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Beste bewoners van Hoeverstaete, 
 
Voor u ligt de 5e editie van de Hoeverstaetus. We kijken kort terug op een zomer 
die wat betreft het weer geen hoge ogen heeft gegooid, daarentegen hebben we 
veel mooie momenten met elkaar gedeeld en gevierd. Er staan weer een heel 
aantal activiteiten gepland, u kunt een bezoekje brengen aan een 
schoonheidsspecialiste en daarnaast is er ook nog genoeg ruimte in de agenda en 
in de Brasserie om iets spontaans te organiseren of om elkaar te ontmoeten, hier 
wordt u van harte voor uitgenodigd! Tot slot wordt u door Yvonne Pattché, 
bewoner van Hoeverstaete, meegenomen naar Nieuw-Guinea. 
 
Veel leesplezier! 
 
Coronarichtlijnen 
Binnen Hoeverstaete en in de Brasserie hanteren we geen corona toegangsbewijs. De 
Brasserie is vrij toegankelijk voor bewoners van Hoeverstaete en bewoners uit de wijk als 
verlengde huiskamer voor ontmoeting, inloop en (kleinschalige) activiteiten.  
De 1,5 meter is géén verplichting meer, maar kan voor iemand toch een groter gevoel 
van veiligheid met zich meebrengen. Laten we dit van elkaar respecteren en elkaar de 
ruimte geven als men dit wenselijk vindt. 
 
Vakantie Robin Avis 
Robin, huiscoördinator Hoeverstaete is van 16 oktober t/m 24 oktober op vakantie. 
Tijdens zijn afwezigheid kunnen de technische vragen rechtstreeks worden gesteld aan 
IJbouw. Voor overige vragen kunt u bij Astrid Admiraal, kwartiermaker (06 86 81 92 99) 
terecht. Heeft het geen haast dan is Robin vanaf 24 oktober weer terug om u van dienst 
te zijn. 
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Een terugblik 
30 juli: Griekse avond  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

12 en 15 augustus filmpresentatie van Alkmaar 750 jaar 
 

 
 
 
 
 

 
De heer Ben Buis heeft iedereen op enthousiaste 
wijze 750 jaar terug in de tijd meegenomen. Wat 
heeft een ieder genoten! 
Heeft u het gemist? En zou u de opname van de 
musical “Het water wijkt” die ter ere van het 750 jarig 
bestaan van Alkmaar in 2004 is opgevoerd ook een 
keer willen zien? Laat het weten! U kunt een briefje 
in de brievenbus van de huurdersvereniging 
achterlaten. 

 

 
 
 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid%3D16439705-0146-4835-b3b8-ce28d27ee2b2&psig=AOvVaw3-LJwfnVwSxYjZu0MpKFfA&ust=1625232212759000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCKje6IH8wfECFQAAAAAdAAAAABAD


  

27 augustus BBQ 

 
 
De volgende themamaaltijd staat gepland op zaterdag 30 oktober, dit keer wordt het 
een Spaanse avond. 
 
Op zondag 22 augustus 2021 werd de eerste Muziekmiddag in de Brasserie 
gehouden. 

 
 
Een muzikale fruitmand met prachtige beelden op het grote projectiescherm. 
Zowel Nederlandse als buitenlands artiesten passeerden de revue waaronder Conny 
Vandenbos, Imca Marina, Jan Smit maar ook Neil Diamond en Nicole.  Er was ook een 
prachtig instrumenteel nummer van de 2 Cello's die de titelsong van de film Titanic 
speelden. 
Voorafgaand aan ieder nummer werd er een korte toelichting gegeven. 



  

Veel werd herkend en ook de polonaise ontbrak niet. 
Kortom het was heel gezellig en dit kwam mede door Melanie en Anne met haar 2 
kleinkinderen. Zij waren de organisatoren van deze muzikale happening. 
Met vriendelijke groet, 
Han van Teeseling 
 
Er zijn daarna al weer 2 muziekmiddagen geweest die veel belangstelling hadden. De 
volgend muziekmiddagen van 14.30 – 16.00 uur staan gepland: 

 10 en 24 oktober 

 14 en 28 november 

 12 december  

Inschrijven is gewenst. Tevens kan men verzoeknummers indienen.  Bij de inschrijving 
(voor de Brasserie) staat een box waar men het verzoeknummer kwijt kan.  
 
