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Beste familieleden, 

 
o aan het einde van het jaar lijken de clichés, samen met de vallende bladeren, ons om de 

oren te waaien. ‘Alweer een jaar voorbij…’, ‘Wat gaat de tijd toch snel’, ‘Wat worden we 

oud …’, Wat worden de kinderen groot!’  En dit jaar mogen we zelfs verzuchten: “Alweer 

een eeuw voorbij…’. sterker nog: ‘Alweer een millennium voorbij…’ 

Wij hopen dat u straks, na het lezen van deze Waringin ook verzucht: ‘Nu alweer uit!’ En dat het u 

eigenlijk veel te snel is gegaan. 

 

Vanaf deze plek heeft de redactie de eer om al haar familieleden, ver 

of dichtbij, een goed uiteinde van dit jaar, deze eeuw en dit 

millennium toe te wensen. En een gezond en gelukkig 2000. 

Wij hopen dat de mooie en gelukkige momenten in het 

nieuwe jaar een eeuwigheid mogen duren en eindeloos zullen 

lijken te duren. En dat de Waringin een van die kleine gelukjes 

voor u mag betekenen. 

 

In deze Waringin treft u, naast de bekende producenten, 

gelukkig ook nieuw talent: Dyonne doet verslag van haar 

zeilvakantie en Quincent vertelt over zijn deelname aan de 

schoolmusical Hair. Ook levert Bou Weijgers weer een 

bijdrage met wetenswaardigheden uit zijn werk. Welkom terug, 

Bou! Sabrina gunt ons een kijkje in haar schoolwerkzaamheden 

door een stukje uit het wijkkrantje van de buurt waar haar school 

staat. Al met al een gevarieerd aanbod, hoewel wij in verband met ons lustrum stiekem hadden 

gehoopt op nog meer nieuwe schrijvers. 

Kunnen we voor de volgende uitgave op uw bidrage rekenen? 

 

Names de redactie, 

 

Wendy Ripassa 

 

 

 

 

Z 
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ONS FAMILIEBLAD 
 

ie dertigste mei van dit jaar was een onvergetelijk mooie zomerdag. De eerste prachtige 

zomerdag van 1999. Op die dag kwam werd bovendien de Waringin bezorgd. Met ons 

familieblad trok ik mij in de voorkamer terug. De andere tijdschriften, die tegelijk met de 

Waringin waren bezorgd, legde ik terzijde, want ik heb nu eenmaal zo mijn voorkeur. Terwijl de 

beide ramen wijd open stonden om wat koelte binnen te laten, las ik met interesse bladzijde voor 

bladzijde van de Waringin. 

 

De Ripassa-stamboom werd uitgebreid met de geboorte van Salomé Anne-Joëlle. Elke keer een 

wonder zo’n geboorte. Op zo’n moment denk je terug aan de geboorten van je kinderen. Elk kind 

was anders en elk kind zou zich op zijn eigen wijze ontwikkelen. De geboorte op zich is al een 

wonder, maar hoe zo’n kind zich in de loop van de tijd mag vormen is eveneens iets wonderlijks. 

Trouwens het kiezen van een naam voor je kind doe je niet zo maar. Ten eerste moet je als ouders 

het met elkaar eens zijn. Vervolgens moet je afwachten of het een jongen of een meisje wordt en ten 

slotte kan het zijn dat de roepnaam of de officiële voornaam door je kind later enigszins of geheel 

veranderd wordt. Mijn inschatting is dat de ouders van Salomé Anne-Joëlle over dat laatste aspect 

niet in hoeven te zitten. Zij hebben volgens mij prachtige namen voor hun dochtertje uitgekozen. 

 

Op bladzijde 7 van de voorjaarseditie van de Waringin staat een foto van een heerlijk koel Indisch 

huis met van die dikke pilaren. Exact in zo’n huis heb ik mijn jeugd doorgebracht op Goenoeng 

Sahari te Batavia. Toen mijn echtgenoot nog leefde, hadden wij drie, soms vier orchideeën (witte 

en lila) voor het raam staan. Passanten bleven meer dan eens bewonderend stilstaan. Helaas nam op 

een gegeven moment luis bezit van de planten. Wij moesten de planten toen wel weg doen. Maar 

toch…….. als ik zo’n foto zie als van dit huis, dan denk ik terug aan een tijd, die weliswaar al lang 

voorbij is, maar zoete herinneringen bij mij naar boven haalt. 

 

Trouwens, het verhaal van Nederlands Nieuw-Guinea vond ik ook heel interessant. Het was een 

stukje geschiedenis, dat ik totaal niet kende. Ik zal wel niet de enige zijn geweest, want ik kan mij 

voorstellen dat de jongere generaties deze geschiedenis evenmin kent. Nederlands Nieuw-Guinea 

associeer ik eigenlijk meer met Joop van Zijl. Hij was toentertijd een jonge verslaggever, die door de 

Nederlandse Omroep naar Nederlands Nieuw-Guinea was gezonden om voor de televisie het laatste 

nieuws te brengen. Indonesië wilde dit gebied inlijven en in eerste instantie wilde Nederland er alles 

aan doen om dit te voorkomen. Onder politieke druk van vooral de Verenigde Staten werd 

Nederland gedwongen tot de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië. Er is volgens 

mij toen nog wel geschoten, want ik kan mij herinneren dat een Nederlander in zijn linkerborstzak 

een klein metalen sigarenhouder had, waar de kogel in was blijven steken. Of die Nederlander nu 

een soldaat of een verslaggever was, kan ik mij niet herinneren. Bij het woord Nieuw-Guinea moet 

ik onwillekeurig aan dit voorval denken. Ach, zo heeft elk mens zijn wederwaardigheden. 

 

Van Antons bijdragen schiet ik altijd in de lach.  

Daarna stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog bij het lezen over oorlogsgedenktekens, opdat wij niet 

vergeten.  

Vervolgens weer een “lach”-stukje. In gedachten zag ik Theo voor zijn leven wegzwemmen 

vanwege de aanwezige baracuda’s en die reuzenoctopus.  

D 
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Bij het dagboek van Joyce over Bali ging mijn hart open. De tropische omgeving rondom mij werd 

nog eens benadrukt door het lezen over de Balinese hitte. Terwijl ik in een Hollandse fauteuil zit, 

verlevendigen de gemaakte foto’s alle impressies van jullie vakantie in Bali.  

Dank je wel Joyce, Ernst en alle schrijvers, die ons familieblad levend houden.  

