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TWEEDUIZENDACHT. 
 

aar even voluit schrijven, want dan lijkt het nog wat. Ik bedoel: het 
is toch niet te geloven dat er alweer een jaar voorbij is?  
Zo gaat dat nu elke keer bij het verschijnen van De 

Waringin. Vanwege het verschijningstijdstip komen we er niet 
onderuit weer even terug te blikken. Gelukkig weten sommige 
trouwe leveranciers van ons familieblad dit op een heel originele 
manier te doen.  
 
Zo neemt Anton ons mee op een natuurwandeling en vertelt een 
verhaal over de Waringin-boom. Sabrina gunt ons o.a. een kijkje 
in haar persoonlijke vakantieleven aan de hand van haar vakantiedagboek.. 
Vakantie neemt ook altijd een belangrijke plaats in ons blad in. Het gezin van Wendy en Kees 
mocht de prijs die Casper vorig jaar met de Donald Duck-ontwerpwedstrijd verzilveren in de 
vorm van een reis naar Cuba. Casper en Doortje doen verslag.  
Ook Ernst laat ons zijn vakantie meebeleven: hij en Joyce gingen deze keer naar Californië. Ook 
Henk gunt ons een kijkje in zijn bezoek aan de Molukken.  
Natuurlijk ontbreekt ook deze keer de bijdrage van Vic niet. En heel verrassend ontvingen wij 
een verhaal van Céline, de dochter van Lia, over haar bijbaantjes.  
 
Een minder fijn bericht is dat Nel haar schouder heeft gebroken. Een gevoelige breuk die niet 
gezet kon worden. Ondanks alles is ze nog in staat grapjes te maken en kon het wel waarderen 
dat we haar beloofden onze gezonde schouders onder het familiegebeuren te zetten. We hebben 

het dan onder andere over de familiedag in 2009. Hoe gaat die eruit zien? Wie neemt 
de organisatie op zich? Voelt u zich vooral aangesproken en uitgenodigd. In deze 
Waringin leest u er iets meer over.  

 
Al met al is het gelukt weer een familieblad te vullen, vooral dank zij de 

consistente inzet van de vaste schrijvers en de samenstellers. Hulde 
weer aan hen. En zoals praktisch elk jaar nodigen wij u voor de editie 
van het komende jaar weer uit om ook eens in de pen te klimmen.  

 
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een gezond, 

gelukkig en beschrijvenswaardig 2009. Wij lezen er graag 
in de komende uitgave van ons familieblad over.  

 
De redactie 

 
 
 
 
 
 
 

M 

Lees a.u.b de mededelingen van het bestuur! 

En vooral REAGEER! 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

ok in 2009 hoopt het bestuur weer veel van de familieleden te treffen op de jaarlijkse familiedag. 
Er zijn stemmen opgegaan om een andere dan de gebruikelijke koempoelan hiervoor te 
organiseren. Gedacht kan worden aan een bijeenkomst op een locatie die voor ieder, oud en jong, 
wat wils biedt. Het bestuur nodigt u uit zitting te nemen in een werkgroepje dat zich op de 

organisatie van de familiedag voor het komende jaar gaat richten. 
 
Wat moet er worden gedaan: interesse peilen onder de familieleden; locatie vinden (er is in het afgelopen 
jaar het een en ander aan voorwerk gedaan); uitnodigingen aan de familieleden (ook aan niet-donateurs) 
versturen (kan via het bestuur). 
Laat ook uw gedachten gaan over het budget dat u bereid bent te besteden aan zo’n dag  
 
U kunt zich als aspirant-commissielid opgeven bij de voorzitter van de stichting, Ernst Ripassa. 
Emailadres: ew_ripassa@ziggo.nl, telefoonnr. 0251-233445. 
 
Laat in ieder geval wat van u horen, ook als u geen belangstelling hebt voor zo’n dag! 

 

HERINNERING BETALING DONATIE/ABONNEMENT 2009 
 

Zoals al in de Waringin van 2007 werd gemeld, was dat de laatste keer dat nog per acceptgiro kon worden 
betaald. 
Wij zijn door onze voorraad acceptgiro’s heen en het is voor de stichting te duur om weer nieuwe 
acceptgiro’s te laten drukken.  
Wij vragen u voortaan uw bijdrage ad minimaal € 10,- via een overschrijving op onze girorekening 
3146479 van de Stichting Ripassa te Heerenveen te betalen.  
 
Voor de mensen buiten Nederland geldt evenals in voorgaande jaren dat de tegenwaarde van € 10,- in de 
eigen valuta, evt. aangetekend, aan de penningmeester kan worden toegezonden onder vermelding van 
naam en volledige adres.  
Vermeldt u dan ook of het abonnementsgeld dan wel een donatie betreft? 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
De penningmeester, P.J. Ripassa-Lich 

 

FAMILIEBERICHT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
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CALIFORNIA CALLING 
 

n maart 2008 maakten we een trip van 3 dagen en 2 nachten naar de Grand 
Canyon in Arizona, zo’n 200 mijl ten oosten van Las Vegas, Nevada, een 
van de natuurwonderen van de wereld. We waren in gezelschap van 
dezelfde vrienden als op onze trip naar Lake Tahoe. Ook nu weer met 

een bustour, georganiseerd door hun Baptistenkerk. 
Eerst naar een klein plaatsje Williams, dat ten zuiden van de “South Rim” 
(zuidelijke rand) van de canyon ligt.  
De volgende dag, na het ontbijt, werd de trip naar de canyon hervat per 
spoor, een langzame 2 uur durende trip. Langzaam vanwege de ijle lucht op 
de hoogvlakte. Gelukkig werden aan boord enkele shows gegeven door twee 
“schietende” treinrovers en een sheriff die hen achterna liep ala Wild West, zoals wij dat zo vaak in films 
en op TV gezien hebben, weet je wel? Later gevolgd door een cowboy met gitaar die country songs ten 
gehore bracht. Zijn optreden werd even later weer opgevolgd door een langharige gitaarspelende (echte) 
Indiaan. Een Navajo. Die liep van wagon naar wagon en zong enkele liedjes: een in zijn eigen taal en 
zelfs een Duits en een Frans liedje. (Imagine that!) Ja dat kan in Amerika – alles is mogelijk en zolang zij 
deze “chief”maar niet in een Schots rokje laten rondlopen, vind ik ’t wel leuk. O yes, we need a good 
laugh! 
 
De Grand Canyon is vanaf de South Rim bekeken heel indrukwekkend. Wat een diepte in de aardkorst: 
hele bergen en rotsmassa’s zijn in deze diepte te vinden right down there way below us en dan nog dieper 
naar beneden de Colorado River. 
Vanaf een lang kronkelig bergpaadje komt men “on horseback and on muleback” beneden bij de rivier . 
De rivier heeft enkele “rapids” (stroomversnellingen). Avonturiers kunnen er gaan river raften.  
Wij zijn maar zoet boven gebleven, te oud voor zulke wilde avonturen. 
 
Mijn commentaar op de vorige Waringing 
 
Het levensverhaal van Iris Morris-Ripassa vond ik erg interessant en ben blij dat ze dat met ons wilde 
delen. It’s good to know that there are more familymembers who are “in the Lord”! 
Leuk dat er meer familieleden wat in ons blad zijn gaan schrijven. Wie volgt? 
 
Het artikel van Bou Weijgers “Reuma natuurlijk genezen: het werkt!” is heel leerzaam. Fijn dat hij dat 

geschreven heeft. Ja, de westerse levenswijze en eetgewoonten zijn niet ideaal en gezond. Ook hier in 
Amerika met de vele fastfood restaurants (vraag maar aan Ernst en Joyce). Gemakkelijk, snel bereid, 
maar niet bepaald gezond met al die “gorengans” en te weinig groenten plus cola’s en meer van die 

koolzuurhoudende dranken erbij. Er lopen hier veel dikke, zware (ook onder de jongeren) mensen rond 
door te weinig lichaamsbeweging, fietsen of lopen etc. etc. Plenty diabeten in California. Even naar de 
supermarkt? Ach stap maar in je wagen. Ook ik maak me er schuldig aan. Trappen lopen – waarvoor? De 
lift is veel gemakkelijker en sneller, toch? Een flinke avondwandeling (Antons artikel), nou dat doen de 
meeste mensen niet. Liever na het eten direct voor de TV voor deze “couch potatoes” en dan nog die 

koekjes en andere zoetigheden! Nu mijn triglyserides wat hoog zijn, is het advies van mijn dokter: 
dagelijks een flinke lange wandeling, exercise, eet veel groenten en minder vlees, vooral minder vet en 
ah, neem deze pilletjes regelmatig in (tricor). 
Een ‘koosjer’ dieet volg ik al bijna men hele leven. Voor de kerkgangers onder ons (anderen mogen 
natuurlijk ook), lees Leviticus 11 en Deuteronomium 14 in de Bijbel. Vermijd voedsel met een hoog 
cholesterolgehalte. Hé, men voorkomt er een hoop narigheid mee op latere leeftijd! And no smoking too! 
En “don’t worry, be happy”, a positive attitude, a smile on your face and a song in your heart! Onze 
Schepper wenst dat we lang en in goede gezondheid leven. 
Nogmaals, ’t was een zeer leerzaam artikel, Bou! 
 

I 
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Verder commentaar? Ja, natuurlijk: onze Waringin zag er weer prima uit met o.a. al die familiefoto’s. Net 

een grote “Apache Powwow”! Al die “cute faces” van de jonge en oudere squaws en heldhaftige 
gezichten van de braves. Iris lijkt me een vrolijke vrouw met haar smile op de foto en al die groenten in 
haar hand. What’s for diner? Zij moet beslist vaker schrijven, vind ik. 
Nog wat gehoord van onze familie in Nieuw-Zeeland? 
 
Zoals ieder jaar woedden er grote branden in California. Dat was echt beangstigend! Vele brandhaarden 
en zo dicht in de buurt van huizen. Daarvan zijn er ook vele verloren gegaan. Dit alles was waarschijnlijk 
ook te zien op TV bij jullie in Nederland. Ernst en Joyce hebben dit tijdens hun vakantie in California 
gemist! “Neen, echt niet!”, hoor ik hen zeggen.  
Weer asdeeltjes in de lucht en weer het advies geen ochtenwandeling te maken. 
 
