Nic. op den Kelder - Antoon Knol - Simon van Zelm

Ontmoeting in de tropen
Een brief, geschreven door Nic. op den Kelder, Antoon Knol en
Simon van Zelm (zie ook ‘Interview met Siemen van Zelm’ op pagina 36).
Overgenomen uit Nibbiker ‘Post’ van 1948.
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Bandoeng, 15 Sept. 1948
Ontmoeting in de tropen.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zegt een persoon, die even hiervoor nog half lag te suffen op zijn tampatje (rustbed!!). Twee jongens
zijn in z’n kamer binnengekomen, ze kijken de naamplaatjes na die boven de
bedden hangen. “Nu, hier ligt hij toch niet, ze zeiden toch tweede bed
rechts.” “Wie moeten jullie hebben boys?” vragen er een paar tegelijk.
“Op den Kelder” antwoordt er een. De half slapende jongeman geeft in een
geweldig slaperige geeuw te kennen: “Moet je hier zijn.” Ze lopen dus in
die richting en meteen klinkt het: “Kerel, Antoon ben jij dat.” Hij is
meteen klaar wakker en biedt zijn bed als zitplaats aan. Dat er veel te
praten is valt licht te begrijpen. Het is een gevraag meest van een kant.
Een paar uur is zo om.
Het loopt tegen etenstijd, de gast(heer?) weet zijn plicht. Hij is het dan
ook die zegt: “Ook voor jullie is hier eten.” Dit laten ze zich geen
tweede maal zeggen, en weldra doen zij zich tegoed aan wat hun wordt
voorgezet. Om hun vele eten een beetje te verontschuldigen, zegt Antoon:
“De nasi (hij spreekt al een aardig woordje over de grens) die wij krijgen
zit vol gestopt met dat hete spul dat ze hier sambal noemen, voorlopig hou
ik het maar bij brood.” Om een uur of zeven, ze hebben nog een tijdje
doorgekletst, brengt Nic Antoon en zijn vriend naar de bus. “We zien
elkaar morgen in de Kathedraal.” “Afgesproken!”
Inderdaad na er een nachtje over te hebben geslapen, stappen ze de volgende dag samen de kerk binnen. Na anderhalf uur is de H.Mis bijna uit.
Daar hoort Antoon in zijn oor fluisteren “In de vijfde bank rechts zit
Simon van Zelm.” Antoon kan hem niet zo gauw vinden. Intussen is de kerk
uit en even later staan tot onze grote verwondering drie Nibbikers elkaar
te begroeten. Later blijkt dat Simon op dienstreis is en thans in Bandoeng verblijf houdt. Na enige tijd, wanneer ze over hun eerste verbazing
heen zijn wordt het R.K. Militair Tehuis opgezocht. Vele gebeurtenissen
uit vroeger tijden worden opgehaald. En de pas aangekomene wordt door de
“kolonialen” met ontelbare vragen bestormd. Ze besluiten na dit alles weer
eens op te stappen en maken een afspraak voor de volgende ontmoeting.
Vanavond bij Simon in de “Rustende Strijder” (de naam van het verlofcentrum in Bandoeng).
Half zes, Nic stapt uit de bus en loopt precies tegen Antoon op die juist
aan is komen lopen. Samen gaan ze op pad naar Simon, die naar het blijkt
uit navraag, zit te eten. “Precies de burgemeester van de Wijzend", meent
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Antoon. “Moet je niet te hard zeggen groentje, want hij zit al meer dan
een half jaar in de tropen.” “Jongens”, zegt Simon tegen zijn kameraden
"hier hebben we een paar stadsgenoten, van mij, wel te verstaan, de stad
Nibbik.” “De politie zeker met pijl en boog gewapend”, is het commentaar
hierop van zijn vrienden. “En eerst zeven kampongs en drie kali's door om
er te komen.” Simon slaat de aanval af door eenvoudig te verklaren dat in
plaatsen waar zij vandaan komen de ijzeren speer nog moet worden uitgevonden. Intussen is het eten afgelopen en worden er gauw een paar foto's
gemaakt voor de zon onder is. Simon geeft een brul naar een van zijn
vrienden en het is zo gekiekt.
Samen djalannen (lopen, wandelen) ze naar de stad. “Waar gaan we heen
vanavond", informeert Simon. “In het Militair Tehuis draait een mooie film
zoals ik gehoord heb”, zegt Nic.
“Wie geeft er een goeie sigaret weg?”, zegt Siem verbluft. “Ik heb hier
fijn ‘Spoorstokjes’, merk “H.W.” of wel omgekeerd ‘Militair Hospitaal’ ”,
merkt Nic op met een schuin oog naar Antoon, want die heeft nog goeie
sigaretten. Dan wordt er eerst eens gerookt.
Nic loopt smakelijk te dampen. Wolk na wolk komt tevoorschijn. Hij voelt
zich schijnbaar in de echte wolken. Het duurt niet lang of betreffende
vliegenier maakt een voor de twee toezienden kostelijke buiklanding en
ligt languit voor een betja (driewielige fietstaxi). Mopperend, het stof
van zijn pakian slaand, krabbelt hij overeind. “Je dacht zeker dat je aan
het witlof dunnen was”, merkt Simon op. “Zoiets zou mij niet overkomen.”
Ze komen mooi op tijd voor de film en zoeken een mooi plekje op en Antoon
wordt dan eens gevraagd wat van de laatste kermis in Nibbik te vertellen.
De film begint en we zijn een en al aandacht en zijn het er over eens, dat
ze lang niet gek is. Half tien zegt Nic met een geleerd gezicht, als er op
het doek “The End” verschijnt. “Einde jongens, de film is afgelopen.”
“O ja?”, vragen de twee anderen. “Hoe weet je dat en waar zie je dat aan.
Je bent goed vandaag zeg.” Ze stappen op en de mouwen gaan naar beneden,
dat is tenminste de bedoeling (Het is hier in Bandoeng verplicht na 6 uur
‘s avonds).
De volgende keer zullen ze samen eens een brief voor het Thuisfront in
elkaar draaien en zo wordt besloten. Ze nemen afscheid met de wens er weer
eens heerlijk over te dromen en alledrie de tropenavond in richting
tampas.
Deze brief gaat gepaard met vele hartelijke groeten aan alle Nibbikker
Thuisfronters van de navolgende jongens in Bandoeng, met name:
Nic. op den Kelder
Simon van Zelm
Antoon Knol.
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Voor het huis van de familie Vermeulen.
Staand: Bernard Laan, Dirk Nan en Simon van Zelm.
Gehurkt: Antoon Knol en Nic op den Kelder.

De kathedraal van Bandoeng.

Bij het militair tehuis te Bandoeng.
V.l.n.r.: Piet Stam uit Wognum (overl.), Simon van Zelm,
Nic op den Kelder en Antoon Knol.
Foto’s zijn beschikbaar gesteld
door Nic. op den Kelder.
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