
 



1 

 



2 

 



3 

 



4 

BERICHT UIT EAGLE ROCK, CA 
 
"Paradijs op aarde" 

 
"We gaan weer naar Bali! In augustus en deze keer waarschijnlijk met ons 
dertienen!", zo vertelde mijn broer Ernst me over de phone enige tijd 
geleden. "Gezellig, een hele maand met ons allen!" 
Wat leuk, mijn drie oudere broers met hun eega's plus andere familieleden 
naar ons "Paradise Island" in de tropen. Wuivende palmbomen, warme 
stranden, warm zeebriesje ook bij nacht, tropische vruchten en bloemen. 
Bovendien het snelle ritme van Balinese muziek bij dansuitvoeringen … Ach, welcome to paradise! 

Vooral voor de familie in Holland is zo'n vakantie op Bali een vakantie in het paradijs, niet waar?  
Ik wens jullie een prachtige tijd toe. "Zie ik jullie ook daar dan in augustus?", vroeg Ernst me gauw. 
Oh well, het zou leuk zijn, dacht ik … misschien, graag …, maar uh … sing la pipis, nyo! (Balinees 

voor "heb geen geld"). Vooral zo vlak na onze recente Israël-trip is mijn geldboompje een beetje 
"layu". Misschien met wat "Miracle Gro"en meer water groeit ie hopelijk wat sneller. Wie weet? 
Maar ik blijf dromen. You never know, miracle do happen! Het is 22 uur vliegen van hier uit! 
 
Ik herlees onze laatste Waringin. Prachtig, Joyce, al die mooi beschilderde Balinese eieren. Een 
prachtcollectie heb je; ik ben er echt jaloers op. Het zou mooi staan op mijn boekenkast, zo'n rijtje! 
Hmm, hmm. 
 
Leuk wat te lezen van jong talent onder ons, Quincent over zijn musical Hair en Dyonne over haar 
zeilbelevenissen. Leuk het commentaar van tante Guus Weijgers uit Heemstede in haar 
"onvergetelijke mooie zomerdag in mei", dat zo precies ook mijn opinie en appreciatie voor ons 
familieblad weergeeft. Ik heb ook weer genoten van Antons vakantieverhaal. Jammer genoeg 
zaten er dit keer geen foto's bij. Misschien de volgende keer? 
Bou Weijgers' contributie over enige aspecten uit zijn werk en ook 
Wendy's bijdrage over de moderne communicatiemiddelen heb ik graag 
gelezen. 
Ik heb Theo's "ludah basi"-advies (zie pag., 36) opgevolgd met positief 
resultaat. No more itch, brother! (Waarop heb je het getest, Vic? JR) 
 
Overall bood ons blad weer een variatie aan artikelen. Houden zo 
en nu op naar de volgende uitgave! 
 
Tot de volgende keer. Een mooie zomer toegewenst. Een prettige 
vakantie op "Paradise Island" of waar ook ter wereld en remember: Don't worry! Be happy!      

Victor Ripassa, Eagle Rock, Ca/USA  J 
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24 februari 2000  
 
 
Hallo lieve mensen, 
 
De bruidstaart is op, de gestrooide rijst zit na enkele wasbeurten nog in mijn haar, 
maar de bruiloft was fantastisch! Het hele feest verliep in de grootste harmonie. 
Ik heb nu dus een echte schoondochter. 
 
Gisteren de verjaardag van mijn moeder gevierd, die 89 geworden is.  
Twaalf jaar geleden werd zij (en werden ook wij) verrast door een serie 
hersenbloedingen, waardoor zij haar mobiele leventje moest inruilen voor een 
leven in een rolstoel. Ons werd die nacht medegedeeld dat ze de ochtend niet zou halen. Er volgden vele 
ochtenden waarin ze de zon weer heeft zien opkomen. Als kind van mijn moeder heb ik ook wel eens 
gedacht: "Zo hoeft het van mij niet meer", maar ze maken ze niet meer zoals voor de oorlog en mijn moeder 
maakte zin en bleef rustig doorleven met het sigaretje in haar goede hand. Twee weken geleden was ze de 
"koningin-moeder" bij het huwelijk van onze zoon en nu heb ik de wens en het verlangen uitgesproken dat ik 
zeer gelukkig zou zijn als ze 90 zou mogen worden. Jullie horen er volgend jaar rond deze tijd meer over. 
 
Afgelopen week heb ik het bericht in de Haagsche Courant gelezen dat de Nederlandse taal op een aantal 
scholen onder het niveau zit, waaronder op onze school. Heel vervelend naar mijn gewaardeerde collega's 
toe, die er niets voor laten om de taal zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de leerlingen. Afgelopen week 
heb ik als huiswerk opgegeven gericht naar het jeugdjournaal te kijken. Als ik dan te horen krijg, dat thuis 
een schotel aanwezig is met alleen de Marokkaanse zender, dan vind ik dit meer dan onaangenaam. Dit 
betekent dus dat je, zodra je thuis komt, weer de Marokkaanse taal hoort. Doe je opschool toch zo je best om 
de woordenschat van je leerlingen te vergroten, het blijft vechten tegen de bierkaai. Na het weekeinde is het 
ook goed te horen aan de kinderen als ze thuis geen tot weinig Nederlands gesproken hebben. Ze moeten dan 
weer erg zoeken naar de woordjes. Niet gek natuurlijk. Mag ik alsjeblieft aan de ouders en opvoeders vragen 
zoveel mogelijk Nederlands te praten. En als je het zelf niet beheerst na zo'n pakweg 20 jaar verblijf in 
Nederland, vind je het dan geen tijd worden om er voor jezelf iets aan te doen? Handig hoor zo'n cursus, als 
je erover nadenkt. ( Niet te lang denken, hoor.)  
Mijn kinderen gaan o.l.v. Dick theaterlessen volgen. Twaalf lessen, waaronder 2 uitstapjes. Ze leren b.v. ook 
grimeren. En een zin dat ze erin hebben! Allemaal! Jammer genoeg kunnen er maar 12 leerlingen meedoen 
en ik heb er 16. De selectieprocedure zal moeilijk en 'streng' zijn.  
Het geheel wordt afgerond met een optreden in het Volksbuurtmuseum in juni. De datum weet ik nog niet, 
maar ik zal het bij herhaling aankondigen. De lessen zijn op de woensdagmiddag en voor een boterhammetje 
wordt gezorgd. 
 
