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VOORWOORD 
 

er afsluiting van dit roerige jaar bieden wij u met trots weer deze Waringin aan.  
2001 is voor velen een moeilijk jaar geweest, dat is duidelijk. 
Maar in dit familieblad leggen wij toch liever de nadruk op de vele leuke en positieve zaken van het 
leven. Want wat is er mooier dan het jaar af te sluiten met een vrolijk gevoel? Omdat u bijvoorbeeld 

de instructies van het kerstrecept heeft gevolgd. Of omdat u ook zo gek bent op de verhaaltjes van Anton. Of 
omdat u de vreugde kunt voelen waarmee Joyce en Ernst hun vakanties op Bali doorbrengen. Of omdat u er 

ook blij mee bent dat nieuwe schrijvers uit Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten een bijdrage hebben geleverd aan deze Waringin. Verder vindt u nog 
bijdragen van enkele jonge spruiten aan de stamboom:  Casper, Joey, Bryan 
en Leroy hebben mooie kersttekeningen gemaakt en Eline, dochter van Lia 
en Frank v.d. Burg heeft een stukje over haar verjaarsfeestje. Wij hopen dat 
u vervolgens de pen pakt en de donkere dagen rond kerstmis zult gebruiken 
om ook eens wat te schrijven voor ons familieblad. Want alleen met 
bijdragen van de familie kan het blad blijven bestaan. En alleen met respons 
van familieleden kunnen Joyce en Ernst het blijven opbrengen zoveel tijd en 
energie te steken in de samenstelling van het blad. Laat dus in ieder geval 
iets van u horen! 
 
Wij wensen u prettige feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar 2002.  
Alvast bedankt voor uw reacties op deze editie.  
 

Namens de redactie 
Wendy Ripassa 
 

 
 
 
 
 

Wilt u kopij leveren voor het volgende blad? 
Dan moet die vóór 15 maart 2002 in ons bezit zijn! 

                 

T 

 

Bryan Ripassa 



VAN HET BESTUUR 
 

llereerst wensen wij u prettige feestdagen en een heel voorspoedig 2002! 
Op onze bestuursvergadering van 25 november 2001 zijn o.a. de volgende punten 
besproken. 

· De familiedag 2002 
Deze dag hebben we gepland op zaterdag 14 september. Wij verwachten nl. dat de meeste mensen de 
vakantie dan al achter de rug hebben. Onze voorkeur gaat uit naar een plek waar ook wat voor de 
kinderen te doen is, bijv. een speeltuin. Wij stellen voor ook dit keer een ‘pot luck’ te houden: iedereen 
neemt wat mee, genoeg voor het eigen gezelschap + voor één persoon extra. Liefst voedsel dat ook koud 
genuttigd kan worden. De exacte plaats, tijd en kosten zullen u in de volgende Waringin worden 
bekendgemaakt. Wij zullen u dan ook vragen vooruit te betalen, opdat wij kunnen zien op hoeveel 
personen wij kunnen rekenen. Bij onvoldoende belangstelling gaat de dag niet door en krijgen de mensen 
die al betaald hebben, hun geld teruggestort. 

· De Waringin 
Joyce stelt haar functie van redacteur ter beschikking. Ook dit keer is de Waringin bij elkaar 
‘gesprokkeld’. Met heel veel dank overigens aan de ‘vaste’ schrijvers. Het jaar 2002 zal Joyce de 
redactie nog voeren om  anderen de gelegenheid te geven zich aan te melden. Komt er ook nu weer geen 
reactie, dan zal 2002 ook het laatste jaar van uitgifte zijn. Jammer, maar het zij zo. Jammer, omdat wij 
naast de familie Burgemeestre de enige familie zijn die een eigen blad uitgeven. Reageer dus alstublieft! 

· Het abonnementsgeld is aangepast aan de Euro en vastgesteld op € 18,-. 
 

Het bestuur 
 

HEDENDAAGSE GENEALOGIE EN FAMILIESTAMBOOMBOEK 
 

og steeds ben ik op zoek naar mensen die verhalen kunnen vertellen over zichzelf en/of over 
(overleden) familieleden. Door middel van deze verhalen kan ik dan bij de naam van de 
desbetreffende persoon een persoonsbeschrijving geven in het STAMBOEK VAN DE FAMILIE 

RIPASSA. 
Vele mensen heb ik ondertussen gesproken en er zijn beloften gedaan dat mij een en ander zou worden 
toegezonden. Helaas heb ik nog niet veel ontvangen. 

Nu moet ik zelf ook wel toegeven dat ik een beetje ontmoedigd was. We hadden enkele ‘nieuwe’ 
Ripassa’s gevonden. Met veel moeite hebben wij die mensen aan de telefoon gekregen. Meteen heb ik 
stapeltjes aantekeningen gemaakt op kladpapiertjes. Maar voordat we hen konden bezoeken of voordat we 
meer informatie over de telefoon konden ‘lospeuteren’, waren de betrokken personen helaas overleden. Dit 
heeft mij enorm aangegrepen; door deze gebeurtenissen heb ik kostbare informatie tussen mijn vingers door 
zien glippen en dat doet me wel zeer. 
De hedendaagse genealogie heb ik een tijdje laten rusten, maar ik wil die nu zo langzamerhand weer 
oppakken. 

Nog steeds ben ik op zoek naar geboortekaartjes, overlijdenskaarten en huwelijksaankondigingen. 
Mocht u nog foto’s van uzelf of familieleden hebben van vroeger en u weet niet wat u ermee moet doen, dan 
houd ik me ten zeerste aanbevolen. Ik wil ze opnemen in het stamboomboek. Geboorte-, kinder-, vakantie-, 
trouw- of portretfotos zijn alle welkom. Oud of recent, het maakt eigenlijk niet uit. Liefst met vermelding 
van degenen die erop staan afgebeeld. Ook (digitale) kopieën van bijvoorbeeld geboorte- of trouwaktes zijn 
van harte welkom. Dat alles maakt het boek niet alleen interessanter, maar ook prettiger om te lezen. Een 
boek waarin alleen maar feiten worden opgesomd, is saai om te lezen en zal na een paar bladzijden ergens in 
een kast worden gezet. Als u foto’s heeft, die u niet kwijt wilt of waarvan u geen negatieven meer heeft, geen 
probleem. Van die foto’s kan ik ter plaatse een reproductie maken, zonder dat de foto uit het album gehaald 
hoeft te worden. 
 
W.Kurd Ripassa 
   

A 

N 



DE WARINGIN – MIJN OBSERVATIE 
 

ijdens onze vakantie in Nederland afgelopen maand juni, logeerden wij bij Ernst en Joyce in 
Heemskerk en was de ‘blauwe’ Waringen (nr. 1 van 2001) nog niet helemaal klaar en zo had 
ik het voorrecht te zien hoe en wat er allemaal mee gemoeid is om zo’n blad in goede vorm, 

gevarieerd en presentabel aan de leden af te leveren. Applaus is op zijn plaats voor de kopij van 
enkel Waringin-supporters/schrijvers/leden! Ik ben onder de indruk geraak van wat er allemaal bij 
komt kijken. 
Zoiets is niet een twee drie klaar. De ingezonden kopij was al in de computer gezet, inclusief de 
bijbehorende (kleuren)foto’s. Laten we de ‘verlate’ kopij niet vergeten, die zo snel mogelijk  
uitgewerkt worden, met de nodige correcties (mijn inzending vooral! What do you expect, huh?), 
aangepast, ingekort, passend gemaakt voor een A4-tje.Dan wordt de paginavolgorde bepaald. Dat 
leverde wel wat soesah op voor Ernst en Joyce. Werkelijk, het vergt veel tijd in hun 
computerkamer. 
Daarna moeten de zwart-wit pagina’s naar de kopieerwinkel worden gebracht. (De pagina’s met 
kleur worden op Joyce’s eigen printer afgedrukt.) 
Ik heb enkele werkfoto’s gemaakt en ’s avonds een handje mogen helpen bij de assemblage.   
De stapels papier liggen  verspreid over de tafel en moeten op volgorde gelegd worden. Dan moeten 
zij gesorteerd worden en geniet. Daarna alles in de (inmiddels geadresseerde) enveloppen. De 
volgende dag werd de boel op het postkantoor gewogen en konden de postzegels opgeplakt worden. 
Einde karwei. Gelukkig. 
 
Ik schrijf dit niet per se omdat het mijn broer en schoonzuster betreft. Zo’n toewijding voor het 
redactiewerk heb ik vele jaren geleden eerder met eigen ogen mogen aanschouwen. Namelijk hoe 
de voorzitter van onze club met zijn assistent en hulp van beider vrouwen elke maand trouw in hun 
garage veel typ-, plak-, knip- en nietwerk uitvoerden en het drukwerk werd zelfs op eigen drukpers 
gedaan. En dit was lang voordat de PC zijn intrede had gedaan. Een ‘bravo’ is hier wel degelijk op 
zijn plaats. Realiseert u zich even bij het openslaan van ons aller Waringin hoeveel ‘love and pride’ 
(liefde en trots) in het werk is gestoken. 
Thanks Joyce and Ernst and all you supporters! 
 
Victor Ripassa 
 

 

T 

Ernst en Joyce aan het werk: sorteren, 
beoordelen op geschiktheid, typen, naar 
bijpassende illustraties zoeken, volgorde 
bepalen, passen en meten, printen, naar de 
drukker brengen, op volgorde leggen, stapelen, 

nieten, verzenden 



 CALIFORNIA CALLING 
 

anneer ik dit epistel schrijf, zijn we al meer dan 4 maanden terug 
in Los Angeles na 3 weken vakantie in Nederland. Het waren 
drie mooie zonnige weken (minus één dag regen). We hadden 

dus reuze geboft met dat bijzondere weer (Californisch weer, zou ik bijna 
zeggen). We hebben een leuke tijd gehad me o.a. enkele familiereünies waar 
ik familieleden heb kunnen ontmoeten en heb kennisgemaakt met ‘nieuwe 
aanwinsten’. 
We hebben de grote Pasar Malam in Den Haag tweemaal bezocht en genoten van al die mensen, 
opvoeringen, eterijen  en … en ... 
Te veel om op te noemen. Tot de volgende keer, lieve mensen! 

Weer terug in de VS, terug naar de routine van mijn werk bij FATCOLA (First American Title 
Company of County Los Angeles). Maar daar kwam verandering in en al gauw ook: na een weekje. 
Op een maandag werd ik bij de baas in zijn kantoor geroepen en  voilá mijn laatste payccheck. I 
was layed off! Letterlijk vertaald in American Dutch zou dat ‘afgelegd’ zijn, maar dat betekent heel 
wat anders, hè? Ontslagen was ik. Ik kon mijn boeltje pakken, mijn bureau ontruimen. De zaak was 
aan het ‘restructuring’, zoals wij dat hier noemen.  
Terug bij mijn bureau liet ik enkele collega’s mijn enveloppe met de check zien. Enkelen geloofden 
het niet, ze dachten dat ik nog een extra vakantiecheque, wat verlaat had ontvangen. Yea right, mijn 
permanente vakantie, pals! Believe you me! Afscheid genomen van mijn collega’s met veel “wish 
you luck”- en “keep in touch”-wensen van hen. 

Die maandag was ik vroeg thuis, om 3 uur ’s middags. Ethne reageerde verbaasd met: “Zo vroeg 
al thuis?” Ik liet haar de paycheck zien met de mededeling “I am layed off.” Daar schrok ze wel 
even van en reageerde met: “Nu moeten wij het zuinigjes aan doen en minder buiten eten”. ‘Belt-
tightening’ noemen wij het in de States. “Don’t worry”, zei ik haar, “Alles komt in orde. God will 
provide, just trust in Him!” 
De volgende morgen ben ik lekker langer in bed blijven liggen  - lekker uitslapen, hè, wat moest ik 
anders doen? Wat later ontbeten en daarna rustig TV kijken. Om ongeveer 11 uur ging de telefoon. 
Wie kon dat nou zijn? “Hi (haai!), this is Linda. Linda de la Rocha. Remember me? I heard what 
happened to you at Fatcola, but are you prepared to work for us at Southland Title Insurance 
Company ? The door is wide open for you – when can you start? Tomorrow?” Was ik even 
sprakeloos. Wa-wat kon ik zeggen. Linda een ex-collega bij Fatcola, nu een supervisor bij een 
concurrent. En ik wilde deze week juist lekker luieren – zo maar goyang kaki. 
Na een week van interviews, begon ik precies de volgende maandag bij Southland Title en tegen 
een beter salaris! Praise the Lord – I am blessed! 
Het werd een verlaat begin die maandagmorgen, want Ethne voelde zich plots zo ziek om 2 uur in 
de nacht, dat ik haar naar de Emergency moest brengen. Na enkele uren van testen, mocht zij weer 
naar huis met speciale medicijnen en het advies meer te rusten. Ze is later nog tweemaal naar de 
Emergency moeten gaan en bij de laatste keer werd ze drie dagen in het ziekenhuis opgenomen op 
order van een hartspecialist. Uit een angiogram bleek dat ze zo’n tien dagen tevoren een milde 
hartaanval had gehad en ‘low sodium’ had, wat betekende dat zij hartiger moest gaan eten en 
daarnaast goed moest uitrusten en dat zij zich niet te veel zorgen moest maken. Dat alles gebeurde 
in de maand juli. Ze is nu heel wat aangesterkt en weer goed ter been. Thank God. 
Het gaat goed in mijn nieuwe baan, ik werk er prettig. 
     Ondertussen zijn er meer veranderingen gekomen in ons leven. Nee, niet op het werk of que  
gezondheid, maar thuis of beter gezegd op ons wooncomplex: het Triangle Motel met bijbehorend 
appartementengebouw werd verkocht. Sinds augustus hebben wij een nieuwe huisbaas, Mr. Patel, 
een Indiër. Een onsympathiek heerschap dat reeds op de tweede dag van zijn aankomst meer huur 
wenste van alle bewoners. Niemand is dus happy en wil verhuizen, inclusief schrijver dezes.  