Ook vond ik dat de lay-out weer prima verzorgd was. Het valt niet mee om al die verhalen zo 

pakkend mogelijk weg te zetten. Ik ben mij er van bewust dat dat menig zweetdruppeltje kost. Zo 

ontstaat wel iets moois, dat ik nu voor mij heb. Een familieblad dat herkenbaar is. Dat gezelligheid 

uitstraalt. Tja laat die Ripassa’s en aanhang maar schuiven. Zo gaan wij al genietend richting het 

tweede lustrum. Een feit waar ik op wil toosten.  Dorstig ben ik ondertussen na het lezen van al die 

verhalen. Of  zou het door het warme weer komen op deze zonnige zomerse en vooral warme 

meidag? 

 

A. Weijgers-Honken Ogelwight, Heemstede 

 

 

BERICHT UIT CALIFORNIA 
OFTE WEL MIJN COMMENTAAR (ALWEER) OP WARINGIN 1-1999 

 

ns blad zag er weer prima verzorgd en gevarieerd uit. Petje af voor 

alle medewerkers die dit weer voor elkaar hebben gekregen, ondanks 

de stress. 

Ik hoorde dat de abonnementsprijs voor enkelen wat te “heftig” was, 

(Nieuw woord voor mij hier in de States). Te hoog?? 

Dat mag dan wel zo zijn, maar zoals ik het bekijk is het van en voor onszelf 

een uniek familieblad! Welke niet-zo-uitgebreide familie als de onze kan 

bogen op zo’n blad? En dat alweer vijf jaar! Bravissimo, mensen! 

Mijns inziens zijn de overall kosten voor een kleine oplaag altijd hoog. 

Hoe meer abonnees hoe minder naar verhouding de kosten (per exemplaar). 

Ik stel voor een financieel verslag in de Waringin te plaatsen om een beter begrip te krijgen van de 

kosten die met het uitgeven van het blad gepaard gaan. Met het samenstellen van een dergelijk blad 

is er altijd veelvrijwillig werk gemoeid. Niet te betalen gewoonweg, al die vrije uren. Die ervaring 

hebben we vroeger ook gehad in onze Soos-organisatie hier in California. Hoe vaak hebben wij niet 

op de planken gestaan om een “play” aan onze gemeenschap te presenteren. Alles vrijwillig – and 

we loved to do it! Uit ervaring weet ik ook dat altijd een “Gideonsbende” (kleine kerngroep) dit 

werk doet. Wel moeten de Gideons ervoor zorgen dat alles democratisch behandeld wordt en niet dat 

er slechts enkelen aan de touwtjes trekken Ook die ervaring hebben we in de Soos opgedaan. Met 

onze “vote” en verdere samenwerking hebben we dit kunnen oplossen. 

 

Verder gewoon doorgaan, mensen, met ‘srijfen’ en kopij inzenden en jullie medewerking! Ook ik 

geniet van al jullie verhalen. I mean it! 

Tot de volgende keer! 

Love, 

 

Victor Ripassa, Eagle Rock, Ca. 

O 
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Ter illustratie van haar ‘schoolwerk’ volgt hieronder een column die Sabrina schreef voor het wijkkranje 

van de buurt waar haar school staat. 

 
“Hallo lieve mensen, 

 

De herfstvakantie zit er alweer op. genoten hebben we helemaal door het koude weer. We zijn naar Brussel 

geweest om de schitterende tentoonstelling te bekijken van de schilderijen van James Ensor. Onze 
tentoonstelling ver “Rembrandt Zelf” hebben we helaas nog niet gezien. Ook dit keer weer tijd te kort. Onze 

school was afgelopen week op de televisie in het programma Nova. Het ging over spijbelen op de 

basisschool. Ik had er zelf geen idee van dat het zo veelvuldig voorkwam. Gek hè? De moeder van het 
spijbelende kind praatte om de hete brij heen. Het is vreemd te bedenken dat een moeder totaal geen 

zeggenschap heeft over haar kind, groep 5 nota bene! een beetje wauwelen, dat het kind ziek is en dan het 

kind horen zeggen, dat het geen zin heeft. Gelukkig dat de leerplichtambtenaar er zeer streng op toeziet, dat 

de leerplicht wordt nagekomen. Ik heb net op mijn gemak de opstellen van de kinderen gelezen. ‘Wat ben ik 
blij geweest’ of ‘Wat ben ik verdrietig geweest’. Uit deze twee titels mochten de leerlingen kiezen. Het viel 

me op dat de meeste meisjes kozen voor een verhaal omtrent een pasgeboren baby, eigen zusje of broertje, of 

de geboorte van een baby in de naaste familiekring. De jongens hadden het meer over het verkrijgen van 
computers en aanverwanten, dat ze als zeer blijmakend ervoeren. Het valt me op dat, al heb ik een heel 

andere groep nu, de woordenschat ook bij deze kinderen slecht is. Ik bemerk dat, méér dan verleden jaar, de 

moedertaal thuis gesproken wordt slechte zinnen, vreemde constructies in de opstellen. 
Bij sommige verhalen moet je echt goed je best doen om je er iets bij voor te stellen. Je hoort meestal het 

stemmetje van het kind bij zo’n verhaal, dankom ik meestal nog een heel eind. 
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Bij klassengesprekken valt het woordje ‘ding’ wel tien keer in een gesprek. Ik zeg dan dat alle mooie zaken 

in Nederland een nog mooiere naam hebben, noem die naam dus. Als ik me n bezondig door een keer het 

woordje ‘ding’ of ‘dinges’ te gebruiken, krijg ik het ook onmiddellijk op mijn boterham. Je niet goed kunnen 
uiten, maakt je onzeker en doet in vele gevallen de communicatie mank lopen. Ik doe vaak rollenspellen met 

de kinderen. Je ziet wat een plezier ze hebben doordat je ze met elkaar laat praten en uitspreken en pas na 

afloop met elkaar het rollenspel bespreekt. Bij het gesprek met ouders hoor je ook, dat moeder zegt, niet 
naar de Turkse televisie te kijken als vader kijkt. Dat is een moeilijke opgave voor een kind van elf. Je vader 

zit lekker naar de televisie te kijken en jij mag niet naar”de zender kijken. Ik vind dat de ouders zich dan 

maar moeten beperken in het kijken naar Turkse en Marokkaanse zender. 

Bij het voorbereiden van mijn lessen probeer ik zo goed mogelijk Nederlandse woorden te vinden die 
aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Bij het analyseren van krantenartikelen komen we 

prachtige woorden tegen, die we dezelfde week met betekenis aanleren en die ik bij het controledictee op de 

vrijdag terug kan vragen. We gebruiken ze ook zoveel mogelijk. Mijn kinderen vinden het prachtig om het 
woord ‘strategie’ of ‘tactiek’ te gebruiken in plaats van maniertje. 

