SIPKJE PRUIS (VAN DE KROL
Geboren op 3 november 1910
Tweede kind van Willem Myndert Van de Krol en Antonia Wilhelmina Christina
Maijer.
Holland
Op jonge leeftijd zorgde Sipkje ervoor dat ze voor haar oudere broer (Willem Wim,
mijn vader) en jongere zusje (Katrien) zorgde en moest ze haar vader vaak helpen met
het schoonmaken van de werkplaats, polijsten van schoenen, etc. Deze activiteit zette
het patroon voor de rest van haar leven. Ze was altijd druk bezig en op achttienjarige
leeftijd begon ze haar eigen kleermakerij in de voorkamer van haar huis en had ze op
elk moment acht acht naaisters die voor haar werkten. Haar professionaliteit was
bekend en zij en haar team maakten jurken voor dames uit alle lagen van de
bevolking.
Sipkje huwde Cornelis (Cass) Pruis op 20 mei 1937 en negen maanden later was zij
de trotse moeder van Willem en Haye (Bill en Harry) een tweeling.
Toen kwam de oorlog in 1940. Dit maakte het leven erg moeilijk, vooral in de winter
met een jong gezin en zonder verwarming. Sipke maakte vele uitstapjes naar
boerderijen om papieren notitieblokken uit te wisselen die Cass op het werk maakte
voor stukjes vlees, eieren, boter, enz. Ze reed op een oude fiets met houten wielen en
duurde soms zeven dagen om thuis te komen. Zoals de meeste Nederlanders namen ze
tijdens de oorlog veel risico's, met name door een Joods gezin meer dan een jaar te
verstoppen. Cass zat in het ondergrondse leger, wat betekende dat vele nachten weg
van huis valse documenten in een verduisterde fabriek werden afgedrukt, waardoor
Sipkje meer onder druk kwam te staan.
Antonia (Toos) werd geboren in 1942 en de oorlog duurde voort. Sipkje heeft deze
moeilijke tijden doorgemaakt door haar opvoedingsvaardigheden.
Indonesië
Nadat de oorlog voorbij was, besloot de familie Pruis op zoek te gaan naar groenere
weiden en in 1945 vond Cass een baan in Djakarta, Indonesië. Hij vertrok alleen en
liet Sipkje drie maanden zwanger en met drie jonge kinderen achter om te zorgen. Na
de geboorte van Lucia, reizen Sipkje en de kinderen ook naar Indonesië.
Het leven in Indonesië was erg heet en vochtig, maar ze hebben zich allemaal heel
goed aangepast. Sipkje zette haar kleermakerscarrière voort en onder haar vele
klanten was de vrouw van de Nederlandse consul evenals andere dames van het
consulaat. Wanneer jurken moesten worden aangebracht, haalde een consulaatauto
Sipkje op en bracht haar naar huis en alle Indonesische kinderen uit de kampong aan
de overkant van de straat kwamen naar de flitsauto kijken.
Sipkje had vijf huismeisjes. Eens, toen een van hen een paar dagen weg was, vroeg
Sipkje waarom en kreeg ze te horen dat ze erg ziek was. Sipkje nam een taxi en ging
haar zoeken in een kampong waar de Nederlanders werd verteld niet binnen te
komen, maar ze vond
het meisje in bed met zeer grote zweren op haar benen en kreeg geen behandeling,
dus heeft ze haar verzorgd, haar in de taxi gestopt en haar op eigen kosten naar het

ziekenhuis gebracht. Een grote menigte probeerde haar tegen te houden, maar zo
behandelde ze de situatie.
Australië
Toen het contract van Cass na vijf jaar in Indonesië op was, besloot het gezin om
verder te gaan. Ze overwogen terug te keren naar Nederland of naar Canada te
verhuizen, maar Cass dacht dat ze, terwijl ze al halfweg de wereld rond waren, net zo
goed konden doorgaan, dus vertrokken ze naar Australië en vestigden zich in
Brisbane, Queensland.
Sipkje opende opnieuw een kleermakerij, dit keer in Sandgate, een buitenwijk van
Brisbane. Ze verbleven zes en een half jaar in Brisbane, maar aangezien de
werkmogelijkheden in Melbourne beter waren, besloot het om 1850 kilometer naar
het zuiden te verplaatsen. In Melbourne nam de kleermakerij de achtertuin in Sipkjes
liefde voor planten en tuinen. Ze kochten een deel van een bessenkwekerij en Sipkje
startte een plantenkwekerij en kwekerij genaamd "White Star", vernoemd naar haar
favoriete plant, de Ster van Bethlehem. Veel van haar bomen werden gekocht door
Nederlandse kwekerijen in de bergen van Mt Dandenong. Mensen uit Melbourne
zouden naar de heuvels rijden om tulpen en Sipkjes planten te kopen. Ze was goed
bekend in de tuinbouwkring en won vele eerste prijzen in de shows.
Toen ze de kwekerij verkochten, vertrokken ze naar een land naast een speelplein.
Toen de raad besloot om het te verkopen, kocht de familie het land om hun geliefde
uitzicht op de Dandenong-heuvels te behouden.
Sipkje en Cass sloten zich aan bij tuinclubs, businessclubs, de Nederlandse club en
pensioenclubs tijdens hun verblijf in Melbourne. Sipkje genoot van haar wekelijkse
avondje uit bij de pokermachines in de plaatselijke club of het casino. Ze hield van
haar kaartspellen thuis. Eens, toen haar zoon Bill ontdekte dat een gastgezin
regelmatig vals speelden in die kaartspellen, gooide ze de jongeman om 1 uur 's
nachts weg. Toen hij protesteerde met vragen waar hij op dat uur van de ochtend heen
zou gaan, zei ze: "Het kan me niet schelen, maar je slaapt niet in mijn huis!".
Sipkje ontwierp een kaartspel en bracht bijna AU $ 10.000 uit om een sample te
maken. De familie probeerde de game te promoten, maar bij een verwachte productieen distributiekost van $ 21 per game en een winst van $ 2 per verkochte game, ging
deze niet in productie en ging niet verder.
Lucia volgde in de voetsporen van haar moeder en studeerde tuinbouw aan de
universiteit.
De man van Sipkje is op 22 september 1989 op 76-jarige leeftijd overleden.
Sipkje kon tot haar 89e in haar huis wonen voordat ze naar een bejaardentehuis ging
waar ze op 90-jarige leeftijd stierf op 11 april 2001
Zij en Cass zijn begraven op de Lidydale begraafplaats.
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