. Soms wilde ik dat ik één van hen zijn. Op de rivier een boot en
daarop ik, met een glas lokaal vocht, bier. Een mooie avond, rustig, met muziek op de
achtergrond. Ja, dan denk je weleens, wat geeft iemand het recht dat hij zoiets kan
veroorloven. Duizenden mensen werken keihard, enkel om te overleven. Een student uit
Nederland heeft genoeg centen om eens even naar Ecuador te gaan. Ik heb het geluk gehad
dat in Nederland mijn wieg stond en niet in een krotwoning van Guayaquil. Wegens gevaar
voor eigen leven kan ik die niet eens bekijken. En tja, wat geef je aan bedelaars. Elke keer
weer, smekende blikken richting gringo. De wereld zit zo scheef in elkaar. Wat doe je om die
recht te zetten? Wil je eigenlijk wel een deel van de luxe afstaan. Keuzes maken op
wereldschaal. Nederland is zo schijnheilig. 1% van het bruto nationaal product naar
ontwikkelings samenwerking. 70% van dat geld vloeit weer terug via salarissen van
Nederlands ingenieurs en materiaal. En tja, dan de projecten. Ze geven haast nooit een
blijvende bijdrage. Er zijn maar weinig goede projecten. De derde wereld landen betalen 1,5
keer zoveel aan rente, dan dat ze uit ontwikkelingshulp krijgen. De wereld zit scheef in elkaar.
En tja, wat doe ik er zelf aan, maak ik mijn spaarcenten over op een goed doel? Nee. Probeer
ik wezenlijk het lot te verbeteren van mensen in mijn directe omgeving? Nee. Eigenlijk kan
dat niet, kan dat niet. Ook nog even wat aardigs op deze dag. Huize Op ’t Hoog opgebeld.
Mijn moeder neemt op en zegt, goh wat leuk dat je op mijn verjaardag komt feliciteren. Ik
kijk op mijn horloge, zie dat het 6 juli is, en zeg, ja gefeliciteerd! Een schot in de roos, en dat
zonder dat ik wist welke dag het was. De verjaardag, helemaal vergeten. Soms is geluk of
toeval een kostbaar iets.
Playas, Ecuador
Het cliché: Buitenlander verschijnt samen met vrouwelijk autochtoon uit de hotelkamer.
Monica, een meisje die in het park naast me ging zitten, vroeg me of ze me vergezellen mocht
naar het hotel. Ietwat wantrouwig zei ik ja, we hebben een tijdje Spaans proberen te kletsen,
waarna zij zich op het andere bed ten ruste legde. Ik hield de kostbaarheden bij elkaar en ’s
morgens zei ik ”Tjau” tegen haar. Toch weer niet zo’n cliché. Vandaag naar het strand. Het is
net zoiets als Zandvoort in november bezoeken. De zee blijft, dat staat vast. Alleen de echte
strand atmosfeer ontbreekt. Veel strandtenten zijn dicht, hoewel de temperatuur toch
aangenaam is. Morgen een duikje wagen.
Bahia, Ecuador
Ja, van dat duikje is weinig gekomen. Eigenlijk had ik er gewoon de smoor in. Ik had goede
plannen om zes uur op staan, en de werkelijkheid was dat ik met moeite voor tienen het hotel
kon verlaten. En dat terwijl ik 14 uur in bed had gelegen! Gewoon ontzettend sloom, wat
voortkwam uit een wat negatieve stemming. Alleen reizen kent zijn up en downs. Vanmorgen
was er duidelijk een dip. Steeds maar weer alleen eten, slapen, genieten en ongerief hebben
gaat op gegeven moment tegen staan. Een beetje langs het strand geslenterd en nagedacht
over de route. Ik kwam erachter dat ik niet eens zoveel tijd had, om naar Esmeraldas gaan.
Oorspronkelijk was ik van plan om via Bahia, al lopend en liftend, naar Esmeraldas te gaan

Dat was iets te veel van het reizen, vooral omdat op bepaalde stukken geen weg bestaat. Je
bent dan aangewezen op een boot en het is onzeker wanneer die gaat. Toen de bus maar naar
Bahia genomen. Eerst een behulpzame Ecuadoriaanse, die het wachten veraangenaamde. In
de bus zat iemand die 11 jaar in New York had gewoond en nu 6 maanden in Ecuador zat
vanwege een vriendin. Hij ging nu de familie van zijn vriendin bezoeken. Toen hij de bus
verliet kwam een andere jongen naast me zitten die zijn Engels wilde uitproberen. Ik weet nu
dat hij 7 broertjes en één zuster heeft, maar dat was ook maar meer omdat ik een beetje
Spaans ken. Maar goed, de bereidheid was daar. Ik wilde ergens uitstappen omdat ik de naam
Bahia had horen roepen. Een vrouw trok me even aan de arm en knikte nadrukkelijk nee. Een
klein gebaar, toch heel mooi. De passagier naast me maakte een kruisteken toen de bus de
terminal verliet. Wat extra bescherming bij deze busritten kan zeker geen kwaad. Alleen niet
genoeg, want na een uur rijden was de diesel op. Wat overgeheveld uit een andere bus en alé
en route. Bahia is een aardig dorpje. Zaterdag avond, de enige bioscoop moet vertier brengen.
Langs de waterkant zijn tafeltjes, waar je wat kan eten. Een vriendelijk sfeertje. Eén hotel was
vol, een ander niet te vinden. Uiteindelijk in pension Victoria terecht gekomen. Een reuze
kakkerlak wacht me op. De eigenaar, of daar een zoon van, doet slaperig de deur open. Una
habitation? Ja dat is wel mogelijk. Doet een poging zijn ogen wat verder open te doen en wijst
me de weg. Echt een hok met tafel en stoel, welke hulpmiddelen worden gebruikt bij dit
geschrijf. De mens is en blijft raar. Zes uurtjes in de bus en de stemming is weer met sprongen
gestegen. De oorzaak? Gewoon wat contact. Dat heb ik gewoon nodig anders verval ik in een
dommelende waas. Dat het maar niet meer zal gebeuren. Mooi landschap trouwens onderweg.
Ik kruip onder het muskieten net en droom zacht. Zelden zo’n mooie vrouw gezien in de bus.
Zwart lang haar, gele jurk. Je ogen blijven er gewoon aangekleefd. Daar ga ik maar van
dromen, lijkt me.

Esmeraldas, Ecuador
Tussen twee wc bezoeken , is het mij gelukt om Esmeraldas te bereiken. Het was een geluk
dat er heel dicht bij de busterminal een wc was, anders was er een ongelukje gebeurt. De edele
lezer raadt het al, ik ben aan de diarree, en niet zo’n beetje ook. Ik zal verdere details achter
wege laten maar ik eet alleen nog maar brood, bananen en water. Vanavond nog een leuke
ontmoeting. Twee mensen begonnen een gesprekje en op het laatst stond er zo’n man of tien
om me heen. Eentje sprak redelijk Engels, zodat er ook nog enige conversatie mogelijk was.
Mr Sanchez was de animator van het geheel, en volgens hem gaan we morgen met z’n allen
naar de discotheek voor de chicas. Toch lekker twee uur onzin gekletst en een foto om het
tafereel te vereeuwigen. De eerste vrienden in Ecuador, zoals ze zichzelf noemen. Voor de
hotelkamer zit de hele familie hoteleigenaar t.v. te kijken. Een of andere actiefilm met veel
herrie. Ik hoop dat ze om twaalf uur de uitzending stoppen. Dat zou ik wel fijn vinden.
Esmeraldas, Ecuador
Een lekkere nacht. Een nacht om naar huis over te schrijven. Tjee. Drie keer door mijn bed
geklapt. De hele nacht een lijndienst onderhouden naar het toilet en om acht uur gewekt
worden door de politie voor een paspoort controle. Echter dit niet zo’n sterke begin leverde
toch een prachtige dag op. Ik ging naar het strand van Atacames, en raakte in gesprek met een
peace volunteer uit Costa Rica en haar vriendin. Ze waren voor een korte vakantie in Ecuador
en hadden een nog veel wilder reisschema dan ik had. In twee weken vier keer op en neer van
Noord naar Zuid. Ik maakte tenminste nog een rondje. Anyway, lekker aan het strand gelegen,
voor het eerst van leven gezwommen in de Grote Oceaan. Een beetje gekletst over Peace

Corp life en andere onderwerpen. Gewoon, gezellig sfeertje. De zonsondergang gezien,
terwijl je een garnalen soepje aan het eten bent in een strand restaurant. Lekker decadent en
dat voor budget travelers. Heerlijk. Door het strandfestijn was ik te laat voor de disco
afspraak. Er was niemand meer op de afgesproken plek. Zelfs in Latijns Amerika is een uur
wachten wat te veel van het goede. Eigenlijk maar goed ook dat de disco niet doorging, want
je wordt lekker sloom van zo’n dagje strand, vooral als je bedekt bent met haast derde graads
brandwonden. Een positieve dag. ’s Avonds nog even in het park gezeten en gekeken hoe het
leven van Esmeraldas gelijk een film voor je ogen ontvouwd. Wauw, wat een zin. Esmeraldas
is een leuke stad, veel zwarten en dat geeft een relaxed sfeertje. De vriendin van de Peace
Corper was ook een negerin. Ze had vriendschap gesloten met een indiaan, maar wilde niet
met hem trouwen omdat ze “cuy” (cavia) niet lekker vindt, of beter, een afgrijselijk gezicht
vindt. Op de manier , zoals ze dat zei. We moeste zo hard lachen: “No, I’m not going to marry
that cuy man”. Nog even de tranen uit mijn ogen vegend, luister ik met een half oor naar de
bulderende fan ongeveer een meter verderop. Je hebt hem nodig om de muggen weg te
houden, maar anders. Ik haat fans.
San Lorenzo, Ecuador
Je ziet weleens van die natuurfilms, een groepje mensen in een kano over de rivier. Vandaag
mocht ik ook dat genoegen hebben. Met de bus een zeer hobbelige vier uur naar Tola en
vandaar met de boot naar San Lorenzo. Twee uur tussen het mangrove bos varen. Ik vond het
een mooie ervaring. Ondertussen een aantal passagiers opgepikt en afgezet in wat dorpjes
onderweg. San Lorenzo is niet mooi, gewoon een gat dat niet over de weg te bereiken is.
Maar het heeft wel charme. Hier leeft het. Nog meer dan in andere steden is het een spektakel
om gewoon langs de kant te zitten en het dagelijkse leven te bekijken of beter te bewonderen.
Deze stad bestaat voor 100% uit zwarten en dat is iets wat ik niet verwacht had in Equador.
De traditionele beelden van Indianen in de Andes doemen op, maar niet van vissers in kano’s.
Toch is dit ook Equador. Een gevarieerd land en ik mag het allemaal bekijken. Er wordt
stevig gedronken op zo’n normale dinsdagavond. De café bevolking bestaat slechts uit
mannen, zoals in vele andere culturen. Latijns Amerika kent wel een hele sterke
mannencultuur met veel macho’s. Als man hoor je er eigenlijk niet echt bij als je naast je
vrouw niet nog een minnares hebt. Daar wordt normaal over gesproken. De vrouwen
daarentegen moeten natuurlijk hun mannen eeuwig trouw blijven, hoe kan het ook anders. Het
katholicisme sluit in zekere zin wel aan bij de volksaard of ja, is de volksaard het gevolg van
religie? De man op een platform en de vrouw bescheiden op de achtergrond. Kinderen ter
wereld brengen en het normale werk. Ik heb het idee dat vrouwen hier toch iets minder hard
moeten werken dan bij de Indianen het geval is. Dat is helemaal beestachtig. Er valt nog een
hoop te emanciperen. Het is vreselijk moeilijk om de verhoudingen te doorbreken. Zelfs in het
progressieve Nederland lukt het slechts heel langzaam. Ik betrap mezelf er ook meermalen op
dat ik zo lekker traditioneel denk. Laat ik daar maar over nadenken in een diepe slaap.
Quito, Ecuador
Een verbijsterd mooi ritje. Dat kan je wel stellen. Per autoferro van St Lorenzo naar Imbara.
Een autoferro is een gewone autobus met een onderstel geschikt voor een rails. Gisteren was
de “trein” van de rails gelopen. Alle passagiers, waaronder een aantal estrangeros , moesten
een volle dag wachten. Eigenlijk zou de trein om zeven uur vertrekken. Uiteindelijk was het
half tien voor we vertrokken, nadat eerst nog de werkzaamheden van het op de rails zetten
was bewonderd ( dit is geen Nederlands). Boven op de trein, samen met twee Zwitsers en een
Duitser. De Duitser reisde alleen en kwam uit Mexico. De twee Zwitsers, een stel, waren al