Ze zijn er zeer trots op. Twee wekengeleden heb ik de kinderen advertenties laten uitknippen met afkortingen. 

We zijn met elkaar een paar van die advertenties compleet gan maken. Als je een advertentie met afkortingen 

hardop leest, heb je zelf ook zoiets van ‘Waar ben ik nou mee bezig?’ Met de kinderen gaan we alle 
afkortingen te lijf en ze vinden het geweldig als we de hele advertentie op het bord hebben staan. Dan klinkt 

er een dun stemmetje waarom de advertentie niet in zijn geheel in de krant staat. Het is een kwestie van geld, 

zoals alles in het leven. Ieder lettertje kost geld. Daarom hebben we met elkaar afgesproken om de woordjes 
zo kort mogelijk te ouden, dan kost het minder. 

Lieve allemaal, die wat het weer. Nederlands spreken thuis!”   

 
Lieve groeten van juf Sabrina” 

 

ZOMAAR EEN VERHAAL 

 
“Opa Muis, vertel nog eens het verhaal van onze stamvader. U kunt het zo goed vertellen Het lijk wel of u er 

zelf bij bent geweest.” “Tja,  Pietje, dat is al eeuwen geleden. Ik heb het ook via mijn grootvader vernomen 
en hij weer van zijn grootvader. Van generatie tot generatie werd dit verhaal doorgegeven. Het verhaal dat 

zijn begin kent uit de tijd van Noach. Je zou wel kunnen zeggen een geluk bij een 

ongelukje. Want eigenlijk had God een muizenpaar al in de ark van Noach laten 

plaatsnemen. Door het gedrang is het uitverkoren muizenpaar door een olifant 
platgedrukt. Dit ongeluk gebeurde één dag voordat - achteraf gezien – de deur van 

de ark door God zelf werd gesloten. 

 Door het  ongeluk had de Schepper van heel en aarde een probleempje. Een 
ander muizenpaar moest op korte termijn gevonden worden. alleen, het ongeluk ging als een lopend vuurtje 

door de rijen muizen. Daardoor had geen enkele muis trek om de  plaats van de uitverkoren muizen in te 

nemen. Alle grote dieren hadden reeds plaatsgenomen in de ark. Dus de kans op een niet-bedoelde, maar wel 
fatale trap op je kop was beslist aanwezig. Om die reden was geen enkele muis in de buurt van de ark over te 

halen. Ineens voelde niemand zich geroepen. Iedereen zag beren. Zowel letterlijk als figuurlijk. Hoe kon dit 

op korte termijn opgelost worden? Ik moet toegeven, dat de Schepper van mens en dier daar heel inventief 

mee is omgegaan. Dankzij de mensheid wist namelijk elke mis dat kaas een lekkernij van de bovenste plank 
is. Dat heeft God toentrtijd gebruikt om één muizenpaartje i de ark te lokken. De wijze waarop de 

geschiedde, was te mooi om waar te zijn. 

 Door het unieke gebeuren rond de ark waren er natuurlijk ook nieuwsgierige muizen in de buurt van 
de ark. Het was bekend dat onze voorouder behalve een voortreffelijke reuk tevens een uitstekend gehoor 

bezat. Terwijl hij samen met zijn vrouwtje rond de ark aan het snuffelen was, hoorden zij van binnen uit de 

ark een dier tegen een ander dier zeggen: “Wat is deze kaas overheerlijk.” “Tja, wat wil je het is echte 
Goudse kaas.”Door deze zinsnede leek het wel of onze voorouders als een magneet de ark 

werden ingetrokken. Eeuwen voordat Goudse kaas zijn bekendheid kreeg, werd die al in 

de ark geserveerd. Onze voorouders hadden achteraf gezien dubbl geluk. terwijl de eerste 

regendruppels zich aandienden, zaten zij lekker beschut in de ark onder het genot van 
kaas uit het vuistje!”: 

 

Bou Weijgers 
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"HAIR" 
 

De musical "HAIR" wie kent hem niet? 

 
De hippietijd: lang haar, bloemenjurken, muziek, drugs, sex etc.En 

dit alles tegen de oorlog in Vietnam. Velen van jullie herkennen deze 

dingen nog wel. 

Een van de bekendste tijden van deze eeuw begon in San Fransisco 

eind 1964 en kwam langzaam  naar Europa toe. 

Jaren later werd er een musical over deze beroemde tijd  gemaakt. 

 

Op onze school wou de directie graag een musical opvoeren met 

leerlingen van de school. 

Met dit idee kwamen ze net voor de zomervakantie van 1998. 

Meteen na de vakantie wees de directie een productieleider aan: 

meneer Dresens. 

(De heer Dresens was dat jaar toevallig mijn mentor.) 

Hij moest ervoor zorgen dat leerlingen  zich vrijwillig zouden 

opgeven om met de musical mee te spelen. Er gaven zich circa 30 personen op (vooral meisjes). 

Maar meneer Dresens zat met een ding en dat was welke musical er gespeeld worden. 

Na veel debatteren kwam het tot een keuze tussen "HAIR" en "GREASE". 

Toen kozen veel kinderen voor "HAIR", want er zaten meer hoofdrollen in en de liederen en dansen 

waren veel leuker. 

Toen begonnen de voorbereidingen. 

Hij begon met een regisseur te zoeken. Dat werd Ilona Bos. 

Daarna werd er een begin gemaakt met het oefenen van de liederen, dansen en tekst. 

Dat werd eind november vlak voor de herfstvakantie. 

En hij had ervoor gezorgd dat we 1 keer op school en 1 keer in het theater  mochten optreden. 

 

Na de vakantie kwam meneer Dresens naar me toe en vroeg aan mij of ik mee wou doen, omdat ze 

te weinig jongens hadden en meisjes jongensrollen gekregen hadden en daar was hij niet zo blij 

mee. Het leek me wel leuk en ik stemde met het plan in, maar ik moest nog wel auditie doen. 

 

Die dinsdagmiddag liep ik  de aula in en ik zag daar een hele groep met elkaar staan praten. Even 

later liepen er nog 5 anderen jongens de aula in die ook gevraagd waren om te komen spelen. 

We werden aan de regisseuse voorgesteld en toen moesten we met zijn zessen op het podium gaan 

staan. Ik helemaal vol met zenuwen natuurlijk. 

We moesten eerst een stuk zingen en daarna een stuk spelen.  

We moesten daarna nog circa 10 minuten wachten voordat we uitslag kregen. 

Drie van de zes kregen een kleine rol en de andere drie kregen een hoofdrol. 