W 



Al weer verhuizen, weer rondkijken naar iets anders. Daar is niet aan te ontkomen. Wij wonen hier 
al drie jaar. Nu is het hier tamelijk makkelijk om een andere appartementje of huis te vinden, maar 
toch moeilijk om het juiste te vinden en binnen ons budget. That’s life in California. 
Binnenkort valt er dus weer een adreswijziging bij jullie in de bus. 
Een vriendin van ons, die in Montrose woont, raakte in dezelfde situatie. Ook haar wooncomplex 
werd verkocht en ze moest binnen een bepaalde tijd verhuizen. Zij ging als een razende aan het 
zoeken. Weken lang zelfs.  
Zij belde ons om te vertellen dat zij nog steeds niets gevonden had dat binnen haar budget viel en 
hoe gedeprimeerd ze was. “Oh, oh, ik ben depressed, ik ga maar het klooster in!”, kon ze nog 
lachend zeggen. Wij zijn ook nog zoekende (nee, niet naar een klooster). We have to move on. 

De volgende verrassing. Die hebben jullie in Nederland via de TV ook kunnen ‘meemaken’ op  
die bewuste 11e dag in September. Dood en verderf aan de oostkust van de VS. De twee torens van 
het World Trade Center werd door terroristen vernietigd. En hoe! Iedereen in angst – nooit zoiets 
verwacht! Met 2 gekaapte vliegtuigen die als zwaarden in de twee gebouwen sneden. Ach, en dan 
met al die brandstof er bij … Vreselijk! Veel onschuldige mensen werden zo maar de dood in 
gejaagd. Vlak daarna een ander gekaapt vliegtuig op het Pentagon. Was het vierde, neergestorte, 
vliegtuig voor het Witte Huis bestemd? Hoogstwaarschijnlijk wel! Wat een tragedie! Het schokte 
iedereen. 
Amerika is kwaad! De Amerikanen wensen wraak – oorlog. Vele jonge mensen melden zich bij de 
US Forces. Het Amerikaanse patriottisme viert hoogtij. Amerikaanse vlaggen wapperen overal – op 
gebouwen, voor de ramen, op bruggen, treinen, op alle auto’s, in supermarkten en malls. Overal zijn 
vlaggen te koop.. 
Terwijl ik dit schrijf zijn de bombardementen van Afghanistan in volle gang. Er doen zelfs 
geruchten de ronde dat er al troepen van de VS geland zijn. Amerika is kwaad en tot actie 
overgegaan. What’s next? 

Sudah, al. Mijn inspiratie raakt op. Ik houd dus maar op en ga even met mijn vlaggetje 
wapperen. 

Tot de volgende keer, lui! 

Victor Ripassa 

Vic met zijn drie grote broers 

Op de voorgrond Bianca. Vlnr 
Theo, Co, Kurd, Vic, Ernst en 
Ethne. 

Vlnr: 
Patrick 
Krijgsman, 
Don met 
kleinzoon 
Stef  en 
diens vader 
Dennis 

Lekker in het zonnetje. Bianca, Leslie, 
Linda, Kees, Diana, Wendy en Patrick 

Ethne, Diana, (vrouw van Dennis) Linda 
(vriendin van Patrick), Dennis, Patrick en 
op de voorgrond Jeff. 

Diana, Wendy en 
Patrick 



IMPRESSIES VAN ONZE INDONESIË-REIS IN APRIL 2001 
 

ij zullen jullie niet vervelen met de algemeen bekende dingen, maar ons houden aan die 
zaken die ons daar opvielen. 
 

In de hal van het vliegveld in Jakarta werden wij heel hartelijk begroet door een bijzonder 
vriendelijke jongeman. In onze onnozelheid dachten wij dat deze Indonesiër ons ergens van kende, 
want wij kenden hem niet. Toen hij ons meetroonde naar zijn ‘office’ bleek dat hij een 
geldwisselkantoor had en ons geld wilde wisselen tegen een voordelige koers. Dat vonden wij 
prima, intussen hadden wij nog vier van  zulke kantoren ontdekt.  

Wij hadden op ons 40-jarig huwelijksfeestje name-
lijk van een aantal Ripassa’s US$ 100.- gekregen om 
voor rupia’s om te wisselen. Toen wij dat gedaan 
hadden, waren wij eensklaps (voor één dag) 
miljonair. Hoewel, wij voelden ons als miljonairs 
echt niet anders dan anders.  
 
Voor ons verdere verblijf op Sumatra gingen wij met 
de bus van Medan naar Parapat aan het Toba-meer. 
Vandaar staken wij met een houten bootje over naar 
het eiland Samosir, waar op het schiereiland Tuk-
Tuk ons hotel stond. Hier voelden wij ons bijzonder 
op ons gemak, mede door de warme omgang met het 
hotelpersoneel, die allemaal Bataks waren.  
Alras vroegen ze Anton of hij een “Indo” was en wie 
van zijn ouders een “Balanda” was. 

De hele reis door werd hem gevraagd of  hij een 
“Indo” was, wat hij wel leuk vond. 
Eén Batak sloeg zijn arm om zijn schouders toen hij 

hoorde dat zijn moeder in Benkoelen was geboren en zei dat zij dus “broeders” waren. 
 
Na 5 dagen excursies gemaakt te hebben per boot, vertrokken wij weer naar Medan voor een 
binnenlandse vlucht naar Jakarta. Op Java bezochten wij de alom bekende toeristische attracties, 
waar wij niet verder over zullen uitweiden, omdat ze velen van jullie wel bekend zullen zijn. 
Voor Antons geboortestad Bandung, maken wij een uitzondering. 
Een hele morgen spendeerden wij om die plaatsen te bezoeken waar hij sterke herinneringen aan 
had. Wij vonden 2 huizen waar hij met zijn ouders en broer gewoond had en de school waar hij het 
laatst op gezeten had. 
De 2 huizen waren enigszins verpauperd, maar de school was goed onderhouden. Het was nu een 
moslimschool.  
 
Verder stond er nog een excursie naar de krater van de Tankuban Perahu op het programma, waar 
Anton zich erg op verheugde. Voor de oorlog namelijk ging zijn vader lopend vanaf Bandung daar 
naar toe en overnachtte dan in het hutje van de opzichter aldaar. Het was een fijne gedachte dat wij 
daar op dezelfde grond zouden lopen. 
Op weg naar boven kwamen wij langs een grote villa, vroeger “Villa Isola” geheten, die toen ca. 
15 km buiten de bebouwde kom van Bandung lag. Mooi gesitueerd midden in de theeplantage. Nu 
lag het minstens 15 km binnen de bebouwde kom, door aanwas van de vele miljoenen inwoners die 
Bandung deden groeien.  
 

W 

Met de hele familie op de foto op ons 40-jarig 
huwelijksjubileum 



In de grote steden van West-Java viel ons het hectische verkeer erg tegen.  
Heel hinderlijk vonden wij bovendien de vele kleine warungs die op de trottoirs stonden en de soms 
agressieve manier van benadering door de vele venters met allerhande koopwaar. 
Onderweg bezochten wij verschillende plantages, waar wij uitleg kregen over de teelt van de 
diverse gewassen. Eén plantage willen wij met 
name noemen: “Grote Tuin” in Kalibaru op Oost-
Java. Hier kregen wij na de rondleiding een lekker 
bakje koffie of thee en lekkere hapjes aangeboden. 
Kinderen voerden voor ons een mooie dans op en 
tevens konden wij een kijkje nemen bij de school 
die onze reisvereniging “Het Schone Streven” voor 
weeskinderen heeft laten bouwen. 
 
Na Java in de lengte te hebben doorgereisd, gingen 
wij nog 5 dagen naar het mooie Bali. 
Ondanks de hitte en de drukte hebben wij ons op 
het mystieke Bali opperbest geamuseerd. 
 
De hele reis was voor ons onvergetelijk en zeker voor herhaling vatbaar. 
Nu nog even reclame maken voor onze voortreffelijke reisvereniging uit Leeuwarden. 
 
De Stichting Het Schone Streven stelt zich o.a. ten doel: 
1. het tegen een betaalbare prijs organiseren van reizen naar Indonesië 
2. de daaruit voortvloeiende gelden aan te wenden voor het bieden van steun aan de bevolking op 

economisch, sociaal en cultureel gebied; een en ander in de ruimste zin van het woord 
3. het opzetten van projecten zoals scholen voor kansarme kinderen, weeshuizen en een 

menswaardiger bestaan voor de melaatsen een meer geregelde medische verzorging, enz. 
 
In het bijzondere waardeerden wij dat wij in de gelegenheid werden gesteld om de lokale bevolking 
te ontmoeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nel en Anton Ripassa, Heerenveen  
 

Ontvangst op "Grote Tuinen" 

Het "bruidspaar", een nagekomen foto 
voor het artikel 'Mode in de familie' 



 



Uit De Nieuwe Schilderswijker van 13 september 2001  
 

allo lieve mensen, 
De musical ligt alweer weken achter ons. Wat vonden zij het spannend en wat 
waren ze blij dat het zo goed lukte. Drie voorstellingen op een dag. De 

zenuwen gierden door hun (onze) kelen. Bedankt wethouder Pierre Heijnen en Janneke 
van Beuzekom van “De Nieuwe Schilderswijker” dat jullie tussen de bedrijven door 
nog de tijd hebben genomen onze musical te komen zien. Het maakte grote indruk 
op de kinderen en natuurlijk waren ook wij zeer vereerd. De laatste week is in een 
stroomversnelling verlopen en het geheel verliep zeer ordelijk, maar ook zeer 
emotioneel. De laatst dag, vooral in de laatste minuten, bij de woorden dat de 
basisschool nu toch echt voorbij was, werd het vele leerlingen te veel en 
stroomden er nogal wat traantjes. Met elkaar in een grote slinger afscheid 
nemen van ieder lokaal. Wat een herinneringen!!! Zo jong als je bent besef je 
dat er een belangrijk tijdperk afgesloten wordt. In de namiddag heeft ons team geluncht bij Dudok, 
een trendy eetcafé in Den  
Haag. Rond vijven reden Karin (mijn collega) en ik huiswaarts. Ik beloofde plantjes tijdens haar 
afwezigheid te verzorgen. 
Snel een afspraak maken bij de Nancy (mijn kapper) en hoera … de vakantie kon beginnen!!!  
Als jullie dit artikeltje ontvangen en hopelijk lezen zijn de scholen weer begonnen. De families, die 
weken naar Marokko en Turkije geweest zijn hebben het extra druk. De kinderen hebben wat meer 
moeite met zich aan te passen, maar goed aan alles komt een eind. Terwijl ik dit stukje schrijf ben 
ik nog volop aan het genieten van de grote vakantie. Ik heb nog twee hele weken te gaan. Theo en 
ik zijn niet over de grenzen geweest. We hebben (heel gemeen) genoten van de vele files naar en in 
Scheveningen. Om hier naar te kijken is voor ons een uitje. We hebben niet op de tijd hoeven letten 
en hebben de dagen genomen zoals ze zich aandienden. Ook waren wij blij met de regen, zodat we 
thuis enige karweitjes (het woordje enige is hier op twee manieren bedoeld) konden verrichten. Ik 
ben naar verschillende festivals geweest deze zomer, dus je hoeft niet ver te gaan voor enig 
amusement (niet dat ik dat nodig heb hoor, het amusement gaat me nog steeds goed af).  
Lieve mensen alle begin is moeilijk. Voor al mijn kindertjes heel veel sterkte met het begin van 
jullie vervolgopleiding. Tinus, Theo en ik zullen sterk aan jullie denken. 
 

Alle liefs en een hoogzomers knuffeltje van jullie Juf Sabrina 
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MY FIJI EXPERIENCE 
 

f you've never been to Fiji, you don't know what you're 
missing.  Fiji is located in the South Pacific, not far 
from Australia.  It is composed of over 300 islands, 
rimmed with white-sand beaches and clear blue seas.  

The residents of Fiji have personalities as warm as the 
tropical climate.  I never thought there was a place where 
people still go out of their way to be extra polite to strangers.  
We were treated like royalty.  It's surprising to know that 
Fijians once lived as cannibals.  Every man, woman, and 
child gave a warm "Bula!" (Hello) and a big smile as we 
walked by. 

 
The island we stayed on was called Viti Levu, the 
country's largest island.  We stayed for two weeks, 
which was just the right amount of time to do what 
we wanted.  We went horseback riding along the 
beach, we went kayaking around an island, which 
took only 10 minutes because the island was very 

small.  We went sailing, and snorkelled for hours 
chasing parrot fish, angel fish, clown fish, triggers, and 
many more.  It was beautiful.  A local Fijian even took 
us on our own personal tour of his plantation where he 
was growing sweet potatoes, pawpaw, and other fruits 
and vegetables.  He even cracked open a young juicy 
coconut straight from the tree for us to eat.  We also 
took a sugar train through caves and sugar cane fields 
where friendly harvesters cut some down for us to 
enjoy.   
 
We took many walks along the beaches picking up 
shells, playing with hermit crabs and the frogs that hopped along during the night.  Our long walks 
often brought us to desolate beaches where the only footprints in the sand were ours.  Many nights 
we would just relax and watch the amazing sunsets, unlike any I have ever seen before.   

 
Fijians are also known for their Yaqona 
ceremonies where visitors are expected to 
down a muddy-tasting concoction from a coconut shell then 
clap three times.  Often we forget to clap due to the numbing 
sensation it brings to our lips and tongue.  Yaqona or Kava is 
a dried root they grow that they ground and mix with water 
and wring through a cheesecloth.  We were told that the 
women do the most drinking. 

 

I 

... rimmed with white-sand beaches and clear blue seas. 

Yaqona or Kava 
ceremony 

Fijian sunset 



The food in Fiji was excellent.  We tried 
everything.  They had clams straight from the 
ocean, many kinds of sushi, a variety of potato 
dishes, Indian foods, and other things I didn't know 
what they were, but they were delicious.   
My favorites were all of the tropical fruits, such as 
pineapple, pawpaw, and banana grown right there 
on the island.  Delicious. 