Volgende week gaan we onder schooltijd naar het Filmhuis. Grote opwinding, want er zijn een paar 
leerlingen bij die nog nooit in een bioscoop zijn geweest. Om eerlijk te zijn heb ik de lesbrief nog niet 
gelezen, maar ook ik verwacht er veel van.  
 
Dankjewel, juffrouw Rianne van het Koorenhuis. De leerlingen hebben onder jouw leiding weer prachtige 
kunstwerken gecreëerd. Ik zit met mijn groep in de kunstuitleen. Wij hebben als groep de 
verantwoordelijkheid over de geleende schilderijen en de keuze daarvan. Er worden kunstwerken gebracht. 
Een stuk of tien. Met mijn groep maken we een selectie voor school, maar natuurlijk eerst voor onze eigen 
klas. We mogen er ten slotte vier uitkiezen. De 'man op paard' scoorde het hoogst. We hebben dit schilderij 
dan ook een ereplaats in de klas gegeven. Onze directeur, Juf Karin, wilde het grote werk graag in de school. 
Mijn weekbeurt Moustafa en Mohammed dragen daar persoonlijk zorg voor.  
Het leuke is dat mijn kinderen het verschil kunnen zien tussen een schilderij en een poster. Alles wat je aan 
de muur hangt is geen vulling, maar kies je  omdat je er bijvoorbeeld zo vrolijk van wordt. De uiteindelijke 
keuze is een ernstige zaak, want we mogen er weer een jaar tegenaan kijken. Het geheel is zeer harmonieus 
verlopen. De artotheek (= kunstuitleen) is er niet alleen voor ons, maar ook voor jullie. Informeer maar eens.  
 
Lieve mensen ik maak vast voorbereidingen voor mijn krokusvakantie. 
Fijne maand en een voorjaarsknuffeltje van 
 
Juf Sabrina 
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Ik ben dol op dieren, behalve op de slang. Voor tijgers en andere verscheurende carnivoren ben ik 
bang, maar ik bekijk ze ook niet als ze achter tralies zitten. Ik ga nooit naar een dierentuin. Al 
worden ze daar nog zo goed verzorgd, hun vrijheid van beweging zijn de dieren kwijt.  
Ik ga ook nooit naar een circus, omdat ik het zielig vind de machtige en krachtige olifanten te zien 
balanceren op een bal of iets dergelijks; leeuwen en tijgers onder dreiging van zweep en lans de hun 
onwaardige kunstjes te zien vertonen. Vooral als je ouder wordt en meer leest en ondervindt wat 
vrijheid betekent, krijg je een grote afschuw van dergelijke vertoningen. 
 
Op een dag, toen ik nog jong was en lieflijk om te aanschouwen (van wie toch is dit gezegde, weet 
iemand van jullie dat?), heb ik eens van zo'n tukang juwalan (verkoper) van vogels in kooien, de 
heleboel opgekocht na flink tawarren (afdingen) en de dieren, nadat de verkoper weg was, naar de 
sawah gebracht en ze daar allemaal losgelaten. Ze waren eerst perplex en verdoofd, leek het wel, 
toen ze daar in vrijheid op de grond zaten. Tot ze tot het bewustzijn kwamen, dat ze konden vliegen.  
 
Ik heb ook gelezen over de handel in dieren, vooral apen. Een grof schandaal. Ik hoop dat daarin 
van hogerhand wordt ingegrepen.  
Op een dag kreeg ik van mijn broer, die op Nieuw-Guinea voer, zo'n bonte papegaai met de mooiste 
kleuren: rood, geel, blauw, paars. Ik noemde hem Kakah. Hij zat aan een touw vast en hij kon 

vliegen. Met veel liefde en geduld heb ik hem helemaal tam gemaakt. Hij begon 
al aardig te spreken en sprak vooral mijn naam duidelijk uit. Met zo'n lieve 
intonatie, dat men zei dat ook hij van me hield, wat trouwens de vele jaren dat ik 
hem had, duidelijk bleek. Hij liep en vloog dus vrij rond; alleen 's nachts werd hij 
opgesloten, omdat ik bang was dat katten een aanval op hem zouden doen. Hij 
vloog en liep me overal achterna, behalve als ik uitging. Net alsof hij het 
begreep, ging hij hoog boven op het dak van ons huis zitten, al babbelend en 
fluitend en heen en weer lopend, tot ik thuis kwam. Dan vloog hij met een vaart 
als een pijl uit een boog op me af, door maar door mijn naam roepend. Hij landde 
op mijn schouder en begon meteen in mijn oor te fluisteren (ja mensen, te 
fluisteren zonder woorden) en likte zachtjes mijn wangen en mond. En maar 
kopjes geven. Ik nam hem mee in mijn slaapkamer en legde hem op het bed neer, 
waarin hij meteen op zijn rug ging liggen. Ik moest dan met hem spelen: daar 

komt een muisje aangelopen en is op je buikje gekropen. Jullie weet wel, wat je 
doet met kleine baby's. Dan begon hij te schateren. Ja lieve mensen, te schateren 
als een mens, mijn lach na-apend. Gewoon niet te geloven. Nooit bevuilde hij het 
huis. Als hij zijn behoefte moest doen, dan deed hij dat netjes buiten.  

Werkelijk, 't was een wonder van een beestje; iedereen in de buurt kende Kakah.  
 
Kasian, kasian; toen ik voor mijn opvoeding naar Holland ging, is hij binnen zes maanden na mijn 
vertrek naar de vogelenhemel gevlogen. Volgens mijn ouders heeft hij op menselijke wijze om mij 
getreurd. Ik heb nadien geen vogel meer gehad, maar ik hoor nog vaak zijn fluitje en zijn gebabbel. 
Maar zoals gezegd, dat is jaren geleden. Ik heb later ook nooit meer zo'n menselijke vogel gezien. 
 
With love, 
 
Oma Schenkhuizen, alias Mamma Pasadena 

 
*Dongeng = herinneringen ophalen 
 
 

 Was het er  zo 

één, tante Rita? 