Na de gevoerde campagnes hebben we op 4 november onze verkiezingen gehad. Een heel 
aparte verkiezing met een historische “First” – Obama als eerste zwarte US-president. Ongelofelijk, maar 
alweer: alles is mogelijk in Amerika! Op 20 januari 2009 wordt hij ingezworen en krijgen we een nieuwe 
regering. Hij erft wel vele problemen van Mr. Bush! Good luck, Mr. President. 
Intussen houden we ons in ons dagelijks leven bezig met o.a. mijn zangkoor en een kerstspel met een 
groepje jongeren, de ´Christmas Celebration” op 21 december a.s. Daar gaat veel oefenen aan vooraf. 
 
O ja, de laatste 5 state quarters zijn dit jaar uitgegeven. 
 
Uitgiftejaar 2008  

 

 
 
 
 
 
 

 
Oklahoma statehood 16 november 1907, The Sooner State, scissortailed flycatcher scherend 

over de staatsbloem Indian Blanker met op de achtergrond een veld van deze 
bloemen. 

New Mexico statehood 6 januari 1912, Land of Enchantment, Zia zonnesymbool op een 
topografische omtrek van de staat 

Arizona statehood 14 februari 1912, Grand Canyon State, de Grand Canyon met een 
Saguaro cactus op de voorgrond, een bannier met “Grand Canyon State”scheidt de 2 
afbeeldingen en duidt aan dat de Saguaro niet groeit in de Grand Canyon 

Alaska statehood op 3 januari 1959, The Great Land, grizzly beer die uit het water rijst en 
een zalm grijpt met zijn klauw, noorder ster  boven de inscriptie The Great Land 

Hawaii statehood 21 augustus1959, The Aloha State, de Hawaiiaanse monarch King 
Kamehameha I die zijn hand uitstrekt naar de 8 belangrijkste Hawaiiaanse eilanden. 
Inscriptie UA MAUKE EA O KA ÄINA I KA PONO (Het leven van het land houdt 
stand door gerechtigheid) 

 
Wel, lieve mensen, het is vandaag 8 december. Ik moet mijn bijdrage voor de 
Waringin gauw 

inzenden, want anders (ja, je raadt het al) krijg ik een telefoontje van Ernst 
“Mustahil” in Heemskerk. 

 
Langs deze weg wensen wij jullie een prettige kerst en een voorspoedig, happy en 
gezond 2009 toe. Goodbye 2008, hello 2009! Now go celebrate! 

 
 

 

 

Victor Ripassa 
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FOTOBLAD GRAND CANYON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vic met zijn rug gekeerd naar de South Rim 

Uitzicht vanaf de South Rim 

met in de diepte de Colorado River 

"rafting" 

"mule trail 

"boating 
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FAMILIEDAG 2008  
 

et was een mooie zonnige dag, die 18e mei 2008. We waren welkom ten huize van Leslie en 
Bianca in Heemskerk. Het was geen groot, maar wel select gezelschap. De ontmoeting van de 
familieleden was zo geanimeerd, dat vergeten werd een groepsfoto te maken, maar wij hopen dat 
onderstaande foto’s een idee geven van de sfeer! 

 

 
 
 
 
 

 

H 
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NIETS MOET MEER 

 

aarom wordt dat wat goed voor je is je toch altijd zo tegen gemaakt? 
Ik zal het jullie zeggen: het wordt verkeerd gebracht. 
Van jongs af aan leer je dat dingen die goed voor je zijn moeten. Positieve dingen 

gebracht als wet, regel of bevel, worden op die manier ogenblikkelijk omgezet in iets negatiefs in 
het kinderhoofd. Eten moet anders ga je dood. Tanden potsen moet anders vallen ze er later 
rottend uit. Wassen moet anders wordt je vies en ge ja stinken. Je moet op tijd naar bed anders 
groei je niet en school moet gewoon omdat het moet. Zo, klaar ben je! 
 
Als gevolg daarvan vond ik eten altijd een noodzakelijk kwaad en ben ik het 
later, op eigen gelegenheid pas leuk een vooral lekker gaan vinden. Mijn 
tanden poetste ik vroeger als ik er even onder uit kon komen niet; dat doe 
ik nu pas driftig ’s morgens en ’s avonds, omdat ik nu de wrange 
vruchten pluk in de vorm van gaatjes en een enkele zenuwontsteking. 
En als ik vroeger niet daadwerkelijk in bad gestopt werd, bestond het 
wassen ook uit een veeg over de punt van mijn neus met een washandje. Erg? 
Onzin! Kinderen worden niet vies, maar dat valt meer onder categorie groezelig met zwarte 
handen. Ze stinken nooit! Alleen grote mensen stinken.  
 
Van op tijd naar bed gaan, heb ik het nut nooit kunnen inzien, vooral omdat je altijd weg moest 
als het gezellig werd. Dat slapen ook bijzonder prettig is, merk je ook pas later op je eigen 
houtje. Hoewel ik moet zeggen  - misschien is het een nog steeds aanwezig verweer tegen 
moeten slapen – dat ik mij het tevredenst voel wanneer ik ’s avonds in bed lig en nog niet slaap. 

De televisie is uit, de balkondeur staat op een kier en de voordeur zit op het nachtslot en ik lig 
(gedoucht en tanden gepoetst) met boeken, kranten en tijdschriften om me heen 

nog lang niet te slapen. Het mooiste moment van de dag: eerst nog 
even lezen, wegzakken in een lichte halfslaap, dan de boel opzij 
leggen en dan lekker slapen!!!  
Dàt beschouw ik als de grootste verworvenheid van mijn 
werkvrije bestaan.  
Ik hoef mij aan regel noch wet te houden, behalve de regels en 
wetten die ik mezelf heb opgelegd. Ik ben niet meer in 
loondienst. Ik heb geen baas die al dan niet het onderste uit de 

kan wil. Mijn enige verantwoordelijkheden zijn de afspraken met Nel om de dagelijkse gang van 
zaken goed te doen verlopen en die van de verenigingen waarvan ik actief lid ben.  
 
Ik wist nog dat ik dit verhaal voor de Waringin op een dag moest maken, maar de kwestie was 
welke dag. Eigenlijk had ik daar maar weinig tijd voor, want het lijkt wel of elke dag een mijzelf 
opgelegde verplichting had. Toch sloeg ik aan het schrijven, aan het doorkrassen en het 
geschrevene als propjes weggooien toen ik zo werd gegrepen door het (verzonnen) verhaal en de 
schoonheid van het scenario, dat ik besloot door te douwen tot het klaar was.  
 
Dat kan dus makkelijk. Zesendertig uur doorgaan kan heel goed als je weet dat je daarna zo lang 
mag slapen als je wilt. Alhoewel … Nel heeft ook nog een stem in het kapittel! En zeker als je 

voorvoelt dat de tevredenheid iets leuks en nuttigs volbracht te hebben, vlak voor de deur staat.  
 
Kortom, ik poets mijn tanden, ik was mijn handen en kam mijn weinige haren en leg mijn brede 
middenscheiding netjes recht. Verder doe ik vrijwel niets meer tegen mijn zin, alleen omdat het 
moet van anderen. Behalve belasting betalen,dat moet! 
 
Anton Ripassa 

W 
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BRIEF VAN IRIS MORRIS-RIPASSA 

 
La Nadalie, 12 mei 2008  
 
Beste Ernst en Joyce, 
 
Jammer, maar ik moet de familie-Ripassa-dag missen op de 18e van deze maand. Het zou zo 
gezellig zijn … Ik stel me jullie voor aan de rijsttafel – met sajoer lodeh en babi panggang en 
nog al ’t andere lekkers ook en natuurlijk al ’t goede gezelschap!  

Jullie weten dat ik wel in januari in Nederland ben geweest, voornamelijk om ons laatste 
kleinkind te bewonderen (nummer 14! “James Peter Morris”. Dus, zoals zijn Daddy hem noemde 

“Morris Minor”op de geboortekaart. Hij leek donkerder dan z’n broertje Noah, dus ietwat meer 

Indisch. Nu is hij alweer 4 maanden oud, ongelooflijk hoe de tijd voorbij vliegt. Ik herinner me 
een gedichtje van Opa Altman (2e man van m’n Oma Hilda, moederskant): “De tijd gaat snel, 

gebruik hem wel! De tijd gaat vlug, keert nooit terug!” Misschien kan Ernst hem zich 

herinneren? Hij kende een gedichtje voor iedere omstandig- en gelegenheid, die Opa! 

Tja, dat komt ervan als men zich zo ver van ’t kikkerlandje gaat vestigen … 

We missen al ’t gerieflijke van Nederland hier: de fietspaden – veilig overal heen, zonder 
Fransmannetjes in witte wagentjes om de bocht tegen te komen, die net “plat de jour” hebben 

gegeten, vergezeld door rosé, Kir of wijn en dus aan jouw kant van de weg naar je toe razen.  

Vandaag voor ’t eerst weer op de fiets er op uit – een kleine rondrit maar en onderweg ’t café  

aangedaan voor een vruchtendrankje voor mij en biertje voor Ron – en dan naar huis. 

Na de eerste bocht, een ontzettend steile heuvel die ik nauwelijks haal – maar steil op betekent 
lekker naar beneden suizen … Met de wind in je haren is het nog best koeltjes, hoor, met blote 

armen en in shorts! Wat zijn de bossen mooi in zo’n lentegroen kleed en hier en daar “blue 

bells”en ’t geel van de brem (in ’t Engels “broom”) en al de andere prachtige wilde bloemen, 

waar ik de naam niet van ken.  Ik moet toch dat boekje opzoeken over wilde planten – nog 
ergens in een kast in de garage. Als we helemaal klaar zijn met ’t huis, dan.  

Net de centrale verwarming geïnstalleerd – een nieuwe houtkachel in de eetkeuken, die ook 5 
radiatoren en 2 handdoekverwarmers in de badkamers verwarmen kan. Onze jonge loodgieter 
Sebastien (pas met z’n ‘diploma’ op zak) had wel een paar problemen, maar gelukkig is het goed 

gegaan, zelfs toen we op een avond op het punt stonden uit te gaan naar een samenkomst en Ron 
iets kon ruiken … Een kelder stond vol rook en er was een kleine vonkenregel, als een fonteintje 

bij een grote balk in de muur, waar Sebastin die dag gesoldeerd had. Extra heet, want het was 
een nogal dikke pijp, die tegen een balk zat. Enfin … uitgaan ging niet door, er waaide een nogal 

stevige noordenwind door het kelderraampje. Waren we die avond op tijd weggegaan … ik moet 

er niet aan denken, want anders zijn we altijd vroeg omdat man Ron daar normaal op staat. Deze 
keer laat – en we waren er nog om het dreigende vuur te blussen. “Sebastien, croyez-vous en 
Dieu, qui est là pour veiller sur nous?”(Geloof je, Sebastien, in God die er is en over ons 
waakt?), vroeg Ron hem de volgende morgen. Wat een gekke vraag, dacht hij misschien, maar 
ja, zo zien wij dat, niet waar?  