tien maanden aan het reizen. Het hoeft niet altijd een genot te zijn als je wat mensen treft . Dat
bleek nu het geval te zijn. Ik liet ze maar. Duits geklets en richtte mijn aandacht op de
omgeving. Die veranderde in omgekeerde volgorde als de reis van Alousi naar Guayaquil. De
kans hierop is ook vrij groot als je bedenkt dat ik ook de omgekeerde richting volgde. Alleen
hier was de natuur een stukje mooier en de rail constructie nog ingenieuzer of
angstaanjagender. Over de rand van het dak kijken naar een diep afgrond. Lekker eng. De bus
gepakt naar Quito, wat gegeten en toen op zoek naar het hotel waar ik vrijdag Anne en
Rebecca zal treffen om te gaan hiken, oftewel een vulkaan beklimmen. Echter het hotel was
niet makkelijk te vinden. Na informatie ingewonnen te hebben bij een hoertje en een
politieagent kwam ik bij het juiste huis terecht. Maar helaas, vol. Tja, om half twaalf wordt
het moeilijk om een hotel te vinden. Uiteindelijk hier terecht gekomen voor 2000 sucre (=
8,00 gulden). Een luxueuze kamer met eigen toilet en douche. Een ware rijkdom. Jammer dat
ik met mijn ogen dicht slaap, anders kan ik het heel nog eens intens bewonderen. Tja,
sommige dingen zitten gewoon tegen in het leven. En met deze optimistische kreet zou ik
graag deze goed bestede dag willen besluiten.
Quito, Ecuador
Het mag een wonder heten. Vanmorgen vroeg opgestaan (7.00 uur) en heel actief al mijn
kleren gewassen. Dit was een dringende noodzakelijk, want ik was overal uitgerend. Het
betekende wel in een kort broekje door Quito lopen omdat de enige lange broek aan de lijn
hing. Niet echt lekker, zo tegen de avond als het ongeveer 10 graden Celsius is. Vandaag een
beetje door Quito gelopen. De Virgin , een beeld op een heuvel, bezocht. Er werd aangeraden
om met de taxi te gaan omdat het gevaarlijk zou zijn om naar boven te lopen. Toch maar de
wijze raad opgevolgd en met een taxi naar boven. Terug meegelifd met een truck. Heel
toevalling de twee Zweden weer tegen gekomen uit het vliegtuig. Zij waren naar de
Galapagos geweest ($1000 elk) en stuurde hun filmrolletjes naar huis. Even mee koffie
gedronken en wat reis ervaringen uitgewisseld. Ze waren van plan naar het zuiden te trekken.
Peru, Chili en dan weer via Brazilië naar Midden Amerika. Een aardige onderneming en je
moet aardig wat centen hebben. Ik kon mijn horloge inruilen tegen twee truien. Ik wilde twee
truien en een hoed, maar de deal ging niet door. Jammer en dat voor een horloge van 25
gulden bij de Kijkshop. Een andere keer maar weer eens proberen. Er schijnen hier heel wat
buitenlanders te blijven hangen. Aangetrokken door de leefwijze zetten ze hun leven in
Ecuador voort. Ik kwam een Duitser tegen en het leek net een zwerver. Stonk naar alcohol.
Hij woonde hier zes jaar en was met een Indiaanse getrouwd. Het beviel hem uitstekend en af
en toe trad hij op als reisleider voor natuurlijk Duits talige. Een brief gekregen van Steven.
Wel leuk, een berichtje van ver. We hadden dat van te voren afgesproken en ik heb ook een
brief poste restante naar Marokko gestuurd.
Quito, Ecuador
Naast me ligt Anne, ze pakt nu een beetje Nivea en ik word teder op mijn rug ingesmeerd.
Wat een luxe voor een alleen reizende budget traveler. Het blijkt dus dat ik Anne ontmoet heb
+ halve familie Stael. In tegenstelling tot mijn eerdere levenswijze, nu een lekker luxe geleefd
op kosten van Stael. Een geweldig gevoel. Hotel Colon, één van de top hotels van Quito. Ik
wilde pas om vijf uur Anne zien, echter zij had andere plannen. ’s Morgens werd ik al van de
straat gesleurd om samen koffie te drinken. Weer een leuk samenzijn. Ervaringen uitwisselen
en daarna wat praktische zaken uitgevoerd. Toch maar mijn horloge geruild tegen twee truien.
Voor het omhulsel van de camera kan ik twee truien, een hoed en een tapijtje krijgen. Een
goede deal, maar hoe sleep je al die truien naar Nederland en wat moet je ermee. Je blijft aan

het truien dragen. Ik hoop dat het een koude winter wordt. Deze zin kwam (mede) tot stand
door inbreng van mevrouw A. Stael. Sorry A.L.A.M. Stael goed katholiek met een M
eindigend. Lekker gegeten en met een volle maag tevreden de nacht begonnen. Alleen het
slapen is minder. Hoe dat? Dat komt een andere keer op papier anders krijg ik geweldige ruzie
met mijn bed slaap. Nog even vermelden dat mijn zak is doorgesneden (broekzak). Ik was
echt verbaasd en heb het totaal niet gemerkt. Gelukkig hebben ze mijn walkman maar niet te
pakken gekregen.
Pinchincha, Ecuador
Een adembenemende tocht in de meest letterlijke zin van het woord. Eerst afscheid genomen
van de ouders van Anne en toe met een truck naar LLoa. Vandaar de Pinchincha beklommen.
Het is erg hoog, 4600 m, waardoor het vreselijk vermoeiend is om een rugzak op de vulkaan
te beklimmen. Een stukje lopen en dan weer stilhouden om uit te rusten. We zitten nu in een
‘refuge’ een hut met ongeveer 20 anderen. De hut ligt net onder de kraterwand en morgen
dalen we af in de vulkaan. De hut is zeer eenvoudig. Geen water en geen elektriciteit. Dat
betekent een malaria pil met rum doorspoelen en vroeg naar bed. Het slapen zal we lukken.
Alleen een Frans gezin is een ongewisse factor. De kinderen slapen boven ons en ze zijn met
de auto naar boven gekomen. Ze zijn nog zeer levenslustig. Maar hopen dat de hoogte ook vat
op hun krijgt. Bij het laatste restje daglicht worden deze woorden op papier gezet. Zoals heel
het jaar gaat de zon om half zeven onder en dat betekent in deze berghut gewoon naar bed.
Banos, Ecuador
Vanochtend vroeg opgestaan om in de krater af te dalen. Het was bitter koud toen ik opstond,
de bloemen zaten op de ramen. Een ijzige wind, maar ala, daar gingen we. Alle kleren aan,
sjaal om en nog vreselijk koud. Toen we over de kraterwand heen waren werd het weer wat
beter. Beschut tegen de wind, maar toch nog koud. En dat in Ecuador. We zijn niet helemaal
naar de kraterbodem afgedaald, want dat was iets te veel van het goede. Normaal gedroegen
we ons als hartpatiënten. Een paar stapjes en dan weer uitrusten. De hoogte mist zijn
uitwerking niet. In de krater een beetje rondgekeken en een paar plaatjes gemaakt. Toch wel
apart om een krater af te dalen. Zwavel in je neus, lava onder je voeten. Na een uur in de
krater weer naar het stadje LLoa afgedaald. Daar even wat aardappelen gegeten en wat
bananen. Via wat bussen terecht gekomen in Banos. Ik weet nog wat ik ga doen of baden of
direct door naar de jungle. Het eerste is wel aanlokkelijk en dat zal het hoogstwaarschijnlijk
wel worden. Een vreemdeling in de bus die geen stom woord terug zei. Je hoeft geen
conversatie te voeren maar altijd worden wel een paar woorden uitgewisseld. Where you
from? How long have you been traveling? Which places are you heading for? Hij zei echter
niets. Vreselijk onbeschoft. Nu weer alleen op reis. Lekker alleen in bed, want met Anne is
een ramp. Ze ligt dicht tegen me aan en dat wil ik niet. ’s Avonds gezegd dat ik wel apart
onder de deken ging slapen. Midden in de nacht toch maar weer onder één deken want ik
bestierf het van de kou. Als ik naast Anne ligt, dan wilde ik heel graag dat Dirkje er was.
Gewoon ontspannend met z’n tweetjes en zo vertrouwd. Goed genoeg gemijmerd en weer
terug naar de realiteit. Naast me ligt een familie met een giechelende puber en een baby. Dat
kan lol geven vannacht.
Banos, Ecuador
Ja, heerlijk een dagje uitgerust in Banos. ’s Morgens naar een heet water bad gegaan onder
een waterval. Lekker zonnetje en jij in een bad dat een beetje naar zwavel stinkt en zo’n 25-30

graden Celcius is. Om heel erg loom van te worden. Daarom is Banos een favoriet
vakantieoord. Lekker genieten en echt helemaal niets doen. Veel vreemdelingen in bad. Een
Brit en twee Amerikanen. Gewoon wat dingetjes uitgewisseld. De normale vragen (zie
gisteren) en deze antwoorden gewoon heel braaf. Zij waren net als ik gewoon vakantiegangers
die niet een half jaar door Zuid Amerika zwerven. Atacames heeft wel effect gehad, want ik
ben nu net een reptiel. Even een nieuwe huid krijgen en de oude valt er in vellen af. De
almuerzo’s en merienda’s komen m’n neus uit, vandaar dat ik nu á la carte bestel. Wel
duurder, 3 gulden, voor soep, rijst en bier, maar het is wel beter te eten. Ik wilde vanavond
cuy (cavia) gaan eten, maar dat is alleen mogelijk op zondag en vrijdag. Ik weet niet of ik er
erg rouwig om moet zijn. Het schijnt heel lekker te zijn. In de middag een grote wandeling
gemaakt, samen met twee jongens, die meewerkten aan de alfabetisering campagne. Aardig in
het Spaans gepraat dat steeds beter gaat. Eén van de jongens heeft me een beetje over de
campo rondgeleid. Terug naar Banos in de stromende regen, vergezeld van een boer die
terugkwam van zijn akker. Doornat, maar tevreden terug naar Residential Dehecia. Wat
voorbereidingen getroffen voor de verdere reis. Toch wel geschrokken van de
stoutmoedigheid van de heren dieven door zomaar mijn broekzak open te snijden. Daarom
maar kippengaas gekocht om te voorkomen dat ze mijn rugzak doorsnijden. Lekker een beetje
aan het knutselen geweest. Een mooi souvenir gekocht: een groot kapmes. Heel mooi. De
familie hiernaast is vertrokken, dus dat wordt een goede nacht. Morgen naar Tena.
Misahuali, Ecuador
Twee Fransen op mijn kamer. Een stel nog wel. We zaten met z’n drieën in de bus en gingen
naar hetzelfde hotel. Nog één kamer vrij met drie bedden. Ja toen was het besluit snel
genomen. Als ze maar een beetje hun gemak houden. Morgen op jungle tour. Langs
uitgesleten paden een ritje maken door de jungle. Samen met vier Fransen , een Brit en een
Ierse. Drie dagen lang niets dan groene lianen, bavianen, vlinders en orchideeën. Of, zo stel
ik me dat ongeveer voor. De aapjes zijn al een hele tijd verdreven uit dit gebied, dus dat gaat
niet door. Blijft over de orchideeën en de vlinders. Gewoon een beetje lopen en een beetje
kanoën. Het zal wel heel leuk zijn. Samen met de vier Fransen gegeten. Ik wordt (zonder t) er
helemaal gek van. Al die talen. Denk je eindelijk een paar woordjes Spaans te kennen, en dan
hoor je ineens overal Frans. Om moe van te worden . Het is een mooie traditie om veel talen
te hebben in Europa, maar efficiënt is het niet. Ik moet toch maar weer een wat bijspijkeren.
Ook een Zwitsers meisje ontmoet die vier talen, Engels, Duits, Frans en Spaans vloeiend
sprak. Ongelooflijk. Dan kom ik aan met m’n Engels, met Amerikaanse tongval, wat Duits,
een beetje Frans en nog minder Spaans. Er valt nog een hoop te leren. Met deze gedachte stap
ik het bed in.
Jungle, Ecuador
The Jungle Tour – Part I
Starring: Pablo (chief), Sylvie, Emanuel, Sylvie (tambien), Laurent, Olwin, Philip, Me.
Vanmorgen, vol goede moed vertrokken op deze jungle tour. Pablo is onze gids en dit verhaal
wordt geschreven bij het kaarslicht, terwijl we met zijn allen rondom een jungle tafel zitten.
Het is een gezellig sfeertje. De gids praat Spaans met wat Engels, vier Fransen waarvan twee
Engels spreken, twee Britten en ik. Voertaal, Frans, Engels en Spaans. Om moedeloos van te
worden. Vandaag zes uur door de jungle gelopen en dat was heel aardig. Je hebt toch het
gevoel dat het echt is, hoewel al veel mensen je zijn voorgegaan. Na de wandeling
aangekomen bij het kampement. Een tafel, twee bankjes en zes huisjes. Planken met een dak

van bananen bladeren. Alleen de Chiquita meisjes ontbreken nog, anders was het volmaakt.
Even gezwommen in de rivier om het stof af te spoelen. Een rivier met een grote, sterke
stroom, waardoor het moeilijk is om de overkant te bereiken. Ik ben niet verdronken, getuige
dit geschrijf. Nog even kletsen met een lokaal alcohol drankje en dan naar de houten vlonder.
Ze zitten me een beetje op te jutten. Het is niet zo dat iedere gids genoemd wordt in de Lonely
Planet South America on a shoestring. Ik word omgekocht met alcohol, om een goede brief
naar de redactie te schrijven. Het is geen slechte gids. We hadden het zat slechter kunnen
treffen.