Bijeenkomsten brandveiligheid 
 

 
 
Op donderdag 9 en 16 september 2021 zijn er 4  bijeenkomsten geweest over 
brandveiligheid binnen Hoeverstaete. 
DVT advies (brandveiligheidsadvies bureau) heeft  presentaties gegeven over hoe de 
gebouwen gemaakt zijn m.b.t. brandveiligheid, er is uitleg gegeven over wat bewoners 
zelf kunnen doen om brand te voorkomen en wat te doen als er een brandmelding is. 
 
De eerste bijeenkomst op donderdagochtend 9 september was een specifieke 
presentatie voor de bewoners van de Alkenhorst, dit omdat de techniek in het gebouw de 
Alkenhorst anders is dan in de andere gebouwen. 
Een actiepunt dat hieruit naar voren kwam was de vervanging van de batterijen van de 
rookmelders die overal in de woningen van de Alkenhorst hangen. 
Het preventief vervangen van de batterijen van de rookmelders in de woningen van de 
Alkenhorst zal collectief worden geregeld vanuit Habion, hiervoor zal Robin Avis, 
huiscoördinator Hoeverstaete, in de maand oktober bij alle bewoners van de Alkenhorst 
langs gaan voor het vervangen van de batterijen van de rookmelders.  
 



  

Uit de overige bijeenkomsten kwam vooral naar voren dat wanneer er een brandalarm is 
geweest en het blijkt loos alarm te zijn, het lang duurt voordat de brandmeldcentrale 
gereset word. Habion is in overleg met de betrokken partijen om na te gaan hoe dit 
anders kan, bijvoorbeeld door aanpassingen van de techniek van de brandmeldinstallatie 
en/of formeren van een groepje bewoners die hier mogelijk een rol in kunnen spelen. We 
hopen u hier zo spoedig mogelijk verder over te kunnen informeren. 
 
Kon u de bijeenkomst niet bijwonen en wilt u graag de presentatie ontvangen, laat het 
dan even weten aan Robin Avis. 
 
Studenten in Hoeverstaete 
Habion begeleidt al jaren een aantal jaren samen met de TU Delft een groep studenten 
van de faculteit Bouwkunde bij hun afstuderen. Zo ook dit studiejaar 2021-2022.  
In het eerste semester logeren ze altijd een week op één van de locaties om kennis te 
maken met vernieuwende vormen van huisvesting voor senioren. Zij draaien dan een 
week mee met de bewoners.  
 
Van 20 – 24 september hebben Mark en Baoky in Hoeverstaete gelogeerd. Namens hen 
het onderstaande bericht: 
 
Deze week was, naast heel leuk, ook heel leerzaam voor ons. De gastvrijheid en de 
vriendelijkheid van alle mensen maakte het een geweldige periode en we willen jullie 
allemaal bedanken voor deze beleving. Helaas was de week zo voorbij en hebben we 
niet iedereen kunnen ontmoeten of leren kennen. 
 
Baoky wil jullie specifiek bedanken. Ook al beheerste hij de taal niet, hij werd 
verwelkomd met open armen. Naast een paar Nederlandse woorden te leren, kon hij het 
geluk en de warme van jullie zien stralen. Het is mooi om te zien dat mensen zo open 
zijn en dat zij anderen willen betrekken bij hun activiteiten. 
 
Nogmaals bedankt voor deze tijd, we hebben genoten en we hopen jullie ook. We komen 
zeker nog een keer op bezoek! 
 
Mark & Baoky 
 
  



  

Zaterdag 25 september Burendag 
We kijken samen met Huis van de Wijk de Alkenhorst terug op een zeer geslaagde 
burendag. 

