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Dell lanceert
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In de jaren veertig
werden op verzoek
van apostolisch
vicaris Mgr.
Innocentius Verriet
twee grote houten
weekendhuizen
gebouwd. Een ervan
was bestemd voor de
zusters van het Sint
Elisabeth hospitaal en
de andere voor de
fraters. Zuster overste
Perpetua was vaak
ziek en verbleef
lange tijd
op Blaauw.
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Familie
Jacobs
van
plantage
Blaauw

De weduwe Thelma Molenaar-Jacobs vertelt over de plantage Blaauw en haar familie.

e zusters konden
tijdens de oorlog
uiteraard niet op
vakantie gaan naar
Nederland en genoten in plaats daarvan van
‘Blije rust’ op Blaauw. Er
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werd een maandelijks schema gemaakt op welke dagen
en op welke uren de zusters
konden gaan zwemmen.
Thelma Jacobs weet nog dat
de zusters badpakken gingen
kopen bij ‘La Modernista’.

Het publiek kon op de
zwemdagen van de zusters
niet binnen komen. Er is
een prachtige foto gemaakt
van de zusters die op een
grote rots in het water stonden. De rots had toen
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WARWARÚ
Wie namaak heeft leren
eren, zal wat echt is niet
waarderen.
Martie Genger
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Officieren op het terras van het militair tehuis van het garnizoen: rechts staande sergeant Jacob
Jacobs, op de bovenste rij rechts de bruine Gerardo Pedro Martijn. Hij was in 1891 getuige bij het
huwelijk van Jacob en Cornelia van Giersbergen en Gerardo was een neef van Cornelia. Onderaan zittend: helemaal links de kapelmeester Janchi Boskaljon, in het midden de kapitein en commandant
van het garnizoen en helemaal rechts sergeant Manchi (Herman) Broekman, de man van Henriette
(Shon Yèyè) Broekman-De Jongh, zus van de bekende zakenman Shon Fil de Jongh.
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de naam ‘Piedra di Wewe’.
De grotere rots hogerop
heette Solito, die stond er
een beetje eenzaam bij. De
stilte van plantage Blaauw is
voorbij. Blue Bay is nu een
drukke plek met veel villa’s,
golfers die komen om er te
spelen, toeristen die naar het
hotel gaan of om te gaan
zwemmen en eten in het
restaurant. De geur van de Isla is wel gebleven, maar gelukkig ver genoeg om er geen
last van te hebben om er te
wonen en te genieten van de
natuur.
Thelma Molenaar-Jacobs
is al jaren niet meer op Blaauw geweest. ,,Ik ben bang
dat ik het oude vertrouwde
Blaauw van ons van vroeger
daar niet meer terug ken,
want ik heb teveel herinneringen aan mijn jeugd op de
plantage Blaauw. Mijn man
Jan is overleden, mijn ouders
en twee van mijn broers zijn
overleden, maar ik geniet in
herinnering nog steeds van
hoe dat vroeger was. Ik zie de
koeien en schapen en ik hoor
de golven van de helderblauwe zee. ‘E ta keda semper mi
Blaauw’.”

De eerste Jacobs
Peter Jacobs (1838-1868)
werd geboren in Nijmegen,
zoon van schoenmaker Laurentius Jacobs en van Joanna