Een keer daarvoor in deze afgelopen maanden moesten we wel de brandweer roepen, omdat de 
schoorsteen een prachtige ‘vuurbloem’ boven aan had – “Pompiers, s.v.p.!” Ron aan de telefoon, 
maar ’t vuur was al uit toen de wagen met veel lawaai ’t dorp binnenkwam. Alle buren kijken 

waar ze stopten en 4 grote mannen, met helmen op en pakken aan het huis van ‘les Anglais’, 

binnenstormden.  
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Nu, het eindigde met alleen al het zwarte hout naar de binnenplaats getransporteerd, alles goed 
onderzocht, ook boven inde slaapkamer en ieder een kopje koffie als dank. Dan komt eerst 
Yvette, gestuurd door Mamie Astier (85 j.) om te zien of we nog heel van huid en haar zijn. 
Yvette kan beter rennen dan Mamie, die al denkt dat de schoorsteen in elkaar gezakt is. Dan 
komt Bernadette die niet naar binnen kan omdat de kamer al vol zit, en dan … Zo gaat dat hier. 

Yvette en Mamie Astier brengen ons verse eieren en de Martins geven ons groenten en wij op 
onze beurt hun appelen en aubergines. Ron is weer aan ’t planten gegaan in de moestuin en ik 

ben de potten aan het vullen na de bloembollentijd. Nu zijn er lelietjes-van-dalen en de 
rododendrons en azalea’s in volle kleur, dan is er het grasveld. Inclusief het huis hebben we hier 
2 ha, dus heel wat te doen! Dus vergeef ’t ons … geen overwippen naar Nederland! 

…… 
Onze groeten aan jullie allen en omhelsd, een heel goeie dag de 18e!  

Ron en Iris Morris-Ripassa 

 

 

ROLMOPS 
 
Het @-teken, ook wel apenstaartje genoemd, zorgt ervoor dat onze e-mails goed aankomen. 
Nederlanders zien er een apenstaartje in, maar hoe staat dit computerteken in het buitenland 
bekend? 

 
 1.  China muisje 

 2.  Denemarken varkensstaart 

 3.  Finland kattenstaart 

 4.  Frankrijk slakje 

 5.  Griekenland eend 

 6.  Hongarije wormpje 

 7.  Rusland hondje 

 8.  Tsjechië rolmops 

 9.  Israel strudel 

10. Zweden olifantenslurf 
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EEN GROTE ROERLOZE SCHADUW 
 

et leek mij leuk voor “De Waringin” te duiken in de gegevens over de waringin met het 

risico daarmee een open deur in te trappen. In de bibliotheek heb ik verschillende 
documentatie gevonden en die gegevens in dit verhaal verweven. 

 
In het verleden had een bekend groen/tuinblad zijn lezers de mogelijkheid geboden om in een 
prijsvraag hun favoriete boom/plant kenbaar te maken, om enigszins te kunnen zien wat de 
doorsnee smaak was. 
Alles mocht: een naaldboom, een loofboom, een fruitboom of een woudreus, hij mocht 
afkomstig zijn uit alle werelddelen en windstreken, er waren geen beperkingen. 
Er kwamen honderden inzendingen binnen en wat mij is bijgebleven is dat niet één daarvan 

gewijd was aan de boom waarmee in de loop der eeuwen 
ontelbare Nederlanders in aanraking moeten zijn gekomen: de 
indrukwekkende boom uit ons voormalig Oost-Indische 
paradijs, de waringin. Je zou bijna denken dat er niemand 
meer in leven is die nog waringins heeft gekend, maar dat is 
onmogelijk: het is allemaal nog geen mensenleeftijd geleden, 
er moeten in Nederland nog duizenden mensen zijn die in de 
schaduw van deze reusachtige bomen gelukkige uren hebben 
doorgebracht. Ikzelf ben er één van, slingerend als Tarzan aan 
de luchtwortels en vele malen op de grond stuiterend wanneer 
een te dunne luchtwortel afbrak. 
 
De reden dat niemand toen gereageerd heeft met de waringin 
is misschien dat herinneringen aan die boom in het teken 
staan van verlies en verdriet.  
Wat mij soms in herinnering komt is wat Havelaar vroeg aan 

de Hoofden van Bantam Kidoel: Waarom zijn er zoovelen die weggingen, om niet begraven te 

worden waar ze geboren zijn? Waarom vraagt de boom waar de man is dien hy als klein kind 

zag spelen aan zyn voet? 

Wie als kind aan de voet van een oude waringin heeft gestaan, vergeet het zijn hele leven niet 
meer. Waringins zijn zo ongelooflijk hoog en groot, hun kruin is zo onmetelijk dat hun aanblik 
vergelijkingen oproept aan neergaande 
zonnestralen, als het terugvallende water van 
een fontein – of de gelijkenis met een 
spuitende oliebron, iets onstuitbaars, gigan-
tisch en donker. De paddenstoelwolk van een 
ontploffende atoombom, die correspondeert 
met de bladerkroon en de neerdalende 
rooksporen met de luchtwortels.  
Het karakteristieke van de waringins is dat die 
voordurend worden gevormd: omlaag hangen-
de koorden, die zich over de jaren verdikken 
en met elkaar vergroeien tot een stam van 
onvoorstelbare omvang. Het opmerkelijke is 
dat de waringin vaak begint als een ‘niet-parasitaire’ plant, gekiemd op een tak van een 

bestaande boom, van daaruit begint hij luchtwortels te vormen die over de jaren uitgroeien tot 
een nieuwe boom, die de oorspronkelijke gastheer op den duur in een moordende omhelzing 
verstikt.  

H 
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Dat was bijvoorbeeld goed zichtbaar bij de elders beschreven waringin achter het Siantar-
Internaat, omgeven door een ringvormige tafel die vaak als eettafel werd gebruikt (zie voetnoot 
*).  
Nu was dat een vrij klein en nog jong exemplaar; er zijn er van meer dan vijfhonderd jaar en zo 
groot als de Brandaris op Terschelling. Zoiets is hier in Europa onvoorstelbaar. 
Ook foto’s schieten altijd te kort: gewoonlijk wordt alleen het onderste deel van de stam 
weergegeven, want als een waringin met kruin en al wordt gefotografeerd, worden niet alleen de 
mensen, maar zelfs de huizen die er onder staan onwerkelijk klein.  
De ervaring van naar zo’n boom omhoog kijken is bijna niet duidelijk te maken. Het roept 
ontegenzeggelijk iets op van een contact met het bovennatuurlijke. Veel waringins worden dan 
ook beschouwd als heilig, om niet te zeggen behekst (keramat, angker). Die onbereikbare 
duisternissen, in de hoogte tussen de honderden stammen, die bewoond lijken door even zovele 
geesten. Je hoort ook altijd wel iets: zuchten en steunen, fluisterende geluiden: “een zacht 

snikken als van gemartelde meisjes”, in de woorden van Couperus. Waringins waren letterlijk 
ontzagwekkend, je werd erdoor tot zwijgen gebracht. 
 
De waringin behoort tot de Moracea of Moerbei-achtigen, is in feite een soort vijgenboom; over 
zijn benaming is weinig eensluidends bekend, tenminste in de mij bekende literatuur. Zo 
onderscheidt L. Bruggeman in Tuinboek voor de tropen (zie voetnoot **) Ficus Benjamini, ficus 

elastica en Ficus kurzii, waarbij eigenlijk alleen de laatste overeenkomt met de echte waringin 
zoals ik hem ken uit mijn jeugd: “Ficus kurzii”, waringin. Boom van 10 tot 50 m hoog, met 
breed uitgespreide kroon en talrijke afhangende, later tot stammen verdichtte luchtwortels. De 
bladeren lijken sterk op die van Ficus benjamini. Vijgjes kortgesteeld. Prachtige bomen voor 
grote pleinen. Ficus kurzii wordt nogal eens verward met F. benjamini, maar is van deze laatste 
gemakkelijk te onderscheiden door de aanwezigheid van luchtwortels en door de kortgesteelde 
vijgjes. Dat klopt allemaal, maar die naam kurzii kom je nergens anders tegen. Vermoedelijk 
verouderd. 
In Plants and flowers of Malaysia van Ivan Polunin (zie voeotnoot ***), heeft kennelijk dezelfde 
boom, beschreven als “The Malaysian Banyan” (Jejawi or jawi-jawi), ficus microcarpa. De 
echte banyan (uit Brits-Indië, zal ik maar zeggen) is de Ficus elastica, in Indonesië Karet 
genoemd. Dat betekent rubber. Uit het melksap werd vroeger, d.w.z. vóór 1900 toen Hevea 

brasiliensis  werd ingevoerd, ook inderdaad rubber gemaakt. 
 
De voortplanting van waringin is geen eenvoudige gebeurtenis. Er zijn mannelijke, vrouwelijke 
en ook nog onvruchtbare bloemen. De mannelijke vijgvruchten, die dus ook galbloemen 
bevatten, worden door kalongs, loewaks enz. niet gegeten. “In weinig leerboeken”, aldus de 
Indische schoolflora van Van Steenis, “komt de belangwekkende samenleving tussen de 

vijgplanten en de vijgwespen ter sprake, een samenleving die zo innig is, dat het voortbestaan 

van de vijgplant volkomen afhankelijk is van de aanwezigheid der vijgwespen en omgekeerd.” 
Ze zijn volledig op elkaar aangewezen. Bij boomwurgende vijgensoorten (zoals de waringin) 
zijn de verhoudingen tussen vijg en vijgwesp nog ingewikkelder dan hier is genoemd (zie 
voetnoot ****). 
 
De Indonesische naam van de waringin, in elk geval op Sumatra, is beringin. Een schitterende 
naam die van de stam ingin= willen, verlangen moet zijn afgeleid. Beringin  betekent begeren, 
heel toepasselijk voor die koninklijke boom uit mijn kinderjaren, die voor mij minder een 
Bijbelse “boom der kennis” is, maar eerder “een boom van verlangen” of “boom der begeerte”. 