Jungle, Ecuador
The Jungle Tour – Part II
Regen, regen en nog eens regen. De hele nacht kletterde het hemelse water op het
bananendak. Het is gek, maar hoe harder de ondergrond, des te meer ik ga dromen. Ik slaap
onrustiger en onthoud des te meer. Dat zal het zijn. Steeds als de ene zij beurs dreigde te
worden, even omdraaien, luisteren naar het ritmisch getik van het water, en dan weer
inslapen. De volgende morgen, deze morgen van deze dag dus, ontbijtje en op pad. Door de
jungle. Eerst met een verschrikkelijk klein kanootje (tje) naar de overkant. Lekker wankel en
haast onvrijwillig in het water terecht gekomen. Dat was niet zo heel erg, want op de tocht
door het bos werd iedereen zo nat alsof je gewoon een duik in El Rio had genomen. Toch wel
aardig, de jungle, maar al die bomen beginnen op een gegeven moment te vervelen. Het is
goed dat ik geen vijf daagse reis geboekt heb, wat ik oorspronkelijk van plan was. Wat
plantjes gezien en toen weer terug over de gevaarlijk kolkende rivier. Doodsangst bekroop
onze harten toe we de woeste watermassa voor ons zagen. Een klein bootje probeerde onze
richting op te komen. Af en toe verdwijn het uit het gezicht, door de golven van het
rivierwater. Slechts de indiaan was zichtbaar die met moeite het kleine bootje stroomopwaarts
op roeide. Met afgrijzen kijken we naar het tafereel. Het idee dat we met dat ding naar de
overkant moesten. Schrik om ons hart, koude rillingen op de rug. Misselijk van angst. Tot
onze grote opluchting hoorde we op een gegeven moment het bekende geluid van Yamaha
buitenboord moter. In de bocht van de rivier, doemde de punt van een grote kano op. We
waren gered! De boot bracht ons veilig naar het kamp. Uitgeput vielen we op ons bed.
Otobalo, Ecuador
De laatste dag van de barre jungle tour. Met de moter kano terug naar Misuali. Wel aardig in
zijn geheel, maar een beetje te voorspelbaar. Dat was wel te verwachten, maar om te zien dat
de verwachting uitkomt is toch een hele schok. Om half drie vertrokken uit de Jungle stad en
na verschrikkelijk bussen kwam ik om vijf uur ’s morgens in Otabalo aan, precies op tijd voor
de dierenmarkt. Met kringen onder de ogen eventjes de talloze schapen, koeien en varkens
aangekeken. Een mooi gezicht, alleen Ecuador bestaat voor een groot deel uit toeristen en dat
is op deze markt ook wel te zien. Ik vind het leuk om een paar mensen te ontmoeten, maar
zoveel, nee. Zelf ben ik natuurlijk ook de grootste tourist die er bestaat, maar die gedachte
laat ik maar even buiten beschouwing. Wat spulletjes kopen op de markt, een hotel zoeken en
heerlijk slapen. Ja gewoon het ritme aanpassen voor als ik weer naar Nederland ga.
Otabalo, Ecuador

Het kopen van een vloerkleed is geen sinecure. Daar ben ik vandaag wel achter gekomen. Een
groot spel en kijken wie wint. Om acht uur begon ik met bieden voor een vloerkleed. Ik
10.000 sucre, de verkoper 22.000 sucre. Ik kwam tot 12.000 en hij tot 15.000. We kwamen
niet tot overeenstemming en ik ging weg. Om kwart over negen weer bieden. Ik 12.000 en hij
13.000. Na een half uurtje zaken we op 12.000 en 12.500. Hij wilde niet lager en ik ging een
hotel zoeken. Om 12.00 uur zat hij weer op 13.000 en zei dat het de minimum prijs was. Om
één uur ging hij door de bocht en ik kreeg het voor 12.000 sucre. Puf, wat een moeite voor 2
gulden, maar dat is het spel. Steeds weer terugkeren. Heel leuk. Vanmiddag even wat slaap
ingehaald van de afgelopen nacht. Ook nog naar hanengevechten geweest. Weinig spektakel,
veel gokken en veel drinken. Dat laatste geldt voor de hele bevolking. Er was één of ander
feest en werd gedanst op straat. Hier en daar lagen mensen uitgeteld door de drank. Of beter
mannen. Eén en al salsa en maar “baljar”, dansen dus. Alleen de mestiezen dansen op straat,
de Indianen kijken toe. Ongeveer vijf keer de Duitsers tegen gekomen die ik in Quito
ontmoet had. Het begint vervelend te worden. Toch maar niet met hen de bar ingedoken maar
gewoon een beetje door de straten van Otabalo geslenterd, om te kijken wat de mensen ’s
avonds doen.
Quito, Ecuador
Steeds weer terugkeren naar het oude nest, Quito. Vanochtend de bus gepakt naar Cotachaci,
om het meer van Cuicocha te bekijken. Dit meer is een oude vulkaan krater die gevuld is met,
hoe kan het ook anders, water. Naast me zat een Francaise met dezelfde plannen, en samen
een beetje langs het meer gelopen. Lekker zonnetje en mooie omgeving. Eerst over heuvelrug
gewandeld en daarna door de bush terug. Aardig wat schrammen opgelopen op mijn
gebruinde benen. In ieder geval, ik kan laten zien, dat wat hier op papier komt geen onzin is.
Terug met een truck meegelifd naar de doorgaande weg. En ja hoor, daar zaten ze, de eerste
Nederlanders sinds ik hier in Ecuador ben. Achterin een truck. Daarna naar Cotacuchi, om
naar leerwinkels te kijken. Een heel mooi leren jack gezien voor 240 gulden, maar hij was iets
te klein, jammer. De Française had sapato’s (schoenen) gekocht. Met wat bussen in Quito
aangekomen en daar het befaamde gringo hotel, Gran Casino, genomen. En ja hoor, daar
waren er ze weer. Twee extra Nederlanders. ’s Avonds de reiservaringen uitgewisseld bij het
genot van een lokaal brouwsel. Het is net of je in een café in Utrecht zit, om maar een stad te
noemen. En dat 16 uur vliegen van deze Nederlandse stad. Een leuke avond.
Quito, Ecuador
Ja eigenlijk had hier een heel andere plaats moeten staan. Ik was van plan om vandaag naar de
grens te gaan met Columbia, maar ja, daar is weinig van terecht gekomen. De dag een beetje
gevuld met kleine regel dingetjes. Een tas gekocht en naar hotel Colon gegaan om mijn
spullen op te halen. Daarna wat goud gekocht die ik later voor dikke duiten in Nederland ga
verkopen (hoop ik). Een broek gekocht op de markt. Later bleek deze veel te klein te zijn en
heb hem maar weggegeven aan een zwerver. Toch nog een weekje rondlopen met gaten in
mijn broek. Ach wat geeft dat ook. Ik ken hier niemand en het maakt allemaal niets uit. De
avond gevuld met de conversatie met twee Duitsers. Een paar pilsjes gedronken en ik voel
wel dat ik daar niet meer aan gewend ben. Enigszins beschonken komen deze letters op
papier. Maar goed, ik heb mijn walkman weer en onder het genot van edele muziek leg ik
mijn lijf ten ruste.

Ipiales, Columbia
Mijn bed staat in Columbia. Een nieuw land met nieuwe kansen. Alleen het begin verliep wat
chaotisch. De bus naar Tulcan genomen. De laatste plaats in Ecuador voor de grens. Ik
arriveerde te laat om nog de grens over te gaan, omdat die alleen tussen zes uur ’s morgens en
zes uur ’s avonds open is. Echter een paar mensen gingen met de taxi naar de grens en
vroegen of ik mee ging. Ik zei dat de grens gesloten was, maar zij beweerden dat het open
was. Aangekomen bij de grens bleek deze evenwel gesloten te zijn. Ik moest 300 sucre
betalen en gaf een biljet van 5000 sucre. Ik kreeg maar 4000 sucre terug en de man verdween
in het duister. Kut! Het bleek dat ik morgen weer naar de grens moet terug keren om mijn
paspoort af te laten stempelen. Nu een hotel genomen, ongeveer vijf kilometer van de
“frontera”. Lekker efficiënt dus alles maar. Voortaan geloof ik geen mens meer. Trouwens
afwachten wat ze aan de grens zullen zeggen. Eerst de bagage overbrengen en dan een
stempeltje halen. De ideale manier om “grass” over de grens te smokkelen. Ik zie wel.
Eigenlijk verliep de hele dag niet vlotjes. Vanmorgen naar de bank gegaan om een traveler
cheque te wisselen. Een uur in de rij gestaan en door een hapering van de pen was mijn
handtekening niet goed genoeg. Ik zette hem daarna diverse keren op een ander stuk papier,
maar dit trut achter de balie ging niet akkoord. Toen maar het kantoor van American Express
om een nieuwe cheque op te halen en toen maar naar een ander, meer mens gerichte bank. Al
met al duurde dat geintje twee en een half uur. Ik arriveerde pas om één uur bij het hotel en
eigenlijk moet je voor twaalf uur uitchecken, anders kost het je een nieuwe dag. Onopvallend
het hotel uitgelopen en de sleutel zachtjes op het bureau neergelegd. De motivatie om nog een
dag extra in Quito te blijven kwam ook voort uit het feit dat het vandaag mogelijk was om
naar postkantoor te gaan. Vol verwachting de stapel met “N” nagekeken en ja hoor, een brief
van Dirkje. Wel een beetje verwacht. Een normaal briefje met de mededeling dat ze drie
weken naar Turkije gaat. Ontzettend goed. Heel mooi. De slotzin van de brief was wel het
belangrijkste: Zéger, ik wil je graag weer zien . Ik wil jou zien (dubbel), horen, voelen en
zoenen. Ik wil gewoon bij je zijn. Ja, daar word ik wel warm van, van binnen als ik dat lees.
Dan is Dirkje weer zo dicht bij en wil ik ook heel graag bij haar zijn. Dan lopen de gevoelens
weer over en denk aan haar. Een week geleden had ik me voorgenomen om het uit te maken
met Dirkje (was het “aan”). Ik had met Anne gepraat en toch wel tot de conclusie gekomen
dat het een heel onevenwichtige relatie is. Ik vind haar heel erg lief en kan goed met haar
omgaan. Voel me heel erg prettig en veilig als ik bij haar ben. Maar ik ben bang dat de
onevenwichtigheid als een tijdbom onder de relatie ligt. Ik moet er met Dirkje over praten en
kijken hoe zij de situatie bekijkt. Eigenlijk, als ik heel veel om haar geef, dan gaan we ieder
onze eigen weg. Dit om verder verdriet te voorkomen. Maar ik kan dat niet, ben niet flink
genoeg. Als ik haar zie, wil ik haar aanraken en het liefst met Dirkje naar bed gaan. Lekker
vrijen en genieten. Gewoon de lusten botvieren? Het ruikt zo naar gebruiken. Wel genieten
van iemand maar geen band aangaan. Dat kan zolang de ander er ook zo over denkt. Bij
Dirkje is dat niet het geval. Mag ik met haar genieten, ook als ik weet dat het over twee
maanden uit is. Of moet ik het nu maar meteen uitmaken. Ik weet het niet. Ik wordt heen en
weer geslingerd tussen beide kanten, en ik denk, als ik Dirkje zie dat het weer de geniet kant
op gaat zoals de laatste twee keer. Dat is niet eerlijk. Ik ben niet sterk genoeg om volledig met
haar te breken, wat misschien wel het beste is. Goh, wat moeilijk. Ja het leven is niet
makkelijk. En met deze wijze spreuk beëindig ik deze markante dag, terwijl ik nog eenmaal
de brief van Dirkje doorlees en lekker ga dromen.