(JR) 
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HET ZAL JE MAAR GEBEUREN… 
 

 
Op 9 februari 2000 deed ik dienst als 'sleutelaar'. In verband met het hoge ziektepercentage onder de 
conducteurs in Amersfoort worden machinisten op vrijwillige basis ingezet om conducteursdiensten te 
draaien, met die restrictie dat de 'sleutelmachinist' alleen op tijd van vertrek van de trein de deuren sluit en 
een service-ronde door de trein loopt om vragen van reizigers te beantwoorden. De 'sleutelaar' is niet 
bevoegd treinkaartjes te verkopen. 
 
Tijdens mijn dienst op de laatste trein van Amsterdam naar Amersfoort werd ik bij Diemen geconfronteerd 
met twee mannen die in het gangpad in de 1e klas een hevige discussie voerden. Uit het verhaal begreep ik 
dat de blanke man was gestruikeld over een been van een van de drie gekleurde mannen. De blanke man, die 
volgens mij onder invloed was van geestverruimende middelen, was niet voor rede vatbaar en maakte steeds 
erger amok, hetgeen op een gegeven moment overging in een vechtpartij. Samen met enkele collega's (die 
overigens in Weesp weer de trein moesten verlaten, omdat ze moesten overstappen op een andere trein), 
lukte het de partijen weer een beetje uit elkaar te krijgen. De getinte man voerde alleen maar aan dat het laten 
struikelen zeker geen opzet was. Ik gaf de blanke man zijn jas en andere spullen terug, die ik voor hem had 
bewaard. Toch ging hij met zijn mobiele telefoon zijn vrienden bellen om af te spreken dat ze de gekleurde 
mannen op station Naarden-Bussum zouden opvangen om ze in elkaar te slaan. De laatstgenoemden 
verlieten de trein echter al eerder, te Weesp, en ik nam aan dat de blanke man de trein te Naarden-Bussum 
ook de trein zou verlaten en dat dan de rust wel zou weerkeren. 
 
Op het moment dat ik op station Hilversum op het tijdstip van vertrek de deuren van de trein zou sluiten, 
kreeg ik via de combifoon (communicatiemiddel van het treinpersoneel) van de machinist te horen dat er aan 
de noodrem was getrokken. Ik ging ernaar op zoek om die weer dicht te draaien. Toen dat gebeurd was, gaf 
de machinist door dat er ergens anders ook aan de noodrem was getrokken. Ik zou de trein uit lopen om 
buitenom (vanaf het perron) naar die noodrem te zoeken. In de deuropening zag ik dat de eerdergenoemde 
blanke man, die tegen mijn verwachting in toch was verder gereisd, aan de voorzijde van de trein staan in het 
gezelschap van een groep mannen. Op het moment dat ik hem zag, zag hij mij ook en nam een sprint mijn 
richting uit, gevolgd door de groep mannen die bij hem stonden. Door de ingebouwde vertraging in het 
sluitproces van de treindeuren kon ik mezelf niet meer in veiligheid stellen. In de deuropening kreeg ik een 
schop, bedoeld voor mijn kruis, maar  doordat ik me snel wist om te draaien, kon ik die met mijn achterste 
opvangen. Ik kreeg een enorme trap of duw in mijn rug en viel in het portaal tegen de tegenoverstaande 
deuren aan. Voordat ik me daarvan kon herstellen, kreeg ik een harde trap tegen de linkerkant van mijn 
hoofd. De tijd daarna kan ik me niet goed meer herinneren, maar wel weet ik dat ik gevlucht ben naar een 
ander portaal. Daar ben ik via de 'blinde' kant (de deurzijde die niet aan het perron ligt) de trein uit gevlucht. 
Ik ben toen snel door de ballast naar voren gelopen en daar werd ik opgevangen door de machinist van mijn 
trein en overig NS-personeel van de trein die nog naast onze trein aan het andere perron stond. 
 
Te Hilversum heb ik de Regiopolitie laten komen, omdat ik van dit agressiegeval aangifte wilde doen. 
Binnen korte tijd stonden verscheidene politiewagens op het perron en aan de voorzijde van het station. Al 
snel had ik een signalement van de dader gegeven en die gegevens werden meteen doorgegeven naar het 
hoofdbureau van Politie. Bleek de bewuste man daar al aan de balie te staan om zijn beklag te doen! Hij had 
aangifte gedaan dat hij in de trein van Amsterdam naar Amersfoort klappen had gehad van een gekleurde 
man. 
Nadat de agenten mijn melding aldaar hadden ontvangen, hadden ze 25 minuten nodig om de dader vanaf de 
balie in het cellenblok te krijgen. De bewuste persoon ging plotseling helemaal uit zijn dak en was haast niet 
meer in bedwang te houden. 
Ik was met de politiewagen vrij snel op het hoofdbureau, maar heb een behoorlijke tijd op de binnenplaats 
moeten wachten totdat de dader netjes achter tralies was opgeborgen. Daarna kon ik pas veilig het pand 
betreden. 
Ik werd naar een kamertje begeleid waar de aangifte kon worden opgenomen. 
Mijn collega's waren inmiddels met de twee treinen doorgereden naar Amersfoort. Daar vertelden ze het 
verhaal aan de PDL (Perrondienstleider). Deze belde meteen de wachtdienst uit zijn bed (het was inmiddels 
al een uur of twee in de nacht) om naar Hilversum te gaan om mij te begeleiden. Dat is een 
standaardprocedure geworden bij de NS. 
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Om 04:45 uur verlieten we het politiebureau en reden met de auto terug naar Amersfoort. Op het 
station moesten nog wat formaliteiten worden afgehandeld en daarna kon ik naar huis. Om 06.00 
uur kwam ik thuis; en daar begon voor mij het “gesodemieter” pas goed op gang te komen. 
Het gezin is wakker geworden en je vertelt je verhaal; terwijl je enorme hoofdpijn hebt en alles pijn doet, 
waar je geraakt bent. Je kunt wel zeggen, dat je gezin dan figuurlijk en (bijna) letterlijk in de gordijnen 
hangt. 
De eerste 2 ½ week heb ik in bed gelegen met een kussen over mijn hoofd. Elk geluidje, zelfs het tjilpen van 
de vogeltjes buiten, deed zeer aan mijn hoofd. Een zwaar gekneusd gehoorhamertje in mijn linkeroor deed 
mijn hoofdpijn oplopen tot migraineniveau. Door de schop tegen mijn hoofd was ik doof aan dat oor, mijn 
linker gezichtshelft was flink opgezwollen. Ik was misselijk, kon met mijn linkeroog slecht zien en had last 
van evenwichtsstoornissen. Nog maar niet te spreken over de deuk die ik had opgelopen in mijn vertrouwen 
in de mensen met alle gevolgen vandien. 
 