 
Fiji is filled 
with culture and 
beauty.  It was 

the people who made the 
greatest impression.  We 
weren't treated as tourists, 

yet as honoured guests.  And long before we packed our bags to 
return home, we were talking about our next trip to the islands.  
A trip that seems so far away, but we're still very excited.  My 
advice to you is to visit Fiji at least once.  You will love it! 
 
 
 
 
 
 

 

LEVENSDEUREN 
 

en geopende ‘deur’ werd zichtbaar. Een lichtstreep straalde naar binnen. Aarzelend was ik er vlak 

voor, met een plof belandde ik erbuiten waar rondom licht was. Ook kunstlicht. Ik huilde van 

schrik, tot liefdevolle armen mij omvatten en droogden.  

 

De nieuwe wereld van geborgenheid en warmte waar ik me toen in bevond was groots. In het begin werd 

ik gekoesterd, daarna begeleid.  

Op zekere leeftijd stapte ik via andere openstaande deuren een ruimte binnen. In deze ruimte 

leerde ik nog beter te communiceren. Na de vereiste jaren daar te hebben doorgebracht, stond de 

volgende opening klaar om mij verder te laten gaan. De omgeving stond op een nog hoger 

niveau. Weer verliepen er jaren en ook de daaropvolgende deur werd gepasseerd. De vorming tot 

zelfstandigheid nam een aanvang. Een levenspartner kwam op mijn pad. Na een onvergetelijke 

periode gingen we gezamenlijk door de voor ons opengehouden deur van het stadhuis. 
 

Na een nare en droevige periode volgden mooie en drukke jaren elkaar op. Het gezin werd groter. 

“Konden we het maar zo houden”, verzuchtte ik vaak. Helaas staat de tijd niet stil. Ongemerkt ging het 

leven verder. Met de regelmaat van een klok werd het gezin kleiner. Achter andere – eigentijdse deuren – 

ging de uitbreiding van elk gezinslid verder. Tot de oudste uit ons gezin zijn allerlaatste deur passeerde om 

nooit weer terug te keren. 

 

Nu bevind ik me alleen in de maalstroom van het leven. De laatste en kleinste deuropening is op 

oogafstand. Hoewel die op een kier staat, wil ik die beslist nog lang niet door. Er valt nog veel te doen en 

te beleven. Ik wacht er wel voor daar doorheen te glippen. Tot het bittere einde laat ik genoemde afsluiting 

voor wat zij is. 
 

Augustine Weijgers, Heemstede 
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Jennifer Ripassa 

This is what some of the houses look like. 



Vertaling van Jennifers Fiji-avontuur 
 
Als je nooit naar Fiji bent geweest, weet je niet wat je mist. 
Fiji ligt in de Zuid-Pacific, niet ver van Australië. Het bestaat uit 300 eilandjes, omzoomd door 
stranden van wit zand en een helder blauwe zee. Het karakter van de bewoners van Fiji is net zo 
warm als het tropische klimaat van het land. Ik had nooit gedacht dat er een plek bestond waar 
mensen nog hun uiterste best doen extra voorkomend te zijn ten opzichte van vreemdelingen. We 
werden behandeld als koningen. Het is verbazend te weten dat de inwoners van Fiji eens kannibalen 
waren. Iedere man, vrouw en kind riep een warm “Bula!” (hallo) en een brede glimlach wanneer wij 
voorbijliepen.   
 
Het eiland waar wij verbleven heet Viti Levu, het grootste eiland van het land. We brachten er twee 
weken door, wat precies genoeg tijd was om te doen wat wij wilden. Wij reden paard langs het 
strand, we voeren in een kayak rond het eiland, wat ons 10 minuten kostte omdat het eiland erg 
klein was. We zeilden en snorkelden en uren lang achtervolgden we papegaaivissen, koraalvlinders, 
clownsvissen, schuttersvissen en nog veel meer andere soorten. Een lokale bewoner nam ons mee 
op een privé-toer op zijn plantage, waar hij zoete aardappelen teelde, pawpaw en ander fruit en 
groenten. Hij spleet zelfs een jonge sappige kokosnoot open, rechtstreeks van de boom, die wij 
mochten opeten. Wij namen ook een rit met een ‘suikertrein’ door grotten en suikerrietvelden, waar 
vriendelijke oogsters wat voor afsneden om te proeven. 
 
We maakten vele wandelingen langs de stranden waar wij schelpen verzamelden, met 
heremietkreeften speelden en met de kikkers die in de nacht rondsprongen. Onze lange wandelingen 
brachten ons vaak bij verlaten stranden waar de enige voetstappen in het zand de onze waren.  
Veel avonden plachten wij alleen maar te luieren en te kijken naar de verbazingwekkende zons-
ondergangen, zo anders dan die ik ooit eerder gezien had. 
 
Fijiërs staan ook bekend om hun Yaqona ceremoniën waarbij van bezoekers wordt verwacht dat zij 
een modderachtig smakend brouwsel naar binnen werken uit de schaal van een kokosnoot en daarna 
driemaal in de handen te klappen. Wij vergaten vaak te klappen vanwege het verdoofd gevoel dat 
het aan onze lippen en tong veroorzaakte. Yaqona of Kava is een gedroogde wortel die zij telen  en 
die zij malen en met water aanlengen en daarna door een stuk kaasdoek wringen. Ze vertelden ons 
dat de vrouwen het meest drinken. 
 
Het eten in Fiji was uitstekend. We hebben alles geproefd. Ze hadden st. jakobsschelpen 
rechtstreeks uit zee, verschillende soorten sushi, een keur aan aardappelgerechten, Indiaas eten en 
nog meer dingen die ik niet kende en waarvan ik niet wist wat ze waren, maar ze waren heerlijk. Ik 
hield het meest van alle tropische vruchten, zoals ananas, pawpaw en bananen die daar ter plekke op 
het eiland werden geteeld. Heerlijk. 
 
Fiji is vervuld van cultuur en schoonheid. Het volk maakte de grootste indruk. We werden niet als 
toeristen behandeld, maar als geëerde gasten. En lang voordat wij onze tassen pakten om naar huis 
terug te keren, spraken wij over onze volgende reis naar de eilanden. Een reis die zo ver weg lijkt, 
maar we zijn nog steeds erg enthousiast. Mijn advies aan jullie is Fiji ten minste eenmaal te 
bezoeken. Je zult het heerlijk vinden! 
 
Jennifer Ripassa 



PERIKELEN IN EEN KAPSALON 
 

en kapsalon wordt regelmatig bezocht door mensen van diverse pluimage. Zowel 
dames als heren vinden het nodig om bij tijd en wijle hun haren naar de nieuwste mode 
te laten verfraaien. 

Sommige kinderen vinden het ook leuk, wat blijkt uit hun opgewekte gebabbel. Er 
zijn er echter bij die onder een stortvloed van tranen, onwillig gedrag en vaak in 
bijzijn of op schoot van een ouder, hun haar laten kortwieken. Kappers en 
kapsters maken veel mee tijdens hun staand beroep. Ongewild worden ze op de 
hoogte gebracht van familiegebeurtenissen en andere spectaculaire dingen.  

Een klant apart is Sally. Deze door moeilijk spreken gehandicapte jonge 
vrouw komt al jaren regelmatig in de zaak. Zij is mijn klant. De uiterst 
moeizame conversatie gaat gepaard met expressieve mondbewegingen en langzaam spellen. Wanneer het 
haar niet lukt zich verstaanbaar te maken, komt er een memootje aan te pas. Daarop schrijft ze heel 
moeizaam en onduidelijk haar wensen betreffende haar kapsel. Haar gedachtegang is vaak niet te volgen, het 
gekrabbel wel eens een puzzel. Deze keer ging het om uit drie naar voren gebrachte wensen tot een goede 
coupe te komen. Haar voornaamste wens was het haar zo kort mogelijk te laten knippen. Dat ried ik haar ten 
stelligste af. Haar – laat ik het voorzichtig zeggen – aparte gezichtsuitdrukking zou daardoor juist worden 
geaccentueerd. Het kostte mij moeite haar op andere gedachten te brengen. Vroeger was ze stug en obstinaat. 
Waarschijnlijk zijn deze karaktertrekken in de loop der jaren door medicijnen onderdrukt, waardoor ze nu 
rustig iemand aanhoort. Ten slotte stemde ze in met mijn voorstel. Het haar moet sierlijk het gezicht 
omlijsten. In haar geval was het beter het geheel meer vrouwelijk te houden dan het korte kapsel. 

Tijdens mijn bezigheden schreef ze over haar flaporen, die zij het liefst verborgen wilde houden. Haar 
grote oren waren altijd een mikpunt van spot. Vooral in bus en trein werd ze, meestal door een groep tieners, 
gepest en uitgescholden. Dan wist ze zich geen raad en liet alles met veel inwendig verdriet over zich heen 
komen. Ik schrok van haar verhaal en moest even slikken. Graag had ik zulke laaghartige pubers willen 
duidelijk maken hoe min het is om een toch al gehandicapte ook nog te sarren over een fout van Moeder 
Natuur. In gedachten verdiept zweeg ik. Gelukkig verwachtte Sally geen commentaar van mij. Na een poos 
van stilzwijgen deed ze pogingen iets te zeggen. Lettend op de gevormde woorden en met gespitste oren 
luisterend, begreep ik dat haar groep een dag op ‘vakantie’ was. Sally ging niet mee. Haar collega’s en de 
bazen van drie verschillende ‘gebouwen’ (= afdelingen) maakten met z’n allen een uitstapje naar Blijdorp te 
Rotterdam. De reden van haar afwezigheid was dat ze niet tegen massa’s mensen kan. De drukte maakt haar 
onzeker en ook snel moe. Dat laatste heeft ook tot gevolg dat zij halve dagen werkt. ’s Middags heeft ze haar 
slaap hard nodig om weer energie op te doen. 

Na deze halfschriftelijke mededeling was het knip- en kapwerk beëindigd. Door het bereikte resultaat 
straalde haar gezicht mij via de spiegel tegemoet. Haar extra dank drukte ze uit in een amicale schouderklop. 
De laatste moeilijke fase voor haar vertrek was de rekening. Sally deponeerde een bankbiljet van honderd 
gulden op de toonbank, hoewel ze slechts zesendertig  gulden verschuldigd was. Net als aan andere klanten 
vroeg ik één gulden erbij om het terugbetalen voor beiden te vergemakkelijken. Mijn vraag wekte veel 
ongeloof in haar ogen. Daaruit begreep ik dat ze de logica van mijn vraag niet snapte.  
Op papier legde ik haar het rekensommetje voor: 
Van jou gekregen f  100,- plus f 1,- = f 101,- 
Jij moet betalen                                   f   36,- 
Jij krijgt van mij terug                         f  65,- 
Begrijp jij deze rekensom? 
Ze tuurde naar de cijfers terwijl haar hersens op volle toeren draaiden. Ten slotte ging een ferme knik naar 
het papier en een glimlach vol begrip mijn richting uit. Dat deed me goed. Spontaan overhandigde ze mij de 
gevraagde gulden. Via deze som gingen Sally’s gedachten nog verder in de tijd. Op datzelfde stukje papier 
schreef ze: “In 2002 vind ik ERDO (bedoeld: EURO) moeilijk.” 
“Dat is van latere zorg”, stelde ik haar gerust. Haar bezorgdheid leek weggenomen, te oordelen naar haar 
diepe zucht. We schudden elkaar woordeloos de hand. Achter de gesloten glazen deur zwaaide een dankbare 
gehandicapte maar dappere klant naar me, wat me extra voldoening gaf. 
 

Een verhaal van Patricia Weijgers verteld door A. Weijgers, Heemstede 

E 



HALLO ALLEMAAL! 
 

p 18 augustus was ik jarig en op 
vijftien september heb ik een 
discofeest gehouden. 

Het was heel tof en er kwamen ruim 
twintig kinderen. Vrienden van school, 
scouting en uit de buurt. 
Het feest duurde ruim twee uur: van 
kwart over acht tot halfelf. 
Toen bijna alle kinderen er waren, 
dronken we sinas en aten we cake. En 
ondertussen zat ik de cadeautjes uit te 
pakken. En dat waren er héél veel! Ik 
kreeg bijvoorbeeld CD’s, een puzzel 
vaan schijven, stickers, geld, make-up, 
sieraden, kortom: heel veel cadeautjes! 
 
Het feest werd gehouden bij ons in de 
schuur. Die was heel mooi versierd met 
ballonnen, serpentines en veel ver-
schillende discolampen. Een paar lam-
pen waren van mij en de rest van twee 
kinderen uit mijn klas. We hadden ook 
een DJ die CD’s ging draaien en dat was 
een neef van mij (DJ Ludo). En m’n 
broertje Patrick stond achter een tafel 
met limonade, chips en popcorn.  
DJ Ludo ging CD’s draaien en het 
dansen kon beginnen! 
 
Er werd ook nog geplaybackt door twee 
meisjes uit m’n klas en we deden nog 
een heel leuk spel en dat heet 
stoelendans. Dat ging zo: we waren met 10 jongens en 10 meisjes, dan heb je 9 stoelen nodig. De 
meisjes gingen dan op de stoelen zitten en er werd door DJ Ludo muziek gedraaid. De jongens 
liepen dan om de stoelen heen en als DJ Ludo op stop drukte, moesten de jongens op de schoot van 
de meisjes zitten. Er blijft dan altijd één jongen over. En die moet dan steeds een meisje met een 
stoel weghalen. 
 
Wij beëindigden het discofeest met slowen. Om half elk verschenen de ouders die hun kind 
ophaalden. Het was heel tof, wat je ook wel kunt zien op de foto’s! 
 
Celine v.d. Burg (12 jaar), Berkel en Rodenrijs 
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ZONDAGSDIENST IN HET BUITENLAND 
 

et was op de kruiser “De 7 Provinciën” na een NATO-oefening dat wij weer een 
buitenlandse haven aandeden. Heerlijk! Weer de vaste wal onder je voeten en 
geen deinend dek! Een geen oorlogsoefeningen en geen radarcentrale-
postbezetting en geen gezeur van alleen die rot oceaan om je heen. En geen … 

enz.. enz.!! 
Op de zondag was het in het buitenland vaste prik dat er nasi goreng op het menu stond. 
En dat betekende niet eten, MAAR je voltremmen! 