Ik kreeg van de regisseuse een hoofdrol in de zogenaamde "Tribe". Dit is een vaste groep personen. 

Sindsdien moest ik elke dinsdag- en donderdagmiddag repeteren. Dinsdag op de tekst en het spel en 

op donderdag het zingen en dansen. 

Dit ging door tot twee weken voor het optreden. 

Toen moesten we steeds meer gaan oefenen, 3 tot 4 keer in de week tot zes uur op school blijven en 

dat midden in de proefwerkweek (een week aan het eind van het schooljaar waarin je van bijna elk 

vak een repetitie moest maken), dus je kon niet goed leren voor de proefwerken. 

 

Maar er waren ook andere dingen in de tussentijd gebeurd. We kregen halverwege het schooljaar 

een andere rector. Deze had gezegd dat hij de rest van het schooljaar een beetje zou kijken hoe het 
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op onze school liep. Maar een maand later vertelde onze productieleider dat de rector de 1000 

gulden had weggehaald van ons budget, dus we konden de zendermicrofoons wel gedag zeggen. 

Wij hadden het dus al wel weer zitten met deze nieuwe rector. Door deze bezuiniging konden we 

wel gedag zeggen tegen een paar attributen enz. 

Maar ondanks deze tegenslagen zijn we gewoon doorgegaan. 

 

11 juni was de grote dag van het eerste optreden (op school). 

 s' Morgens moesten we om 09.00 op school zijn om de nummers door te nemen. Hiermee bedoel ik 

de dans en de zang. 

Nadat we deze tweemaal hadden doorgenomen was het 11.00 en hadden we pauze van een half uur. 

Hierna hebben het hele stuk tweemaal gespeeld. Na deze repetitie mochten we in een uur even 

warm eten halen en opeten. Na het eten moesten we ons omkleden, ons laten schminken en onze 

haren laten touperen en kammen. 

Circa 10 minuten voor de zaal openging moesten we nog met z’n allen even concentratie-

oefeningen doen. Daarna gingen de zaaldeuren open en moesten we nog een half uur wachten 

voordat we begonnen (halfnegen). 

 

Voordat de gordijnen opengingen, zaten we vol zenuwen. Toen gingen de gordijnen open en ineens 

waren de zenuwen weg. 

Vanaf dit moment liep de musical als een trein. En waar ik heel trots op was, is dat ik in het stuk 

voor de pauze geen tekstfouten maakte. Na de pauze liep het nog steeds als een trein, maar daar 

maakte ik wel een foutje, maar dat kwam wel weer goed. 

Aan het eind kregen we een staande ovatie van het publiek. Hierna kwam de rector nog even op het 

podium om een toegift toe te zeggen, maar daarvoor hadden wij dat ook al gedaan en het ergste was 

dat hij dezelfde dingen zei die wij ook al hadden gezegd, dus wij stonden daar achter als Jan Doedel 

maar ongeïnteresseerd te luisteren. 

In de kleedkamer kreeg ik van allerlei mensen complimenten en ze zeiden dat ik naar de 

toneelschool moest gaan. En de volgende dag kreeg ik van mijn klasgenoten ook allerlei 

complimenten, waar ik wel blij mee was. 

 

We hadden later ook nog een optreden in het theater op 22 juni in Amersfoort. 

Dit was ook net zoals op school op een dinsdagavond. 

We moesten met de hele groep om 14.00 in het theater zijn voor de generale repetitie met kleding 

en alle attributen. 

Na de generale repetitie mochten we wat gaan eten in de stad, wat we met zijn allen deden bij 

McDonalds. Na het eten gingen we weer terug naar het theater om ons weer om te kleden, te 

schminken en onze haren te doen. En ook hier begonnen we om half negen met een volle zaal. Het 

enige probleem was dat er geen gordijnen waren, waardoor de overgangen van de scènes heel erg 

vreemd overkwamen. Bovendien maakte ik hier en daar enkele fouten. 

Ook deze keer kregen we aan het einde een geweldig applaus. Toch is het applaus in een theater 

anders dan in een schoolzaal, het lijkt dat deze mensen het wat meer menen. Dit is denk ik niet 

waar, maar het lijkt wel zo. 

 

Na dit optreden zijn we met de hele groep de stad ingegaan om te feesten op ons groot succes tot 

ergernis van sommige ouders (niet die van mij). 

Toen realiseerden de meesten zich pas dat dit de laatste keer was en dat we de volgende dag 

gewoon weer naar school moesten en dat de twee voorstellingen waar we een half jaar op hadden 

geoefend voorbij waren. Dit was een teleurstelling voor ons allen. 

Maar na twee weken was het vakantie. 

 

Na de vakantie kregen we een brief dat we nog een keer mochten optreden in Duitsland, in verband 

met het 1100 jarig bestaan van Applerbeck, waar onze partnerschool staat. Hier werd dan meteen de 
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jaarlijkse vergadering gehouden met al onze partnerscholen, onder andere uit Noorwegen, Polen, 

Italië, Frankrijk, Schotland. Al deze scholen namen ook leerlingen mee om iets te laten zien. 

We waren zo enthousiast dat we meteen weer begonnen met oefenen. We zouden  dan alleen de 

nummers zingen en niet de musical  opvoeren, want de tekst in het Engels leren, dat konden we niet 

allemaal meer bolwerken. 

Na drie weken stevig oefenen ging we op een woensdag naar Duitsland met de bus. Daar aan-

gekomen werden we bij een gastgezin ondergebracht. Donderdag moesten we repeteren in de 

schoolzaal en op vrijdag moesten we als laatste van alle scholen optreden. 

Na het optreden kregen we ook hier een groots applaus. Nadat we de rozen hadden ontvangen,  

maakten we per twee personen een ererondje en vertrokken naar de kleedkamer. 

Achter het podium kregen we van de productieleider te horen dat we waren uitgenodigd om naar 

Frankrijk, Schotland, Noorwegen, België, Spanje, Polen en zelfs naar de Verenigde Staten te komen 

om op te treden. De schooldirectie probeert nu voor elkaar te krijgen dat we er met onze groep van 

45 mensen  heen kunnen gaan. 
Ook als we er niet heen gaan, komt er al weer een groot succes, want dit schooljaar komt er weer een musical en dat is 

"GREASE" en ook hierin speel ik mee en Melvin ook misschien. Met "HAIR" of met "GREASE" er komt weer een succes 

aan. 