Wat daarbij voor mijn geestesoog komt, is hoe je naar die geheimzinnige kroon keek, op een late 
middag in de regentijd, luisterend naar het ruisen van de regen. Maar de liefste herinneringen 
zijn aan de schaduw onder de waringin, op het heetste uur van de dag in de verzengende zon: de 
totale rust, de diepe stilte in de roerloze schaduw. 
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Een Indische versie van Ombre mai fu, in het Indonesisch belum pernah ada bayang-bayang.  
Ooit was er een schaduw zo teder en zo liefdevol. Ik kan me nog herinneren dat daarbij als kind 
al een gevoel over mij kwam van: nu is alles goed, hier wil ik nooit meer weg. 
Helaas, in Indonesië zelf zijn bijna geen echt grote waringins meer. Wat in 1000 jaar is gegroeid, 
kan met een kettingzaag in een paar uur worden vernietigd. 
 
Anton Ripassa 

 
Geraadpleegde documentatie 
 
*)      Terug naar Negri Pan Erkoms, Meulenhoff 1995, blz. 97 
**)    L. Bruggeman, Indisch tuinboek/Tuinboek voor de tropen, Met 292 afbeeldingen door 
         Ojong Soerjadi, 1938, 3e druk Amsterdam De Spieghel/v.d. Peet 1955 
***)  Ivan Polunin, Plants and Flowers of Malaysia, Singapore, Times Editions, 1988 
****) Dr. C.G.G.J. van Steenis, Flora voor de scholen in Indonesië, Noordhoff-Kolff,  
           Batavia 1948 

 
 

 

 
 

Baliërs onder een waringinboom - ets van J.C. Poortenaar 



 14 

Uit de schoolkrant van het Kennemer College 

 

“Preview 

Van onze verslaggever Rick Dammiaans 
 
Deze Toon-je-talent-week zijn er veel verschillende talenten die aandacht krijgen. Ik wilde even 
het talent “Film”in de schijnwerpers zetten. En dan een specifiek project. Er wordt namelijk een 

echte film gemaakt. Deze film, die geregisseerd en gefilmd wordt door Joey Ripassa, zal aan het 
eind van de week te zien zijn. Wij waren wel benieuwd en daarom hebben wij voor jullie wat 
onderzoek gedaan en Joey zelf wat vragen gesteld over zijn film. 
 
Kan je een korte samenvatting geven van je film? 
Het gaat over Michael, gespeeld door Maickel Phan, die 
zijn vriendin moet redden van de maffia. Heel diep gaat 
het verhaal niet, het is eigenlijk een gewone Ninja-film 
met veel actie en ook veel komedie. 
Hoe kwam je op het idee voor deze film? 

Ik houd persoonlijk veel van Chinese vechtfilms en omdat 
Maickel Phan Chinees bloed heeft, kwam ik op het idee 
om een Ninja-film te maken. Wij zijn bij het maken van 
deze film geïnspireerd door films van Jackie Chan en 
Bruce Lee. 
Wie spelen er allemaal mee in je film? 

Er werken best veel mensen mee aan onze film. 
Natuurlijk de regisseur en cameraman Joey Ripassa en 2e regisseur en cameraman Youssef 
Boukil, want die kunnen niet ontbreken. Ook zitten er best veel acteurs in deze film. Waaronder 
de hoofdrolspeler Maickel Phan die best wel goed kan acteren; alleen heeft onze hoofdrolspeler 
nog wel eens last van lachbuien. Verder zijn er nog Mjasnik Abraamjam en Charley Mettes die 
een rol spelen. Ook gaan waarschijnlijk Gijs ten Berge, Jeremy Bijlsma en Paulo de Vries een rol 
spelen. Alleen dat hebben we nog niet opgenomen. 
Waar en wanneer kunnen we je film bekijken? 

Nou voor zover ik weet wordt het vrijdag getoond in de aula.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

werkbespreking 
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Uit weekblad “De Echo”, editie Oost 1 d.d. 17 september 2008  

Ingezonden door Lia Weijgers 

 

Adoptiebewoners in zonnetje 
 

ZEEBURG – Al vier jaar 

zetten adoptiebewoners 

van de afvalcontainers 

zich in voor het 

schoonhouden van de 

omgeving waarin de 

bakken staan. 

Het stadsdeel is ontzettend 

blij hiermee en zette ze 

daarom vorige week 

donderdag in het zonnetje. 

 
‘Eén keer in de twee jaar 
geven we een feestje voor 
de bewoners die ervoor 
zorgen dat de buurt rondom 
de afvalcontainers schoon 
blijft’, vertelt 

stadsdeelwethouder Dennis 
Straat. ‘Wij zijn hier heel 

erg blij mee. Maar het is 
jammer dat ze nodig zijn. 
Als iedereen nu zelf netjes 
zijn troep opruimt, dan 
hoeven zij dit niet te doen.’ 
‘Helaas is het zo dat vuil, 

vuil aantrekt. Wanneer er 
een doosje naast de bak 
staat, dan gooit de volgende 
bewoner ook zijn of haar 
zak ernaast zonder te 
controleren of de containers 
ook daadwerkelijk vol zit. 
De adoptiebewoners 
controleren of de container 
daadwerkelijk vol zit. 

 
Veelal is het een kwestie 
van het doosje goed 
opvouwen. Dan kan deze 
gewoon in de bak.  
Daarnaast vegen de 
bewoners ook rondom de 
bakken. Wat mij stoort is de 
onverschilligheid van 
mensen om toch hun 
spullen naast de bak te 
zetten. Natuurlijk wordt het 
vanzelf een keer opgeruimd, 
maar het zorgt wel een 
week lang voor overlast 
voor de buren.’ 
Het stadsdeel hoopt dat 
andere bewoners zich 
aangesproken voelen door 
het gedrag van de 
adoptiebewoners. ‘Wanneer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
je ziet dat de buurman jouw 
troep opruimt, hopen we dat 
het mensen aanspoort om 
het in het vervolg gewoon 
zelf te doen.’ 
In de Indische Buurt is het 
project Schoonmaakhelden 
weer van start gegaan. ‘Kin-
deren maken op woensdag-
middag de straten schoon.’ 
Straat: ‘Op deze manier 

willen wij de 
verantwoordelijkheid 
terugleggen. Kinderen 
zeggen ook tegen hun 
ouders dat zij hun troep niet 
op straat horen te gooien. 
Dit is het gedrag dat je wilt 
bereiken.’ 

 

Lia staat op de foto bij de linkerhoek van de bak. 
 

De adoptiebewoners kregen een rondleiding bij de 

stadsdeelwerf (Foto: Jan de Wit) 





WAT MOOI! 
 

nlangs had ik, tot groot plezier van Nel, een zeldzame bui van opruimwoede. 
Tussen de diverse spullen vond ik een in potlood geschreven concept voor één van mijn 
nog te schrijven verhalen voor de Waringin. Het kladje moest wel heel oud zijn, gezien 

het vergeelde papier en de vage kwaliteiten van het potloodschrift. Het stamde nog uit d tijd dat 
ik in een ernstig conflict verwikkeld was met mijn toenmalige werkgever, wat resulteerde in 
diverse rechtszaken, die in Amsterdam dienden (allemaal gewonnen).  
 
Om mij zo snel mogelijk in de stad te verplaatsen, nam ik dus een taxi. Voor diegenen die daar 
belangstelling voor hebben, kan ik verklaren dat ik die kosten kon declareren.  
Laten jullie zich ook wel eens per taxi verplaatsen in een stad als Amsterdam? Wat een 
verkeerschaos! Ik had al gauw in de gaten dat je achter een optocht/demonstratie moest blijven 
om rustig vooruit te komen. Plots ging de taxichauffeur hevig tierend op de rem staan, met als 
gevolg een pijnlijke neus voor mij. “Moet je nou es kijken, wat een kaffer (dat vond ik een nogal 

denigrerende opmerking voor donker gekleurde personen). Die kerel denkt zeker dat hij Adam 
en nog alleen in het paradijs is. Ik zal eens vragen of hij geestelijk wel in orde is.”  
Nadat hij was uitgestapt, zag ik hoe twee meter chauffeur naar voren banjerde en met de vlakke 
hand een dreun gaf op het dak van het autootje dat ons het rijden belette. Ik had medelijden met 
de desbetreffende inzittende. Even vond een uitwisseling van woorden plaats via het 
opengedraaid raampje, waarna de taxichauffeur met een zeldzaam hoffelijk gebaar de deur van 
dat autootje open deed. Een meer dan sierlijk been zette voet op de weg, gevolgd 

door een identiek tweede. Verrast wachtte ik op wat komen zou. Dat was 
niet gering! Uit het autootje kwam een niet meer zo jonge vrouw 

tevoorschijn op wie de term “beeldschoon” van toepassing was. Om met 

het natuurgebeuren te spreken: “Het is altijd weer spannend hoe een 

klein zaadje zich ontwikkelt.” Zelden heb ik zoiets perfects gezien. Als 

was ze door Leonardo da Vinci persoonlijk gemodelleerd. Zelf ben ik dan 
zo cynisch om me af te vragen hoe haar persoonlijkheid wel is. De 
taxichauffeur gedroeg zich plotseling met zeer gratievolle hoffelijkheid, 

die je eerder aantreft in een duurdere kapsalon dan op een Amsterdamse gracht. Met 
een sierlijk gebaar werd op het dak van het autootje het stadsplan uitgespreid die 
de vrouw hem had aangereikt. Met zijn hoofd wel erg dicht naast het hare maakte hij haar 
wegwijs. Welke route hij voor haar uitstippelde, wist ik niet, maar het moest wel een heel 
ingewikkelde zijn geweest gezien de tijd die ermee gemoeid was.  
Ik had niet echt haast, maar na tien minuten vond ik dat de gidsfunctie wel lang genoeg had 
geduurd. Ik gaf een voorzichtig tikje op de claxon, waarna dat ding begon te loeien als een dolle 
stier. Als gestoken schoot de chauffeur overeind, nam afscheid van de dame in kwestie en kwam 
met glazige ogen achter het tuur zitten. De claxon bleef maar doorloeien. Plotseling gaf hij een 
lel op het stuur en het lawaai verstomde. “Zo mooi zie je er maar weinig”, mompelde hij “Reken 

maar dat ik er heel wat in mijn wagen heb gehad. Het liefst had ik haar het hele stratenplan uit 
het hoofd willen laten leren en een kwartier laten nablijven voor elke fout. Ach, wat schiet je 
ermee op? Dat soort vrouwen is niet weggelegd voor een sjofele knakker. Even goed vind ik het 
wel fijn dat ze zo rondlopen. Het is weer wat anders dan Saartje met de rollers in het haar. Ik zeg 
maar zo: als je buiten honger krijgt, is het thuis goed eten.” Daar moest ik hem gelijk in geven. 