De eerste weken hebben de gezinsleden op hun tenen moeten lopen. Als ik nachtdiensten heb en overdag 
moet slapen, word ik normaliter nergens wakker van. Zelfs als de stofzuiger onder mijn bed door gaat, slaap 
ik gewoon door.  
 
Na die periode heb ik een paar weken doelloos in huis rondgelopen en was ik constant erg moe. Nergens had 
ik zin in. Alle normale huishoudelijke dingen liet ik verslonzen. Na loop van tijd kreeg ik per post allerlei 
betalingsherinneringen en aanmaningen. Toen moest ik wel de laatste moed bij elkaar rapen, om dat toch 
maar te regelen, maar eigenlijk interesseerde me dat helemaal niets. Mijn interesse in dingen was helemaal 
weg; ik had zelfs geen behoefte meer aan mijn hobby’s. 
Volgens mijn gezinsleden was ik chagrijnig, kortaf; in mezelf gekeerd, sociaalcontactarm; lamlendig etc. 
 
Sinds het gebeurde ben ik vreselijk achterdochtig en wantrouwend geworden. Het vertrouwen in de mensen 
is behoorlijk geschaad. Sinds die schoppen, heb ik enorm last van snurken, hetgeen mijn gezinsleden weer 
nachten uit hun slaap houdt en in het algemeen de onderlinge stemming niet bevordert! De gezinsleden 
hebben mij geestelijk en lichamelijk behoorlijk moeten steunen, om mij weer kracht te geven, er bovenop te 
komen. Naast het voorgaande werden we ook nog eens geconfronteerd met duizenden guldens extra 
gemaakte kosten. Hier konden we ook niet blij van worden en het heeft ons toch behoorlijke beperkingen 
gegeven in ons dagelijkse doen.  
 
Na een ziekteperiode van 2 maanden, heb ik mijn werk als machinist nu weer voor 100% kunnen oppakken, 
ondanks het feit ik aan mijn linkeroor een deel van de hoge tonen mis. Gelukkig zit dat nog binnen de 
afkeuringnorm, die geldt voor het dienstvak machinist. 
 
Als ik een dienst heb gedaan, kom ik doodmoe thuis. Steeds weer ben ik op mijn hoede, dat me niets 
overkomt en dat kost me zoveel energie, dat ik thuisgekomen meteen enkele uren op de bank in slaap val. 
Zelfs het schrijven van dit stuk, heeft toch wel het uiterste van mijn kunnen gevergd! Het zal je maar 
gebeuren… 
 
Het relatief snelle herstel, heb ik mede te danken aan mijn collega’s. Ze hebben me mentaal ondersteund en 

begeleid in de eerste weken van mijn ziekteperiode. Het heeft me goed gedaan, dat je een begrijpend oor 
vindt; waar je je verhaal kwijt kan, omdat je thuis gemakkelijk in een vicieuze cirkel terechtkomt. 
Tijdens de eerste dagen, dat ik weer kwam kijken op de werkvloer, heb ik ook enorme steun aan hen gehad. 
Ze hebben mij een groot deel van mijn zelfvertrouwen teruggeven en ze hebben mij op een fantastische 
manier weer op de trein gekregen. Nadat ik weer een beetje zelfstandig kon rondstappen, maar om medische 
redenen nog niet mijn eigen werk kon doen, heb ik een hoofdconducteur als “mentor” toegewezen gekregen. 
Samen hebben we vele dagen doorgebracht en hij heeft mij de positieve kanten van “de mens” op een leuke 

manier weer kunnen laten zien.. 
Vele collega’s hebben mij een hart onder de riem hebben gestoken door te bellen en kaarten te sturen. 
 
Agressie: je hoort het overal; je denkt het te begrijpen; maar je “voelt” het pas als je het zelf overkomt. En 

dan komt het ineens verdomd dicht bij… 
 
Kurd Ripassa 
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DE JAN DE ROAS-SJONGERS 
 
én van mijn liefhebberijen, naast toneelspelen en nog andere hobby's, is koorzingen. 
In Heerenveen zijn verschillende koren, maar die hebben een klassiek resp. kerkelijk 
repertoire. Gospels vind ik qua muziek heel mooi, maar de teksten zijn meestal christelijk. Als  

niet behorend tot een kerkgemeenschap, zou ik mij hypocriet voelen om christelijke teksten te 
zingen omwille van de vaak heel mooie melodieën. 
 
In Nieuwehorne, zo'n 10 km van Heerenveen, het dorp waar onze dochter Nora met haar gezin 
woont, zou een shanty-koor worden opgericht. Dit was mijn kans en ik gaf mij op als lid.  
"Shanty" is een verbastering van het Franse woord "chanter", wat zingen betekent. 
Shanty-liederen werden vroeger door de zeelui gezongen om het vaak zware werk aan boord van de 
grote "tallships" (zeilschepen) lichter te maken. In principe is een shanty-koor dus een mannenkoor. 
Ons koor heet "De Jan de Roas-sjongers" (De Jan de Roos-zangers). 
Jan de Roos was een straatzanger die in de Friese zuidoosthoek een bekende verschijning was. Met 
het zingen van liederen probeerde hij een centje bij te verdienen. 
In het hele noorden kon men hem tegenkomen. Hij was een fleurig en al even kleurrijk persoon. 
Gekleed in een lange pandjesjas, rijk behangen met medailles en speldjes, op het hoofd een hoge 
zwarte hoed, zong hij met dramatisch lange uithalen zijn liederen. 
Over zijn zangkwaliteiten was overigens niet iedereen even positief. Eigenlijk kon hij voor geen 
meter zingen; hij balkte maar wat. Maar populair was hij zeker. In 1979 overleed hij. 
 