 
In de kantine haalde ik met etenstijd een diepe ronde emaillen etensbak. De kantine was de plaats voor 
korporaals en minderen. De officieren en onderofficieren aten apart in de officiers- en onderofficiersmess, 
waar ze werden bediend door hofmeesters. De tafels waren gedekt met witte kleden! Wij korporaals en 
manschappen moesten met onze kommen langs de koks en kregen de kommen volgeschept met nasi goreng. 
Zo ook ik. Maar omdat wij na het eten zouden passagieren en ik verwachtte dat ik bij terugkomst zou 
rammelen van de honger, liet ik de kok mijn portie nasi goreng goed aandrukken – en dan nog wat erbij 
scheppen. Vreetzaam zijn is prachtig! 
Wij korporaals hadden een eigen eetverblijf en daar ging ik op een bank zitten aan een houten tafel gedekt 
met een zwart-wit geblokt tafelkleed. Dit dessin was ook standaard voor onze matrasovertrek en 
kussensloop! Waarschijnlijk om je op je gemakt te stellen. 
Van thuis hadden de Indo Jannen over het algemeen potjes sambal meegenomen. Van thuis, dus extra heet! 
Op tafel stond wel sambal van Conimex, maar dat was voor de ongekleurde Janmaat! Voor ons dus te tam. 

 
Na de maaltijd stond ik op voor nog en portie. De witte kok keek met respect naar m’n lege bak en hoorde 
mijn vraag die ik op commandotoon stelde: “Ja maat, nog zo’n portie!” “Maar Korp, kunt u dat wel naar 
binnen krijgen?” En hij trok met 2 vingers aan z’n nekvelletje (de betekenis: een beetje Europeaan blijven). 
Maar mijn antwoord was dan met 2 vingers mijn gekleurde velletje iets aantrekken (Sorry, Aziaat hooree!!) 

 
Met een volle aangestampte bak nasi verdween ik naar het korporaalsverblijf, liep daar doorheen en de deur 
uit naar het korporaals- en manschappenverblijf, waar we met zo’n 60 man sliepen. De trap af, naar mijn 
kooi, opende m’n kastje en stopte mijn bak met dampende nasi erin en sloot het kastje. Dat m’n kleding naar 
de nasi goreng zou gaan ruiken, vond ik niet erg, want de vreugde zou later komen, ná het passagieren. In 
mijn kastje stond nog koffiepoeder, een blikje melk en wat suikerklontjes (voor de stille uurtjes!) Na het 
passagieren kwam ik met mijn maat Brouwer tegen 24.00 of 01.00 uur weer aan boord. (Helaas weer op het 
stalen dek!) Ik zei tegen Brouwer: “Wij gaan naar de mandikamer, ik heb nasi in m’n kast!” Als matroos I 
kon hij moeilijk etenswaren naar zijn slaapplaats smokkelen, omdat hij dan door een vrij lange gang moest 
lopen van de kantine naar het slaapverblijf. Ons korporaalsverblijf stond er achter recht boven, dus voor mij 
was het een makkie! Brouwer haalde uit zijn kastje speciale sambal badjak (superheet) met garnalen en De 
Telegraaf van enkele dagen oud. Ik kwam met mijn koffiepoeder, melk en suiker. 

 
In de mandikamer gingen wij schrijlings op een bank zitten. De krant werd als ‘bord’ uitgespreid. De bak 
nasi omgekeerd, de sambal badjak met een lepeltje (van thuis) naast de portie nasi gelegd en toen met de 10 
geboden heerlijk ranselen en blazen, want pedis! Ter completering haalde ik 2 plastic bekertjes (van thuis) 
voor de koffie. Als heet water haalde ik wat heet scheerwater uit de kraan en er was hete, dampende koffie, 
met melk en suiker! En eten dat we deden die nasi korrels met drukinkt van De Telegraaf. Ach, honger is de 
beste saus, niet waar? 
En de andere passagiers, die hongerig weer aan boord kwamen en ook in de mandikamer met hun appeltje-
van-de-middag of gekochte buitenlandse koek hun honger stilden, keken met verbazing naar de 2 Blauwe 
Jannen, die echt voedsel aten. 
Ik hoorde hun denken: “En wij moeten het hiermee doen. Wij Europeanen!” 

 
In onze kooien moesten Brouwer en ik wel op de buik gaan liggen, want onze darmen moesten de ruimte 
hebben om uit te ademen, ze stonden een beetje in brand! 

 
Theo Ripassa, Haaksbergen 
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BALI 
 

at begon als een ‘proefreisje’ in het najaar van 1998, is inmiddels uitgegroeid tot een traditie, bijna 
een verslaving. 
Wij hebben dit eiland dit jaar inmiddels voor de vijfde keer bezocht en, naar wij hopen, niet voor 

het laatst. Zes weken hebben wij er doorgebracht en geen moment gedacht: “Dit duurt toch wel heel erg 
lang”. 
 “Zijn jullie nou nóg niet uitgekeken op dat kleine eiland?” wordt ons wel eens gevraagd. 

Het antwoord laat zich raden: “NEEN”. Wij blijven, in 
tegenstelling tot veel andere bezoekers, nl. niet alleen 
maar op één plek. Wij hebben gemerkt dat veel gasten 
niet verder komen dan het hotelcomplex met als enige 
‘uit’gang een restaurant gelegen aan dezelfde straat. En 
misschien nog een georganiseerde excursie. Maar ook 
dit keer zijn wij stukken van Bali tegengekomen, zo 
adembenemend mooi; die willen wij op z’n minst nog 
eenmaal zien! De sfeer, de schoonheid en de rust (weg 
van de toeristische gebieden) en de mensen die wij 
hebben ontmoet,  zijn voor ons hartenbindertjes. Als er 
nu iets aan de hand is in Indonesië, maken wij ons 

zorgen over bepaalde mensen. Mensen die wij  bij name kennen. Je vraagt 
je af hoe het met hèn gaat. De massa heeft een gezicht gekregen. Er is een 

band ontstaan met individuen. 
De uitspraak dat Bali je ‘bevangt’ als je er eenmaal bent geweest, is voor ons helemaal uitgekomen. Ondanks 
het sterk toeristische aspect zijn veel Balinezen trouw gebleven aan hun tradities en religie. Nog herinner ik 
mij ons eerste bezoek, voor het eerste terug in Indonesië na ruim 42 jaar. Wij wisten niet wat we er tegen 
zouden komen. Door de vele goedbedoelde waarschuwingen van vrienden en kennissen, waren we zelfs wat 
achterdochtig tegenover de mensen en vroegen ons af: 
- hoe kon je je geld het veiligst bij je dragen als je de stad in ging?  
- waar moesten wij onze camera laten als we die op de kamer achterlieten?  
Als ik daar nog aan terugdenk, schaam ik me. 
Het personeel van ons hotel bleek volkomen te vertrouwen. Toen wij eens met een van hen een tocht hadden 
gemaakt in zijn auto en onze camera daar hadden laten liggen, kwam hij die geheel compleet terugbezorgen.  

Op ons eerste bezoek werden wij vergezeld door onze jongste zoon Leslie en zijn vrouw Bianca. Wat 
hebben wij genoten. Toen wij aankwamen op het vliegveld werden overvallen door de warmte en de geur. 
Herkenning! Onze tweede vakantie brachten wij gedeeltelijk door met de ouders van Bianca. Ook weer zo’n 
fijne tijd samen doorgebracht. Dat was vier maanden na de eerste keer. Toen wij vertrokken hadden wij aan 
de mensen daar gezegd dat wij over twee jaar weer zouden komen. Dit ontlokte hun de uitspraak: “Wij 
wisten niet dat twee jaar zó snel voorbijgaan!” Toen ontmoetten wij daar een Nederlander (Indo), die toen al 
twee jaar op Bali woonde. Wij bezochten hem in zijn mooie huisje, ergens ver van de gebaande toeristische 
routes. Terug in Nederland zijn wij per brief in contact met elkaar gebleven. Toen wij voor de derde keer, na 
nog eens vier maanden, weer Bali-waarts gingen, vroeg hij ons of wij voor hem erwtensoep en worst wilden 

meenemen! Waar een mens al geen heimwee naar kan 
hebben.  De vierde keer gingen Wendy en Kees en kinderen 
met ons mee. Dat beviel goed en een herhaling was 
onvermijdelijk! Dit jaar brachten Ernst en ik eerst twee 
weken door in een hotelletje in Tuban. We waren er nog niet 
eerder geweest en waren dus benieuwd hoe het zou bevallen. 
Na deze 2 weken zouden we weer naar ons oude bekende 
hotel vertrekken, waar Wendy, Kees en kinderen ons zouden 
komen vergezellen.  

Vanaf het vliegveld was ons eerste hotel slechts 10 
minuten rijden verwijderd. Desondanks hadden wij weinig 
hinder van vliegtuiglawaai en zeker minder dan in 

Heemskerk soms het geval is. Het zag er van buitenaf inderdaad héél 
eenvoudig uit, maar toen wij naar onze kamer werden begeleid, ging het pad 
door een mooie tuin en de kamer was ruim en brandschoon.  

W 

Landschap bij Blimbing 

Zonsondergang bij Tuban 



Goed, dit hotel lag dan wel niet vlak aan het strand, maar wij zijn geen strandliggers. Het strand lag overigen 
op nog geen vijf minuten lopen van het hotel en was lang niet zo druk als bij Kuta. 
Het leende zich uitstekend voor een wandeling.  

Bij het hotel hoorde een eenvoudig restaurant, waar het eten goed en heel redelijk geprijsd was. 
Bovendien ‘ontdekten’ wij een restaurant aan het strand waar wij ’s avonds van de prachtigste 
zonsondergangen genoten. Wij hebben er menigmaal ons avondeten genuttigd, waardoor wij allengs als oude 
bekenden werden begroet. Ook toen wij al in Sanur logeerden, zijn wij er nog diverse malen met z’n allen 
komen eten.  

Op het strand aldaar vonden we hele brokken zeldzaam blauw koraal, die door de golven van het rif 
afgeslagen zijn. Doodzonde! De golfslag aan de westkust van Bali is veel ruwer dan aan de oostkust bij 
Sanur. Daar zijn afgeslagen stukken koraal veel zeldzamer.  

Die eerste weken hebben we beleefd als een aanloopje naar de rest van onze vakantie, die wij in ons 
bekende hotel te Sanur zouden doorbrengen met Wendy, Kees, Casper en Doortje. 
We verkenden de buurt, lazen en puzzelden. Lekker lui 
dus. 

Na een wandeling naar Kuta en een lange 
slentertocht langs de winkeltjes aldaar, besloten wij met de 
taxi terug te gaan naar het hotel. Wij hielden een blauwe 
taxi (Taxi Bali) aan in de drukste winkelstraat van Kuta, 
de Jalan Legian, en terwijl wij instapten zei Ernst tegen 
mij: “Heeft hij een meter, Joyce?”  
“Maar natuurlijk, meneer”, antwoordde de chauffeur tot 
onze verbazing in keurig Nederlands.  
Deze jongeman bleek familie te hebben in Zwolle en hij 
sprak “een beetje”, zoals hij dat zei, Nederlands. Het ijs 
was spoedig gebroken en wij maakten een afspraak met hem om de 
volgende dag naar Sukawati en Denpasar te gaan. 

Na deze eerste periode vertrokken we naar Sanur. We kwamen er zaterdags per taxi aan met al onze 
(inmiddels aangegroeide) bagage, waaronder een emmer. Die hadden we de tweede dag van ons verblijf in 
Tuban gekocht, om onze kleine was in te weken. De grote was deden wij de deur uit. 
“Een emmer in het vliegtuig?” vroegen ze ons bij de receptie. En toen we vertelden dat we al twee weken op 
Bali zaten, werd daar verontwaardigd op gereageerd. “Waarom niet hier?” Maar toen wij vertelden dat wij 
hier wel vier weken bleven en dat ‘de kinderen’ (die zij  van het jaar daarvoor al kenden) dinsdag ook 
zouden komen, was alles weer goed. 

We ‘verdeden’ ons gezamenlijk verblijf met afwisselend een actieve dag en een ‘luierdag’. 
Bovendien onderbraken wij ons verblijf te Sanur met 3 nachten Candidasa, waar wij logeerden in een huisje 
op een klein en rustig ‘resort’, Dasa Wana, de plaats waar Theo en Floor hun vakanties plegen door te 
brengen. Voor wie houdt van rust en van wandelen een aanrader. Toen wij op de tweede dag van ons verblijf 
daar na een tocht terugkeerden, wachtte ons daar een verrassing. Oud-buurtgenoten van Wendy en Kees met 
hun twee kinderen, waren gekomen voor een korte onderbreking van hun zwerftocht op Bali. Vooral voor de 
kinderen was dat leuk, die hadden nu hun vriendjes bij zich.  

Die dag hadden we ’s morgens een tocht gemaakt in de 
omgeving onder leiding van chauffeur Made. Die reed 
ons naar mooie plekjes in de buurt van Amlapura. De 
lucht was helder en wij zagen in de verte de Gunung 
Agung zonder wolkenkroon. 

Made bracht ons o.a.naar een plek, waar eens een 
paleis had gestaan. Dat was tijdens een grote aardbeving  
geheel verwoest. Alleen twee pilaren stonden nog 
overeind. Op de plaats van het paleis wordt nu een resort 
gebouwd, bestaande uit vele witte bungalowtjes met 
rode daken.  