 

Quincent Ripassa 
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SALUUTSCHOTEN 
 

aanden tevoren wacht het ganse volk – al dan niet in spanning – op de geboorte van een 

prins of prinses. Is het kind eindelijk gearriveerd, dan geeft het aantal kanonschoten aan 

of het er één is van het mannelijk of vrouwelijk geslacht. Kort daarop volgt de 

bekendmaking van de gekozen namen. Zeker bij een koningskind, waarbij in de regel tevens 

aangegeven wordt wat de roepnaam is geworden. 
 
Velen zijn door het grote nieuws uitzinnig van vreugde. Het paleis wordt 

overstroomd met gelukwensen in velerlei vorm. Handtekeningen 

worden gezet in de felicitatieregisters, die op vele 

gemeentehuizen zijn opengesteld. De hoffotograaf krijgt de 

gelegenheid om foto’s te maken van het borelingske. 

Journalisten putten hun informatie uit de koninklijke stamboom. 

Paragnosten en zieners voorspellen wat de nieuwe wereldburger 

in zijn of haar toekomst te wachten staat. De koninklijke baby zal 

afgeschermd van de maatschappij liefdevol opgevoed worden. Op 

den duur zal het gevormd worden voor de toekomstige taak. Op een gegeven moment zal het 

koningskind in het huwelijk treden. Eens zal het gekroond worden. Het grootste deel van het volk 

wenst het koningskind een lang en gelukkig leven. Ondertussen slaapt de boreling – onwetend van 

alle commotie vanwege zijn komst op aarde – rustig in zijn koninklijke wieg. 
 
Binnenkort wacht het volk over de hele wereld de komst van een – niet van koninklijke bloede – 

boreling af. Al dan niet vergezeld van alcoholische dranken, appelflappen, oliebollen en salade. Op 

het moment dat de twaalfde klokslag zich heeft laten horen, barsten er in bijna heel de wereld de 

traditionele saluutschoten los. Allerhande vuurwerk gaat dan de lucht in, wat een kleurrijk en 

feestelijk schouwspel is. En dat alles ter ere van de geboorte van het Millenium. Want zo gaat het 

heten. Ook bij deze geboorte laten fotografen zich niet onbetuigd. Journalisten schrijven over de 

gebeurtenissen, die een gevolg zijn van zijn geboorte. Zieners en paragnosten zullen openbaren wat 

er gaat gebeuren tijdens zijn leven. Een ieder is het bekend dat het niet ouder zal worden dan 366 

dagen. Een dag langer dan de meeste van zijn voorgangers. Zij waren er vermoedelijk niet zo 

rouwig om. Na vier seizoenen fijne en minder prettige ervaringen opgedaan te hebben, inclusief 

wereld- en natuurrampen, zal het naar zijn einde snakken. 
 
Wij staan nu nog voor een lege wieg. De tijd van hoop en verwachting is aangebroken. Nog enkele 

maanden, dan zal het zich openbaren. Hoe zal zijn levensgeschiedenis gaan worden. Elk etmaal zal 

het een bladzijde van zijn leven omslaan. Tot de laatste pagina (snik) zal het doorgaan en 

beschreven worden. Maar ………. zover is het nu nog niet. Het jaar 2000 zal zijn eigen 

geschiedenis schrijven. Nu nog ligt de toekomst verborgen in de schoot der verwachtingen. Kome 

wat komt , maar laten wij vooral genieten van elk kleurig moment, van elke zonnestraal en van de 

vele vuurpijlen van vreugde. De koning is dood, leve de nieuwe koning. 
 
A. Weijgers-Honken Ogelwight, Heemstede 

M 
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 DE TEUNISBLOEM 
 

én van de interessantste planten die in onze wildeplantentuin voorkomt, vind ik de 

Teunisbloem. 

Sinds de 17
e
 eeuw zijn planten uit het geslacht Teunisbloem  vanuit Noord-Amerika in 

Europa ingevoerd. Sommige soorten bleken gemakkelijk te verwilderen en veroverden zich al 

spoedig een plaats in de Europese flora. Voor Nederland betreft dit 

alleen vormen en bastaarden van Kleine, Middelste en Grote 

Teunisbloem.  

De Kleine Teunisbloem komt voor in de duinen. In onze tuin 

bloeit de Grote Teunisbloem. Het is een forse plant met een 

dikke penwortel, die overwintert als rozet. In het jaar 

van hun bloei vormen de planten een forste stengel met 

talrijke, verspreid staande bladeren. De viertallige 

bloemen zitten in de oksels van schutbladen die op de 

gewone bladeren lijken. Na de langste dag vindt de bloei 

plaats en die gaat door tot in oktober. De bloemknoppen 

openen zich in de avondschemering (dus elke dag iets 

vroeger) in een zichtbaar snel verlopend proces, dat nog 

geen minuut duurt. Het is een klein wonder als ze zich oenen. 

Eerst verschijnt er een puntje geel. Dan rollen de schutbladen naar 

beneden en ontplooit de bloem zich in slow motion. Al onze 

vrienden en kennissen die omstreeks die tij in onze tuin zijn, vinden 

het prachtig. Onze buurmand, die weinig oog voor de natuur heeft, 

vindt het apart. De bloemen bloeien slechts één nacht, maar geen 

nood, ’s avonds komen er weer nieuwe. ’s Nachts zijn de 

kroonbladen lichtend geel, vandaar de volksnaam “Nachtkaars” of 

“Nachtlampje”. Bij ons staan ze langs het tuinpad. Als we ’s 

avond laat thuiskomen en het buitenlicht is niet aan, vinden we toch 

goed onze weg dankzij de weelderige bloei van onze Teunisbloemen. 

Ze weerkaatsen ultraviolet licht, zodat het hart van de bloem voor 

insectenogen donker tegen de rand afsteekt. De bloemen 

verspreiden ’s nachts een sterke, eigenaardige geur. Bij ons 

krijgen ze bezoek van o.a. het Gamma-uiltje. Dit is een kleine 

nachtvlinder met het gamma-teken op de vleugels.  

Na de bloei komen de zaden, waar vinkachtige vogels verzot 

op zijn.  

 

Zijn er onder onze lezers mensen die ook zulke interessante 

planten in hun tuin hebben? Draal dan niet, maar pak de pen en 

schrijf ook eens iets in de Waringin! 

 

Nel Ripassa, Heerenveen 

E 
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UIT DE MUUR 
 

uister nu ‘s, Anton, ik ken de kleine Henk ook niet zo goed, maar Betty heeft gezegd dat 

het een schat van een kind is. En ik heb haar drie weken geleden al gezegd dat we hem 

wel een dag willen hebben. Dan kan Betty er even lekker tussenuit. Nu kan ik moeilijk 

zeggen dat het niet gaat!” 