 
Het bezoek van ZorgSaamWonen aan Hoeverstaete staat online! 
4 juni jl. zijn Yvonne Witter van het landelijk platform ZorgSaamWonen en Thijs van der 
Honing langs geweest bij Hoeverstaete. Hoeverstaete is het eerste filmpje uit de 
videoreeks die is gemaakt van innovatieve woonvormen. We nodigen u van harte uit om 
het filmpje te bekijken op de website van Hoeverstaete onder het kopje “nieuws”. Ook is 
het te bekijken via https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/videoreeks-zorgsaamwonen-
kijkt-verder We zijn blij met het resultaat! 
 
Activiteiten voor de komende maanden 
 
Bewegen met Heleen van Alkmaar Sport 
Ieder maandagmorgen om 09.30 uur en 10.15 uur is er een half uurtje fitness onder 
deskundige en enthousiaste begeleiding van Heleen van Alkmaar Sport. We proberen 
het buiten zo lang mogelijk vol te houden en bij minder weer gaan we naar binnen. 

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/videoreeks-zorgsaamwonen-kijkt-verder
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/videoreeks-zorgsaamwonen-kijkt-verder


  

Er is nog ruimte om aan te sluiten! U kunt ook gewoon een keertje mee doen om te 
kijken of het wat voor u is. U bent van harte welkom!  

  
 
Dinsdagmiddag spelletjesmiddag 
De spelletjesmiddag op dinsdagmiddag wordt gezellig bezocht. Sjoelen, Keezen, 
Rummikub, voor ieder wat wils. Er is nog ruimte. Vind u het gezellig om mee te doen? Of 
heeft u zelf een leuk spel dat u samen wilt spelen? Kom dan dinsdagmiddag naar de 
Brasserie vanaf 13.30 uur 
 
 
Wilt u ook een keer naar de schoonheidsspecialiste? 
Mijn naam is Marit, ik ben 34 jaar oud en woonachtig in Almaar. Ik 
ben afgestudeerd schoonheidsspecialiste. Ik heb mijn particuliere 
opleiding gevolgd bij La Lique Cosmetics te Heerhugowaard.  
Ik vind het erg leuk om onder de mensen te zijn en mijn klanten 
echt in de watten te leggen. Een ontspannen en rustige omgeving 
zijn voor mij erg belangrijk. Ik neem de tijd voor iedere 
behandeling en het is mijn doel om iedere klant met een glimlach 
en een ontspannen gevoel de salon te zien verlaten.  
U kunt bij mij bijvoorbeeld terecht voor een heerlijke 
gezichtsbehandeling, inclusief een gelaat en nek massage. De lijst 
met diverse behandelingen en prijzen is in te zien bij de salon. 
Lijkt het u leuk om een afspraak in te plannen dan kunt u mij 
bereiken via het telefoonnummer hieronder. Ik werk op 
maandagavond. 
De salon is in de ruimte van de pedicure en kapster in de hal. Hopelijk tot snel! 
 
Marit 
telefoonnummer: 0640070130 
 
 



  

 
Rollatorcheck 
Donderdag 14 oktober kan u tussen 10.00 en 12.00 uur 
uw rollator laten checken op veiligheid voor €10,--  
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 30 oktober 

 
 
 
 
 
 
Uitnodiging voor de Hoeverstaete vergadering 
U heeft inmiddels een uitnodiging van de huurdersvereniging ontvangen voor een 
vergadering op: 
Maandag 1 november om 19.00 uur of woensdag 3 november om 16.00 uur. Heeft u zich 
al aangemeld?  
 
Hip Mode komt weer naar Hoeverstaete 
Donderdag 18 november komt Hip Mode weer met de laatste collectie naar Hoeverstaete 
van 09.30 – 14.00 uur. 
 
Muziekbingo 
Zaterdag 20 november om 14.30 uur wordt er een muziekbingo georganiseerd. Verdere 
informatie volgt via een flyer. 
 