Tirta Gangga, buitenverblijf van de vorsten van 
Karangasam 

De Gunung Agung zonder wolkenkroon 



In Amlapura bezochten wij het vorstelijk paleis. De prins, inmiddels een man van ca. 75 jaar oud,  die daar 
nog woonde, bleek vloeiend Nederlands te spreken! Hij vond het ontzettend leuk mensen te ontmoeten uit 
Nederland, die nog in Indonesië waren geboren. Wij bezichtigden het paleis. Vergane glorie, waartoe 
evenwel de oude luister in onze fantasie nog wel te herleiden viel. Vergane glorie en armoede. Je hart doet 
pijn als je dat waarneemt. Niet alleen hun macht is hun ontnomen, maar ook hun rijkdom, die 
ontegenzeggelijk eens groot geweest moest zijn.  

Van daaruit ging onze reis naar Tirta Gangga (tirta = water, Gangga = Ganges). Daar voorziet een bron 
enorme vijvers van kristalhelder water. De overlevering vertelt dat deze bron wordt gevoed door de rivier de 
Ganges in India. Ook dit buitenverblijf behoorde tot de domeinen van de vorsten van Karangasam. Tijdens 
deze wandeling werden wij vergezeld door een gids, die ons in zijn grappige Engels de geschiedenis van dit 
landgoed vertelde. Op het terrein bevindt zich ook een prachtige villa, die het eigendom is van de jongste 
telg uit de vorstelijke familie. Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw. Verder staan er o.a. nog huizen van 
enkele bevoorrechte mensen uit Australië. 

Na dit korte intermezzo in Candidasa vervolgden wij ons verblijf in Sanur, tot vreugde van de 
kleinkinderen, die heimwee hadden naar hun ‘eigen huisje’, zoals zij dat noemden. Ons hotel ligt daar nl. 
vlak aan de kust en midden op het terrein zelf bevinden zich een zwembad en een speelweide. En wat is er 

fijner voor een kind dan zand en water? Bovendien 
waren er nog andere kinderen om mee te spelen. 

De resterende vakantieweken brachten wij door 
met het ultieme genieten: het eiland verkennen, 
wandelen, uit eten gaan, lezen, puzzelen en … luieren.  
Zo bezochten wij op een dag o.a. de vlindertuin in 
Tabanan. Waar we de mooiste vlinders zagen en … 
(enge) rupsen. We bezochten de warmwaterbronnen 
Yeh Panes. Het water schijnt er geneeskrachtig te zijn 
en je kon er een ‘cabin’ huren rond een warmwaterput 
voor US$ 15.- per persoon! Hoe maak je gebruik van 
de ‘rijke’ (en gekke) toerist?! 

Dat wij toch ontmaskerd werden als allochtoon, merkten wij bij een bezoek aan Tanah Lot, waar Ernst 
de volgende uitspraak hoorde: “Bukan orang Indonesia, idungnya lain.” (Zij zijn geen Indonesiërs, hun 
neuzen zijn anders.) Verraden door onze neus! De kleur klopte wel, maar die neus! 

Eén ‘avontuur’ wil ik nog noemen: Ernst met Casper de lucht in aan een soort parachute voortgesleept 
door een speedboat! Parasailing heet dat geloof ik. 
Ernst kon er ondanks zijn hoogtevrees niet 
onderuit, want hij had Casper beloofd dit ooit met 
hem te doen. Hij raapte al zijn moed bijeen en wij 
gingen met z’n allen op weg naar de plaats van 
lancering! Want dat moesten wij toch echt zien. Na 
goed vastgemaakt te zijn in hun ‘harnas’ gingen zij 
de lucht in, voordat wij achterblijvers er echt erg in 
hadden. Wij hadden niet eens de tijd om de video- 
en andere camera’s in te stellen! 
Toen zij na enkele minuten weer op de grond 
stonden, vertelden zij dat zij hadden genoten van 
het uitzicht. Opa was aanvankelijk banger dan 
kleinzoon, die de eventuele enge dingen die 
zouden kunnen gebeuren, nog niet kon vermoeden. 
         Kortom, ook deze vakantie is voor herhaling vatbaar! 
 
Joyce Ripassa 

Opa en Casper aan een draadje 



Waterval bij Gitgit (Bali) 
Foto: Wendy Ripassa 

HET HELDERZIENDE WATER 
 

e geiser laat het afweten. Er zit niets anders op dan rustig te wachten tot er een nieuw 
exemplaar aan de muur is bevestigd. 
 

Vanwege die onverwachte tegenvaller wordt de dagelijkse afwas gedaan met een ketel kokend 
water. En dat niet alleen. Ook voor de dagelijkse warme douche ben ik terug bij af. Mijn Indische 
gewoonte om bij het krieken van de dag een stortbad te nemen, zet ik toch voort. Voorzien van twee 
grote ketels kokend water ga ik de trap op. De hete inhoud giet ik in een teil, waarin koud 
kraanwater is opgevangen. Met een kleine steelpan wordt het lauwe water opgeschept. Bewust 
langzaam giet ik het over me heen. Bij de eerste “douche” kwam voor mijn ogen het beeld van mijn 
moeder. Zij en haar jongste zus wasten het haar met merang. Merang bestaat uit verbrande 
rijststrohalmen, die een poos in water geweekt werden. Voor gebruik werd het niet meer zo heldere 
water eerst goed gezeefd. Hoofdhuid en haar werden daarmee flink gemasseerd, wat een schuimend 
effect tot gevolg had. Vervolgens werd het haar goed nagespoeld met schoon water waarin 
djeroek(citroen)sap was opgelost. Volgens zeggen werd het haar daardoor niet zo gauw grijs, wel 
dik.  
 

Mijn gedachten gaan ook terug naar de mandibak in 
Batavia. Die was gemetseld tegen de hele lengte van 
de muur. Uit de altijd volle mandibak konden de 
gezinsleden naar hartelust water over zich heen 
scheppen (sirammen). De schep waarmee dat 
gebeurde bestond uit een schoongemaakt boterblik. 
Aan de open rand was in het midden een houten 
handvat bevestigd. Het lichaam nam de koelte over 
van het water dat weldadig aanvoelde. 
 
Het blanke water stroomde vanuit de bergen. Hier en 
daar was een waterval waar je onder kon staan. Kan 
men zich voorstellen hoe verfrissend vallend 
bergwater in de tropen is, wanneer dat over je heen 
komt? Ergens werd het water opgevangen in 
waterbekkens. Of het daar vandaan werd opgepompt 
en vervolgens gefiltreerd, weet mijn 80-jarige brein 
niet meer. Wel is me bijgebleven dat het water via 
leidingen in de huizen kwam. Beelden van destijds 
komen en gaan tijdens het reinigen van mijn 
lichaam. Tot de realiteit van een lege teil me weer bij 
mijn positieven brengt en gedachten in nevelen 
oplossen. Daarmee verdwijnen ook de nostalgische 
beelden uit Indië. Misschien laat het water me 
morgen een ander variant “zien”? Wie weet?! 
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Schoonheid van duivelse bloemen 
Door Theo Schildkamp 
 

p een warme zomerdag, lang geleden, had de duivel behoefte aan een verzetje. Na het 
hellevuur nog eens extra hoog te hebben opgestookt en na een grondige inspectie van de 

geblakerde en weeklagende zielenmenigte, verliet hij de hel en klom hij omhoog naar de wereld om 
er een lekker wandelingetje te maken in de middagzon. Hij had goede zin, floot een vrolijk deuntje 
en begon zelfs oog te krijgen voor de schoonheid van de natuur. 

Helemaal enthousiast werd hij bij het zien van een veld vuurrode klaprozen, omdat ze hem aan 
bloed en aan de hel deden denken. IJverig begon hij te plukken: dit 
waren bloemen die daar beneden beslist niet zouden misstaan! Maar 
de duivel is natuurlijk geen gewone vent. Waar hij de klaprozen 
aanraakte, lieten zijn gloeiend hete vingers zwarte brandplekken 
achter. Sindsdien, zo eindig het verhaal, hebben alle klaprozen zwarte 
vlekken op de bloemblaadjes. Duivelswerk. Pas dus op voor 
klaprozen! 
Verbonden aan deze eeuwenoude anekdote is de waarschuwing dat je 
nooit de steel van een klaproos in de mond moet nemen, zoals 
iedereen dat wel eens doet met een bloemetje of een grasspriet. 
Struikel je namelijk met een klaproos tussen de tanden, dan val je ter 
plekke dood neer. 

 
alloze van zulke vertellingen hebben tot bijna in onze tijd de ronde gedaan, wat niet 
verwonderlijk is aangezien de klaproos een van de weinige inheemse rode bloemen is en rood 

vanouds vereenzelvigd wordt met bloed, vuur, strijd en revolutie. In de tropen daarentegen dragen 
veel planten rode bloemen, omdat daar de bloembestuiving in belangrijke mate het werk is van 
vogels. Het vogeloog is zeer gevoelig voor rood, maar er zijn slechts weinig insecten die deze kleur 
kunnen waarnemen en in onze streken moeten planten het hebben van insecten als het om 
bestuiving gaat. Klaprozen worden door bijen gezien als ultraviolet, een kleur die door mensen weer 
niet kan worden waargenomen. 
Ons gezichtzintuig vertaalt het ultraviolet in rood. De zwarte vlekken leiden de bloembezoekers 
naar het hart van de bloem, waar overigens geen nectar te halen valt – die attractie heeft de klaproos 
niet in huis – maar wel een berg stuifmeel, dat zeer voedzame insectenkost vormt en een bezoekje 
meer dan de moeite waard maakt. 

Opgewonden storten bijen en vliegen zich dus op de eiwitrijke hap. Mensen worden echter 
van klaprozen niet opgewonden, maar juist kalm. Reeds de oude Kelten mengden klaprozensap 
door de pap om jengelende baby’s in slaap te krijgen. Het Keltische woord ‘papa’ betekent pap of 
brij en van dat ons zo bekend in de oren klinkende woord is papaver afgeleid. De klaproos behoort 
tot de papaverfamilie, maar is een vrij onschuldig familielid in vergelijking met zijn exotische 
verwanten die de grondstof leveren van allerlei zwaar verdovende middelen. 
 

eliswaar ook van papavers afkomstig, maar slechts in trek omwille van de pittige smaak, is 
maanzaad. Al drieduizend jaar geleden voorzagen de Egyptenaren hun baksels van 

papaverzaadjes om er geur en smaak aan te geven. Ook de oude Romeinen voegden ze als smaak-
maker toe aan het eten. Waarom het fijne spul maanzaad wordt genoemd, is evenwel een mysterie.  
 
Ingezonden door Nel Ripassa, Heerenveen 
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AANVULLING OP DE STAMBOOM RIPASSA 
 

aar het Internet al niet goed voor is. Via Internet hebben Sue en Wim Ripassa, mij 
gevonden. 
Via Nieuw-Zeeland is er een hele tak familie teruggevonden en wel de nazaten van 

Hendrik August Ripassa. 
Van deze Hendrik hadden we nog helemaal geen gegevens. We hadden al heel wat speurwerk 
verricht; maar konden geen aanknopingspunt vinden. Wat blijkt? Zijn de nazaten van Hendrik al 
jaren opzoek naar hun “verloren gewaande” familieleden. Hierbij wil ik dan Sue en Wim Ripassa 
van harte welkom heten bij de “Club van Ripassa’s”. Ze hebben zelfs al een stukje geschreven in 
deze Waringin, dat je elders in dit blad kan lezen! 

Mijn inschatting is, dat er nu zo’n 400 Ripassa’s bij zijn gekomen. Dan spreek ik over die tak 
van het verleden tot heden. Dan is het ook nog zo, dat vele Ripassa’s van die tak nog in 
Indonesië leven en dat het zelfs voor hen heel moeilijk is om alle neven, achterneven, nichten en 
achternichten te achterhalen. In Indonesië is men met inschrijven in de burgerlijke stand niet zo 
precies als in Nederland en dat bemoeilijkt het registreren voor onze stamboom dus ook. 

De gegevens die ik inmiddels heb ontvangen, wil ik u niet onthouden en geef in aansluiting op het 
verhaal van Sue Ripassa een globaal overzicht door van de afstammelingen van Hendrik August 
Ripassa. 
Met dank aan Sue en Wim Ripassa. 

http://www.ripassa.com/ 
Sinds enige tijd heb ik ten behoeve van mijn familiestamboomonderzoek een site op Internet (zie 
bovenstaand plaatje). 
Deze site heeft als doel bekendheid te geven aan dit onderzoek en dient tevens als een wereldwijd 
contactpunt. Er moet nog veel aan de site gebeuren, maar wegens mijn ziekteperiode heeft dat enige 
tijd op een oor gelegen. Nu ik weer aan de beterende hand ben en het onderzoek weer opgepakt heb, 
wil ik deze site toch graag onder uw aandacht brengen. 

Het is mogelijk ook uw gegevens op deze site in te laten voeren. 
U kunt nl. indien gewenst uw eigen homepage en/of e-mail adres bij mij opgeven, zodat ik die op 
mijn site kan zetten. Hoe meer links, hoe meer bekendheid!!! Let wel deze site is mijn eigendom en 
niet van de Stichting Ripassa. 

Heeft u belangstelling?  
. Bel: 033-4750473 of 06-26344279, 
. schrijf me: Hoflandstraat 3 / 3815 PP  Amersfoort / The Netherlands 
. of stuur een e-mail naar wkripass@worldonline.nl. 
 
Kurd Ripassa 
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SEARCHING FOR THE RIPASSA FAMILY 
 

 have always been interested in family history 
and have several relatives who collect 
information and photos about the family, but 

genealogy was nothing more than a passing interest 
for many years. 
 
When my father became ill with cancer in 1994 I 
spent time talking with him about the old days, and 
after his death I wrote the eulogy for his funeral and 
talked about his life. Later I gathered photos and 
information about him for an album. While this 
helped with the grieving process it also sparked my 
interest in genealogy. I joined clubs and went to 
classes to learn more. 
 
As any genealogist will tell you, this began an obsessive hunt for long lost relatives, information, 
family history and photos of ancestors. Early on I had good success with various lines of my parents 
families, some had already been extensively researched, such as the La Trobes and Brookes, but I 
was able to add to others considerably. 
 