Sinds de oprichting op 18 april 1996 schommelt het ledental van ons koor rond de dertig man, wat 
voor optredens een goed beheersbare groep is. 
Onze dirigente is Joke van Alteren, die een conservatoriumopleiding heeft gehad voor koorzang. 
Ze is onze tweede dirigente en ze heeft ons bestaande repertoire bewerkt naar haar inzicht. 
Nu zijn die liederen plotseling heel anders geworden, met veel meer klankkleur en diversiteit. 
Deze jonge 'vakvrouw' weet met bewonderenswaardig gemak en een flinke portie natuurlijk over-
wicht de zangers te leiden en te motiveren tot nog betere prestaties. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door twee accordeonisten, die ook voor eigen teksten 
weten te zorgen. Hierdoor beschikken wij over liedjes die andere shanty-koren niet hebben, 
waardoor wij ons weer van hen onderscheiden. 
 
De andere shanty-koren in het noorden van ons land hebben een repertoire van tal van bekende en 
minder bekende zeemansliederen, die vaak met elkaar overeenkomen. Om beter op te vallen, nemen 
wij afstand van die andere koren door andersoortige liederen erbij te zingen, naast de traditionele 
zeemansliederen. Op 'ons' repertoire staan naast verscheidene klassieke toppers uit friestalige en 
Hollandse liederenbundels ook anderstalige liederen: Engelse, Schotse, Ierse en Keltische songs, 
Franse chansons, Duitse schlagers. De variatie is bijzonder groot. Zelfs vertoont ons repertoire 
volksliederen uit de Balkanlanden, Scandinavië, Zuid-Afrika en Rusland. De talen uit de laatst-
genoemde landen doen je tong soms dubbelslaan om ze goed duidelijk uit te spreken. 
Hoewel het soms erg inspannend is, wordt er met veel plezier wekelijks gerepeteerd. De ge-
middelde opkomst is zeer hoog. Dat heeft alles te maken met het grote enthousiasme van de 
koorleden en de ontspannen sfeer tijdens de repetitie-avonden. Het gezelligheidsaspect is nl. ook 
van groot belang voor de koorleden.  
 
Wij beginnen altijd met een warming-up die bestaat uit stem- en ademhalingsoefeningen. Deze 
oefeningen zijn soms slopend voor onze ongetrainde en onwillige stembanden en longen, maar onze 
technische geluidsvaardigheden gaan merkbaar vooruit. 
Mijn stempartij is tenor, soms counter-tenor, wat betekent dat ik indien nodig de "hoge C" kan 
halen, waarbij door de inspanning mijn tenen krom in mijn schoenen staan.  

É 
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De professionele begeleiding, muzikale stemvorming en ons aparte repertoire hebben gezorgd voor 
een goede naamsbekendheid via mondelinge reclame. Steeds vaker kunnen wij buiten Friseland 
optreden. Met als gevolg dat we zelfs verscheidene uitnodigingen hebben moeten afslaan. 
 
Beste mensen, nogmaals de uitnodiging: als een van u ook een hobby heeft, waaraan u veel plezier 
beleeft, schrijf er dan over in de Waringin. Het zou voor uw mede-abonnees leuk zijn om daarmee 
kennis te maken! 
 
Anton Ripassa, Heerenveen 

 

 
 
 
 
 

Je weet dat je oud aan het worden bent als de mensen van middelbare leeftijd die je op straat 

tegen het lijf loopt, jouw vrienden zijn en niet die van je moeder. 

(Sylvia Walton in Het Beste van oktober 1999) 

Van de staande figuren is de uiterst linkse ons aller Anton. 
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MIST 
et is 13 januari in het nog prille nieuwe millennium, het 
jaar 2000. Het is heel vroeg in de ochtend. Al dagen 
hangt er een zware mistdeken over het hele land. 

Aan de overkant zijn de rijtjeshuizen niet meer te zien. Buiten 
mijn gezichtsveld, vooral boven de weilanden, vennen en 
rivieren, is het – zoals dat in de volksmond heet – potdicht. 
Opmerkelijk ook dat er in mijn huis geen geluid van buitenmeer 
doordringt, zoals anders altijd wel het geval is. Zelfs geen 
geraas van het motorische verkeer. Zouden ze zich gedempt 
voortbewegen? In mijn omgeving ook geen hondengeblaf te 
horen. Toch worden de viervoeters wel door hun bazen 
uitgelaten. 
 
Om de hoek van mijn straat staat een school, waar doorgaans 
kinderstemmen, gejoel en gelach klinkt. De bedrukte omgeving 
maakt waarschijnlijk dat zij hun stemmen temperen. Het lijkt wel of mist en duisternis grote invloed 
hebben op mens en dier. 
 
Sinds enige uren probeert de zon van grote hoogte zijn stralen door de dikke mistdeken te prikken. 
Zo te oordelen kost dat veel moeite. Bij het voortschrijden van de tijd vragen mensen zich af of het 
vandaag nog wel licht wordt. Zij kunnen moeilijk wennen aan deze duistere situatie. 
 
Hoe belangrijk is de invloed van de zon in samenspel met de plaatselijke weersomstandigheden? 
Die zon, de krachtbron, geeft elk leven een impuls. De natuur komt door de koesterende warmte 
langzaam op krachten. Elk levend wezen is een onderdeel van de natuur. Dankzij de zonnewarmte 
-  hoe gering ook - kan veel gepresteerd worden. Wij allen kijken uit naar elk sprankje licht, met 
hoop en gebed in onze harten. Want God is Licht en geeft energie. 
 
Mijn beschouwing op papier is gereed. 
Zowaar, de mist trekt op en het wordt toch nog helder rondom het huis. Het licht strekt zich verder 
uit over de wijde omgeving. 
 

A. Weijgers, Heemstede 

 

 

 

 

IDEALE VROUW 
 

De vrouw die mij steeds graag ontving, 
Voor mij zelfs door de knieën ging 

en waar ik dikwijls nog naar snak, 
was pedicure van haar vak. 