Popoyan, Colombia

Gezeteld in een plastic stoel komen deze woorden op papier. Deze plastic stoel is vast
genageld aan een vloer die behoort tot de busterminal van de stad die in de bovenste regel
staat. Om 12.00 uur vertrekt de bus naar San Augustin en daar zal ik dan om 8.00 uur
aankomen. Een aardige busrit gemaakt vandaag. Vanaf de grens naar hier. Acht uur in een
vliegtuig op wielen. Wat een verschil met de roestbakken in Ecuador. Hier aparte vakken voor
bagage. Veel beenruimte, t.v. in de bus met ontzettend slechte films. Je ziet de buschauffeur
niet. Tot mijn grootste verbazing kwam een vrouw tijdens een stop, kopjes rondbrengen met
een bruine kleur. Ik als Nederlander dacht dat het koffie was, maar het bleek cola te zijn.
Maar goed, toch een service, die ik niet verwacht had. Het lijkt zo veel op een vliegtuig dat je
ondertussen een stewardess verwacht die met de hand gebaren uitlegt waar het zwemvest is te
vinden en waar de nooduitgang is. De grens overgang leverde geen problemen op. Alleen de
meest onvriendelijke beambte aller tijden tegen gekomen. Wat een varken. Hij wilde niet eens
zijn pen geven om een papier te ondertekenen. Ik moest helemaal mijn rugzak openen. Stuk
verdriet. Ondertussen heb ik ook gehoord dat je $117 kunt verdienen als je één gram cocaïne
naar Europa smokkelt. Ze maken daarbij gebruik van condooms om de cocaïne in te
verbergen en dan door te slikken. Je moet er wat voor over hebben , maar het is goed geld
verdienen. Alleen er is een zeker risico aan verbonden, dat wel. Deze informatie kwam ik te
weten van een Duitse, Beatrix, die ook de gedachte heeft om met de nachtbus te reizen. Een
wat je noemt zelfstandig type, die alleen door Zuid Amerika trekt. Ze zit naast me, ook een
dagboek bij te houden. Wat kunnen busterminals toch mooi zijn en zo vredig.

San Augustin, Columbia
Na een ontzettende hobbelende rit, na 11 en half uur bussen in San Augustin aangekomen.
Moe en beurs van alle hobbels even wat geld gewisseld bij de toerist office en wat kaarten
gevraagd. Daarna een tochtje langs de beelden gemaakt die het toeristisch hoogtepunt van
deze stad vormen. Een apart sfeertje. Op een verlaten stuk grond staan een aantal grote
beelden met afzichtelijke koppen. Over het volk die de beelden gemaakt heeft is niets bekend.
Een soort paas eiland in Colombia. Langzaam langs de beelden lopen en het sfeertje proeven.
Wel statig en een deel van het spirituele sfeertje hing nog steeds tussen de beelden.
Indrukwekkend. Voor de rest de dagelijkse dingen. Samen met Beatrix de maaltijd genoten en
nog even ’s avonds wat gepraat. Een rustig dagje na een zware nacht.
San Augustin, Colombia
Op aanraden van de man in de tourist office, die vijf talen sprak, een toer geboekt langs
diverse interessante objecten. Ik had begrepen dat de tocht per jeep zou gaan. Groot was de
verbazing toe de volgende ochtend een soort ponypark Slagharen achtig busje voor de toerist
office stond. Het ding kwam al gauw vol met mensen die reikhalzend uitzagen naar een
tochtje met dit voertuig. Vier Fransen, twee Duitsers, een Oostenrijker en Beatrix en ik
maakten het gezelschap compleet. Volgens goed gebruik op het dak gereisd en genoten van
het landschap. De beelden en graven waren wel aardig maar minder dan die in San Augustin
zelf. Een goede kok zorgt ervoor het toetje heel goed is. Wat dat betreft moeten ze nog wat
kookles hebben. Geen gewonden, geen doden, kortom een lekker ritje met de bus. Op de terug
weg kwam de knappe Francaise ook op het dak en Beatrix ging beneden zitten. Genieten.
Alleen wat arrogant. Nee, ik praat niet met die ander Fransen, want ja, ze zien er niet uit of ze

veel gereisd hebben. Na het bustochtje scheiden de wegen van Beatrix en mij weer. Zij ging
terug naar Cali en ik heb een ticket voor de nachtbus naar Bogota, die om zes uur vertrekt.
Bogota, Columbia
Om zes uur in Bogota aangekomen en met de taxi naar een hotel dat “warmly recommended
was in the South America on a shoestring, de reisbijbel van Zuid Amerika gangers. Het hotel
bleek gesloten te zijn, wat op dat tijdstip wel te verwachten was. Aan een politieagent het
dichtbij zijnde café gevraagd. Als een echte etterlijder wilde hij meteen mijn paspoort
controleren. Toen de aangegeven richting opgelopen. Daar drie jongens tegen gekomen, die
wel een beetje met me wilde praten. Heel aardig. Eén bood aan om mijn tas met souvenirs te
dragen. Heel aardig. Bij een klein winkeltje cola en brood genomen. Eén van de jongens
betaalde. Heel aardig. Ze wilden ook nog even mijn walkman uitproberen en eentje zette mijn
hoed op. Vervolgens liep één jongen naar buiten om sigaretten te kopen. Nietsvermoedend
bleef ik doorkletsen met de andere twee. Hij bleef toch wel wat lang weg en ging even naar
buiten om te kijken waar hij was. Daarop namen de twee anderen ook de benen. Heel aardig.
Je hebt het niet meteen door, dat dat ze terug zullen komen, met een lach op het gezicht.
Gewoon een geintje. Maar nee, ze kwamen niet meer terug. Een andere jongen, Leonardo,
bood aan om me te vergezellen naar de politie. Haast geveld door de slaap legde hij zijn
getuigenis af, bij het derde politiekantoor die we bezochten. Een leuke ochtend maar het had
erger gekund. Terug naar zijn huis met de taxi, en hem heel erg bedankt, muchas gracias.
Vandaag geprobeerd om geld te wisselen, maar dat lukt niet op zaterdag. Wat geld kunnen
lenen van de hoteleigenaar, een goede vent. Wel mijn ticket en traveler cheques afgegeven als
deposit. Vroeg in bed gekropen om bij te komen van de avonturen.
Bogota, Colombia
Gisteren is het er niet van gekomen om de stad te bekijken, dus vandaag vroeg uit de veren
om toeristiek bezig te zijn. Om negen uur stond ik al voor de poort van het goudmuseum,
evenals de twee Duitsers die ik in het hotel was tegengekomen. Het mooiste museum dat ik
tot nu gezien heb. Heel indrukwekkend. Toen de bus genomen om de zout kerk te bekijken in
Zipaquirá. Een Belgische familie zat achterin de bus lekker Vlaams te kletsen. Wel grappig
om dat midden in Bogota te horen. In Zipaquirá twee Deense meisje en een Brit ontmoet, en
met z’n vieren de middag doorgekomen. Eerst de zout kerk bekijken. Een grote grot in een
zout formatie. Mooi. Toen even op het terras gezeten, lekker. Weer de twee Duitsers
tegengekomen. Na afloop liepen we met zijn vieren naar de bus. De twee Denen liepen wat
langzamer en af en toe wachten we op hen. Een man bleef maar achter ons en de Brit had dat
niet door. Expres gingen we een stukje naar boven en de man bleef wachten en staarde naar
iets wat niet interessant was. Toen keken we hem diep in de ogen en hij vertrok zonder iets te
kunnen stelen. ’s Avonds in het hotel Marjolein ontmoet. Een meisje die permanent in het
hotel woont en free lance illustrator is. Heel leuk mee gepraat. Ze woonden anderhalf jaar
met twee vrienden en toen ze na een korte vakantie in Nederland weer terug kwam waren al
haar spullen gejat en de vrienden verdwenen. Een leuke ervaring. In een café wat gedronken
met haar. Daarna op de hotelkamer nog wat gepraat. Een mooie meid, vol met haast
onwaarschijnlijke verhalen. Geleefd in een dorpje met 23000 inwoners, waarvan 6000
hoeren. Twee doden per week. Drie dagen geleden zat ze met een echtpaar in de auto na
afloop van een feestje. Man zet vrouw uit de auto en rijdt met haar weg. Uit de auto gevlucht
en naar een politiepost gelopen. Daar de ochtend afgewacht en een taxi genomen. Afijn,
Marjolein is vertrokken naar haar eigen kamer en morgen spreken we elkaar weer.