Nieuws vanuit het Huis van de Wijk de Alkenhorst 
Ook in het Huis van de Wijk vinden weer diverse activiteiten plaats. Met ingang van 19 
oktober start het bewegen op muziek weer om 14.00 uur. Voor een verder overzicht kunt 
u een kijkje nemen op de website: www.dealkenhorst.nl of u kunt bellen naar 072 
3030090 
 

http://www.dealkenhorst.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/illustraties/rollator&psig=AOvVaw0oxlH4x1sZ53SwlxMaREI2&ust=1633008088854000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCPDpqLCjpPMCFQAAAAAdAAAAABAD


  

Brievenbus huurdersvereniging 
Heeft u tips, info of vragen voor de huurdersvereniging? Sinds 
kort hangt er een eigen brievenbus in de hal voor de entree van 
de Brasserie voor post gericht aan de huurdersvereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van de extra activiteiten in oktober en november, noteert u ze in uw 
agenda? 

 Zondag 10 oktober 14.30 uur 

Muziekmiddag in de Brasserie 

 Donderdag 14 oktober tussen 10.00 – 

12.00 uur Rollatorcheck 

 Zondag 24 oktober 14.30 uur 

Muziekmiddag in de Brasserie 

 Zaterdag 30 oktober Spaanse avond in de Brasserie: Paella 

 Maandag 1 november 19.00 uur Hoeverstaete vergadering 

 Woensdag 3 november 16.00 uur Hoeverstaete vergadering 

 Zondag 14 november 14.30 uur Muziekmiddag in de Brasserie 

 Donderdag 18 november van 09.30 – 14.00 uur Hip Mode 

 Zaterdagmiddag 20 november Muziekbingo 

 Zondag 28 november 14.30 uur Muziekmiddag in de Brasserie 

 
Resto van Harte 
Op de woensdag in de oneven week komt Resto van Harte een heerlijke maaltijd koken 
voor ons. Er is wat verwarring over de openingstijd: De inloop is vanaf half 6. 
 
De Brasserie als uw huiskamer 
De Brasserie is ook uw huiskamer! 
Met ingang van maandag 18 oktober is de Brasserie de gehele dag en avond geopend. 
U bent van harte welkom om gebruik te maken van de Brasserie. Er is gezorgd voor een 
koffieapparaat en waterkoker zodat u zelf een kopje koffie of thee kunt zetten. Er staat 
een trommeltje bij waar u de gebruikelijke bijdrage a €0,50 in kan doen.  
Dat betekent ook dat u zelf activiteiten kunt organiseren op de dagdelen en momenten 
dat de Brasserie vrij is. Voor de volledigheid het weekoverzicht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-illustratie-van-brievenbus-image28936514&psig=AOvVaw2ydsxA8wGHX2914mI92fuD&ust=1633007184783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCMjd0ZegpPMCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://zh-cn.facebook.com/ruinerwoldsekinderkledingbeurs/posts/-noteer-alvast-in-je-agenda-kidsbeurs-najaar-2-november-18-locatie-speel-ijsboer/2195401203822127/&psig=AOvVaw2KZjWG0wmaMbZCJ70ceRsx&ust=1633007405966000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCODa9-ugpPMCFQAAAAAdAAAAABAD


  

Weekoverzicht 

Maandag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
14.00 uur              Handwerkclub 
14.30 uur              Schilderworkshop  
 

 Avond  

Dinsdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
14.00 uur              Spelletjesmiddag 
16.00 uur              Borreluurtje 

 Avond  

Woensdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
10.30-11.30 uur    Bloemenstal 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
13.30 uur              Knutselclub 
14.00 uur              Jeu de boules 
 

 Avond Oneven week: Resto van Harte, vanaf 
17.30 uur inloop 
 

Donderdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
 

 Avond  

Vrijdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
Na 13.30 uur         Verhuurd aan  
                              Bridgeclub 
                   

 Avond  

Zaterdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
 

 Avond  
 

Zondag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
 
Muziekactiviteit, data zie overzicht 
 

 Avond  



  

 
Zoals u ziet is er nog genoeg ruimte om iets leuks in de Brasserie te organiseren of 
gewoon even binnen te lopen. 
Heeft u nog ideeën voor een leuke activiteit of uitje? Voel u vrij om het te organiseren! en 
natuurlijk helpen wij graag! Geef het aan bij de Huurdersvereniging, Astrid Admiraal of 
Robin Avis.  
 