Vooral als het een rijsttafel is. Tijdens de verdere rit zat hij hoofdschuddend en in zichzelf 
brommend achter het stuur. Op de plaats van bestemming rekende ik met hem af en hij wenste 
me een prettige dag toe en zei toen nog heel snel: ”Wat was ze mooi, hè meneer?” 
 
Anton Ripassa 

O 
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HENK RIPASSA OP DE MOLUKKEN 

 

ovember 2007 ben ik voor een verblijf van 3 maanden naar de Molukken geweest. Ik 
logeerde in Ambon Stad bij een neef, bung Dick Riupassa, in de wijk Belakang Soja. 
’s Morgens na het ontbijt om 7 uur maake ik een wandeling van een uur door de stad 

Ambon. Iedere dag door een andere wijk langs de hoofdwegen. Wanneer ik moe werd rustte ik 
uit en at in een van de kraampjes langs de weg, waarvan het aanbod bestond uit o.a. soto ajam, 
mie ajam bahso en nog vele andere gerechten en koekjes.  
 
Meestentijds verbleef ik aan de kust, aan de baai van Ambon: Amahusu, Eri, Latuhalat, Serie. 
In Amahusu en Eri ging ik ’s morgens vroeg bij rustige zee met neven van mijn schoondochter 

uit vissen in een kleine prauw. De kust van Eri ligt vol rolstenen. 
Een mooi strand vind je bij Latuhalat: Santai Beach. 
Vanwege de koraalvelden is zwemmen bij Serie niet mogelijk.  
Richting Tolehu en Waai vind je mooie stranden zoals Natsepa en Suli.  
Zelfs als het regent is het druk met zwemmers bij Natsepa, waar je kraampjes vindt met allerlei 
verschillende soorten eten en waar je ook tjendol kunt drinken. 
Het weer is in november en december warm en in januari wisselvallig. 
 
Het Kerstfeest (Hari Natal) wordt daar op een heel andere manier gevierd als in Nederland.  
Om 7 uur ’s avonds naar de kerk en na de dienst thuis drinken en snoepen.  
Om 12 uur barst het feest dan los: de jongens op brommers racen door de straten, vuurwerk 
wordt aangestoken, rotjes gegooid, de straten vol rook, politiepatrouilles door de straten, het lijkt 
wel oorlog in plaats van feest. Behalve in de moslimwijken, daar is het stil.  
 
Tijdens Kerst en Nieuw Jaar worden de kerken bewaakt door de politie. 
Oudejaarsavond is het ook leuk: ’s nachts ga je naar het strand, want daar is het druk. 
Ik heb nog vergeten te vertellen dat Sinterklaas en Zwarte Piet daar ook nog bestaan! 
 
Ik ben ook op Saparua geweest. Daar is het ook bloedheet en ik zat daar ook weer de meeste tijd 
aan het strand.  
 
Voor een gewone toerist is het vredig, maar als je er maanden verblijft, merk je dat er onderhuids 
nog haat heerst. Men is weer met de opbouw van Ambon Stad bezig: ruïnes worden opgeruimd, 
nieuwe huizen opgezet, nieuwe trottoirs aangelegd.  
Ambon Stad wordt weer mooi! 
 
Tot de volgende keer maar weer! 
 

Henk Ripassa (oom Ambon) 

 

 

 

N 
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FOTOBLAD BIJ HENK RIPASSA OP DE MOLUKKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plaats waar hij meestentijds vertoefde 

Pantai Haruku Strand Eri 

Henk Ripassa, oom Ambon 
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MIJN BIJBAANTJES 
Albert Heijn 

 
Mijn eerste bijbaantje was bij de Albert Heijn. Ik was net 16 en verdiende mijn zakcentje met 
iedere zaterdag vakken vullen. 
Heel simpel, heel rustig en heel 
saai zou je denken. Niets was 
minder waar. Mijn grootste 
avonturen heb ik beleefd in de 
Albert Heijn. De baas was een 
grote lul en de assistent-filiaal-
manager was echt een schatje. Ik 
heb gewerkt in Amsterdam-Oost, 
een buurt waar veel buitenlanders 
wonen. Dat is de voornaamste 
reden waarom het zo avontuurlijk 
was. De dag begint met het vullen 
van houdbaar en ik had dan altijd 
het pad met de cosmetica. 
Vervolgens kwam de vrachtwagen met vers binnen en mocht ik de zuivel bijvullen. Aan het eind 
van de dag moesten we de winkel vegen en poetsen en daar ging het een keer flink mis. Iedere 
avond wordt de winkel gepoetst met een machine. Die vul je met water en net zoals met een 
dweil poets je daarmee de vloer. Helaas had een van mijn collega’s in het afgesloten magazijn 

een slang met water in de machine gedaan en was vervolgens vergeten om terug te gaan om de 
kraan dicht te draaien. Die machine bleef dus maar vollopen en niemand die daar wat aan deed. 
Het was zaterdagavond, de winkel ging sluiten, iedereen ging naar huis toe en de kraan bleef 
maar openstaan. Tot maandagmorgen, toen de baas ’s ochtends wilde openen.  
De hele winkel stond blank.  
 
De Tuinen 

 
Als verkoopmedewerkster werkte ik in 
De Tuinen, een drogisterij aan de 
Amsterdamse Kalverstraat. Een winkel 
waar je een totaal ander publiek had dan 
in Amsterdam-Oost. Hier kwamen de 
toeristen. Dit was de winkel “zien en 

gezien worden”. Ik was 18 en sprak 

nooit met toeristen, maar op dat moment 
wel. Ze vertelden mij al hun 
lichamelijke problemen en wilden 
allemaal een natuurlijke remedie 
daarvoor. Eén toerist had wel een hele 
aparte vraag. Of we viagra hadden. Nee, 
niet echt. Wel lustopwekkende maca 
(een kruid dat je jeweetwel… je snapt 

het al). Ja, maar het was voor een vriend van hem en die had het echt nodig. Of ik toevallig 
iemand kende die het verkocht. Nee, ook niet. Of ik een telefoonnummer had van iemand die 
iemand anders kende die het verkocht …  
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Toeristen zijn ook wel eens lastig. Ik heb die man met het adres van de apotheker de winkel uit 
gezet en hem veeeeel succes gewenst met het zoeken naar Het Beroemdste Wonderpilletje Voor 
Mannen Met Erectieproblemen. 
 

Gauchos 

 
Mijn eerste ervaring in de horeca. Ik werkte als bedieningsmedewerkster in een Argentijns 
Grillrestaurant aan het Vrijthof in Maastricht. Een superchic restaurant met een open keuken en 
een prachtig uitzicht op het plein. Daar ging veel mis. Ik bracht sausjes veel te laat, ik bracht eten 
naar de verkeerde tafel, ik liet eten over iemand vallen, ik vroeg aan mensen of ze een toetje 
wilden terwijl ze het hoofdgerecht nog niet eens op tafel hadden, ik verbrandde m’n arm aan een 

spies van 210 graden Celsius. Het was dus niet saai. Een keer was het zelfs helemaal niet saai. Ik 
werkte net een week bij 
Gauchos en er was een 
vrijgezellenfeestje in ons 
restaurant. De vrijgezel, een 
jonge knul, niet veel ouder dan 
ik, moest van z'n vrienden in 
Gauchos-werkkleding achter de 
bar staan en aan alle gasten 
drankjes serveren. Zijn vrienden 
gingen hem plagen en irritant 
doen, waardoor die vrijgezel 
met ijsblokjes ging gooien door 
het restaurant. Niemand zei er 
wat van. Allereerst zou de 
vrijgezel gaan trouwen met één 
van de familieleden van de 
manager en ten tweede gaf hij 

veel geld uit. Aan het einde van de avond is die jongen verder gaan feesten in de stad, met zijn 
Gauchos-werkkleding nog aan. Onze manager vond het goed, want gratis reclame is ook 
reclame. 
 
Celine van der Burg 
 

 

OP TWEE TEKEN 

 
Twee teken uit een paardedeken 

Verhuisden naar ’t behang. 
Dat was niet bijster goed bekeken, 

Het duurde ook niet lang. 
In één klap zijn ze daar bezweken 

Door menselijke hand 
En vormen nu voor andere teken 

Een teken aan de wand. 

 

Anton Ripassa haalde dit pretgedicht uit de bundel 

“Dicht Erbij”van Theo van de Leur 
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KRABBELTJES VAN SABRINA 
 

Ik heb afgelopen jaar meegewerkt aan het kunstproject van een vriendje van me, Lichelle vd 
Ende. Hij vroeg in 2007 of je afstand wilde doen van een geliefd kledingstuk. Hij zou dat 
verwerken tot een nieuw kledingstuk. Opening was februari 2008. 
Ik heb een kledingstuk gekozen dat ik in 1965 van mijn schoonmoeder heb gekregen. Uit 
Antwerpen een vestje met hartjes. Hij is nooit sleets geworden, alleen maar korter en ik voelde 
me er erg mooi in. Met de veranderende mode kon ik het toch steeds aantrekken, dus maakte het 
me niets uit. Na 44 jaar het truitje in bezit te hebben gehad, kostte het me toch veel moeite eer 
afstand van te doen. Lichelle heeft een boekje gemaakt en een mooie video-opname. Op de 
eerste foto zie je me kijken naar mijn tekst met foto met het vestje/truitje aan. Lichelle had zelf 
een graffiti-jas en je ziet me op foto 2 met mijn naam op zijn jasje bij de opening. 
 

 
Bij een opening hoort champagne. De champagne-lady schenkt Sabrina champagne. Haar dress 
is zo versierd dat er overal rondom haar champagneflessen geplaatst kunnen worden en flutes. 
Zeer feestelijk. Deze dame is om haar champagne ook te huur!!! Niet voor andere doeleinden. 