Bogota, Colombia
Klop, klop op de hoteldeur. Ik draai me om en kreun “Ja”. Hier Marjolein is het antwoord. Ja
wat moet je daar nu van denken. Ik open de deur en ze vraagt of ze bij me kan slapen. Op haar
kamer lopen namelijk muizen. Er zijn twee bedden en voor ik het weet neemt ze bezit van het
andere bed. Ik zeg dat het wel goed is en kruip in bed. Een mooi meisje met een mooi figuur,
twee meter van me vandaan. Tja, ik kan altijd slecht overweg met dit soort situaties. Ik weet
niet wat ik moet doen en val in slaap. De volgende ochtend een ontbijtje bij het café in de
buurt. Lekker in het zonnetje de koffie opgedronken . Daarna wat boodschappen gedaan. Een
broek gekocht en de oude weggegooid, want die was helemaal vergaan. Ik dacht Marjolein
nog terug te zien maar ze was bij een vriend aan het eten. Ze had een pakje achter gelaten
voor haar broers in Eindhoven. Nog even haar gebeld en “Daag” gezegd. Een raar afscheid.
Om vier uur reed de hoteleigenaar me naar het vliegveld. Dag Bogota, dag Colombia, dag
Zuid Amerika. Met een vertraging van drie uur vertrekt het vliegtuig, op naar de andere kant
van de oceaan. Met gemengde gevoelens schrijf ik de laatste woorden van dit reisverslag .
Weer terug naar huis, maar ook een einde van een mooie reis. Ik zal proberen om wat te
slapen in de vliegtuigstoel en nog eens een laatste droom van Zuid Amerika te ondergaan. Als
laatste nog twee woorden die een belofte voor de toekomst inhouden: Haste Luego, Tot Ziens!
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Island in the Sky, USA
Uiteindelijk besloten we in Dead Horse Point nog een nacht te blijven. Eigenlijk strookte dit
niet met mijn missie. Ik vond Island in the Sky een veel beter uitgangspunt. Of ja, eigenlijk
was ik niet zeker. Moest ik het wel deze vakantie doen. Zou het niet beter zijn om het gewoon
aan het eind te doen. Op het strand van de Pacific. Bij de Golden Gate. In een knus restaurant
in downtown San Francisco. Een vat vol twijfels. Alleen als het nu niet gebeurde, dan was een
mooie kans verkeken. De omgeving was buitengewoon mooi en rustgevend. Island in the Sky
was een geweldige naam. Het moet gebeuren.
Op het eind van het Upheavel dome pad waren geen mensen. Na een korte rustpauze, waarin
Dirkje een appel at, vroeg ik haar of ze met me wilde trouwen. Ze was verbaasd, beduusd, had
totaal niet gerekend op deze vraag. We hielden elkaar heel stevig vast. Ze was weer even pril
en teer als in het huisje in Achterberg. We liepen wat meer het pad op. Het was stil. Dirkje
had nog geen antwoord gegeven. Nog even wachten, gewoon elkaar vasthouden. Nog even
wachten en niets zeggen. Toen zei ze, ja! Ik wil met je trouwen. Een eeuwigheid en ze zei ja.
Ja tegen mij, ja tegen elkaar. Ja tegen een eigen huis, ja tegen kinderen. Ik was heel erg blij.
Een onwerkelijke situatie. Stil liepen we terug naar de parkeerplaats. Hand in hand. Heel
verliefd. Gewoon de toekomst samen. Niets anders maar toch anders. Plotseling meer man en
vrouw, zoals ik het voelde. Mijn lieve Dirkje, Ik houd zo veel van haar. Samen een toekomst
opbouwen. Samen ouder. Samen de verantwoordelijkheden dragen. De toekomst is open. We
zijn Zéger + Dirkje. Het paar!
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Zondag 19 april 1998.
Ring, ring. De wekker gaat om 04.00 uur ’s morgens. Ik ben nog redelijk fit, maar Dirkje is
nog diep in dromenland. Marga is met de feest Ford gekomen, nadat ze de auto na de bruiloft
meegenomen had. 04.00 uur, wat een beestentijd. En dat voor de honeymoon. Eerst maar even
gedoucht en toen de meiden gewekt. Marga wilde ook wel het standaard ontbijt van
Monnikensteeg 296: yoghurt met muesli. Marga ging onder de douche en normaal las ik nu de
Volkskrant. Omdat ik toch nog even moest wachten ging ik maar even een foto posten in de
brievenbus. Terug was Dirkje net bezig. Samen aan de muesli en de laatste zaken ingepakt.
Precies om 05.00 uur in de Ford. Ik achter het stuur, het ochtendmens. Lekker doorsturen over
verlaten wegen naar Hoek van Holland. Het laatste stuk over een dijk, tussen alle kassen.
Mooi op tijd. Om 6.45 uur aan boord. Om 7.15 uur richting Heathrow. Een mooie boot van
Stena. Een katamarang in groot formaat. Na 3.5 uur een aankomst in het Verenigd Koninkrijk.
De Ford moest even wennen aan de linkerkant, maar alles ging oké. Boven Birmingham sloeg
het noodlot toe. Een oude Ford ramde de achterkant van de wagen. Twee Fiëstas bij een
roundabout en geen feest. De bestuurder kon niet lachen om het geintje. De vent had geen
rijbewijs en geen verzekeringspapieren. Met zijn mobiel vraagt hij een nummer op. Hij zal
wel eerlijk zijn. Ik haal er geen politie bij omdat de schade wel meevalt. Met een handdruk
nemen we afscheid. Het vriendinnetje in de wagen kijkt verveeld. De derde aanrijding
vandaag? Verder geen avonturen naar Holwerd. Met de boot naar Ierland en vervolgens naar
de geliefd van Marga. Marga kreeg al de vlinders. Op weg naar de gele deur. Marga had vijf
minuten nodig om haar man te knuffelen. Daarna naar de woning van familie Petridean. Heel
knus. Marga had nog een fles champagne om de huwelijks staat te vieren. Mooi. Daarna naar
de jeugdherberg. Gasten hebben meestal geen auto’s, maar uiteindelijk de Ford geparkeerd.
Een mooi hard bed in veilige nis. Heerlijk dromen van de trouwpartij en de honeymoon. Moe
maar voldaan. Ik kuste mijn vrouw goedenacht. Het was goed.
Maandag 20 april 1998
Brrrroem. Het geluid van de douche wekt ons. We slapen naast het toiletblok, holy me! Even
onwerkelijk, slapen in een bed in Dublin. Dirkje slaapt rustig naast me. Op weg naar het
verliefde stel Marga en Patrick. Daarna weer terug naar een winkel, waar je ook kan ontbijten.
Scrambled eggs and bloody saucages. De stad ingewandeld en een tour gemaakt met een bus.
Patrick vond het maar zo,zo. Een belangrijke klant gemist voor de Volkswagen Golf van 120
pond. De bus maakte teveel herrie voor zijn mobiel. Even de brouwerij van Guiness bekeken.
Interessant om de bierketel te bekijken. Wat gegeten in de huispub van Marga en daarna
heerlijk slapen in de Youth Hotel. Dromen over een steak (medium). Het was goed.
Dinsdag 21 april 1998
Een ontbijt genomen in de Hostel. De keuken was in de kelder en de receptie was op de
begane grond. Eén meisje was zowel kok als receptioniste en rende zich een breuk. Na het
ontbijt met de wagen naar nummer 21. Patrick vroeg naar de sociale diensten. Marga bracht
ons naar Marlay Park. De vrouw van de Esso had gelijk. Het was de eerste straat links,
Grange Road, de weg naar het park. Marga heeft ons eruit gezet en we namen afscheid. Niks
geen gedoe, gewoon drie zoenen. Het begin was lekker, het zonnetje scheen. Daarna begon
het wat te motregenen. Eerst gewoon in mijn fleece gelopen. Het begon al aardig te tikken en
toen mijn Goretex aan. Het regende en regende en regende. Achter een boerderij snel even de
lunch gegeten. Na een tijdje word je als snel koud en dan maar weer verder lopen. Na een

tijdje zagen het dak van het Knockbee Hostel. Het was 15.30 uur. Er was niemand te
bekennen. Eén deur van een keuken was open en we gingen maar even zitten. Een vent kwam
later met een geweldig Iers accent. Hij was de toilet ruimte van het mannenhuis aan het
schilderen. Na een tijdje arriveerde een klas van het Liberty College uit Dublin. Ze waren op
een two day trip, dus dat betekent automatisch overnachten. Ze wilden ook kamers in het
vrouwenhuis maar die waren nog afgesloten. Wachten dus op de ward. Om 18.30 uur gingen
we eten, Knorr met selderij. Een goede maaltijd. Om 19.00 uur kwam ze binnen. Ze had een
afspraak met een arts en die was dik uitgelopen. De meiden van de klas gingen naar het
vrouwenhuis en de jongens naar het mannenhuis. Omdat we op Honeymoon waren mocht ik
bij Dirkje in het vrouwenhuis. Alleen het toilet moest ik bij de mannen doen. Gelukkig
konden we alle natte zooi in de dry room hangen. ’s Avonds nog even met twee leraren
gesproken van de klas. Miss Clingsey was in New York opgegroeid en haar ouders waren
Iers. Negen jaar geleden ging ze voor een half jaar naar Dublin en ze is nooit meer
weggegaan. Ze geeft Engels op het College. De onderwijzer had veel gereisd en gaf Maths
met computerles. Als een soort hobby organiseerde hij ook de two day trips met allerlei
actieve zaken zoals wandelen, kanoën ed. De kinderen waren niet te verstaan met hun Dublin
slang. Ze maakten een takkenherrie. Net als wij vroeger. Volgens de vent waren er drie goede
redenen om onderwijzer te worden: Juni, Juli en Augustus. De vrouw deed veel aan remedial
teaching. Een lieve, geduldige vrouw die geen orde kon houden of misschien op haar manier.
’s Avonds in de bunkbeds gestapt en elkaar welterusten gewenst door elkaar even aan te
raken. ’s Nachts in een vreselijk dilemma gekomen. Of snel door de meidekamer en naar de
vrouwen we. Of mijn kleren aandoen en door de regen naar het mannenhuis. Om tumult te
voorkomen besloot ik het laatste. Het mannenhuis was op slot. Zeker om de mannen in het
mannenhuis te houden. Maar het gevolg was ook dat de man uit het vrouwenhuis zijn
behoefte niet kan doen. Toen maar weer teruggekeerd naar de roots. Tegen een boom in het
midden van de nacht in de Wiclow Mountains in Ierland. Het was goed.
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Inleiding
Voor het eerst zijn we met de kinderen naar Terschelling geweest. Terschelling staat voor ons
gelijk met thuiskomen, uitwaaien en genieten. Gedurende een week hebben we het huisje “Us
Duunt” gehuurd. Een huisje op de hoogte van Lies, tegen de duinen. Het is een eenvoudig
huisje. De kinderen kunnen weinig kapot maken. En er staat een grote kist met speelgoed.
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Maandag, Eerste dag
Het was even geleden dat we op Terschelling waren geweest. In ieder geval nooit met
kinderen. Dat vraagt een andere aanpak. Om drie uur de boot naar West. Vandaar de bus naar
Lies. De beheerder van het huisje staat niet bij de halte “De Walvisvaarder”. Vandaar dat er
aan de wandeling begonnen wordt. Bij het bordje “doorlopend verkeer” hadden we rechts
moeten afslaan. Dan was alles wel direct goed gekomen. Nu hebben we eerst de schuur van
Staatsbosbeheer gezien en daarna het witte huis met één onder twee kappen. De voordeur van
het vakantiehuisje “Us Duunt” stond open en gelijk hebben we het meegebrachte eten klaar
gemaakt. De beheerder kwam nog even informeren of alles goed was. Hij zou een kinderzitje
regelen. Inmiddels liggen de jongens op bed en we praten nog wat na. Morgen proviand bij de
SPAR buurtsuper en geld inslaan bij de Rabobank. Ook de fietsen inspecteren en de jongens
de zee laten zien. Nu lekker onder de wol en dromen van strand, zee en duinen. Het grasveld,
rondom het huis, is pas gemaaid, dus we kunnen mooi voetballen

Dinsdag, tweede dag
Het miezert en het is koud. De fietsen van het vakantiehuisje zien er prima uit. Een echte
Junker met volle banden. Het is acht uur, nog te vroeg om te winkelen. We wachten nog op
het tweede kinderzitje van de beheerder. Anders kunnen we wel wat huren. Gisterenavond
nog in de Groene Weide geweest. Eindelijk naar Cupido, de plaatselijk Spar. Een
overzichtelijke winkel met aardig personeel. Heerlijk ontbijt met rijstepap die Dirkje al had
klaargemaakt. Een wandeling gemaakt naar de koffiemolen in Formerum. Bij Super de Boer
de lunch gekocht en thuis opgegeten. De kinderen willen niet moe worden en daarom op de
fiets naar het strand. Het is eb, de zee is ver. Lukas valt in slaap en redt het niet. Een kop
koffie met Cranberry taart gegeten. Lukas en Simon maken kennis met de hond Max in kaap
Hoorn. De geiten bitter ballen zijn zeer smakelijk. Het avondeten is door mij bereid. Na het
acht uur journaal gaan de kinderen naar bed.

Woensdag, de derde dag
Vroeg een wandeling gemaakt rondom de kerk van Hoorn. Nu yoghurt met krokante muesli
en sterrenmunt thee. Een goede start om te wandelen naar de molen. Rugdrager en buggy zijn
de hulpmiddelen voor de kinderen. Dan wil Lukas uit de rugdrager en Simon erin. Vervolgens
wil Simon zelf lopen en na 50 meter wil hij op de nek. Na veel soebatten gaat hij eindelijk
achter op de buggy staan. Lekker pesten met Lukas. Als ze allebei huilen gaan we in de
koffiemolen chocolade melk drinken . Simon verwonderd zich over de maalsteen als stoep.
Daarna naar huis en voor de eerste keer naar de Noordzee. Naar Hoorn aan zee. Naar Kaap
Hoorn. Twee gezellige geblondeerde jongens helpen ons. Geitenkaas als bitterballen..
Versgemaakt in de frituur, heerlijk. Heerlijk en wat een rust. Lukas ging de hond Max aaien.
Simon vond de constructie van de kinderstoel mooi.

-

Donderdag, De vierde dag
Voor de tweede keer de zee gezien. Dit keer bij Formerum aan Zee. Een lelijk flatgebouw
verpest het uiterlijk. Veel horeca is op woensdag dicht. Van Formerum aan zee naar
Formerum gefietst. Het wrakken museum. Een relaxte vent aan de bar. Simon vond de Pipi
Langkous schatkist het leukst. Bij gebrek aan kleingeld , heeft hij er een Euro in gegooid. Zo
komt de kist wel vol. Daarna buiten in het piraten schip gespeeld en in de vesting. Het lijkt
Kakatoeka land wel , maar dan minder eng. Vol overgave stort Lukas zich in elk luik. Uit eten
in de Rustende Jager in Formerum. De crew had de Pinkster drukte iets anders ingeschat. Ze
werkten als paarden. Met humor hielden ze het vol. Ik had platvis en Dirkje camembert met
Cranberry. De jongens hadden patat met appelmoes en een frikadel. Moe maar voldaan reden
we naar huis. Om half twaalf sliep het grut.