I looked into my husband Wims side – the Ripassa line – but could find little to go on. His father 
lived in Indonesia and had spoken little of his early life. The only story Wim knew was that the 
Ripassa name had a connection to Ambon in the Moluccas Islands which are located  to the east of  
Indonesia. He also knew that his grandfather had disappeared when Wims father was a small boy 
and that Wims father was originally called Paulus. 
 

I asked Wim to write to his father for more information and received 
a bemused reply – What is genealogy? And why do you want this 
information? A second letter with more explanation brought, by 
return mail, a small piece of typewritten paper with the names of 
Wims parents, grandparents and brothers and sisters. Included was 
the name of Wims grandfather – Hendrik Ripassa, born???? died???? 
Not a lot to go on! At this point I put the Ripassa research aside and 
concentrated on other family lines. 
 
When my daughter bought a computer recently I thought I would try 
again and found that Ripassa was the name of an Italian red wine but 
there was little else. White pages, however, came up with several 
results. There was one listing in America, eleven in Holland and one 
in England. Indonesia doesn’t have white pages so I couldn’t look 
there, but Wim has always said that Ripassa is a very unusual name, 
and he didn’t know of anyone else with the name, apart from his 
family. 

 
 
 

 

I 

Abdullah Ripassa and his mother 

Martha Pattirajawany 1971 

Sue and Wim Ripassa 



Taking a chance, I wrote to Henny Ripassa in Suffolk, England as I 
thought she would be able to speak English and I might have a better 
chance of a reply. 
 
Several weeks later I received a reply from Henny – her husband 
Johan had died 13 years before and she didn’t know much about the 
family, but kindly sent me an address list, which was four years old. 
Kurd Ripassa had compiled the list so I thought he would be the best 
person to write to. I was unsure if he was still at the listed address as 
he wasn’t in the white pages and I didn’t know if he could speak 
English, but we hoped anyway. 
 
When I opened my email several weeks later there was a message 
from Kurd. It turned out that Kurd was exactly the person we were 
looking for. 
He thinks we are related, he knows about Hendrik! 
We can’t wait for the next email. What do they look like? – Are they 

Indonesian or Dutch? – Is the name Dutch? – So many questions! 
At this very moment Kurd’s computer takes a nosedive and his hard disk crashes. Kurd manages an 
email of explanation and tells us that we are related and the name is Portuguese and sends us 
photos, but we have to wait  for Kurd’s computer to be fixed. How frustrating!/ 
 
Eventually Kurd gets his computer on-
line and we can communicate once 
again. The pieces fall into place and we 
finally know that we have found the 
Ripassa family. 
 
Hendrik August Ripassa was born in 
Serang, Banten, Java on 29 April 1885 
to Binah and Josephus August Petrus 
Ripassa.     
 

He was married to Adriana Samuels on 20 June 1911 in 
Palembang, but he had a son with 
Martha Pattirajawany. 
This child was Petrus Pieter Paulus Frederik Rudolf 
Willem Ripassa born in Koeta Radja, Atjeh, Sumatra, 
on 25 March 1921. His mother Martha was only 14 
years old and it appears that she and Hendrik were not 
married. Martha came from a respected family and was 
educated and could speak Dutch. When Petrus was just 
a small boy his father went away and never returned. It 
seems that he died on 5 September 1924 in Bandung, 
Java. Petrus was Wim’s father.  
 

 

 

 

Kamariah and Abdullah 

From left: Henni, Mariaty, Abdullah, Wim, Agus, 
Kamariah and Amiruddin 1958 

From left: Rosani, Abdullah, Wim,  
Lenny and Fadli 1996 



Martha went on to marry three more times and had several more 
children. The Japanese executed one of her husbands during the war. 
 She died on 22 February 1977 in Medan, Sumatra at the age of 70. All 
of her children were well educated and some of her descendants live in 
Holland. Petrus Pieter Paulus was educated as an architect and he was 
also in the army as a young man.  
 
In 1949 he met Kamariah and converted from Christianity to Islam. He 
changed his name to Abdullah and they were married in Kwala 
Simpang, Atjeh, Sumatra, on 5 September 1949. They eventually had 
twelve children and Wim was the third eldest. 
 
In 1974 Abdullah travelled to Jakarta to look for work and never 
returned. He met and eventually married Rosani and had two more 
children. Kamariah remained heartbroken until her death in 1995. 
Wim helped support the large family in Medan by working on ships, 
which he had done since the age of fifteen. First a tug boat and later 
cruise ships. On the cruise ship Fairstar there were many Portuguese and 

Italian crew and they would say to Wim – ‘Ripassa ahhhh Ripassa’– as 

though they knew the name. 
 
I also worked on the Fairstar as a ships nurse and this is 
where we met in 1977. After our marriage in Jakarta in 
October 1977 we moved to my birthplace in Auckland, 
New Zealand where we have lived ever since. We have 
two children, Paul aged twenty and Evana aged eighteen. 
 
Abdullah died on 31 May 1998 in Jakarta at the age of 
77. There are now more than 55 descendants of Hendrik 
and Martha living in Indonesia and New Zealand. 
 
There is still a lot of research to be done and photos to find. We are still looking for a photo of 
Hendrik Ripassa. That is the excitement of 
genealogy though, there is always something 
or someone more to discover. 
 
 
 
 
 
 
 

Sue Ripassa 
Auckland 
New Zealand 
 
 

 
 
 

 

 

  

Wim as a steward on 
the Fairstar -  1976 



OP ZOEK NAAR DE FAMILIE RIPASSA 
(vertaling van Sue Ripassa’s Searching for the Ripassa Family) 
 
Ik heb altijd al belangstelling gehad voor familiegeschiedenis en verschillende familieleden van mij 
verzamelen informatie over en foto’s van de familie, maar genealogie was vele jaren slechts een 
oppervlakkige interesse. 
 
Toen mijn vader in 1994 ziek werd en kanker kreeg besteedde ik tijd met hem te praten over 
vroeger en na zijn dood schreef ik een eulogie voor zijn begrafenis en vertelde over zijn leven. Later 
verzamelde ik foto’s en informatie over hem voor een album. Terwijl dit hielp tijdens het 
rouwproces, ontstak het ook mijn interesse in genealogie. Ik werd lid van clubs en volgde cursussen 
om er meer over te leren. 
 
Zoals iedere genealoog je kan vertellen, was dit het begin van een obsessieve jacht naar sinds lange 
tijd verloren familieleden, informatie, familiegeschiedenis en foto’s van voorouders. Eerder had ik 
goede resultaten bij verschillende lijnen van de familie van mijn ouders, sommige waren al 
uitgebreid onderzocht, zoals de familie La Trobe en Brooke, maar het is mij gelukt om aanzienlijk 
meer toe te voegen aan andere takken. 
 
Ik bekeek de kant van mijn echtgenoot Wim – de Ripassa-lijn – maar vond weinig om op voort te 
borduren. Zijn vader woonde in Indonesië en had weinig verteld over zijn jeugd. Het enige verhaal 
dat Wim kende was dat de naam Ripassa een connectie had met Ambon in de Molukken, die in het 
oosten van Indonesië gesitueerd waren. Hij wist ook dat zijn grootvader vertrokken was toen Wims 
vader nog een kleine jongen was en dat Wims vader oorspronkelijk Paulus heette. 
 
Ik vroeg Wim zijn vader te schrijven voor meer informatie en ontving een verbijsterd antwoord. – 
Wat is genealogie? En waarom wil je deze informatie hebben? Een tweede brief met wat meer 
uitleg bracht per omgaande een stukje papier  waarop de namen getypt stonden van Wims ouders, 
grootouders en broers en zusters. Daarbij stond ook de naam van Wims grootvader Hendrik 
Ripassa, geboren  gestorven ??? Niet echt veel om op voort te borduren. Toen heb ik het Ripassa-
onderzoek opzijgezet en concentreerde mij op andere familielijnen. 
 
Toen mijn dochter onlangs een computer kocht besloot ik het opnieuw te proberen en ontdekte dat 
Ripassa de naam was van een Italiaanse wijn, maar verder was er niet veel. White pages1 echter 
bracht meer resultaat. Er stond een genoteerd in Amerika, elf in Nederland en een in Engeland. 
Indonesië heeft geen White pages, dus daar kon ik niet zoeken, maar Wim had altijd gezegd dat 
Ripassa een niet veel voorkomende naam was en hij kende niemand anders met die naam, behalve 
zijn eigen familie. 
 
Ik nam het risico, ik schreef naar Henny (waarschijnlijk Lenny, red.) Ripassa in Suffolk, Engeland 
omdat ik dacht dat zij wel Engels zou spreken en ik meer kans zou hebben op antwoord. 
 
Enkele weken later kreeg ik antwoord van Henny – haar echtgenoot Johan (John, red.) was 13 jaar 
eerder gestorven en zij wist niet veel over de familie, maar was zo vriendelijk mij een adreslijst te 
sturen, die vier jaar oud was. Kurd Ripassa had de lijst samengesteld, dus dacht ik dat ik hem het 
beste kon schrijven. Ik was niet zeker of hij nog steeds op het in de lijst genoemde adres woonde 
omdat hij niet in de white pages vermeld stond. Ik wist niet of hij Engels sprak maar dat hoopten 
wij in ieder geval. 
 

                                                 
1 De “White pages” zijn waarschijnlijk telefoonboeken die via Internet te raadplegen zijn. 
 



Toen ik mijn e-mail enkele weken later opende was daar een boodschap van Kurd. Het bleek dat 
Kurd precies de persoon was die wij zochten. 
Hij denkt dat wij inderdaad familie zijn, hij kent de naam Hendrik! 
Wij kunnen bijna niet wachten op de volgende e-mail. Hoe zien zij er uit? Zijn zij Indonesisch of 
Hollands? Is de naam Nederlands? Zoveel vragen! 
Juist op dit moment neemt Kurds computer een duikvlucht en zijn harde schijf crasht. Kurd slaagt 
erin een e-mail met uitleg te sturen waarin hij vertelt dat wij familie zijn  en dat de naam Portugees 
is en hij zend ons foto’s, maar wij moeten wachten tot Kurds computer weer gerepareerd is. Wat 
frustrerend! 
 
Ten slotte lukt het Kurd zijn computer on-line te krijgen en we kunnen weer communiceren. De 
stukken vallen op hun laats en eindelijk weten wij dat we de familie Ripassa hebben gevonden. 
 
Hendrik August Ripassa werd geboren in Serang, Banten, Java op 29 april 1885, als zoon van Binah 
en Josephus August Petrus Ripassa. 
Hij huwde Adriana Samuels op 20 junii 1911 in Palembang, maar hij had ee zoon bij Martha 
Pattirajawany. Dit kind was Petrus Pieter Paulus Frederik Rudolpf Willem Ripassa, geboren op 25 
maart 1921 in Koeta Radja, Atjeh, Sumatra. Zijn moeder Martha was pas 14 jaar oud en zij en 
Hendrik waren blijkbaar niet getrouwd. Martha kwam uit een gerespecteerde familie en had een 
goede opleiding en sprak Nederlands. Toen Petrus nog een kleine jongen was, vertrok zijn vader om 
nooit meer terug te komen. Het schijnt dat hij op 5 september 1924 is gestorven in Bandung, Java. 
Petrus was Wims vader. 
Martha trouwde nog drie keer en kreeg nog meer kinderen. In de oorlog executeerden de Japanners 
een van haar echtgenoten. Zij stierf op 22 februari 1977 te Medan, Sumatra op de leeftijd van 70 
jaar. Al haar kinderen waren goed opgeleid en enkele van haar nakomelingen wonen in Nederland. 
Petrus Pieter Paulus werd opgeleid tot architect en als jonge man zat hij ook in het leger. 
 
In 1949 ontmoette hij Kamariah en bekeerde zich van het christendom tot de Islam. Hij veranderde 
zijn naam naar Abdullah en zij trouwden in Kwala Simpang, Atjeh, Sumatra op 5 september 1949. 
Uiteindelijk kregen zij twaalf kinderen en Wim was het derde. 
 
In 1974 reisde Abdullah naar Jakarta om werk te zoeken en kwam nooit meer terug. Hij ontmoette 
en trouwde uiteindelijk met Rosani en kreeg er nog twee kinderen bij. Kamariah bleef met een 
gebroken hart achter tot haar dood in 1995. 
Wim hielp de grote familie in Medan onderhouden door op schepen te werken, hetgeen hij sinds 
zijn vijftiende jaar deed. Eerst op een sleepboot en later op cruise-schepen. Op het cruise-schip 
Fairstar waren vele Portugese en Italiaanse bemanningsleden en zij plachten tegen Wim te zeggen: 
“Ripassa ahh Ripassa” alsof zij de naam kenden.  
 
Ik werkte ook op de Fairstar als scheepsverpleegkundige en daar ontmoetten wij elkaar in 1977. Na 
ons huwelijk inJakarta in oktober 1977 verhuisden wij naar mijn geboorteplaats in Auckland, 
Nieuw-Zeeland, waar wij zijn blijven wonen. We hebben twee kinderen, Paul van twintig en Evana 
van achttien. 
 
Abdullah stierf op 31 mei 1998 in Jakarta op de leeftijd van zevenenzeventig. Er leven nu meer dan 
55 nakomelingen van Hendrik en Martha in Indonesië en Nieuw-Zeeland. 
 
Er valt nog heel wat te onderzoeken en we zoeken nog naar foto’s. We zoeken nog steeds naar een 
foto van Hendrik Ripassa.  
Dat is juist het spannende van genealogie, er is altijd iets of iemand te ontdekken. 



 

 
 



DE TIJGER SLAAN, LINKS EN RECHTS 
 

n De Posten, een bejaardencentrum in Enschede geef ik elke maandagochtend van 10.15 tot 11.00 uur 
‘aangepaste’ Tai Chi aan jongens en meisjes van 80 jaar en ouder.  
Tegen 10.15 uur komen zij ‘aan-
gelopen’: schuifelend, met een wan-

delstok, rollator, in een rolstoel of aan de 
arm van een begeleidster. 
We beginnen met een Tai Chi-groet, die 
respect voor de ander inhoudt. Hierna volgt 
een Chinese wijsheid en dan volgen de 
gezondheidsoefeningen. Geen gymnastiek, 
maar Chinese gezondheidsoefeningen: hoe 
zachter en luier uitgevoerd, hoe beter. Niet 
en nooit forceren! De ademhaling diep maar 
zacht door de neus. Zo gaan we door met de 
oefeningen en met het ouder worden! Achter de geraniums zittend en door de ruiten naar buiten kijkend, 
word je ook oud, maar ook stijf! Dus bewegen wij om het stijf worden te vertragen. Want ouder worden we 
toch. 