 
 

Pleziergedicht van Theo van de Leur 

Ingezonden door Anton Ripassa 

H 
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SOUTH PARK 
 

South Park zit vol tegenstellingen en wel dusdanig, dat zelfs de 
Southpark-song de Oscaruitreiking verpest… 
 

Onze kinderen kijken vaak naar het TV-programma South Park op Net5. Vaak 
vertellen ze over dit programma dingen, die wij als ouders totaal niet konden 
vatten. Heel onsamenhangende verhalen kregen we tijdens de maaltijd aan tafel 

te horen. We moesten zelf maar eens gaan kijken en dan zouden we het wel begrijpen. Dat hebben 
we dus gedaan. En dat hebben we geweten ook…  
 

De sfeer van puberale meligheid werkt aanstekelijk. De overdosis poep- en pieshumor, de 
scheldkanonnades, de mierzoete musicalliedjes met cynische teksten en de optimistische levensvisie 
vormen een merkwaardig amusante mix. 
De hoofdrolspelers zijn Cartman, Kyle, Stan en Kenny. Deze 
achtjarige etterbakjes uit de knullig getekende animatieserie 
houden zich hoofdzakelijk bezig met vechten, zich stierlijk 
vervelen, dreinen, beledigen en kleineren.  
De hoofdpersonen zijn simpel en overdreven getekend. 
Ze hebben een waterhoofd, veel te grote, onschuldige ogen en 
de armen zijn strak langs hun lijfjes getekend. De vier kids 
huppelen door het beeld als gecastreerde kangoeroes. De 
huizen in het Amerikaanse stadje, waar ze plegen te leven, 
lijken wel getekend te zijn door een kind van zes. 
Dan is er nog ene Mr. Hanky, de amusante zingende drol; die woonachtig is in een closetpot. 
 
De makers van South Park, Trey Parker en Matt Stone, voeren hun opvattingen over het maken van 
deze serie ver door. Toch is er sinds het ontstaan van de reeks in 1997 al voor tientallen miljoenen 
aan merchandising (item-artikelen) in de winkels verkocht. Juist de grofheid maakt van South Park, 
dat voortborduurt op de tekenfilms zoals The Simpsons en Beavis & Butthead, een hit. 
Een parodie op de Amerikaanse droom scoort. Het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone kroonde 
Parker en Stone tot “de koningen van een niet-snobistische en razendsnelle humor die tekenend is 
voor het einde van een tijdperk, de 20ste eeuw.” De tegenstanders van South Park vinden het maar 

niets en vinden dat wat South Park laat zien, juist is zoals het niet zou moeten in deze maatschappij.  
De makers zelf mengden zich afgelopen zomer met hun eerste 
speelfilm “South Park, Longer and Uncut”, in verhitte Amerikaanse 

discussies over een gedragscode voor Hollywood om seks en geweld 
in films te verminderen. Zelf zegt Parker in Rolling Stone dat het 
onzin is dat kinderen altijd puur en onschuldig zijn. “Kinderen zijn 

kleine klootzakjes die altijd de zwaksten pakken”. Soms zit daar wel waarheid in, maar als die 

mensen zelf kinderen krijgen, zijn ze die uitspraken al weer vergeten, denk ik. 
 

Nieuwsgierig geworden, ben ik eens een bioscoopvoorstelling 
gaan bijwonen.  
Cartman, Kyle, Stan en Kenny sluipen een bioscoop binnen, 
waar een film draait, die alleen voor volwassenen bestemd is. 
Die film lijkt wel een parodie op South Park zelf. 
Op het schoolplein gebruiken de kinderen de vuilbekkerij, die 
ze in die bioscoop gezien hebben en al snel nemen de 
medeleerlingen de termen over.  
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Dit gaat de moeder van Kyle echter te ver. Zij ontketent een heksenjacht tegen de Canadese makers 
van de film, die escaleert in een oorlog tegen Canada.     
 
Het merendeel van de bezoekers valt van de ene lachsalvo in de andere, terwijl een enkeling de zaal 
zachtjes verlaat. Het merendeel van de bezoekers zijn studenten en jongere jeugd. Er zijn 
momenten, waarvan ik denk, dat de lachende mensen voor eeuwig in hun lachstuip zullen blijven. 
Steeds klinkt er een instemmend gegil op als Bryan Adams, Celine Dion of een andere beroemdheid 
op de hak worden genomen. De handen gaan op als de computerkoning Bill Gates een kogel door 
zijn hoofd krijgt. De toeschouwers stikken bijna tijdens de crisis in de liefdesrelatie tussen Saddam 
Hoessein en de duivel. Een gefrustreerde satan leest de therapeutische bestseller Saddam komt van 

Mars, de duivel van Venus.  
 
Met de film South Park geven de makers commentaar op stemmen die voor censuur pleiten om de 
jeugd te beschermen. Probeer eerst je eigen kinderen eens op te voeden, is de onderliggende 
boodschap. 
In Amerika riepen bezorgde ouders toch op tot een boycot. In de film komt het woord fuck toch wel 
een keer of 400 voor. Ondanks dat; komt de film-titelsong nu wel genomineerd voor een Oscar. 
Maar de organisatoren van de Oscar-uitreiking zitten met een groot probleem. De titelsong van de 
film Sportpark zal dan ook tijdens de ceremonie gezongen worden door een zanggroep. Op zich 
niets mis mee, ware het niet dat het lied stijf staat van de scheldwoorden en van obsceen 
taalgebruik.  
De Nederlandse vertaling van een van de zinnen luidt: 
“Reetlikkende oomneuker, houd je klotekop.” En zo swingt het nummer drie minuten door, maar 
slaat juist door de overdosis van grofheid dood. Televisie-station ABC, die de Oscar-uitreiking 
uitzendt, weigert het lied in de originele versie op de beeldbuis ten gehore te brengen. De enige 
oplossing is de tekst te veranderen, maar dat gaat Marc Shaiman, de tekstschrijver van het lied, 
weer te ver. 
 
Eigenlijk is South Park een serie vol tegenstellingen. Zelfs de beroemdheden die in de film zelf op 
de hak worden genomen, spelen graag een rolletje mee. Acteur George Clooney blafte als Sparky, 
de homoseksuele hond, de zanger Elton Johnn zong een duet met Chef, de zwoele R&B-stem van 
Isaac Hayes, die in de tekenfilmserie zijn comeback maakte. 
 