Vrijdag, De vijfde dag
Naar Oosterend naar de oude boerderij van tante Aaltje. Eerder deze week zijn we bij het graf
in Hoorn geweest. Dirkje zegt dat de schuur niets veranderd is. Ook staat er een rotan stoel in
de tuin waar ze 20 jaar in heeft gezeten. In Oosterend bij de Grië koffie met cranberry gebak
gegeten. Twee vrouwen uit Lutjebroek ontmoet. Ze zaten in de bloemkool. Vandaar de dijk
op naar de Waddenzee. Buitengaats tot Midsland gereden. De steiger van de beheerder gezien
en het bordje “Verboden te duiken”. Bij de Koffiepot pannenkoeken en geitenkaas gegeten.
Vervolgens naar Midsland aan Zee. Het waaide hard. De jongens zijn van de glijbaan geweest
en via Formerum aan Zee zijn we naar huis gegaan. Dirkje heeft haar “Sonny Boy” uitgelezen
en ik heb met de jongens gespeeld. De beheerder kwam even koffie drinken en vertelde over
de DAF van tante Aaltje. Er was een begrafenis in Hoorn, die afgelopen was om tien voor
drie. Ze kwamen nog even het vlot ophalen voor de steiger van de watersportvereniging.

Zaterdag, De zesde dag
Iedereen slaapt. Het is half acht. We lagen om half elf in bed. Gewoon moe van de wind, de
zon, de uitstapjes en het andere ritme. Lekker op ons gemak ontbijten en dan naar het
wrakkenmuseum. Dirkje heeft gisteren al de was gedaan omdat we er vandaag regen
voorspeld werd. Het ziet er nog mooi uit achter het dubbele glas. Wel veel wind. Om half tien
staat het gezin op. Lekkere toast met boter en rietsuiker als ontbijt. Een beetje rondgehangen
in het huisje. Sessie 1 gehad bij het bouwen van de vuurtoren van Terschelling. Lunch met
boterhammen met hagelslag en boerenomelet. Vanmiddag naar het wrakkenmuseum met de
jongens. Het piraten schip en de vesting is erg in trek. Simon en Lukas kijken nog even bij de
familie uit Schiedam. Oma is niet thuis. Dirkje heeft pannenkoeken gebakken De lucht is op
afstand te ruiken. Lekker smikkelen. Na het avondeten wordt sessie 2 begonnen. Uiteindelijk
is de toren zonder architect redelijk klaar. We kijken om acht uur journaal. En gaan vroeg
naar bed toe.

Zondag
Het regent ’s nachts, terwijl het niet voorspeld was. De zon begint inmiddels om acht uur door
te breken. Lukas probeert het schemerlampje achter de t.v. aan te doen. Het lukt uiteindelijk.
De schavuit. Ik ga eerst met de jongens de speeltuin verkennen in Oosterend. Na de lunch
volgt Dirkje. De jongens spelen maar door en gaan allebei ’s middags slapen. Om 19.00 uur
hebben we gegeten bij Kaap Hoorn. Dirkje heeft gekozen voor slibtong en ik voor
peppersteak. Simon bestelt een verassing ijsje. De grootse verrassing is dat ik de helft opeet.
Daarna naar het strand gegaan. Het was eb en Lukas had niet door dat er water stond in de
slenk. Hij volgde zijn broertje en kreeg zijn eerste zeedoop. Huilend naar het huisje en gauw
onder de warme douche. De beheerder Jan Pels kwam nog even de t.v. repareren. Het huis
schoongemaakt en alvast naar bed. Morgen weer terug naar de wal. Terug naar het werk,
terug naar de malle molen. Maar we komen terug op Terschelling!
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Volkswagen op Vancouver Island (CA)
We zijn kampeerders. Als we vakantie vieren gaan we met een tent op stap. Met verbazing kijken we in de
vakantie naar mensen met caravans en grote rijdende huizen op wielen. Alleen het Volkswagen camper busje
bleef nog iets om van te dromen.
Twee goede vrienden, Richard en Cecile, waren naar Canada, naar Vancouver Island geëmigreerd. Nu Simon
naar de middelbare school gaat was de tijd rijp om naar Canada te gaan. Het was toen niet moeilijk om de
volgende woorden in Google te typen: “Volkswagen Camper”, “Vancouver Island”. Na ettelijke mailtjes was
de Volkswagen camper op Vancouver Island gehuurd . Het verhuurbedrijf in Victoria met Jeff aan het stuur
maakte alles in orde: “We are all set”.
Alleen de betaling was nog een punt. Jeff beschikt niet over een credit card machine, omdat de fee van Visa en
Mastercard te hoog is. De Volkswagen camper kon betaald worden met cash, bank transfer of travel cheques.
Uiteindelijke hebben we maximaal gepind bij de ATM’s en kon het verhuurbedrag contant worden betaald. En
zo kon de reis van onze Volkswagen camper uit 1983 beginnen.
In de buurt van East Sooke Regional Park wilde de bus niet meer starten. We waren gestrand bij een haven. Op
deze plek was al dagen geen telefoon verkeer met de buitenwereld mogelijk. Een toevallig aanwezige monteur
keek naar de bus en vond het ei van Columbus. Als de bus niet wilde starten, moest de pook van de automaat
verzet worden terwijl het contactsleuteltje omgedraaid was. Om de pijn van het mankement te verzachten
kregen we een complete diepgevroren zalm van een omstander. Sprakeloos over deze gift hebben we de zalm in
Port Renfrew boven het vuur geroosterd.
In de kleine vier weken op het eiland hebben we prachtig weer gehad. Een nadeel was dat dat de verwarming in
de bus op de hoogste stand bleef staan en niet gevoelig was voor de temperatuur schuifjes. Dit hitte probleem
kon niet verholpen worden door de hulp van Jeff. Uiteindelijk hebben we de verwarmingsroosters afgeplakt met
tape en de ramen verder opengezet.
In de buurt van Mill Bay schrokken we van een steen en een grote ster in de voorruit. Na overleg met Jeff sprak
hij de volgende geruststellende woorden: “ The cracks will stop at the end of the windshield”. We reden verder.
In Campbell River kregen we een lekke band. Toen ik de reserve band had gemonteerd bleek dat deze zachter
was dan de lekke band. Jeff reageerde niet meer op een SMSje dat we niet geamuseerd waren. Met behulp van
Canadian Tire reden we verder.
Op het fantastische Quadra Island raakten we in gesprek
met onze Canadese kampeer buren. De buurman sprak de
wijze woorden: “Todays breakdows are tomorrow’s
adventures”.
Het Volkswagen avontuur beviel vanaf dag één
uitstekend. We sliepen heel goed op matrassen die
dikker waren dan bij het kamperen. Binnen een klein uur
waren we in staat om naar een andere camping te rijden.
En we konden op de mooiste plekken ons busje zetten
waar andere RV’s op de parkeerplaats stonden. We
hebben genoten van de overweldigende natuur en de
geweldige stranden op Vancouver Island .

Thanks Jeff!

Achterkant

Zéger Nieuweboer (1964)

Pelgrimstocht naar St. Davids (Wales)
Dit jaar zijn we op wandelvakantie geweest naar Engeland en Wales. We hebben een tocht
gemaakt van de oostkust van Engeland naar de westkust van Wales. De tocht voerde ons door
de noordelijke buitenwijken van London en het liefelijk platteland boven Oxford. Via de
verlaten hoogvlakten van de Brecon and Beacons zijn we vervolgens aangekomen bij de
mooie, grillige kust van Wales, bij het kleine stadje St. Davids. De stad is vernoemd naar de
heilige St. Davids en zijn lichaam ligt begraven in de kathedraal. In eerdere tijden was drie
keer de pelgrimstocht naar St. Davids gelijk aan één keer de pelgrimstocht naar Jeruzalem.
Tijdens de tocht van kust naar kust valt op dat er veel Engels gesproken wordt en voortdurend
links wordt gereden. Na vierhonderd jaar Engelse overheersing spreken de Welsh nog steeds
Welsh en na veertig jaar Europese Unie blijft links rijden in miles de norm. Het links rijden
wordt verklaard doordat de ridders van weleer rechtshandig waren. Door de tegenstander links
te passeren kon een betere stoot met de lans worden gegeven.
Het wandelen in Engeland en Wales is altijd mooi. Het uitgangspunt is dat iedereen op het
boerenland mag lopen, tenzij vermeld staat dat het niet mag. Daardoor loop je voortdurend op
groene paden langs gewassen en vee over het platteland. Op onze tocht zijn zijn we ontelbare
“kissing gates” - klaphekje en “stiles” - hekopstapjes gepasseerd.
Gedurende de tocht blijkt dat de Britten een onweerstaanbaar goed humeur hebben. Ondanks
de veelvuldige neerslag zijn de mensen onderweg optimistisch, vaak grappig en altijd
hoffelijk. We maakten een wandeltocht langs een veld waar een boer aan het oogsten was met
zijn maaidorser. Toen hij ons passeerden, verliet hij zijn dorsmachine, en vertelde dat we de
verkeerde kant op gingen. Voortdurend worden we aangesproken met “love” en “darling” en
worden we ongevraagd geholpen.
Bij de wandeltocht kwamen we vele, mooie en traditionele pubs, bars en inns te tegen. Met
een ruime keuze van lokale bieren op de tap. Wat lastiger was het om bier zonder alcohol te
krijgen in de Britse pubs. Bij de Tesco’s en Sainsbury’s was alcohol vrij bier wel verkrijgbaar.
Bavaria uit Nederland, San Miguel uit Spanje en Erdinger en Becks uit Duitsland. Geen
enkele brouwerij uit de UK heeft het blijkbaar nog aangedurfd om zelf alcohol vrij bier te
produceren.
Onderweg van oost naar west hebben we ook geproefd van de Britse keuken. In London de
pittige Indiase curries, in Talgarth vette fish & chips en in Dan-yr-Ogof zoete bonen in
tomatensaus. Wat echter de meeste indruk heeft gemaakt zijn de custard en rice pudding. Bij
een biologische boerderij stonden we in de boomgaard. De zelfgemaakte appelmoes van
lokale appels, gecombineerd met custard, was een culinaire hit. Op de laatste dag hebben we
daarom van alle overgebleven penny’s and pound’s blikken custard en rice pudding als
souvenir gekocht.

Reconstructie van een onaangekondigde dood
Mijn persoonlijk verhaal bij de dood van mijn zusje Marjan.
Zéger Nieuweber, Arnhem.

Zaterdag 21 november
Om half elf wordt mijn neef Nick wakker. In de keuken staat het ontbijtbordje van mijn zusje
Marjan. Normaal sport Marjan op zaterdag en is om 11 uur thuis. Als Marjan langer weg blijf,
belt Nick zijn broer Michel in Amsterdam. Ze nemen contact op met de vriendinnen waarmee
Marjan de avond eerder in Purmerend gegeten heeft. Ook schakelen ze de vader van Taco,
Doeke, in en de buurman Nico. Om twee uur geven ze een vermissingsbericht door aan de
politie.
Om vijf uur wordt Marjan in Wijk aan Zee gevonden door twee vrouwen die van hun werk
kwamen. Ze praten met Marjan. De vrouwen informeren om 17.11 uur de politie. Er is een
match met een vermissing uit Monnickendam. Doeke krijgt het bericht van de politie dat
Marjan in leven is en dat Marjan wordt overgebracht naar het Rode Kruis ziekenhuis in
Beverwijk. Om half acht arriveren Doeke, Michel, Nick en Nico in het ziekenhuis. De
verwachting is dat Marjan opgenomen is op de PAAZ. In plaats daarvan wordt hen verteld dat
Marjan ernstige verwondingen heeft. Een team van chirurgen is bezig met een vier uur
durende, levensreddende operatie. Daarmee begint het wachten.
Om half tien worden Mamma en Ome Jaap opgebeld door Doeke. Ze worden, samen met
Renie, de vrouw van Doeke, opgehaald door de politie. Mamma belt mijn oudste zus Carolien
voor een belronde langs de familie. Mamma, Ome Jaap en Renie arriveren om tien uur in het
ziekenhuis in Beverwijk. Om half elf uur hoor ik van Arie, de man van Carolien, dat Marjan
een zeer ernstig ongeluk heeft gehad. Arie belt terug als er nader bericht is. Om tien uur komt
vast te staan dat het leven van Marjan niet meer te redden is.
Marjan heeft een donor codicil. De zonen Nick en Michel moeten beslissen of ze hier gehoor
aan geven. Na overleg besluiten ze dat alles voor donatie in aanmerking komt, behalve het
gezicht. Ze denken aan hun vader die Marjan nog wil zien. Uiteindelijk worden de
hartkleppen van Marjan gebruikt voor nieuw leven. Hierna volgt de justitiële afwikkeling van
de dood van Marjan. Om half drie worden Mamma en Ome Jaap door de buurman van Marjan
en Taco thuisgebracht. Carolien en Arie proberen al lange tijd om contact te leggen. Nadat ze
van Mamma gehoord hebben dat Marjan overleden is, wordt Marga geïnformeerd. Carolien
en Arie gaan naar Ilpendam om Mamma en Ome Jaap bij te staan.
Om half zeven gaan Carolien en Arie naar de boerderij van mijn jongste zus Astrid en haar
man Jack. Jack heeft die avond het vriendenfeest gehad voor zijn vijftigjarige verjaardag. De
Abraham staat in de tuin. Astrid en Jack horen tot hun verbijstering dat Marjan overleden is.