Eén van de oefeningen is “De tijger slaan, links en rechts”. 
Deze oefening dient om 

· de rug gezond te houden 

· nervositeit te bestrijden 

· het ontstaan van ouderdomskwalen te vertragen 

· de soepelheid van knieën en enkels te versterken; voorkomen is beter dan genezen. 

Ik geef graag les, want dan ben ik zelf ook aan het werk met mijn gezondheid, want oud en 
stijver worden komt met de jaren. 
Dat bovenbedoelde oefening werkt, illustreert het volgende. 

Floor had enkele jaren geleden een spierontsteking in haar bovenarm en nek. Ze kwam + 5 weken onder 
behandeling van fysiotherapeut, maar niets hielp. Ze bleef maar pijn houden. Toen raadde ik haar aan deze 
Tai Chi-oefening te doen. Rustig en zacht. Eerst vijf minuten met de rechtervuist boven, daarna met  de 
linkervuist boven. Dit deed zij in de rustige uurtjes wanneer zij alleen thuis was. ’s Morgens en ’s middags 
na 1 uur. Na een week waren haar klachten over. Ze kon zelfs een dweil uitwringen! 
Ze vroeg hoe dat nu zo kon. Ik beoefende Tai Chi al zo’n 20 jaar en zei: “Vraag dat maar aan de oude Tai 
Chi-man!” Het helpt en dat is het doel! 

Voor wie de oefening ook wil doen volgt hier een beschrijving. 
1. Op beide benen staan, armen langs het lichaam, vuisten zacht gebald.  

Nu het gewicht op het linkerbeen brengen, iets door de knie zakken.  
Met rechterbeen (rustig) een stap voorwaarts doen. Eerst de hiel plaatsen, daarna de hele voet. Gewicht 
op rechtervoet brengen. Nu in een boog rechtervuist naar voren zwaaien, gelijk met de linkervuist. 
Rechtervuist komt boven de linkervuist voor het lichaam. De tijger wordt links geslagen. Alles heel 
ontspannen uitvoeren. (Rechtervoet voor, rechtervuist boven.) 

2. Hierna beide armen weer terug naast het lichaam.  
Gewicht terug op linkerbeen. Vuisten ontspannen. Gewicht overbrengen op rechterbeen.  
Vuisten weer ballen en nu met het linkerbeen een stap voorwaarts. Linkervuist naar voren zwaaien, 
gelijk met de rechtervuist, maar nu komt de linkervuist boven. De tijger wordt rechts geslagen. 
Enz. enz. 

Deze oefening zacht en rustig uitvoeren, dus beurtelings links en rechts de tijger slaan tot 
mampus! 

Succes! 
 
Theo Ripassa, Haaksbergen 
 

I 



Uit  De Nieuwe Schilderswijker van 27 september 2001  
 
Hallo lieve mensen, 
 

at een week hebben we met z’n allen achter de rug. Wat kan ik meer zeggen dan 
rampzalig, verschrikkelijk, ontzettend! Dan weten jullie wel waarover 
ik het heb. De ramp in New York. 

De leerlingen op school waren er zeer onrustig over. Iedere dag begonnen we met 
een klassengesprek over de ontwikkelingen na de ramp. De meningen waren niet 
verdeeld. En ondanks dat de meeste kinderen Moslim zijn, vonden ze het stuk 
voor stuk vreselijk wat daar onschuldigen is aangedaan.  
De drie minuten stilte zijn bij ons op school stemmig en zonder problemen 
verlopen. Onze directeur besloot om kwart voor twaalf de voordeur te sluiten 
zodat er vanaf die tijd niemand in of uit kon. Om twaalf uur zou dan de bel 
gaan als teken van aanvang om weer om drie minuten over twaalf te 
klinken. Een van de leerlingen had het ’s ochtends over de drie minuten 
stilte, zodat Tinus en ik er onmiddellijk op in konden haken.  
De leerlingen hebben zich geweldig gedragen. Twaalf uur … Hand in hand stonden we daar, allemaal met 
onze gedachten en gevoelens. Toch haalde deze verschrikkelijke gebeurtenis een ander gebeuren bij me naar 
voren. Ik was 16 jaar toen de hele wereld getuige was van een moord. De moord op John Kennedy. Wat deed 
ik op dat moment? Wat deden mijn ouders? Ik kon alles zo weer tevoorschijn halen. Ook op school waren er 
klassen-gesprekken, maar wij hebben ook veel gebeden, want ik zat op een nonnenschool. Het pakje van 
Coco Chanel, dat Jacky Kennedy droeg besmeurd met bloed … Nooit zal ik dat kunnen vergeten.  
Als huiswerk heb ik de kinderen de opdracht gegeven hun eigen mening te geven op het gebeurde. Een enkel 
kind vertelde simpelweg de gebeurtenis. Maar de meeste gaven goed hun eigen mening weer. Twee weken 
geleden zijn we op school begonnen met ons nieuwe schooljaar. Afgelopen week heb ik me niet goed aan 
ons programma kunnen houden. Jeugdjournaal, weekjournaal!  
Deze week hebben we Prinsjesdag. Heerlijk een vrije dag. Helaas wel weer een dag minder voor de lessen. 
Tijd te kort voor alles wat er gebeurt.  
Er gebeuren ook nog steeds prettige zaken. We hebben een cadeautje gekregen in de vorm van een 
onderwijsassistent. Mahoud, van Egyptische afkomst, versterkt ons team. Sterker nog, wij krijgen hem voor 
groep 8 een hele dag in de week. Terwijl bij ons de onderwijsassistenten een luxe waren voor de onderbouw. 
Zie hier!!! Welkom Mahoud.  
En zo gaan we met weer en wind langzaam naar de herfst toe. Vandaag de laatste zondag van de mooie 
zomer van 2001. Vrijdagochtend 21 september gaan Tinus en ik onze (bijna traditionele) herfst-wandeling 
maken. Ze heeft om zes uur met me afgesproken. We zullen om die tijd dan ook langs de zee lopen om de 
herfst welkom te heten. Voor de goede gang van zaken zes uur ’s ochtends, hoor. Heb je zin om mee te 
lopen, laat het even weten. Fijne maand verder. Vergeet de R niet. 
 
Knuffels van Juf Sabrina 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

W 

Leroy Ripassa 



VAARWEL GULDEN,  WELKOM EURO 
 
 
Gebaseerd op enkele publicaties wil ik u ten afscheid van onze nationale munt 
meevoeren langs het pad van zijn geschiedenis.  
 

(Uit: Euro-bijlage van het Noordhollands dagblad van 21 november 2001) 
 
“In 2002 verdwijnt de gulden om plaats te maken voor de euro. Dat betekent het einde van een 

roem-volle periode voor onze nationale munt, waarvan de geschiedenis maar liefst 750 jaar 

teruggaat. 

Dit soort herinneringen komt naar boven bij een afscheid van het geld dat je je hele leven hebt 

gekend. Dat je hebt gespaard en opgemaakt, gekoesterd en versmaad, verdiend en uitgegeven. Een 

afscheid van de stuivers, dubbeltjes, kwartjes en guldens. En dat doet pijn. “Doe niet zo 

sentimenteel, man”, zeggen de kinderen nu. Zij hebben een bankpasje met pincode, weten vaak niet 

eens wat sparen is. “Euro of gulden, dat maakt toch geen fuck uit?”  

Zo verdwijnt de gulden. Roemloos. Harteloos. Opgelost in betaalautomaten, chipperapparaten en 

girofoons. Een munt met zo’n geweldige geschiedenis!! Want ouderdom, geschiedenis heeft de 

gulden meer dan al die andere Europese munten die nu met hem verdwijnen. Met de gulden zijn 

oorlogen en slavenhandel gefinancierd, kerkelijke aflaten betaald, vorsten omgekocht, koloniën 

afgerekend. Kortom met de gulden werd dit land in de zeventiende eeuw het rijkste en machtigste 

van de wereld. 

 

Met de gulden geven wij een heel sterke munt op. Of de euro net zo sterk zal zijn, moeten we nog 

maar afwachten. In elk geval kunnen we de sterkte of zwakte van de nieuwe munt niet zelf meer 

bepalen, zoals we dat met de oude gulden konden doen. Dit gebeurt voortaan ergens anders. In 

Frankfurt (Europese Centrale Bank) en Brussel (Europarlement). Maar in elk geval is de grote 

gulden fraai en sterk gefinisht. De gulden wordt bedankt!” 
 
We nemen u mee naar het verleden en vertellen over het ontstaan van de gulden. 
Een geschiedenis die al eeuwen lang sterk verbonden is met ons koningshuis. 

 

(Uit: De laatste Gulden – Gedenkboek bij het afscheid van de gulden) 
 

“De herkomst van de gulden ligt niet in Nederland, maar 
in Florence. Al in de 13e eeuw slaat Florence zijn eigen 

munten, de gouden florenus, genoemd naar de flore 
(Italiaans voor lelie) die op de keerzijde staat 

afgebeeld. In de 14e eeuw is de gulden een 
algemene benaming geworden voor deze 
‘gulden florene’, die ook in Spanje, 
Duitsland en Nederland als betaalmiddel 
wordt gebruikt. Omstreeks het midden 
van de 14e eeuw worden de eerste 
goudguldens gesignaleerd, uitgegeven 
door Holland, Gelderland en Utrecht en 

tegen het eind van de 15e eeuw gevolgd 
door Deventer, Zwolle en Nijmegen. Uiteindelijk slaat elke provincie zijn eigen 
gulden. Alleen de Groningers betalen met munten uit andere provincies. 
In 1521 begint Karel V met het uitgeven van de ‘Karolus-gulden’, die hij de 
waarde van twintig stuivers toekent.  

Zout in plaats van 
guldens 
 
Wanneer van geld nog 
geen sprake is, doen 
bepaalde, door iedereen 
gewaardeerde goederen of 
voorwerpen dienst als 
ruilmiddel. In Azië zijn dit 
lange tijd de kaurischelpen 
en in West-Afrika gebruikt 
men koperen 
siervoorwerpen, terwijl de 
Romeinse soldaten in 
Europa hun soldij in zout 
krijgen uitbetaald. Het 
woord salaris stamt niet 
voor niet af van het 
Latijnse woord voor zout, 
‘sal’. In de 18

e eeuw is in 
Suriname suiker een geldig 
betaalmiddel, met een 
waarde van twee stuivers 
per pond. 

Voor- en 
achterzijde van 
de gouden 
Karolusgulden 
van Karel V. 



De aanduiding Karolus komt al gauw te vervallen, maar de naam gulden blijft. In officiële stukken 
blijft de naam Karolus-gulden echter nog tot in de 18e eeuw in gebruik.  
De opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse overheersers tijdens de tachtigjarige oorlog 
(1568-1648) brengt een grootschalige muntverzwakking teweeg. Om de oorlog te financieren, 
worden er munten geslagen met een te lage intrinsieke waarde. Ook komt er voor het eerst 
papiergeld, zonder intrinsieke waarde, in omloop. 
De gewesten Holland en Zeeland gaan in die tijd tot een opmerkelijke maatregel over. Zij heffen 
belasting op al het geld dat in omloop is en kloppen de mensen spreekwoordelijk het geld uit de 
zak. Na inhouding van de belasting worden de overgebleven munten namelijk voorzien van een 
klop, een instempeling. In de 17e eeuw slaan de munthuizen van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden een diversiteit aan zilveren munten, waaronder de zilveren goudgulden, ook wel florijn 
genaamd. Ook deze periode kent een muntverzwakking, maar niet zo erg als in de voorgaande 
eeuw. Door de grote vraag naar muntzilver in Europa stijgt de zilverprijs en worden er steeds 
zwakkere, zilverarme, munten geslagen. 
In de 18e eeuw circuleert er steeds minder buitenlands geld in de Republiek en krijgt de geldomloop 
een nationaal karakter. In 1749 onderneemt de Staten-Generaal stappen om het oude euvel van 
snoeien te voorkomen. Het snoeien van gouden en zilveren munten geschiedt om op bedrieglijke 
wijze de waarde van munten te verminderen door een stukje van de rand te 
knippen of snijden. Nieuwe dukaten en grotere zilveren munten krijgen 
daarom een kartelrand. Door de introductie van verschillende randsoorten 
en, later, het randschrift is het direct duidelijk als een munt gesnoeid is. 
Wanneer keizer Napoleon ons land bij Frankrijk inlijft (1810-1814), 
verdwijnt de gulden voor korte tijd van het toneel. Deze wordt echter weer 
in ere hersteld als Willem Frederik, Prins van Oranje, eerst soeverein vorst 
en later koning Willem I, de touwtjes in handen neemt.”   
 

De eerste koning – Willem I  - 1815-1840 
 

Voor Willem I is het van het grootste belang de 
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden tot een 
geheel, het Koninkrijk der Nederlanden, te vor-
men. Het muntstelsel en de monetaire politiek 
vormen hierbij een belangrijk instrument. 
In eerste instantie wordt alleen de productie van 

handelsmunten ter hand genomen. Tot in 1816 de 
nieuwe Muntwet wordt ingevoerd, die grotendeels is 

gebaseerd op de denkbeelden van de Amsterdamse hoogleraar Jean Henri 
van Swinden. 
Een direct gevolg van de invoering van de nieuwe Muntwet is de 
omschakeling naar het decimale stelsel. De gulden is voortaan verdeeld in 
100 centen waar voorheen de verdeling op guldens, stuivers en duiten was 
gebaseerd – 1 gulden = 20 stuivers, 1 stuiver = 8 duiten, 1 gulden = 160 
duiten. In 1823 wordt tevens de dubbele standaard ingevoerd met zilveren 
en gouden munten. 
De eerste prioriteit ligt op dat moment bij het uitbannen van de Franse 
francs, die nog steeds rouleren in de Zuidelijke Nederlanden. Hiertoe worden vanaf 1818 tot 
ongeveer 1823 enkele partijen Franse munten omgesmolten tot nieuwe guldens en 
drieguldenstukken met de beeldenaar van Willem I. Door de hoge zilverprijs stagneert de invoering 
van deze guldens echter. Uiteindelijk weet men via een omweg toch nog het doel te bereiken.  