Wat het laatste betreft kan ik mijn vrouw geen ongelijk geven. Beloofd is beloofd. 

Maar als de kleine Henk wat praten betreft op zijn moeder lijkt, zal het me een dagje worden. 

Hopelijk heeft hij meer weg van zijn vader. Die krijgt zo zelden de gelegenheid een woordje te 

zeggen, dat hij het spreken bijna verleerd is. Die moet je de woorden echt uit de mond trekken. 

 

Tijdens het korte ogenblik dat Betty nodig heeft om de kleine Henk af te leveren, vindt ze de 

gelegenheid om mijn vrouw een hele reeks roddelpraatjes te vertellen. Als ze vertrokken is, wijkt 

kleine Henk niet meer van de zijde van mijn vrouw. Zó klein en toch al weten waar het eten en 

drinken vandaan komt. Hij is nog maar een kleuter, maar toch heeft hij al een uitgebreide 

woordenschat. Te uitgebreid naar mijn zin. En hij is beleefd. Zó beleefd dat het haast 

tegennatuurlijk is. Als ik mijn overlevingsinstincten zou volgen, plakte ik hem vast achter de 

steenstrips aan de muur. Alles wil hij weten, hij stelt de ene vraag na de andere. Op zich misschien 

wel goed, maar je wordt er wel mesjogge van. 

 “Mevrouw, waarom draag je een lange broek?” Ik maak er een grapje van en zeg: “Omdat het geen 

korte broek is.” Dit levert mij een afkeurende blik van mijn betere helft op. Mijn vrouw antwoordt 

niet rechtstreeks. Zij stelt een wedervraag: “Draagt jouw mama dan geen lange broeken?” Deksels, 

zo’n vraag heeft het mini-mensje niet verwacht. Het duurt even voor hij antwoord geeft. Maar dan 

komt het: “Lange broeken wel, soms, maar niet met die gekke ruitjes.” Mijn vrouw kijkt mij met 

een grimas aan en ik smoor een lachsalvo in een hoestbui en demp die in mijn zakdoek. 

 

Plotseling staat hij naast mij. En ook weer dat vragen! 

“Meneer, waarom zit je maar op die machine (typemachine) te kloppen en waarom zit dat papier 

erin?” Zonder al te veel uitleg en om vlug van zijn vragen verlost te zijn, antwoord ik: “Om geld te 

verdienen, natuurlijk.” 

Ik weet het, ik weet het, ’t is een stom antwoord, maar je doet wel eens wat. 

Nadenkend kijkt ’t kereltje mij aan. “Geld?”, zegt hij dan, “Geld? Daar werkt mijn papa niet voor. 

Die haalt het gewoon met een kaart uit de muur.” Hierop wíl ik zelfs niet eens meer antwoorden.  

Mijn vrouw staat met haar rug naar mij toe. Argwanend kijk ik naar haar zacht schokkende 

schouders. 

 

Anton Ripassa, Heerenveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L 
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SNEEUWLANDSCHAP 

 
et matige zonlicht, dat in mijn slaapkamer scheen, maakte mij 

wakker. Het kan ook mijn biologische klok zijn geweest. De 

wekker wees 07.30 uur aan. Bij het wegschuiven van de 

slaapkamergordijnen zag ik een prachtig sneeuwlandschap voor mij. 

Daar bleef ik een poos bewonderend voor stilstaan. Het drong tot mij 

door, dat schilders en tekenaars zich aangetrokken voelen tot dit 

ongerepte ochtendtafereel. Hun vingers zouden tintelen om dit stukje 

natuur op het doek vast te leggen. Bij het zien van zo’n wit panorama 

zou een dichter geïnspireerd raken. Die opwellende gevoelens van extase 

moesten beschreven worden, moesten toevertrouwd worden aan een 

stukje papier 

 

Het maagdelijk sneeuwkleed bleef echter niet lang ongerept. Kleine 

poezenpootjes zochten heel voorzichtig hun ochtendplekje. Bij elke stap schudde poes beurtelings 

de witte, koude poeder van haar pootjes af. Zij moest ver lopen naar een brede dichtbebladerde 

struik, waaronder nog een klein zandplekje te vinden was. Daar kon zij in alle rust en ongestoord de 

dagelijkse behoefte doen. 

 

Nog geen uur later was de sneeuw op het trottoir bezoedeld door grote en kleine voetafdrukken. 

Sporen van een kinderwagen en een slee waren duidelijk zichtbaar. Evenzo de bruine open plekken 

langs de stoep waar auto’s de nacht hadden doorgebracht. Ook het midden van de straat gaf een 

modderig aanzien door de af en aan rijdende wagens. Op de ruiten na lieten de meeste autobezitters 

hun voertuig bedekt met het ‘witte laken’, terwijl zij snel wegreden. 

 

Verdwenen was het ongerepte winterlandschap van twee uur geleden. Zelfs de reeds opkomende 

zon, die heel langzaam in kracht toenam  - weliswaar tot een zekere temperatuur - kreeg het niet 

voor elkaar om het witte kleed geheel te doen smelten. De warmte was in elk geval voldoende om 

de takken en de bladeren van  bomen en struiken te ‘ontsneeuwen’. Een paar duiven en een spreeuw 

zochten op veilige hoogten naar iets eetbaars. Vanaf mijn plaats kon ik niet zien wat zij met hun 

snavel aan het loswrikken waren uit de stam waar zij stonden. Juist in deze koude periode van het 

jaar moeten vogels er veel voor doen om hun maagje te vullen.  

 
Opvallend was de serene rust in mijn omgeving. Geen zuchtje wind, geen geluid meer van motorisch verkeer. Dat zou 

straks weer komen zodra de school uit gaat en de schooljeugd weer gehaald wordt of joelend naar huis loopt. 

Ondertussen wat sneeuw van auto’s afhalend om die tot een sneeuwbal te vormen. Lekker smijten, elkaar proberen te 

raken, het gelach is nog lang hoorbaar. 

 

Blijkbaar waren deze dag niet alle sneeuwkussens helemaal geleegd. Laat in de middag werden zij,  

gedurende enkele uren, opnieuw uitgeschud. Toen de avond viel waren het de straatlantaarns, die 

een ander sneeuwlandschap lieten zien. Hun spaarzame verlichting gaf een heel andere kijk op het 

winterse beeld. Juist om die reden bleef ik een wijle voor het raam staan alvorens de gordijnen dicht 

te trekken. 

 

 

A. Weijgers-Honken Ogelwight 

H 
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SCHILDEREITJES 

 

ee, de titel behelst geen typfout. 