Zondag 22 november 2015
Ik zelf heb vanochtend om één uur een SMS naar Carolien gestuurd. Ik kan niet meer tegen
het wachten en ik moet slapen. Ik vraag of ze me ’s morgens wil informeren. In neem mijn
pillen. Om half negen belt Carolien op dat Marjan is overleden. Ik had al een sterk voorgevoel
en heb ’s nachts nog een gedicht voor Marjan gemaakt. We vieren met de familie van Dijk de
verjaardagen van Dirkje en Grietje en Sinterklaas in een huisje van Staatsbosbeheer in
Markelo. De familie van Dijk vangt het verdriet van mij en Dirkje goed op. We wandelen nog
door de heide met zijn allen. We rijden terug naar Arnhem. De buurvrouw Edith vangt ons op.
Om 11 uur landt het vliegtuig van Taco op Schiphol. Taco wordt opgevangen door Doeke en
Arjan, de broer van Taco. Taco hoopt te horen dat Marjan opgenomen is op de PAAZ. De
werkelijkheid is keihard. Taco gaat naar het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk om Marjan
te zien. Het wordt een afgrijselijke ervaring.
Maandag 23 november 2015
Op maandagmorgen rijden Dirkje en ik naar Ilpendam. Door de drukte op de A2 komen we
om half elf aan. We vinden mamma fier en kin omhoog. Een manier om met dit ongelofelijke
leed om te gaan. Dirkje vertrekt om twee uur naar Arnhem. Ik blijf een nachtje slapen op Op
’t Hoog.
’s Middags komt de familie van mamma op bezoek. Oom Zeger en Tante
Toos en mijn peettante, Tante Hanny en Oom Anton. Ze omhelzen elkaar en huilen. Daarna
gaat de familie over tot de verhalen van alledag. Ome Jaap zegt later tegen mij, dat ze eelt op
de ziel hebben gekregen. We hebben al veel meegemaakt zegt hij. Oom Zeger vertelt nog een
verhaal van een klaverjas middag met bejaarde deelnemers. Het is een triest verhaal over
ouderdom en gebreken. Door de manier waarop Oom Zeger het vertelt lijkt het een
tragikomisch verhaal. Ik voel dat er veel kracht in de Pronken familie schuilt.
Na haar werkt eet Marga op de boerderij Op ’t Hoog . Ze is laat door de vele files rondom
Amsterdam. Na het eten gaan we samen richting Monnickendam. Om half acht heb ik mijn
zussen afgesproken op de parkeerterrein bij het huis van Taco en Marjan. Samen gaan we
haar het huis. Arjan, de broer van Taco, doet open en is verbaasd dat we door de voordeur
komen. Binnen is iedereen in diep verdriet. We omarmen Doeke, Renie, Arjan, Simone en
Nick. We omarmen en knuffelen Taco. Taco huilt met diepe uithalen. Taco wil dat Marjan
terugkomt. Ook Nick huilt voortdurend. Renie en Doeke zijn uitgeput van verdriet. Ze
vertrekken naar Ilpendam. Carolien hangt de was op. Taco is duf door de Oxazepam. Ik geef
Taco de goed gemeende tip om deze dagen helder te beleven. En aan Nick om zijn verdriet te
delen.
Met Arjan worden de eerste lijnen gezet voor de begrafenis van vrijdag. Samen besluiten we
dat er eigen dragers komen. Taco zegt nadrukkelijk dat hij dragers wil in normale kleren. Ik
besluit om drager te worden. Naar verwachting zullen Michel, Arie en Jack ook dragen.
Dinsdag 24 november 2015
Ik sta in een leeg huis. Mamma en Ome Jaap zijn vroeg naar de supermarkt DEEN gegaan in
Purmerend. De logistiek is niet berekend op zoveel extra mensen. Om twaalf uur komt Dirkje
uit Arnhem aan in Ilpendam. Het is slecht weer. We hebben om één uur afgesproken met alle
zussen, partners en mamma en ome Jaap. Marga heeft alvast een voorzet gemaakt voor een
verhaal over Marjan. Ze leest voor en verwerkt de suggesties rondom de keukentafel. Na
anderhalf uur zijn we tevreden over de tekst. Marga en Carolien lezen het verhaal van Marjan
voor. Carolien staat nooit vooraan, maar vond nu dat ze moest spreken.
Op de dinsdag middag wordt ook de begrafenis besproken. Mamma wil graag een religieus
getinte begrafenis. Mamma is emotioneel en laat zien dat het haar zeer doet dat een paar
kinderen God de rug hebben toegekeerd. Mamma zegt uit haar hart: “Ook al hebben jullie
God verlaten, God verlaat jullie nooit”. Uiteindelijk kiest mamma een passende tekst uit het

boek der wijsheid. Marga stelt voor dat mamma dat zelf voorleest. Ze stemt daarin toe. Astrid
leest een gedicht voor, met Jack als steun. Mamma wil alleen het verhaal oplezen. Voor Jack
is er maar één manier om Marjan te dragen: Op de schouders.
Dirkje en ik rijden terug naar Arnhem. We komen dik in de file en doen twee en half uur over
de honderd kilometer. Simon doet hard zijn best om flink te zijn en Lukas is emotioneel.
Samen met Lukas bak ik een appeltaart voor de verjaardag van Dirkje.

Woensdag 25 november 2015
Dirkje is jarig. Door de slaappillen ben ik niet wakker geworden. Het huis is leeg als ik opsta.
Dirkje is met Lukas naar het ziekenhuis om een MRI scan te maken. Simon is naar school.
Astrid belt Dirkje op om haar te feliciteren. Het doet Dirkje goed. ’s Morgen komen de buren
Miep, Twan en Marieke om te condoleren en te feliciteren. Mijn vriend Ton kan niet op de
begrafenis aanwezig gaan omdat hij vrijdag een promotie heeft in Noorwegen. Vandaar dat
hij woensdagmiddag even langs komt, op weg naar Schiphol. Ton gaat na het bezoek aan
Arnhem naar Ilpendam. Ton leent een fiets van zijn broer Gerard en gaat nog even langs bij
mijn ouders op Op ’t Hoog. Dat doet mijn ouders goed. De ouders van Dirkje komen ook ’s
middags langs. We eten met zijn zessen erwtensoep. ’s Avonds komen de buren Paul en
Josette nog een borrel drinken op de verjaardag van Dirkje. Het is goed.
Het lichaam van Marjan is overgebracht naar de Maria kapel in Monnickendam. Om acht uur
‘s avonds komt mijn familie bijeen in de kapel. Ze leggen de mooi, gekleurde bloemstukken
bij de kist. Voor altijd in ons hart. De kist is open en van mijn zussen hoor ik dat Marjan er
netjes bij ligt. Wellicht is het ontkenning, maar ik wil een andere Marjan blijven herinneren.
Ik besluit om niet naar de open kist te gaan.

Donderdag 26 november 2015
Dirkje gaat naar het werk in Arnhem. Ze maakt een lange middag wandeling met een
collega/vriend. Ik wandel met een vriendin, Helena, het bekende wandelrondje in Arnhem en
Oosterbeek. Ik heb een waxine lichtje meegenomen. In de kapel in het bos zijn de zeven
deugden uitgebeeld. De zeven deugden zijn wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid, moed,
geloof, hoop en natuurlijk liefde. Ik heb wat moeite om het waxine lichtje aan te krijgen.
Uiteindelijk brandt het lichtje voor Marjan in de kapel van de zeven deugden.

Vrijdag 27 november 2015
Vandaag is de begrafenis van Marjan. Om de files te vermijden zijn we vroeg opgestaan. We
vullen een thermoskan voor de koffie en smeren broodjes voor onderweg. Het lijkt wel of op
weg zijn naar Zwitserland. Om negen uur komen we aan in Monnickendam. We stoppen bij
het Texaco tankstation aan de rijksweg E10. We gaan naar de WC, drinken koffie en eten een
broodje. We parkeren de auto bij de volkstuintjes aan het begin van de begraafplaats. We
lopen terug naar de St. Nicolaas kerk aan het Noordeinde. We passeren een mooie ophaalbrug
en komen langs de haven en visrokerijen.
Om kwart voor tien komen we bij de kerk. Er zijn alleen medewerkers van de
uitvaartverzorging De Vries aanwezig. Een medewerkers stelt zicht voor: Bas. Hij zegt dat we
maar lekker in de kerk moeten gaan. Daar is het warm. Bas vertelt dat Taco, Michel en Nick
nog in de Maria kapel bij Marjan zijn. Daarna wordt de kist gesloten. Samen met Simon en
Lukas kijken we naar de binnenkant van de kerk. De kerk is traditioneel ingericht. Simon en
Lukas herkennen de genummerde afbeeldingen van de kruisweg.
Ondertussen komen de andere dragers van de kist in de kerk: Michel, Arjan, Simone, Jack en
Arie. Om kwart over tien krijgen we draag instructie van Bas. Bas vertelt eerst wat we moeten
doen. Vervolgens zegt hij de woorden: “Heren alstublieft”. Daarna wordt het commando
uitgevoerd. Om even over elf begint de dienst. We gaan als dragers achterin de kerk staan bij
de kist. Het lied “Geef mij je angst” van Guus Meeuwis klinkt. Gelijk moet ik huilen. Ik vind
troost bij Simone, die rechts van me aan de kist staat. Op de woorden van Bas “Heren
Alstublieft” tillen we de kist op de schouders. Geconcentreerd loop ik naar voren. En zet de
kist neer. Ik ga bij Dirkje zitten. We zitten recht achter Taco. Wat een verdriet.
De dienst is een mooie combinatie van katholieke rituelen en persoonlijke toespraken. De
voorganger Henk heeft Marjan gekend. Hij is heel warm. Om twaalf uur geeft de kerkklok
twaalf slagen. Om halfeen dragen we de kist naar de auto. De familie komt met vele bloemen
de kerk uit. We lopen met zijn allen naar de begraafplaats. Ik loop naast Doeke. Doeke geeft
onderweg de zaal aan waar het trouwfeest van Marjan en Taco was. Langzaam lopen we in
een lange stoet achter de auto. Henk loopt voor auto, samen met de misdienaar. De vrouw
draagt het wijwatervat en de wijwaterkwast. Als we het Noordeinde verlaten, komt de wind
hard over het water aan. Het is guur. Het paarse kazuifel van Henk waait hoog op. Het
wandelen geeft rust.