GEBODEN: 4 Varkens! 

- Peniskokers tussen mijn koffiekopjes  – 

Door Yvonne Pattché 
Na een 34tal verhuizingen is Yvonne Pattché sinds begin dit jaar komen wonen in 
Hoeverstaete, haar 35ste verhuizing! 
Yvonne is opgegroeid in Nederlands-Indië. Na haar huwelijk werden zij en haar man door 
zijn functie bij de Nederlandse Handelsmaatschappij (later ABN) uitgezonden naar 
verschillende landen in de wereld en heeft daar veel meegemaakt. Zij neemt u in 
onderstaand verhaal mee naar Nieuw-Guinea.  
 
Een plaatsing met hobbels 
Hollandia, Nieuw-Guinea (1962-1963) 
Bij de Verenigde Naties in New York was heel veel geharrewar tussen President 
Kennedy en Minister Luns. Nederland weigerde de overdracht van Nederlands Nieuw-
Guinea aan Indonesië met wezenlijke Indonesische militaire dreigingen. Dit veroorzaakte 
een zeer gespannen situatie in de nadagen van het Nederlandse bewind in 1963. 
 
De Nederlandse Bank waar mijn echtgenoot werkte had naast een hoofdkantoor in de 
hoofdstad van Nieuwe Guinea, Hollandia nog 4 kantoren op diverse plaatsen in Nieuw-
Guinea, enkel met het vliegtuig De Kroonduif te bereiken.  
Nu werden wij, ver van de vorige aangename plaatsing in Jakarta 1957-1960 geplaatst 
op een plek vol met politieke hobbels.  Alle Nederlandse bedrijven werden 
geconfisqueerd op de Bank en Shell na en alle Nederlanders werden in Dec. 1957 het 
land uit gezet.  
De volgende standplaats na ons verlof had Karachi moeten zijn en nu bleek mijn 
echtgenoot de juiste man voor de onvoorspelbare situatie in Nieuw-Guinea. De druk van 
de Verenigde Naties groeide zoals ook de dreiging van Indonesië tot er een goede 
diplomatieke oplossing kwam. De overdracht van Nieuw-Guinea zou over een jaar plaats 
vinden via een tijdelijke constructie: UNTEA (United Nations Temporary Executive 
Authority). 
 
Welkom in ons ligbad 
In 1962 kwam een grote bezetting van alle nationaliteiten met een Generaal en zijn 
Pakistaanse leger.  De Iraanse Gouverneur betrok onder protest het paleis tegenover 
onze fraaie woning in dezelfde straat, maar wel zonder ligbad. De Gouverneur boden wij 
het gebruik van ons ligbad aan en daar maakte hij dan ook dankbaar gebruik van.  
De gezagsdrager stak op badslippers de straat over gevolgd door 3 Iraanse bedienden 
met zeep, handdoek en schone badjas en werd verrast nagekeken door zijn Pakistaanse 
militaire schildwachters aan zijn poort. Twee jaar later, direct na de Banken overdracht 
aan Indonesië en de officiële overdracht van Nieuw-Guinea via de UNTEA, was de taak 
van mijn man hier volbracht.  
 



  

Vier dagen voor het vertrek met verlof naar Nederland is er eindelijk tijd voor een 
weekenduitstapje naar de Baliemvallei. Na al die tijd willen we toch nog wat anders zien 
van het land. Veel meer dan het tropisch oerwoud tegen hoge vulkanen aan is er niet, al 
is dat ook heel mooi.  
 
De Baliemvallei bevindt zich hoog in de bergen midden in een dicht tropisch regenwoud 
op met Baliem nederzetting op een stuk kaalgekapte vallei. Hier bevindt zich een 
Katholieke missie te midden van de oorspronkelijke bewoners. 
 