Ach, het zal de bioscoopbezoekers een biet zijn; ze hebben lekker kunnen lachen en dat overkomt je 
niet meer zo vaak als je TV kijkt of naar de bioscoop gaat!  
 
Het leukste detail vind ik, dat South Park de film, censuur als onderwerp heeft. 
En ach,  misschien moeten ze de scheldwoorden maar vervangen door 'bliep', 
daar zijn de Amerikanen toch sterren in. 
 
Voor de liefhebbers: http://www.comedycentral.com/southpark/ 
 
 
W.Kurd Ripassa 
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COMPUTER 
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Als reactie op het voorgaande werd er in het Noord-Hollands Dagblad van dinsdag 22 mei 2000 het 
volgende artikel geplaatst. 
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LIEVER EEN HAAIBAAI DAN EEN BAAI MET HAAI! 
 

Ik voer in 1952 op HMs “Karel 

Doorman” naar de ABC-eilanden 
(Aruba, Bonaire, Curaçao). 
 
De avond voordat we Curaçao 
aandeden en in de Caracas Baai 
zouden meren om olie te laden, 
kregen wij plotseling alarm! Ik had 
de wacht en zat in de radarhut voor 
een radartoestel de omgeving af te 
speuren naar eventuele schepen die in 
onze vaarroute zouden opdoemen. 
Toen ik de kreet hoorde: “Man over 

boord!” en nog iets later “Over 

stuurboord!”, zette ik mijn toestel stil 

en zocht over rechts naar een “echo” op het scherm die de positie zou geven van de reddingsboot-
met-openstaande-vlag (met metalen draden gestikt, zodat de radargolven worden teruggekaatst). 
Vrij gauw had ik ‘m opgepikt en seinde de positie door via mijn koptelefoon naar de 
gevechtscentrale, die het dan op de kaart plotte en doorgaf aan de leiding op de brug. 
 
Niet lang daarna gingen der grote zoeklichten aan en schenen over de donkere golven (het was 
middernacht!). Toen een luide kreet die de brug bereikte: “Over bakboord!”(links dus). De 
zoeklichten veranderden niet lang daarna van richting en het zeeoppervlak aan de linkerzijde van de 
Doorman werd hel verlicht. In de verte tussen de woelige golven kwam het lichaam van de 
drenkeling in zicht. In het duister e de donkere zee was het blanke lichaam van de Janmaat duidelijk 
te zien, oor ons, maar ook voor de haaien. De zee rond Curaçao zou, volgens bemanningsleden die 
vaker in deze wateren waren geweest, stikken van de haaien. Toen ik dat hoorde, kreeg ik 
kippenvol! De gedachte alleen al hulpeloos drijvend met van die akelige roofvissen in de buurt …! 

Uit het water klimmen, op het wateroppervlak gaan staan en dan hard wegrennen, dat lukt nu 
eenmaal niet. De dag tevoren hadden we nog een man-over-boord-oefening gehad en werd de 
drenkeling met behulp van “Jezebel”, onze helikopter, uit zee gevist. Maar nu het zover was …, 

“Jezebel” bleef vastgeketend in de hangar! De matrozen van onze divisie kregen het bevel om de 

reddingssloep te bemannen. Kwartiermeest Hardjodo was roerganger, hij kreeg de leiding. De 
reisloep werd buiten boord gehesen en men roeide met ruw weer richting de drenkeling. Het hele 
voorval werd door de zoeklichten beschenen. Toen zij na aanzienlijke tijd bij de drenkeling 
kwamen en hij nagenoeg binnen handbereik was, werd hij plotseling de diepte ingetrokken! Dus 
een haai had z’n maaltijd binnen!! 
Een poos later werd de sloep met de bemanning binnengehesen. Uitgeput en teleurgesteld. Traditie 
kreeg de voorrang – drenkeling verloren! 
 
Theo Ripassa, Haaksbergen 
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CHINESE GEZONDHEIDSMETHODEN 
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EEN JEUGD"ZONDE" 
 

et is oktober. Nel en ik zijn net terug van wat wij een 'conditie'-wandeling noemen van ca. 
16 km. Wij hadden een wandelroute in Drenthe uitgezocht bij Oudenmolen, ergens tussen 
Norg en Zuidlaren. 

De bergschoenen aan, ieder een volle rugzak op de rug en maar sjouwen. Het was droog, mooi weer 
dus, en wij hebben genoten van de rust en de mooie natuur met al z'n herfsttinten. 
 
Nu zijn wij weer thuis, moe maar voldaan rusten wij lekker uit. 
Nel zit te handwerken en om mijn zinnen wat te verzetten, pak ik één van de 
fotoalbums uit de kast. In dit album zijn foto's geplakt van mijn 'vroege' jeugd 
in Bandoeng. Deze foto's roepen vaak gemengde gevoelens bij mij op van 
weemoed, verdriet en onvermoede diep verborgen angsten. Gevoelens die 
afhankelijk zijn van de periode waarin de foto's werden genomen. Mijn 
aandacht voor deze foto's wordt even afgeleid, omdat het buiten begint te 
stortregenen. De regen slaat met heftige vlagen tegen het raam. 
Als ik een bladzijde omsla, wordt mijn aandacht getrokken door een vergeeld 
vodje papier dat tussen de foto's is geplakt. Groezelig, slordig afgescheurd en met potlood 
beschreven. Het handschrift is zo vaag dat het zich slechts met moeite nog laat ontcijferen. 
Als ik het vodje zie, schiet ik zo hard in de lach dat Nel mij liefjes vraagt of ik nu nog last heb van 
stuipjes. Lachend laat ik haar het vodje papier in kwestie zien en ze begint van de weeromstuit ook 
te lachen. 
Aan dit papiertje is een verhaal verbonden dat ik u niet wil onthouden. 
 