 
Kunstwerk van Lichelle vd Ende, iedere keer 
weer een feest met deze kunstenaar 
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Wat vroeg … 

 
Sinterklaas was wel erg vroeg dit jaar. Zijn intocht maakte hij op 2 augustus 2008 op de Gay 
Pride in Amsterdam. Letten jullie wel even op de functie van de mijters van zijn gevolg? Mijters 
multi-functioneel. 
De foto met bus? Dit zijn de toeristen die hun ogen uitkeken op ons jaarlijkse gay-feestje!!! 
 

 
Zeer slechte tijden 

 
Ik heb echt nooit naar GTST gekeken. Mijn vriendin Gonda is een paar jaar geleden een nieuwe 
relatie aangegaan met de kunstenaar Peter Blokhuis. Peter is zeer goed bevriend met meneer 
Harmsen en Nora (zijn zeer jonge vriendin). Helaas is meneer Harmsen niet meer onder ons. Hij 
werd begraven op de dag dat sinterklaas bij ons zijn entree maakte op Scheveningen. Daar 
meneer Harmsen langs ons/zijn theater De Appel werd gereden, zaten de begrafenisstoet en de 
volgelingen van de Sint elkaar zeer in de weg. Gelukkig is alles goed gekomen. Meneer Harmsen 
is waardig weggebracht en de Sint heeft met zijn gevolg zijn weg kunnen continuëren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Meneer Harmsen op zijn trouwdag met zijn Nora 

(nu dus jong weduwe) 

Sabrina met meneer Harmsen in goede 

tijden 
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CASPERS PRIJS 
 
In januari ontving Casper een brief van de redactie van Donald Duck, waarin hem werd 
medegedeeld dat hij de jubileumwedstrijd voor het zelf ontwerpen en tekenen van een voorkant 
van het blad, had gewonnen. De aankondiging in het blad zelf zag er zo uit: 

 
 
Het ontwerp werd door een echte Disney-tekenaar getekend en zag er uiteindelijk zo uit 
 
 
 
 
 
: 
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HET FIJNE CUBA, OFTEWEL LA GUAPA CUBANA 
 
Eindelijk van school, eindelijk uit de dagelijkse sleur, tijd voor een feestje want het is 
meivakantie!!J!! Mijn meivakantie is helemaal top want we gaan naar Cuba!!! 
Cuba, het land van muziek en auto. Cuba, het land van de sigaren!! Daar ga ik heen, en het beste 
is dat ik de reis grotendeels betaal. Nee, ik ben geen slaaf… MAAR EEN WINNAAR!! Ik betaal 

de reis van een reischeque van  €4500,- die ik heb gewonnen met een tekenwedstrijd van Donald 
Duck. Ja, er was een wedstrijd omdat Donald Duck 55 jaar bestond, je moest zelf een voorkant 
voor Donald Duck ontwerpen. En de deskundige jury heeft besloten, van de duizenden 
inzendingen dat de mijne de beste was. Goed, hè? En als vakantieland koos ik Cuba (waarom 
weet ik niet meer).  
 
Welkom in Cuba. Cuba, het land van muziek en oude auto’s. Cuba, het land van de sigaren. Ja, 

dat klinkt geweldig, maar er heerst veel armoede. Gelukkig zijn mijn ouders zulke gulle mensen 
en hebben we veel mensen veel geld gegeven.  
 
We hebben ook veel gedaan, maar ik vertel alleen de hoogtepunten anders staat de bladzijde hier 
helemaal vol. In Cuba zwem je veel, dat moet wel, anders droog je uit en zie je eruit als een 
verschrompelde mandarijn, die drie uur te veel in de volle zon heeft gelegen, tussen honderden 
andere mandarijnen midden in de woestijn omdat ze onderweg uit een vrachtwagen zijn 
gevallen. Zo zie je eruit maar wel groter. Ik meen het serieus, in Cuba hebben ze een rode boom 
die altijd vervelt, daarom heet de boom de “toeristenboom”, omdat toeristen in Cuba ook rood 

zijn en vervellen.J 
 
We hebben lekker gegeten, zoals garnalen, Mexicaanse rijst, rauwkost en varken aan het spit (ik 
heb dat niet gegeten want ik ben vegetariër).En de natuur is daar prachtig. Mijn beste 
hoogtepunt, en ik raad het iedereen aan, zwemmen met dolfijnen! Dat is zo leuk, je zwemt met 
ze, je staat op hun neus te surfen of ze trekken je voort.  
 
Ik hoop dat jullie door dit kleine stukje overtuigd zijn geraakt. Maar het is al een half jaar 
geleden dus ik weet het niet meer zo goed, maar de hoogtepunten zal ik nooit vergeten. 
 
Casper Benschop 
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ijn broer Casper heeft vorig jaar de hoofdprijs gewonnen in de Donald Duck-
ontwerpwedstrijd. Het was een reischeque van Djoser Junior; dat is een 
reisorganisatie. Casper mocht uitkiezen waar we naartoe zouden gaan.  

We reisden met 12 volwassenen en 14 kinderen in een groep. Het was in de meivakantie. 
 

Cuba is heel mooi. Het leukste was dat 
ik drie keer heb paardgereden. En het 
zwemmen met dolfijnen natuurlijk. Ik 
ben gek op paardrijden en zit zelf ook 
op ponyrijles. Ik spaar voor een eigen 
pony, samen met een vriendin. Verdere 
hobby’s van me zijn judo en ik zit op 

gitaarles. 
 
Wat ook heel leuk was, was dat ik 
tijdens een wandeling langs koffie- en 
tabaksplantages anderhalf uur lang met 
een puppie op mijn arm heb gelopen. 
Hij volgde ons vanaf het beginpunt van 
de wandeling, maar omdat hij zo klein 

was moest hij heel hard rennen om ons bij te houden. Dat was natuurlijk heel vermoeiend voor 
zo’n klein beestje. Toen heb ik hem opgetild en is hij op mijn arm in slaap gevallen. Op de 
tekening zie je hoe dat er ongeveer uit heeft gezien.  
 
Natuurlijk hebben we nog veel meer meegemaakt, maar daar heeft Casper al over geschreven. 
 
Ik wil ook nog vertellen dat we op een keer (hier in Nederland) bleven eten bij vrienden van mijn 
ouders. En weet je wat we daar als toetje kregen? Doerianijs! Ik vond het vreselijk, wat een 
lucht!  
 
Allemaal de hartelijke groetjes van Doortje Benschop 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
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VAKANTIE CALIFORNIA 2008  
 

it jaar zijn Joyce en ik na 11 jaar weer eens op vakantie naar California geweest.  
“Werd tijd”, vonden de ‘broertjes’. 
We hebben er een heerlijke tijd doorgebracht met veel zon en warmte en …(het voornaamste) in 

aangenaam gezelschap, maar te kort: “slechts” 4 weken. We waren de laatste jaren langere 
vakanties gewend in Indonesië. Ook in California was het weer (natuurlijk) zeer ‘genietbaar’. Gemiddeld 

zo’n 28-30ºC. Wat viel het tegen toen wij weer voet zetten op Nederlandse bodem. Wij kwamen aan op 
Schiphol bij 13º (het was begin oktober!). Zo’n temperatuursverschil doet wel een aanslag op je 
weerstand: we waren prompt allebei snipverkouden. 
 
Tijdens onze vakantie hebben wij ook het 45-jarig bestaan van het blad “De Indo” meegevierd., 
Waar ook de Nederlandse consul de heer Maurits Beltgens aanwezig was. 
“De Indo” is het officiële orgaan van “Het Indo Community Center De Soos Inc.”, de Indische 

vereniging, die in het verleden allerlei evenementen organiseerde: sport, toneel, picknicks en natuurlijk 
dansfeesten. Het aantal abonnees van het blad telt wereldwijd ca. 2600, waarvan ca. 600 in Nederland. Ik 
ben ervan overtuigd dat bovenstaande activiteiten de immigranten geholpen hebben bij het inburgeren in 
de Amerikaanse samenleving.  
Het is mij opgevallen dat de mensen in Amerika zonder probleem van het Nederlands in het Engels 
overgaan en omgekeerd en dat soms midden in een zin. Eigenlijk niet zo verwonderlijk als je meestentijds 
op het werk, op school en je omgeving in het Engels converseert en alleen in eigen kring Nederlands en 
soms ook Indonesisch kunt spreken. Zoals ik al eens eerder schreef leidt dit soms tot grappige 
samenvoegingen zoals ‘carpijt’ en ‘hazig”(heiig in ’t Nederlands en hazy in het Engels). Zo hoorde ik een 
Indische dame met vakantie in Nederland door de telefoon aan haar man in Amerika zeggen: “If you 

don’t pay the rent, ta’ jitak jouw kop.” (Als je de huur niet betaalt, krijg je een klap op je kop). Engels, 

Indonesisch en Nederlands door elkaar, Indischer kan het niet. Of hebben jullie ooit gehoord van “werken 

met lange tanden”? Helaas zal dit mengtaaltje op den duur verdwijnen; ook in Nederland zal met de 
oudere generatie het ‘Petjok” uitsterven. Toch is het zo dat Lilians zoon bij een Amerikaanse 

luchtvaartmaatschappij die ook op Nederland vliegt, als steward (flight attendant) is aangenomen omdat 
hij het Nederlands machtig is. 
 
Tijdens onze vakantie werd mijn jongste broertje 65. Leuk dat wij dat konden meevieren! 
De party werd gehouden in en om het huis van Lilian, René’s vriendin. Een mooi groot huis met tuin 

rondom en een zwembad in de achtertuin. Over een deel van het zwembad werd een plankier gelegd, 
waarop Lilians dansgroep diverse dansen uitvoerde: Hawaiiaanse, Tahitiaanse, Afrikaanse en de 
Indonesische ‘tari piring’. Jennifer, René’s dochter, was een van de danseressen. Dankzij de ruime tuin, 
konden veel gasten worden ontvangen. Het was nl. een combinatie-feest, want ook Susan Jongejans 
vierde haar verjaardag, dus een deel van de gasten was er voor haar. Het werd een geanimeerd feest. Mèt 
diner, uiteraard! 
 
Jennifer is een getalenteerd tekenaar en schilder en heeft al heel wat schilderijen gemaakt. 
Tijdens een krijttekenwedstrijd heeft ze o.a. de ingevoegde tekening gemaakt vanaf een foto van haar 
vader met haar als klein meisje. 
 