IJs in het oerwoud 
Na een strenge medische controle zaterdagochtend om 6 uur met een Cessna, een 
eenmotorig vliegtuig met plaats voor drie passagiers, vliegen we mee over 
ondoordringbare groen regenwoud. De Baliemvallei ligt hoog op een vulkaanhelling met 
een dagtemperatuur van 14-16 graden en ’s nachts rond het vriespunt.  
Langs de landingsbaan staat het primitieve hotelletje (logement); een langwerpig blok 
met wanden en dak van golfplaten en een plankenvloer. De hotellobby is een ruimte van 
3,5 vierkante meter. De 4 aaneengesloten kamers zijn even groot, elk gemeubileerd met 
2 bedden opgemaakt met een te dun kantoenen deken en een tafeltje. Achter de 
slaapkamer bevinden zich 2 badkamers met een bak water voor een ijskoud stortbad, 
letterlijk, want in de ochtend ligt er een dunne ijslaag op het water. Al met al, ruim 
voldoende voor ambtenaren op inspectie.  
 
Op een kwart kilometer afstand van het logement staat het grote katholieke 
missiegebouw met gevlochten bamboe wanden, plankenvloeren en dak van 
palmbladeren. Binnen in het missiegebouw bevindt zich een primitieve kleine kerk.   
 
Peniskokers en boodschappenzakken 
Bij aankomst van de Cessna komt direct Pater D. op blote voeten ons begroeten gevolgd 
door enkele Papoea Baliem mannen enkel gekleed met lange peniskokers met 
werppijlen in de hand voor de jacht. De twee meegebrachte flessen jenever worden met 
blijdschap ontvangen.  
 
De pater die vloeiend diverse de lokale talen sprak, nodigt ons uit voor een korte 
wandeling en een boottochtje langs dorpjes en vertelt uitgebreid over de leefgewoontes 
van de Baliemers. Alle mannen dragen peniskokers, holle smalle kokers gemaakt van 
een langwerpige pompoensoort, uitgehold en gedroogd, ongeveer 30 cm lang. Deze 
worden met behulp van een dun lianen touwtje op de punt rechtop gehouden en om het 
middel gebonden. De opening van de peniskoker zit om de edelen delen heen maar er is 
ook bergplaats voor een rokertje van mais omhulsel en een vuursteentje. De mannen zijn 
meestal bewapend met lange werppijlen van dunne bamboe soort voor jacht op vogels 
en andere kleine dieren.  
 
De vrouwen dragen korte rokjes van gerold gras op die met booglussen naar het middel 
zijn opgebonden. Daarbij dragen zij een “boodschappenzak” van los gevlochten reepjes 
orchideeblad met een lus om het hoofd zodat hij op de rug valt. Jonge meisjes dragen 
strorokjes.  
 
 
 



  

Deze Baliemers leven in kleine nederzettingen met groepjes van rond de 7 vrij lage 
ronde hutten gemaakt van dik gevlochten bladeren met een kleine opening naar binnen 
gebogen. Midden in de hut bevindt zich een smeulend vuurtje en alles is doortrokken van 
een sterke rookgeur.   
 
Vuur wordt ook gebruikt om voedsel mee te bereiden al wordt het eten wordt gegaard 
door hete stenen in kuilen in de aarde. Vroeg in de ochtend worden de knollen met hete 
stenen ingegraven en vertrekken de vrouwen naar hun knollenveldjes voor onderhoud, 
verzamelen groenten en andere eetbare planten uit het woud. Een succesvolle jacht was 
een bron van eiwit.  
 
Varkens voor een vrouw 
Sinds mensenheugenis bevochten dorpjes elkaar regelmatig in levensgevaarlijke 
oorlogen met werppijlen ondanks dat Het Koloniale Indische gouvernement dit geweld 
zwaar bestrafte. Oorlogen ontstonden meestal door vrouwenroof en het stelen van 
elkaars kleine grijze varkentjes, hun welvaart. Met een bankrekening van varkentjes 
werden vrouwen gekocht en de varkentjes werden dan ook alleen geslacht voor speciale 
gelegenheden. 
 