Voor dit verhaal gaan wij ver terug in de tijd, terug naar Bandoeng van vlak na de oorlog. Ik was 
toen ongeveer zeven jaar. 
Ons gezin was van de Boengsoeweg voor de moordende pelopors (Indonesische opstandelingen, 
extremisten) gevlucht naar de Javastraat. Deze straat lag net over de demarcatielijn, c.q. de spoorlijn 
die dwars door Bandoeng liep. De ene kant van de stad was 'niemandsland', waar de pelopors heer 
en meester waren. De andere kant was geallieerd gebied, waar het heette 'veilig' te zijn, wat niet 
helemaal waar was. 
 
Wij vonden met onze schamele bezittingen onderdak bij een gezin dat hun goedangs (berghokken) 
voor ons en andere gevluchte gezinnen beschikbaar hadden gesteld. 
Zo woonden in veel huizen gevluchte gezinnen die onderdak hadden gevonden in de aanwezige 
bijgebouwen. 
U moet zich voorstellen dat de goedangs door een èmpèr (overdekte gang) verbonden waren met 
het woonhuis resp. hoofdgebouw, waar de eigenaren woonden die ons woonruimte hadden 
aangeboden. 
Op zekere dag was ik alleen aan het spelen aan het eind van de èmpèr, daar waar geen goedangs 
waren. Wat ik daar in mijn eentje aan het doen was, weet ik niet meer. Het was in de natte moesson, 
het daglicht was getemperd door een dicht regengordijn, dat met geweld op de daken kletterde. In 
mijn herinnering weet ik nog dat ik al heel lang moest plassen, maar het steeds ophield. Op zeker 
moment hield ik het niet langer uit, maar ik had ook geen zin om helemaal naar het hoofdgebouw te 
lopen, waar de WC was. Om mij heen kijkend, ontdekte ik een gat in de muur van de èmpèr, vlak 
naast de goedang. Die muur was de afscheiding van 'ons' erf met die van de buren. Het gat was 
gekarteld en ca. tien centimeter in doorsnede. Hoe ik op het idee kwam, weet ik nu nog niet, maar 
toen leek het mij wel leuk om daar maar doorheen te plassen. 
Eerst om mij heen kijken om te zien of er iemand ook naar mij keek. Dat was niet het geval.  
Dus …, zo gedacht, zo gedaan. Een eindje van de muur staand plaste ik door dat gat in de muur, wat 

toch wel enige behendigheid vereiste. Het ging prima en ik voelde mij lekker opgelucht. 
Ik had mijn gulp nog niet eens dicht, toen er aan de andere kant van het gat een snerpende gil klonk.  

H 
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Een schrille vrouwenstem (met Indisch accent) krijste: "Pappa, die jongen van hiernaast ja, hij piest 
in onze soep. Terlaloe dese." Te begijpen valt dat ik mij wezenloos schrok en er hard vandoor ging. 
In mijn onnozelheid dacht ik slim te zijn door onder te duiken bij de groep andere kinderen die daar 
ook woonden. Wat was het geval? Aan de andere kant van de muur waar het gat in zat, was géén 
tuin, maar ook een èmpèr. Op die èmpèr was een vrouw bezig soep te koken en ze had het deksel 
even van de pan gehaald. Het bleek dat ik behendig mikkend, keurig in die open soeppan van de 
buren had geplast! Jammer voor mij, maar die vrouw was direct in de buurt om te kunnen zien wat 
er gebeurde. Het duurde niet lang of er kwam een Indische mevrouw met een pan in haar handen 
het voorerf op en liep naar het hoofdgebouw. Met de hoofdbewoner ging ze, met de pan, alle 
vluchtelingengezinnen langs die in de goedangs woonden. Mijn onderduiken in de groep kinderen 
mocht niet baten. Een andere jongen had, ondanks het regengordijn, gezien dat ik op de betrokken 
èmpèr aan het spelen was. Dat rotjoch heb ik later voor z'n klikken 'beloond' met een allemachtig 
harde schop onder de bodem van z'n broek. Toen moest ik met die mevrouw, nog steeds met haar 
soeppan, naar mijn ouders toe, waar ze haar beklag over mij deed. Mijn vader kennende, gaf ik 
maar direct toe, wel met smoezen omkleed. Ik kreeg een donderpreek over mij heen, werd stevig in 
mijn nek gegrepen en ongenadig door elkaar geschud. Even was ik bang dat mijn hoofd eraf zou 
vliegen. Ik moest in de slaapkamer maar over mijn 'snode' daad nadenken, wat ik dan ook bedrukt 
ging doen. Tjonge, wat had mijn vader harde handen. 
 
Wat later, toen die mevrouw al weer weg was, haalde mijn moeder mij weer op uit de slaapkamer. 
Ze had tranen in haar ogen, wat ik toen wel erg vond. Mijn vader wachtte mij al op met een 
papiertje in zijn had. Hij zei heel bars dat ik niet weer zo'n gekke streek moest uithalen. Achter mij 
maakte mijn moeder een raar geluidje, waarop mijn vader haar eigenaardig aankeek. Mijn moeder 
begon te giechelen, de tranen in haar ogen waren dus lachtranen geweest. Mijn vader begon 
plotseling te bulderen, maar dan van 't lachen. Hij sloeg z'n arm om mijn schouder en streek even 
over mijn haar. Mijn moeder gaf mij een zoen. Dus … eind goed, al goed. 
Het papiertje bleek van de 'gedupeerde' buurman' te zijn en bevatte de volgende tekst: 
 
Geachte Mevrouw, 

 

Duidt mij niet ten kwade, dat ik U bij dezen mijn vrouw met de pan met soep naar U toe stuur, voor 

vergoeding van de soep in natura: 

1 blik worst, 1 bos selderij, 1 bus prei, 20 st. aardappelen. 

Verzoeke alsnog haar deze artikelen te willen vergoeden, voor direct gebruik. 

 

Bvb dankend, 

 

(onleesbare handtekening) 
 
Mijn ouders hadden dit vodje papier zuinig bewaard en na al die jaren kreeg ik het toen ik met Nel 
ging trouwen.  
Dat was dus mijn jeugd"zonde", nou ja zonde, zonde, de bedorven soep, dàt was zonde. 
Soms vraag ik me wel eens af wat er gebeurd zou zijn als die mevrouw niet had ontdekt. Zou ze er 
dan de schuld van hebben gekregen dat de soep te hartig was??? 
 
Anton Ripassa, Heerenveen 
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