René en ik zijn 3 dagen naar Las Vegas geweest. Wat een belevenis! Uiteraard hebben we gegokt en 
gelukkig heel weinig verloren. We hebben vooral rondgewandeld en gekeken in de diverse casino’s 

(waarvan sinds ons laatste verblijf in 1997 heel wat bij gebouwd zijn). Het interieur van een ervan, de 
Eiffeltoren, was ingericht als een Frans dorpje, met knusse steegjes en dito restaurants. Weer een ander, 
The Venice, was ingericht als Venetië met kanalen en gondels. 
En dan te beseffen dat Las Vegas een stad is, gebouwd midden in de woestijn. 
 
Al met al hebben we een heerlijke vakantiemaand gehad en uiteraard zijn de dames ook aan hun trekken 
gekomen in de diverse malls! 
Wie weet komen we er nog een keer terug! (Lot gekocht!!) 
 
Ernst Ripassa 

D 
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FOTOBLAD 1 BIJ VAKANTIE CALIFORNIA 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In de bergen bij Azussa 

Op de party van De Indo - vlnr Vic, Ernst en René staan 

achter hun respectieve partners Ethne, Joyce en Lilian 

De 2 'hoofdjarigen', René en Susan, Fransie 

was helaas niet aanwezig en Moises wilde 

niet op de foto 

 

'Tari piring', een v.d. uitgevoerde dansen.  
Eerste v.l. is Jennifer 
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FOTOBLAD 2 BIJ VAKANTIE CALIFORNIA 2008 
 

 

René met zijn inderen Aren en Jennifer 

Lilian danst op een Hawaiian lovesong 

speciaal voor René 

En natuurlijk werd er ook nog  lekker 

gegeten! 

Het betere werk: “stoepkrijten” ala 

Jennifer 

Lilian met 

Bria, het 

liefste 

hondje 

van de 

heeeele 

wereld 
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Dit artikel is tot stand gekomen door her en der informatie 

in te winnen en op te zoeken. Deze informatie is met eigen 

teksten aaneengesmeed tot een alleszins 

aanvaardbaar verhaal, dat de natuurlijke feiten 

geen geweld aandoet. 

 

Anton Ripassa 

 
 

 
Nel en ik wandelen nog al eens door Oranjewoud bij onze woonplaats Heerenveen. Elk 
jaargetijde heeft daar zijn eigen charmes, maar in het voorjaar zijn wij extra alert op de 
veranderende natuur. Er hangt dan een verwachtingsvolle sfeer en wij kijken uit naar de eerste 
zwaluw en stinzenplant. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Sneeuwklokjes maken nog geen 
voorjaar. Maar zien wij eind februari en vooral in maart klein hoefblad en speenkruid in bloei 
staan, dan is het vroege voorjaar voor ons een feit. 
Wij genieten van de gele veldjes aan de zonzijde van de sloten. Ze staan behaaglijk in de luwte, 
zich koesterend in de lage voorjaarszon. Speenkruid staat daarbij op de meest beschaduwde 
plekjes. Als heldergele zonnetjes (klein hoefblad) en glanzend gele sterretjes (speenkruid) geven 
ze de slootkant een gouden toets. 
 

Het klein hoefblad is een ware pionier. Uit de knoppen in de wortelstokken 
schieten de bloeistelen omhoog. De goudgele bloemhoofdjes (de zonnetjes 
dus) staan op korte steeltjes, die met roodachtige schubben zijn bedekt. De 
stengels zijn ragfijn behaard. Ze staan meestal in groepjes bijeen, die zich 
aaneen rijgen tot velden. Wij treffen ze doorgaans aan op kale 
braakliggende grond op klei-, zand- en leembodem. Maar ook op de steile 
dijkhellingen zagen wij ze in polletjes bloeien. Een fascinerend gezicht, 
mede door de lange schaduwen die door de lage zon op het talud 
geprojecteerd werden.  

Tegen het einde van de bloei komen de bladeren tevoorschijn. Het zijn rond hartvormige, 
getande bladeren die wel 25 cm hoog kunnen worden. Van onderen zijn ze viltig wit. Kleine 
pluisbolletjes zijn geen zaadbolletjes van eventuele mini-paardenbloemen, maar die van het 
uitgebloeide klein hoefblad! 
Last van een opkomende vroege voorjaarshoest? Volgens zijn Latijnse naam (Tussilago farfara) 
heeft de plant een hoestverdrijvende werking. 
 
Net als het klein hoefblad is ook het speenkruid een 
overblijvende plant. Zijn Latijnse naam (Ranunculus ficaria) 
duidt erop dat de wortelknolletjes de vorm van een vijg 
hebben. Wij vinden de Nederlandse naam toepasselijker. Onder 
de grond bevindt zich duidelijk een trosje speentjes. 
De bladeren zijn glanzend groen, hartvormig en bevatten veel 
vitamine C. Maar pas op, want tijdens de bloei ontstaat een 
scherpbrandend sap, protoanemine, dat giftig is voor mens en 
dier. Dit sap bevindt zich vooral in de wortelstokken en de 
broedknolletjes. Deze knolletjes zitten in de oksels van de bladeren. Het zijn kleine plantjes in 
bolvorm die op de grond vallen en zodoende voor nieuwe kiemplantjes zorgen.  



 29 

Speenkruid is een zeer algemene plant op stikstofhoudende grond. Bij zonnig weer zorgen de 
bloemetjes van het speenkruid voor de goudgele sterretjes. Tijdens donker weer blijven de 
bloemetjes dicht. 
In mei gaat het plantje in diepe ‘zomerslaap’. De blaadjes vergelen en verdwijnen. Een dikke 

twee maanden kunnen wij van hen genieten, van klein hoefblad en van speenkruid. Zij banen de 
weg en laat daarna de grote scharen van kleurrijke voorjaarsbloeiers maar komen. 
Kunnen wij ook dáár weer van genieten … 
 

 
 
 

OPWARMING VAN DE AARDE!  
 
Zoals bekend wordt onze aarde steeds wat warmer en de verwachting is dat Nederland t.z.t. het 
klimaat van Zuid-Frankrijk zal krijgen. 
 
Wie schat mijn verbazing toen tijdens onze vakantie in 2007, wij in een supermarkt in Sukabumi 
merkten dat een Chinese rijsthandelaar van een soort voorspellende of vooruitziende blik 
getuigde, door de verpakking van zijn rijst daaraan aan te passen? Hij verwachtte kennelijk dat 
t.z.t. de boeren in ons land ook rijst zullen verbouwen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernst Ripassa 



 30 

ZONDAG IN BATOE 
(een herinnering uit de vorige eeuw) 

 
oeder Willemse bespeelde het orgel tijdens de diensten in het protestantse kerkje in 
Batoe (1938-1942). Er werd een beroep op haar gedaan om het nonnenkoor te 
begeleiden toen de katholieke kerk tegenover ons huis klaar was.  

Bijna dagelijks klonken, afwisselen, door het hele huis liederen van Johan de Heer, psalmen of 
Latijnse en Gregoriaanse missen. Als het protestants dameskoor bij ons oefende, was ’t voor mij 

feest! Natuurlijk als eerste m’n neus achterna en voorproeven wat de kokkie voor bij de thee had 

gemaakt: pisang goreng, poffertjes, kolak pisang, ongol-ongol, getoek, kelepon etc. 
 
Het gebeurde vaak dat na de zondagsdiensten enkele kerkgangers en hun kroost meekwamen om 
bij ons te praten en te lunchen (dat was natuurlijk een nassi-hap). Het was voor hen, die van ver 
waren gekomen uit Poedjon, Doengo, Selecta meteen een uitstapje en voor mij en mijn vrienden 
een soort verjaarspartijtje. 
 
Onze tuin bood vele mogelijkheden om te klimmen in de fruitbomen (bijvoorbeeld klengkeng, 
een soort lychee waarvan de trossen in mandjes werden ‘beveiligd’). 
Volop plukken van de djamboe aer en de moerbeien en kedondong of het visjes vangen met een 
mand uit de vijver of, nog leuker, uit de kleine kali achter het huis.  
De stopflessen met koekjes en trommels met kroepoek stonden uitnodigend op de tuintafel in de 
schaduw van een reusachtige bougainvillea. 
 
Ook de bedelaars wisten dat Moeder Willemse het te druk had om op te letten of ze de ene of de 
andere bedelaar al dan niet iets uit haar sleutelmandje had gegeven. Daar had zij iets op 
gevonden: iedere bedelaar die toch het hek door kwam, kreeg te horen: “Jullie kunnen bij de 

warong van Boh Wongso een lekker hapje krijgen.” Dit was voor zo’n twintig bedelaars snel 

bekend en de warong had klandizie. 
Al gauw kwam bij mij ’t idee op om na ’t spelen met mijn ‘visite’ ook eens aan te schuiven in de 

warong. Daar zaten wij dan, in onze zondagse kleertjes, de jongens in matrozenpakjes, de 
meisjes met grote strikken in ’t haar, op z’n paasbest tussen de bedelaars die heerlijk slurpen aan 

’t smikkelen waren. Het was sajoer rawon uit een pintjoek met een lepel van gevouwen 

pisangblad. Ook kreeg je er een stukje empal bij met wat sambal. Dat was smullen! 
 
Toen wij na een half uurtje weer in de tuin aan het spelen waren, werden wij aan tafel geroepen. 
Daar zaten wij dan, maar nu aan en keurig gedekte tafel met witte servetten, vingerkommetjes en 
glanzend bestek. Keken elkaar tersluiks aan en begonnen met lange tanden te eten. 
Moeder Willemse is er nooit achter gekomen wat daarvan de reden was. 
 
Yvonne Noordam-Weijgers 

Ingezonden door A. Weijgers-Honken Ogelwight 
 
 
 
 
 
 
 

 

M 
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ij moet ook weer eens wat schrijven voor de Waringin.’ 

Toch knap hoe ik deze opdracht jarenlang heb weten te negeren, met een schuldgevoel 
weliswaar, maar waarom komt die deadline ook altijd zo plotseling? 

Nu, echt op de valreep, klim ik toch nog in de pen.  
 
Volgens mij heb ik voor het laatst iets geschreven in 2006.  
Ik had toen net in de zomer mijn diploma gehaald aan de PABO en was een 
paar maanden aan het werk op ’t Koggeschip in Amsterdam Geuzenveld. 