 

Tijdens onze diverse vakanties op Bali, heb ik kennisgemaakt met een ander soort 

volkskunst dan batik, meubels en houtsnijwerk, nl. eieren, beschilderd met typisch Balinese 

tafereeltjes en motieven, maar op verzoek ook met ander afbeeldingen. 

 

Tijdens onze eerste vakante maakten we kennis met een schilder op het terrein van 

ons hotel. Ik raakte onder de indruk van de prestaties van deze 

bescheiden kunstenaar en schafte enkele van zijn werkjes aan.  

Fijnschilderkunst op z’n best. Hij maakte voor mij ook enkele 

werkjes op bestelling. Enkele familielede die de eieren bij mij 

thuis hadden bewonderd, vroegen mij of ik bij mijj volgende 

vakantie ook enkele eieren voor hen wilde meenemen. En 

natuurlijk wilde ik dat wel. 

 

Toen wij dus voor de derde keer een vakantie doorbrachten in hetzelfde hotel, 

keek ik naar de schilder uit. Maar helaas, de eerste paar dagen zag ik hem niet. De dagen dat Floor 

en Theo bij ons doorbrachten, liet hij ook verstek gaan. Wat een teleurstelling! 

Ik informeerde zo hier en daar naar de man, maar men kon mij niet vertellen waarom hij niet meer 

kwam. Totdat ik Sera (de masseuse) naar hem vroeg. Zij kende de schilder en wist dat zijn jongere 

broer in een naburig hotel werkte. Ze beloofde mij naar 

hem te informeren En jawel, na twee dagen kwam de 

jonge man, die wij ook kenden van de eerste vakantie. 

Hij herkende ons en vroeg meteen naar Les en Bianca. 

Hij vertelde dat zijn broer een slechtte gezondheid had 

en te zwak was om iedere dag heen en weer te reizen 

naar het hotel. Hj had wel wat eieren bij zich en hij had 

twee maatjes meegenomen, die ook eierschilders waren. 

Ons kringetje trok meer belangstellenden en dat 

resulteerde In een aardige verkoop voor de schilders. Ik 

had voor “onze” schilder een verfdoos meegenomen uit Nederland en die 

overhandigde ik aan zijn broer met de hartelijke groeten en de beste 

wensen voor een betere gezondheid. Bovendien bestelde ik enkele eieren, 

inclusief een groot (kasuaris)ei te beschilderen met een typisch Balinees 

tafereel naar zijn eigen keuze. Ik wist dat alles wat hij maakte toch prachtig was. Levertijd van 4 

eieren (resp. 2 beschilderd met waringinboom en 1 met reuzevaranen) plus het grote kasuarisei ca. 5 

dagen. 

Ik kan u verzekeren dat alles er prachtig uitzag! 

 

De rest van onze vakantie hebben we de andere schilders 

bijna iedere dag op het terrein gezien. Op een dag 

vroeg een van hen of wij geen foto’s van de kinderen of 

kleinkinderen hadden. Hij kon ze ook op een ganzenei 

(laten) schilderen, twee foto’s per ei. Maar portretten 

kostten, natuurlijk, wel meer. 

Omdat wij toc al meer dan de doorsneetoerist hadden 

gekocht, kregen wij een behoorlijke korting. Het idee trok ons wel aan en 

wij besloten de gok te wagen. Drie eieren met op elk 2 kleikinderen. 

Wendy en Bianca waren tijdens onze vakantie jarig en kregen de eieren bij 

onze aankomst cadeau. 

N 
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Ter illustratie van dit stuk foto’s van ‘mijn’ eieren. 

Ik zal toch niet de enige zijn die ze mooi vindt? 

 

Joyce Ripassa, Heemskerk 

 

 

Alhoewel de familiedag 1998 niet veel belangstellenden telde, hebben de gasten een gezellige dag 

gehad daar in Amersfoort bij Kurd en Co. Ik wil u de groepsfoto die toen gemaakt werd, niet 

onthouden 

 

 

 



 26 

HET AANTAL GEBOORTEN TOEN EN NU 

 

aarlijks komen meer den 100.000 klanten op bezoek bij de loketten van de afdeling 

Burgerzaken waar ik meer dan 10 jaar werkzaam ben. een deel daar van komt voor aangifte 

van geboorten. In 1998 werd er in de gemeente Apeldoorn 2047 keer aangifte van geboorte 

gedaan. Dit aantal is aanmerkelijk hoger dan in 1997. In dat jaar werd 1965 keer aangifte van 

geboorte gedaan. Op het moment dat je dit verschil in getallen 

constateert, komt de vraag op of er in Nederland meer 

baby’s dan elders geboren worden. Wat zijn de factoren 

die hierbij meespelen? Wat is het effect - in Nederland 

althans – van de babyboom van de jaren na 1945 en wat is 
het gevolg ervan halverwege de jaren zestig? 

 

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt tot de 

conclusie dat het aantal geboren baby’s in Nederland aanzienlijk toeneemt, terwijl het aantal 

geboorten in de Europese Unie daarentegen in 1998 is gedaald tot een naoorlogs dieptepunt van 

vier miljoen. Ter vergelijking het volgende. Het aantal geboorten in Nederland bedroeg vorig 

jaar 190.000.daarmee is de natuurlijke aanwas (het aantal geboorten min het aantal 

sterfgevallen) met vier op de duizend bewoners in Nederland het op-één-na-hoogste in de 

Europese Unie Alleen het katholieke Ierland heeft een grotere natuurlijke aanwas. Overigens 
neemt ook in landen met negatieve natuurlijke bevolkingsaanwas het aantal inwoners volgens 

Eurostat toe wegens de ‘substantiële netto groei van het aantal immigranten’. Eurostat verwacht 

dat het aantal geboorten in Europa de komende jaren verder zal dalen, omdat de grote aantallen 

vrouwen die in babyboom halverwege de jaren zestig zijn geboren, momenteel uit de piekjaren 

van zwangerschapsleeftijd groeien en vervangen worden door kleinere groepen vrouwen, die 

zijn geboren tussen 1965 en 1975. Het blijk dat de naoorlogse babyboom in ons land vrij vroeg 

begon en langer aanhield dan in de meeste Europese landen. Dat is precies de reden waarom het 

aantal geboorten in Nederland momenteel relatief hoog uitvalt. De groep vruchtbare vrouwen in 

ons land is op dit moment groter dan in de rest van Europa. Volgens het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut schijnt dit aspect over een paar jaar verleden tijd te zijn. 