Op de begraafplaats dragen we de kist naar de laatste rustplaats. Met een bloemen zee erom
heen. Als iedereen afscheid neemt bij het graf van Marjan, zie ik pas hoeveel mensen er voor
ons zijn gekomen. Grietje, Tanja, Carla, Helena, Anne, Marieke, Bram, Hans, Herman en
Barjo. Mijn collega Barjo geeft mij, Dirkje en mijn moeder een hand. Na het afscheid zakt de
kist langzaam naar zijn laatste rustplaats. De stilte is zwaar. Chantal, het petekind van Marjan
van Taco, huilt hartverscheurend. De familie huilt. Ik gun mijn moeder ook dat ze kan huilen.
We lopen naar de auto, op weg naar de koffie en een broodje. Bij de parkeerplaats van het
paviljoen wacht mijn zwager Willem even om ons een hand te schudden. Het paviljoen kijkt
mooi uit over het water. Er zijn heel veel mensen naar het afscheid van Marjan gekomen. Ik
maak met mensen een praatje. Het doet me goed om veel neven en nichten van de familie
Nieuweboer te ontmoeten. Kees Tol en Dick Tol geven we een hand. Even hebben we het
over de zelfgekozen dood van hun zus Evelien. We vragen ons af wanneer deze Nieuweboer
ziekte eindelijk een keer ophoudt.
Het paviljoen stroomt langzaam leeg. Simon loopt even mee met Tante Gré om een
verjaardagskado voor Dirkje op te halen. Mijn neef Nick zit nog samen met zijn voetbal elftal.
Het voetbal elftal is geheel in zwart gekleed. Ik vind het mooi dat de vrienden van Nick
gedeeld hebben in de begrafenis van zijn moeder. Het zal Nick helpen. Ik neem afscheid van
de familie. Als laatste spreek ik Taco. Ik stel voor om te gaan wandelen in Monnickendam.
Gewoon het rondje van Marjan wandelen en niet veel zeggen. Taco vindt het een goed idee.
Na afloop van de begrafenis dag gaan we naar mamma en Ome Jaap op Op ’t Hoog. Het is
prettig om na te praten. Mamma maakt een pan soep. We eten samen een broodje. We rijden
zonder files naar Arnhem. Dirkje vertelt dat de auto van Marjan gevonden is aan het strand in
Castricum aan Zee. Als we thuis zijn pak ik de Bos atlas uit de kast. Ik kijk even wat de
afstand is tussen Castricum aan Zee en Wijk aan Zee. Het zal zo’n tien kilometer zijn. Ik vind
het zo intens verdrietig dat tien kilometer zee niet genoeg was om het hoofd van Marjan tot
rust te brengen. Gelijk gaat het in mijn hoofd bruisen. De dag 27 november valt in 2016 op
een zondag. Voor mij zelf vind ik het een mooi gevoel om op die datum van Castricum aan
Zee, lang de golven, naar Wijk aan Zee te wandelen. Dirkje zegt dat ik dat niet alleen moet
doen.

Peace starts with hospitality
(Gandhi)
Zéger Nieuweboer
2016

Voor Simon en Lukas

Peace starts with hospitality (Gandhi)
Vorig jaar heeft Simon, met twee medeleeringen, als schoolproject gefietst van Arnhem naar Geneve. De
fietstocht was een sponsortocht voor het Rode Kruis. In Geneve hebben ze het sponsor bedrag overhandigd aan
een delegatie van het Rode Kruis. De VW heeft als bezemwagen de hele reis meegemaakt. Dit jaar hebben we er
voor gekozen om nog een keer de reis naar Geneve met de VW te maken. Dit keer met het gezin.
We hebben twee fietsen meegenomen, zodat we ook delen van de route zelf kunnen fietsen. Simon en Lukas
hebben de aftrap gemaakt en zijn vanuit Arnhem naar de camping in Xanten (D) gereden. Dirkje en Simon
hebben vanaf Koblenz naar de camping Loreley blick in St Goar (D) gereden. En als laatste ben ik met de Simon
vanaf de camping in Rolle (CH) naar de stad Geneve gereden. Het was mooi om met zijn allen bij het Rode
Kruis gebouw in Geneve te staan. Via de Jura en Ardennen zijn we weer terug naar huis gegaan.
Ik vroeg aan de jongens wat opgevallen was tijdens de reis. Het antwoord was water en grenzen. Wat betreft het
water. We hebben op zeven campings gestaan in drie stroomgebieden: de Rijn, de Rhone en de Maas. In St Goar
(D) konden we vanuit de VW eindeloos de schepen op de Rijn voorbij zien komen. In Geneve (CH) hebben we
de Rhone zien stromen en in de Jura stonden we langs de rivier de L’Aim, die uitmondt in de Rhone. Op de terug
stonden we op de camping direct naast de Moesel. Dezelfde Moesel die we in Koblenz in de Rijn zagen
stromen. In de Ardennen stonden we naast de rivier La Semois, die uitmondt in de Maas. De camping Vauban
bij de stad Neuf Brisach (F) was gelegen aan de verbinding van de stroomgebieden van de Rhone en de Rijn: Le
Canal Rhone – Rijn.
Wat betreft de grenzen. In achttien dagen zijn we door Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk,
België en Nederland gereden. Tijdens de reis kun je je ogen niet sluiten voor de oorlogs littekens van weleer.
Langs de gehele Rijn staat het aan beide kanten vol met burchten en kastelen. Klaar om de natuurlijke grens, de
Rijn, te verdedigen. Het vestingstadje Neuf Brisach (F) is in 150 jaar tijd vijf keer van nationaliteit/land
veranderd. Op de weg naar België kwamen we in de buurt van de stad Verdun. Een stad als symbool van de
waanzin van de Eerste Wereld oorlog. In de Ardennen herinneren veel monumenten aan het Arndennen offensief
van de Tweede wereld oorlog.
Veel bevlogen mensen hebben zich ingezet voor de vrede in Europe. Op de reis door Duitsland kwamen we
langs de tweede Europese vergaderstad, namelijk Strasbourg. In Geneve hebben we naast het gebouw van het
Rode Kruis ook de gebouwen van de Verenigde Naties gezien. Het Palais des Nations met de vlaggen van de
landen in de werld. Het valt op dat de VN gebouwen zwaar beveiligd zijn met gewapende portiers, slagbomen en
betonblokken.
Op de terugweg naar het noorden rijden we over de route Nationale in Frankrijk. Dirkje maakt we opmerkzaam
op een mooie herberg. De sanitaire en voedsel stop vallen samen en ik draai de VW de parkeerplaats van de
herberg op. Ik informeer bij de eigenaresse of we kunnen eten. Het blijkt dat dat niet het geval is. Toutes et
reservé. We kunnen wel naar het toilet.
Naast de parkeerplaats worden twee stukken vlees op een barbecue klaargemaakt. Navraag leert dat het
rundvlees al twee en een half uur ronddraait voor het vuur. De vriend van de patron is de barbecue man. Hij
vraagt of we willen eten. Dirkje geeft aan dat we wel willen eten, maar dat de herberg vol is. Na overleg met de
patron wordt een tafel met banken naast de barbecues gezet. We worden uitgenodigd om mee te eten. Als eersten
worden we bediend met het malse rundvlees van de barbecue. In gekunsteld Frans bedanken we de barbecue
man en de eigenaar voor de gastvrijheid.

Achterkant

Zéger Nieuweboer (1964)

De zelf voedende wandelreis
Door het internationale Aikido Youth Seminar van Lukas zijn we in Roemenië terecht
gekomen. Na een verblijf van vijf dagen in de grote, drukke stad Cluj-Napoca, beginnen we
met het 10 daags wandel avontuur in de Apuseni gebergte, onderdeel van de noordelijke
Karpaten. Het avontuur bestaat voornamelijk waar we aan het einde van een wandeldag
terecht komen en wat het (vegetarisch) voedsel brengt.
De eerste overnachting in het pension Aurora in Albac bracht slechte bedden en fantastisch
eten. De maaltijd en ontbijt bracht aubergine pasta, kool rolletjes, polenta, courgette
pannenkoekjes, cake, tomaten, komkommer en paprika. Bij de volgende overnachtingen in het
dorpje Runc hebben we bij een boeren echtpaar in hun woonhuis geslapen. Het eten komt
voort uit alles wat het boeren echtpaar te bieden heeft. De boerderij telt drie varkens, twee
koeien, een kalf, twintig kippen, een haan, twee honden en vier katten. Compleet met een
grote moestuin, een boomgaard met kersen, appels en pruimen. In ons beste Frans kunnen we
enigszins communiceren en de familie complimenten geven over het eten en de uitgebreide
“picnic a trace”, het wandel lunch pakket. Onderweg aangevuld met pruimen, frambozen en
blauwe bessen.
Een natte wandeling bracht ons naar de volgende overnachtingen in het Pensiunea Scarisoara
in Gethar. Vanuit ons balkon hebben we een schitterende overzicht van het boeren ritme. De
koeien worden losgelaten uit de stal en worden gehoed door een oude vrouw. De varkens
krijgen hun brij voedsel en maken geweldig veel herrie. De kippen worden ’s avonds in het
avondhok gelokt met wat voer. De koeien worden ’s avonds door de eigenaar van het pension
gemolken.
Een Grieks-Orthodoxe kerk vormde een mooi rustpunt op de wandeling naar het volgende
dorpje, Casa de Piatra. De familie Gligor ontvangt ons in het gastenverblijf. Twee dagen
deinen we mee op het ritme van het boerengezin. Het gezin bestaat uit het echtpaar Gligor,
twee kinderen waarvan de jongste zoon twee jaar en drie maanden is. En verder grootvader en
grootmoeder. Het gezin heeft varkens, koeien, kippen en een pruimenboom. We krijgen het
ontbijt en avondeten aan de keukentafel van het gezin. Het eten is goed en zonder poespas. De
familie is voortdurend bezig met de boerentaken rondom het huis. De oogst van blauwe
bessen brengt extra werk bij het sorteren en maken van jam en siroop. De boer is ook gids bij
een schitterende grottenstelsel in de buurt. De laatste overnachtingen zitten we in Cabin
Cetatile Ponorului. Bij het ontbijt krijgen we voorverpakte jam en voorverpakte kaasje. Een
overgang naar de terugkeer naar de stad Cluj-Alpoca.
Los van het vraag of de boeren een keuze hebben om in deze vorm van voedsel autarkie te
leven. We vonden het heel bijzonder om een inkijk te krijgen van het boerenleven in de
Apuseni gebergte in Roemenië. Het is heel rijk om voedsel te krijgen wat direct van de
boerderij zelf komt.

Nahrung auf der Bannalp
Vandaag hebben we een groep op de Bannalp met een leeftijd van 15 jaar tot 88 jaar. De
eerste vraag vanuit de groep is waarom we elk jaar naar de Bannalp gaan. Daar zijn meerdere
redenen voor. Nergens is het uitzicht tijdens het afwassen zo indrukwekkend als op de
Bannalp. Vanuit de berghut kun je direct wandelingen maken van licht naar zeer zwaar. De
Bannalp heeft de rust en het ritme van de boeren op het platteland. Hoewel het woord
platteland in Zwitserland minder van toepassing is.
Tijdens het wandelen in het bergland stuiten we voortdurende op een fenomeen van de
Bannalp: koeien. De Zwitserse koeien zien er statig uit met hun horens, en zijn zo mak dat
zich moeilijk laten wegjagen van de bergpaden. Nadat de Zwitserse boeren tot op grote
hoogte afrasteringen hebben gemaakt, grazen de Zwitserse koeien op grote hoogte. Blijkbaar
hebben Zwitserse koeien geen hoogtevrees en nachtzicht, want zelfs in het donker hoor ik nog
voortdurend koeienbellen.
Het menu van deze week is “Ohne Fleisch”. Gezien de wisselkoers van de Zwitserse Frank
wordt het merendeel van het voedsel in Nederland gekocht. Brood, melk en kaas kopen we
lokaal. Met de bakker in het dal hebben we een speciale afspraak. Vanuit de berghut op
Bannalp bellen we de bestelling door. De voedsel levering wordt in de Postauto gezet en
afgeleverd bij de Luftseilbahn. De medewerker van de Luftseilbahn zet de doos met voedsel
in de lift en diegene die met de lift is gegaan zet de levering in het berg lift gebouw.
Aan het begin van de week is de voorraadkast in de berghut goed gevuld. De uitdaging is om
de hele voorraadkast in één week leeg te eten. De deelnemers van de groep hebben in deze
week elk een maaltijd verzorgd. Elke avond staat de tafel buiten gedekt op een hoogte van
1700 meter. Komt het door de berglucht? Komt het door de lange wandelingen? Of komt het
door de smakelijke maaltijden? Wat genieten we van het eten. Van de linzen/aubergines met
naanbrood, de Gnochhi met spinazie, de pannenkoeken met appel, de pizza met kaas, de
lasagne met ricotta, de risotto met rode biet en de Indiase curry met rijst.

Dit jaar zijn we voor het eerst de waard in de berghut op de Bannalp. We halen de sleutels op,
we openen de deur, we openen de luiken, we maken schoon, we sluiten de luiken en we
sluiten de deur van de berghut. We vertellen Grietje Bakker dat we de volgende twintig jaar
weer naar de Bannalp gaan. Grietje zegt dat ze graag meegaat.