Suriname en de 
Nederlandse Antillen 

 
Op Curaçao rekent men 
tot het begin van de 19e 
eeuw nog in Spaanse 
peso’s. Door gebrek aan 

munten op het eiland 
loopt de koers van de 
peso echter op. Om toch 
aan genoeg kleingeld te 
komen, worden grote 
zilveren munten in 
stukken gesneden, die 
door hun vorm de naam 
driekantjes krijgen. Pas 
in 1827 wordt in 
Suriname en de 
Nederlandse Antillen 
het Nederlandse 
muntstelsel ingevoerd. 
Maar door het blijvende 
gebrek aan kleingeld 
geeft Nederland 
toestemming om 
Nederlandse guldens in 
vieren te snijden. De 
afzonderlijke delen 
worden als ‘kwartje’ in 

omloop gebracht. 



Door het aanmunten van gouden tienguldenstukken worden de Franse munten 
vervangen en uiteindelijk bij wet van 25 februari 1825 buiten koers gezet. 
Tegelijkertijd zijn in de Noordelijke Nederlanden enkele munten van een 
laag zilvergehalte in waarde teruggebracht. Voor het verschil krijgen de 
bezitters een vergoeding, toebaat genaamd. Het ‘slechte ‘geld verdwijnt 
niet, maar de hoeveelheid neemt door het hermunten wel af. Hoewel de 
productie van goudmunten in die tijd voornamelijk in de Munt van Brussel 
plaatsvindt, zijn daar van de gulden slechts twee jaartalvarianten geslagen: 
1823 en 1829. Guldens van veel andere jaren van het Willem I-bewind 
zijn in de Munt van Utrecht geslagen. Na de onafhankelijkheid van België 

is er behoefte aan nieuwe guldens, maar omdat de zilverprijs dan nog steeds zeer hoog is, krijgen 
veel guldens uit de opslag bij de Nederlandsche Bank (uit de perioden 1821-1824) in 1831 en 1832 
een nieuwe jaartal. In 1839 wordt het gewicht van de gulden verlaagd van 10,766 gram naar 10 
gram. Uit die tijd stamt ook de uitdrukking 1 ton, om 100.000 gulden aan te duiden (100.000 x 10 
gram = 1000 kg). 

 
Willem II – 1840-1849 – sanering van het muntstelsel 
Tijdens het korte koningschap van Willem II gebeurt er van alles op 
monetair gebied en vindt er een belangrijke hermunting plaats. Tussen 1845 
en 1848 zijn alle zilveren provinciale stukken ingetrokken. Ruim 86 miljoen 
gulden aan oude zilveren stukken worden buiten omloop gesteld. Omdat 
veel munten in ernstige mate gesnoeid blijken, levert dit een verlies van 8 % 
op. Een groot deel van het muntgeld is in de loop der jaren verloren gegaan. 
Zo af en toe worden er bij een muntvondst enkele teruggevonden. Juist 
gedurende de jaren waarin de intrekking plaatsvindt, zijn veel bekende 
verzamelingen en kabinetten ontstaan. 
In het productieproces verschuift het accent steeds meer naar de zilveren munt. Uiteindelijk leidt dit 
tot een wijziging in de Muntwet. Op 26 november 1847 wordt de dubbele standaard (goud en 
zilver) vervangen door de zilveren standaard. De muntmeester is verantwoordelijk voor de 
productie van de Nederlandse munten. Tijdens de regeerperiode van Willem II vindt er een 
wisseling van muntmeeser plaats. Sommige guldens uit die tijd hebben daarom het 
muntmeesterteken lelie en andere het muntmeesterteken zwaard. 

 

Willem III  - 1849-1890 - Nederlands Indië 

Onder Willem III wordt de omvangrijke muntsanering uit de jaren veertig van 
de 19e eeuw afgerond. Overeenkomstig de Muntwet in 1847 worden van 1849 
en 1850 de zilveren munten van koning Willem I – en dus ook de gulden – uit 
de roulatie genomen. De guldens en rijksdaalders uit 1840 blijven echter in 
omloop. 
Voor het aanmaken van nieuwe munten worden naast zilverbaren en 

ingetrokken muntspeciën ook 
veel buitenlandse muntstukken gebruikt, zoals de 
Russische roebel, de Ameri-kaanse dollar en de 
Maria-Theresia-taler. 
Opvallend genoeg is bijna zeventig procent van de 
geslagen guldens door het departement van kolo-
niën en de Nederlandse Handelmaatschappij ver-
zonden naar de overzeese gebiedsdelen. Dit is 
mogelijk omdat bij wet is bepaald dat het gebruik 
van de Nederlandse gulden ook in Nederlands 
Indië is toegestaan.  

Gouden tientje uit 1839 



Doordat in Azië de zilverprijs in die tijd ongeveer acht procent hoger ligt dan in Europa, is diezelfde 
gulden in Indië f 1,08 waard. Niet zo verwonderlijk dat veel guldens aan de Indische circulatie 
worden onttrokken om te worden omgesmolten. 

 

Wilhelmina  -  1890-1948 - De jonge koningin 

 

Als koning Willem III eind 1890 overlijdt, is Wilhelmina nog maar tien jaar. Haar 
moeder, koningin Emma, is vlak daarvoor tot regentes benoemd en neemt de 
zaken waar tot de troonopvolgster oud genoeg is. Kort na het overlijden van 
Willem III wordt opdracht gegeven om op de voorzijde van de nieuwe munten 
het portret van de tienjarige koningin te zetten. Het duurt echter nog tot maart 
1892 tot alle stempels klaar zijn. 
In het oorspronkelijke ontwerp is de jonge koningin met loshangend haar en 
zonder sieraden afgebeeld. Om haar koninklijke waardigheid te tonen, heeft zij op het 
muntportret een parelkettinkje om haar hals gekregen. 
 

Op 31 augustus 1898 wordt Wilhelmina achttien jaar en neemt zij de regering 
van haar moeder over. Ter gelegenheid hiervan wordt een complete serie 
munten uitgegeven. Omdat men het ongepast vindt om de koningin nog 
langer als jong meisje af te beelden, moet er een nieuwe afbeelding komen. 
Gekozen wordt voor een portret van de achttienjarige koningin met een 
diadeem in het opgestoken haar. Volgens velen is dit het mooiste portret dat 
ooit op de gulden is verschenen. Helaas blijken de stempels niet te deugen en 
ook de munt zelf is uitermate slijtagegevoelig. In 1909 wordt daarom 

besloten een nieuw portret te laten maken. Hierop staat koningin Wilhelmina afgebeeld in een 
hermelijnen mantel. … 
 

Juliana  - 1948-1980 - Adieu, zilveren gulden 
 

Tijdens de laatste jaren van de regering van koningin 
Wilhelmina wordt gewerkt aan een serie munten met een 
nieuw portret. Terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn, 
besluit koningin Wilhelmina de regering over te dragen aan 
haar dochter Juliana. De nieuwe koningin beslist echter om de 
munten met het portret van haar moeder en 
het jaartal 1948 toch te laten verschijnen. 
Zo heeft men voldoen-de tijd om aan een 
nieuw portret te werken. … 
 

Beatrix  - 1980 Een nieuw gezicht 

 
Op 30 april 1980 volgt Beatrix haar moeder 
op als Koningin der Nederlanden. In dat jaar worden naar 
aanleiding van de inhuldiging van koningin Beatrix een 
speciale gulden en rijksdaalder uitgegeven. Op deze nikkelen 
munten is een dubbelportret afgebeeld van de nieuwe vorstin 
en haar moeder. … 

Verzamelwoede 
Als op 30 april 1980 koningin 
Juliana afstand doet van de troon, 
ontstaat onder de Nederlandse 
bevolking een ware verzamelwoede. 
Mensen bewaren massaal munten 
met de afbeelding van de oude 
vorstin. Vooral centen, die vanaf 
1980 niet meer worden geslagen, zijn 
opeens razend populair. Dat 
iedereen ineens een      
muntenverzameling begint, leidt tot 
een enorme verstoring van het 
muntwezen. De muntproductie moet 
daarom worden vergroot. Pas een 
paar jaar later, wanneer men zich 
realiseert dat iedereen dezelfde 
munten bewaart en ze dus nooit heel 
zeldzaam zullen zijn, komen de 
opgeslagen munten weer in omloop. 



Nïkkelallergie 
 
De gulden bestaat zoals veel Europese munten uit een nikkellegering. Zweden heeft ervoor gezorgd 
dat de euro van ander materiaal wordt gemaakt. Volgens de Zweden hebben veel Noord-
Europeanen namelijk last van een nikkelallergie. Daarom is nu gekozen voor een koper/zink-
legering, die de naam noordelijk goud heeft gekregen. Goed nieuws dus, want in Nederland schijnt 
een op de tien mensen last te hebben van zo’n nikkelalergie. 
… 
Koningin Beatrix zal de eerste Nederlandse vorst op de euro worden. Dat heeft ze eigenlijk aan 
Griekenland te danken. Bij het eerste ontwerp van de euro blijkt het Griekse woord voor euro-cent 
namelijk niet op de voorkant te passen. Daarom is besloten dat elke lidstaat zelf de achterkant van 
de euro mag ontwerpen.  
Dat geldt overigens alleen voor de munten, want de bankbiljetten zullen in de hele Europese Unie 
gelijk zijn. De eerste euro’s, met daarop de afbeelding van Beatrix, worden al in 1999 gelagen.  
Op 1 januari 2002 moeten er bijna drie miljard Nederlandse euro’s in omloop komen. Daarom 
begint men nu al met de productie. De eerste euro’s zullen dan niet het jaartal 2002, maar 1999 
dragen.” 
 
 

OP WEG NAAR DE EURO 
 
+ 1960 Nederland, België en Luxemburg gaan op cultureel en economisch gebied samenwerken; de 

zgn. Benelux is geboren. 
 
+ 1965 Vorming van Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door de Benelux-landen 

aangevuld met Duitsland, Frankrijk en Italië, later uitgebouwd tot Europese Monetaire 
Samenwerking. Spanje, Portugal en Griekenland treden toe. 

 
1973  Oliecrisis door oorlog in het Midden-Oosten. Israël (heimelijk gesteund door de Westerse 

landen) versus Egypte (gesteund door de Arabische wereld). Door de crisis worden de 
Europese landen gedwongen hun eigen ‘thuisland’ op orde te houden en wordt de 
economische en financiële samenwerking op een laag pitje gehouden. 

  
+ 1990 Engeland, Ierland, Zweden en Denemarken sluiten zich aan bij de Europese Economische 

Gemeenschap. Later komen daar nog Finland en Oostenrijk bij. 
 
1995 Vorming Europese Unie 
 
1999 Na de crisis goed doorgekomen te zijn en na jaren van hoogconjunctuur, wordt besloten één 

euro-munt te hanteren. De waarde op dat moment van onze nationale munt t.o.v. de US 
dollar is bepalend voor de toekomstige koers (per 01-01-2002) van de Euro.  

 1999 waarde 1 euro = 2,20371 gulden. 

 
01-01-2002 Euro wordt ingevoerd in de landen: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 

Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje.  
  Denemarken, Engeland en Zweden doen ‘voorlopig’ niet mee. 

 
Bronnen:  - Euro-bijlage van het Noordhollands Dagblad d.d. 21 november 2001  
  - De laatste gulden – Gedenkboek bij het afscheid van de gulden 
Gegevens verzameld door Ernst Ripassa 
 



 
 

 
 

Koop een eend van ca 5 kg. Twee grote flessen Schotse whisky, spekreepjes en een fles 
olijfolie. 
 
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. De oven voorverwarmen 
op 180 graden. Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. De whisky opdrinken 
gedurende het voorverwarmen van de oven. De eend op een vuurvaste schotel leggen en 

een tweede glas whisky inschenken. 
 
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten. Na 20 minuten de oven op 200 
graden zetten en 2 glaven vubben met whisky. De glaven leegdiinken en de cherven van et eeiste 
glav oplaapen. Nog en naiff glav insjenke en opdlinke. Na en nijif uui de hoven opedoen om deend 
te sjekkn. Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povekand van de linkerand toen. 
 
Denove nen sgop geve. Twee glave wiskiinnsjenke en tmddeste glaf leegdwinke. De nove opedoen 
naadattet eerst glaf leeggis en de sjotel vastpakke. De blantwondezalf op de binnekand van de 
regtehantoen en deent oprape. 
 
Deent nog is oprape en met nen nantdoek de bwantwondesaiv van deent vege. Ze hande ontvette me 
viskey en de tupe ssalf veeroprape. Tkapotte glazzopvege endeent terug in dehove doen. Deheent 
oprape en dove eers opedoen. De twwwiede fies biski pedoen en overeindzette. Opstaan van de 
vjoer ent vetssspek ondrde kas vege. Nog is opstaan van de vjoer en toch ma biijve zitte. De bles op 
de grondzette. Ulde bles drinke wande glave sijn opof kabot. Den'ove aftette, deooge sluiten en 
omvalle.  
 
De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met 
citroen en mayonaise. De hele rest van de middag en vroege avond de rotzooi in de keuken 
opruimen en muren en plafond schoonmaken. De glasscherven en lege flessen naar de glasbak 
brengen en op de terugweg Paracetamol en maagzout kopen. 
 
 
 

 

 
Ingezonden door Kurd Ripassa 
 



 
 
 Het stichtingsbestuur wenst u allen 

fijne feestdagen en een gezond en 

voorspoedig 2002! 