 

Het absolute aantal geboorten en de natuurlijke bevolkingsaanwas zijn trouwens niet de beste 

indicatoren voor demografische ontwikkelingen. Wat dat betreft is het 

gemiddelde aantal geboorten een betere aanwijzing. Het gemiddeld 

kindertal in Nederland lag vorig jaar met 1,57 onder het EU-

gemiddelde. Voortslaat ook het aantal kinderen per ‘jaargang’ brouwen 

een dalende tendens zien. De vrouwen, die in 1920 geboren werden, 

kregen tijdens hun leven nog gemiddeld twee kinderen. Het aantal 
kinderen van de vrouwen, die in 1955 werden geboren, bedroeg 1,8. 

Deze cijfers tonen aan dat het nog wel even zal duren voordat de 

loketten van de burgerlijke stand minder aangiften van geboorten te 

verwerken zullen krijgen. 

 

Bou Weijgers 

J 
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VERLIEFD ... 
 

Al jaren ben ik verliefd op mijn Pim. Hij is mooi, fors en lekker behaard. Maar wat mij het meest aan 

hem bevalt, is zijn soepel sexy manier van bewegen. Als hij mij met een bezoekje vereert, moet ik hem 

strelen, hoewel hij op de meest ongelegen plaatsen en tijden bij mij komt. Bijvoorbeeld als ik 

boodschappen gedaan heb en met mijn fiets het erf op rijd. Hij komt dan buikwiegend uit de bosjes en 

gaat pal voor m'n voorwiel liggen. Of ik kom met een vol dienblad uit de keuken en meneer ligt in 

volle glorie met verwachtingsvolle blik net achter de deur naar de woonkamer. Nou, dan ga ik wel door 

de knieën en geef hem waar hij om vraagt. Gelukkig is hij gauw tevreden en na een paar liefkozingen 

zoekt hij het hogerop om zich met een van z'n hobby's bezig te houden: vogeltjes kijken.  

Voor vijven wil een mooi exemplaar hem nog wel eens in extase brengen en de geluiden die hij dan 

maakt zijn niet te beschrijven. Loopt de middag echter ten eind, dan houdt hem net als alle ander 

mannen maar één ding bezig en dat is eten. Ook zijn liefde gaat door de maag. 

Aanvankelijk brengt hij zijn trek in eten onder de aandacht door een 

lichte aanraking. Reageer ik echter niet snel genoeg, dan volgt een 

tweede tikje met een kort doch niet mis te verstaan verzoek om naar 

de keuken te gaan voor z'n avondmaal. Helpt die ook niet, dan mekkert 

hij net zo lang door tot hij z'n zin krijgt. Dit is echter de enige 

disharmonie in onze relatie. Verder heb ik niks te klagen, want zeg nou 

zelf, waar vind je nog een man die je ook met smerige karweitjes helpt 

en die niet bang is voor vuile nagels. Nou mijn Pim niet. Laatst heb ik 

een stekje in de tuin geplant en die lieverd heeft gelijk voor bemesting 

gezorgd. En op de hoogte van moderne milieuregels heeft hij de mest er 

direct ondergewerkt. Dat daarmee ook het plantje ondergewerkt werd, is 

vervelend natuurlijk, maar het gaat om het gebaar. 

Nee, Pim en ik zijn dikke vrienden. Was hij dat ook maar met Poesje, maar 

dat zie ik niet meer zitten. Hoewel ze al acht jaar samen onder een dak 

wonen, is er van enige verdraagzaamheid geen sprake. Voor etenstijd 

worden er zelfs rake klappen uitgedeeld door Poesje. Pim moet dan ook altijd 

genoegen nemen met het schaaltje voer dat Poesje in eerste instantie voorbij loopt. Ik 

ben trouwens ook een beetje in haar teleurgesteld. Ze heeft een duidelijke voorkeur voor mijn 

vriend. Zodra hij gaat zitten, hangt ze hem letterlijk en figuurlijk om de hals en bij het ontbijt zit ze al 

bij hem op schoot, terwijl ze voortdurend met verliefde blikken naar hem opziet. Nou ze doet maar, ik 

houd het bij mijn Pim. Op een pak Brekkies staat zijn evenbeeld, dan weet u zeker waarom. 

 

Vrouwtje van Pim 

 

Ingezonden door Anton Ripassa, Heerenveen 

 

 

Voor u gelezen in De Telegraag van 11 december 1999: 

 

“Indien de computer was uitgevonden in China of de Arabische wereld, zaten we nu niet met 

het millenniumprobleem” 
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CHINESE GEZONDHEIDSMETHODEN 

 

Ochtendspeeksel als geneesmiddel 

(Niet geloven, maar doen!) 

 

In het bejaardenhuis `De Posten` te Enschede gaf ik aan enkele 

tachtigjarige jongens en meisjes (aangepaste) les in Tai Chi en 

gezondheidsoefeningen. Na afloop van zo’n les kwamer een 

man naar mi toe die fluisterde dat hij al maanden last had van 

aambeien, waarvoor hij iedere week bij de huisdokter een potje 

zalf ophaalde. Maar die zalf hielp niet, hij had nog steeds last van pijn 

en jeuk. Kon ik hem helpen? 

In een van mijn vele boeken was ik een heel natuurlijkke methode tegengekomen. Honden 

en katten likten zich beter. Het speeksel deed het werk!  Ik vertelde de man dan ooki: “’s Morgens 

vroeg, voordat  u uw mond spoelt met water of u uw tanden poetst, verzamel dan uw pure speeksel 

op een schoteltje ensmeer dat met uw vingers op uw anus. Dus niet vinger in de mond en dan anus 

insmeren want dan lust je zelfs geen pindakaas meer!” (Grapje!) 

 

Deze man deed dit elke dag. Een week later kwam ik weer voor de les en hij vertelde mij dat de pijn 

en jeuk verdwenen waren 

Het was dus niet een zaak van geloven, maar doen! 

 

Onze dochter Tamara at eens te veel chocolade en kreeg uitslag rond haar hals. Potje zalf hiep niet, 

maar pure ochtendspuug wel. Opsmeren, even laten inwerken en daarna gewoon wassen. 

Niet geloven, maar doen! 

 

Floor, mijn vrouw had een ontsteking rond haar ogen. Voor zij ’s ochtends vroeg onder de douche 

gaat, bevochtigt zij haar oogleden met speeksel. Even laten inwerken en daarna gewoon wassen. 

Ongeveer vier dagen daarna was ze de ontsteking kwijt! 

 

Een van mijn leerlingen, een vrouw van 40+, had last van blaasjes in haar gezicht. Paste deze 

methode toe en na twee weken was haar gezicht vrij van ongerechtigheden. 

 

Niet geloven, maar dus gewoon doen! 

 

Theo Ripassa, Haaksbergen 

 
 

 

 

 

 



 