De gevangenisstraffen voor oorlog was het verblijf in een kippenkooi van gevlochten 
bamboe. Baliemers accepteerden hun straf want als gevangene bleef hij soms tot wel 4 
dagen gehurkt in deze kooi zijn straf uitzitten ondanks dat het simpelweg omgegooid kon 
worden.  
 
Eenmaal, andermaal… 
Pater D. brengt ons met het kleine bootje naar de eerste nederzetting – een dorpje met 5 
ronde hutten en we worden direct verwelkomd door enkele mannen met indrukwekkende 
peniskokers en haarversieringen van pluimen en veren.  
Er blijkt direct enige consternatie te ontstaan. De Pater vertaalt en vertelt dat er 3 
varkentjes zijn geboden om mij te kopen. Een jonge man met verenhoofdtooi komt nu  
geërgerd op mij af en herhaalt zijn bod. Terwijl de pater spreekt hangt de vijandigheid 
voelbaar in de lucht. De pater doet zijn uiterste best vriendelijk te blijven en dirigeert ons 
ondertussen in de richting van bootjes. Pfff, dat was geen succesvol bezoek. Misschien 
hebben we verderop meer geluk voor een kleine ontmoeting? 
 
In het volgende dorpje is een man met een varkentje in de weer.  
“Voor een feestje?” vraagt de Pater.  
Na de begroeting waarbij de Pater iets beleefds mompelde biedt deze Baliemer 
plotseling 4 varkens voor mij. Wederom beleefd groetend, lopen wij haastig naar het 
bootje en keren terug naar de missie. Pater D. had dit nog nooit meegemaakt en vreest 
oorlog. In het verleden was na filmopnames met een blonde vrouw een soortgelijke 
situatie ontstaan die escaleerde waarna het gouvernement bezoeken verbood. Vandaar 
de toestemming die wij nodig hadden gehad voor dit bezoek.  Aan het eind van ons 
avontuurlijke bezoek worden we door de Pater en zijn collega uitgenodigd voor een 
eenvoudig avondmaal op de missie.  
 
 
 
 
 



  

Een afgebroken thee 
Terug in ons “hotel” treffen we een nieuwe gast, een Amerikaan die Papoea talen 
bestudeerde.  
 
De volgende ochtend landde de Cessna uit Hollandia met etenswaar en andere 
benodigdheden voor de missie. Voor onze slaapkamerdeur die direct lag aan het terrein 
en de landingsbaan stonden Baliemers met oude stenen bijlen die ze ruilen voor pakken 
zout. Zout was nieuw voor de Baliemers terwijl suiker onbekend was. Even later landde 
een tweede Cessna uit de Wamena nederzetting hoog in de bergen. Uit de Cessna 
stapte het opperhoofd Koeroeloe en zijn assistent natuurlijk weer met mooie lange 
peniskokers. Zijn nederzetting had geholpen met de aanleg van een kleine landingsbaan 
in Wamena, hoog in de bergen en deze vlucht is als dank voor die hulp.   
 
Wij hadden de pater op de koffie gevraagd en stellen voor het opperhoofd eveneens uit 
te nodigen. De pater verwelkomt zijn gasten op de landingsbaan en brengt ze naar de 
piepkleine hotellobby. Om het kleine ronde tafeltje was het krap zitten waar ook de 
Amerikaanse taalkundige op uitnodiging plaatsneemt. De lange peniskokers steken hoog 
boven de koffiekopjes uit. 
 
Al pratend met de zorgelijk kijkende pater houdt het opperhoofd zijn blikken voortdurend 
op mij, de gastvrouw gericht. De pater vertaalt voor ons dat de vierde vrouw van 
Opperhoofd Koeroeloe kortgeleden is overleden. De pater kijkt mijn benauwd aan, staat 
op en brengt het illustere gezelschap nogal snel naar de gereedstaande Cessna terug. 
Terug naar Wamena. Hoeveel varkens zou hij geboden hebben, vraag ik mij af?   