Inmiddels werk ik daar al 2,5 jaar, nog steeds in groep 1/2a. Het 
werken met kleuters is heel bijzonder, lonend, maar ook 
inspannend. Erger nog dan oudere kinderen en volwassenen 
lijken zij gevoelig voor weersomstandigheden, vermoeidheid en 
op stapel staande feestdagen: het stormt regelmatig in onze klas. 
De ontwikkelingen die zij doormaken zijn reusachtig. Het ene 
moment kunnen ze nog geen schaar vasthouden, het andere moment leren ze andere 
kinderen hoe ze een knutsel in elkaar moeten zetten, met alle knip-, vouw- en plakstappen die 
daarbij horen. Het is geweldig om mee te maken dat een anderstalig kind een perfecte constructie 
in het Nederlands gebruikt of een nieuw woord ‘proeft’. Of dat een kind opeens zijn handjes niet 

meer nodig heeft om een aantal te tellen, maar in één keer ziet dat er zes of acht of tien 
voorwerpen op tafel liggen.  
Mijn leven op school bestaat uit dit soort wonderen. Ja, ik ben een gelukkig mens. Op deze 
school, in mijn klas met op één na alleen maar anderstalige kinderen, voel ik dat ik ertoe doe. En 
in deze wijk, onderdeel van Amsterdam Nieuw-West, voel ik dat ik nog een bijdrage kan leveren 
aan het vergroten van het gevoel van eigenwaarde van de bewoners. En het gevoel dat zij een 
toegevoegde waarde kunnen leveren aan onze maatschappij, juist omdat ze meer talen beheersen, 
zich tussen meer culturen bewegen. Inmiddels ben ik met een vriendin plannen aan het maken 
voor projecten op scholen in Nieuw-West die zich hierop richten.  
 
Het is altijd aandoenlijk zoals ik als juf wordt ontvangen bij de kinderen thuis. Huisbezoeken 
horen bij ons werk. De moeders zijn er niet altijd tevreden over hoeveel ik eet en afgelopen 
maandag werd ik zelfs gevoerd omdat het moeder niet naar de zin was. Gelukkig hoefde ik de 
berg schapenvlees die ze voor me had klaargemaakt niet op te eten. Dat ik vegetariër ben, kon ze 
niet begrijpen, maar wilde ze toch wel accepteren.  
 
Overigens werk ik maar 2 dagen op deze school. De andere dagen heb ik mijn eigen bedrijf 
Foreign Affairs Communicatie- en Taaltrainingen. Fijne combinatie. Ik denk dat vijf dagen in het 
onderwijs me te intensief zou zijn.  
 
Wat zal ik verder schrijven over dit jaar? Een van de hoogtepunten voor mij was wel de handkus 
van Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, mijn favoriete Nederlandstalige band. 
Geweldig toch?  
En dan de geboorte van een nieuw nichtje in Kees’ familie, Lorin, in maart van dit jaar. Zij is het 
zusje van Senna, die in 2006 plotseling overleed. Ook hier geldt dat wonderen de wereld nog niet 
uit zijn. 
De reis naar Cuba was natuurlijk een fantastische gebeurtenis. Na deze reis won Casper nog een 
fiets met een kleurwedstrijd. Doortje ook blij, want zij mag erop fietsen.  
Sommigen zullen de volgorde van deze opsomming bevreemdend vinden. Je moet er ook maar 
geen waardeoordeel aan hangen, maar ik ben nu eenmaal een grote fan. Daar schrijf ik nog wel 
een keer over. Beloofd! 
 
Wendy Ripassa 

J 
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DE NEDERLANDSCHE BANK 

 

et is 21 augustus 2007. 
Al drie jaar lang rijd ik langs een groot gebouw als ik de stad in ga, maar ik had me 
nooit afgevraagd wat het precies was. Totdat ik een keer bij De Nederlandsche Bank 

moest zijn. Mijn oma ging verhuizen en had nog wat Nederlandse guldens over. Die wilde ik 
graag inwisselen voor euro’s. Dat kan gelukkig nog tot 2010. 
 
Ik keek in de telefoongids en op de kaart waar ik precies moest zijn en op een zonnige ochtend 
pakte ik de fiets en reed naar het centrum. Weer kwam ik bij dat grote gebouw en verdorie, dat 
was dus De Nederlandsche Bank. 
 
Ik zette mijn fiets neer en zocht de ingang. Buiten stonden twee Marokkaanse mannen die niet zo 
blij naar me keken, vast geen medewerkers van deze bank. Ik liep naar binnen en keek eventjes 
om me heen. Ik had rijen mensen verwacht in deze ruimte. Dat was niet het geval. Wel zag ik 
een aantal mannen in een prachtig pak en een vrouw bij de balie achter driedubbel glas (als het 
niet meer was). Ook zag ik overal om me heen camera’s en het zou me niets verbazen als dit een 

van de meest beveiligde plekken in Nederland is. Ik liep naar de vrouw achter de balie en 
vertelde haar dat ik een paar Nederlandse bankbiljetten had, die ik wilde omwisselen in euro’s. 

Ze gaf me een papiertje dat ik mocht invullen met een prachtige duur versierde (waarschijnlijk 
onbetaalbare) aan een ketting vastgemaakte pen. Ik moest m’n gegevens invullen, zweren dat de 

biljetten echt waren (ik vertrouw oma wel) en het papiertje ondertekenen. Ik vulde alles keurig in 
en liep weer terug naar de balie. De vrouw zei dat ik door mocht lopen en ik liep een gang 

binnen met nog meer camera’s en daar werd ik geholpen door een man, 

achter een andere balie. Ik moest hem mijn papiertje geven, de biljetten en 
mijn identiteitskaart. Hij bekeek de biljetten, stopte ze ergens in en keek 
toen naar mijn identiteitskaar. “Nog gefeliciteerd met je verjaardag!”, zei 

hij. “Ja, dank u wel”, zei ik daarop. Wat zijn ze er aardig. 
“U krijgt voor 60 gulden 26,80 euro.” “Prima”, zei ik. Hij gaf mij het geld 

en ik mocht weer door de deur de gang in, waarna ik terechtkwam bij de 
vrouw achter de balie. Ik zei haar gedag en liep het gebouw uit, dit keer 
26,82 euro rijker. 
 
De Nederlandsche Bank, wat een ervaring, wat een beveiliging en wat een 

mooie pen! De volgende stap is eens een bezoekje te brengen aan de Europese Centrale Bank in 
Frankfurt. Eerst nog een mooie smoes verzinnen om daar binnen te komen. 
 
Celine van der Burg 

H 



 33 

VAKANTIE DAGBOEK VAN SABRINA 

20 juli – 26 juli 2008 

 

ow! Bij aankomst op 20 juli. 
 
De familie is er al. Te gek. Na een geweldige rit en een voorspoedige ook (het is 
het zwarte weekend) een te gekke aankomst. Het grootste onderkomen tot nu toe. 
Champagne! We vieren het leven.  

 
Manger et après?! Tour door het huis, landhuis, kasteel? Na een lange tijd (!) heb ik het idee dat 
het iedere keer verdwalen zal zijn.  
 
Heerlijk geslapen. Al zijn we met 13 mensjes, wat een ruimte. Je moet moeite doen elkaar te 
ontmoeten en dus spreken we collectief tijden af pour le Petit déjeuner, le déjeuner, le diner et le 
soiré. Het lukt! 
 
Vandaag, 23/7, weer mooi weer. Begonnen met Carmina Burana van Carl Orf. Kan de dag niet 
sprankelender aanvangen? Vandaag hebben we ons niet aan de afspraak gehouden van 9.30 uur 
ontbijten. Iedereen was zeer bijtijds op. Alhoewel we continurooster hebben van de magen 
vullen, had iedereen een grote trek. In plaats van 9.30 uur was het einde van het ontbijt om 9.30 
uur. De gastheer en zijn gade zijn nu op pad (10.00 uur) om weer voor de fourage te zorgen, 
hoewel we moeten bekennen dat er maar geen plek komt in onze koelkasten en ijskasten. Geen 
probleem, we mogen sjoemelen met onze gewichten zolang het maar voor een week is. La 
madame pour nettoyer est là. Ik heb een klein wasje aangedaan. Rebecca heeft haar vader ff voor 
zich en samen spelen ze jeu de boules. 
 
Het is heerlijk, gezellig en zeer harmonieus. Drie zoons die zich hebben uitgebreid tot een 
familie van 13 personen. Als stadsmens heb ik de muziek hard aan, wat in de stad niet kan 
zonder anderen jouw smaak ongevraagd te presenteren. Zelfs hier tussen de 13 mensen 
schommelt het niveau tussen eerdergenoemde Carl O, André, Frank en Piazzolla.  
 

W 
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Toch heeft zich in dit Nirwana een ramp voltrokken. Dachten we dat Cor (mijn zwager) een 
grapje maakte, nee hoor, de gaten in de couture van zijn vrouw zijn niet trendy of cool, maar 
opzettelijk veroorzaakt door ….. de mot! Zo zie je, ieder voor heeft ook zijn tegen. Dit minpunt 

was niet te verwachten. 
 
Rebecca krijgt een dictee van haar vader aangeboden. Moeilijk hoor, waarom peer in het 
meervoud peren wordt. Die klinkerdief toch! 
 
Het leven is mooi en verrassend. Van de omgeving nog niets gezien. Hoeft ook niet. Het prettige 
met en onder elkaar is me meer waard. Zij veranderen en de natuur, ach, blijft hetzelfde en 
verandert natuurlijk onder invloed van de seizoenen. 
 
24/7: Ik word een uur later wakker dan thuis. 6.30 uur. Te vroeg!! Ik hoor de vogels, de hond op 
de achtergrond, een vliegtuig brengt zijn passagiers naar ander (verdere?) oorden. Kon het leven 
altijd maar zo makkelijk zijn of is dit makkelijke al een vergevorderd doel?  
 
De krant van gisteren bracht natte beelden van ons landje. Hier ben je blij dat het “jouw beurt” 

is. Mag je huid even uitrusten door zich te onttrekken aan dat gele goud, dat van boven af 
verwent of geselt.  
 
De kinderen zijn lief en zeer gezellig. Ze genieten van alles rondom het landhuis. Ikzelf heb bij 
de kleine vrienden nog geen dip kunnen ontdekken. Zelfs kleine kibbelpartijen hebben nog niet 
hun entree gedaan in dit Nirwana. 
 
Gisteren voor het eerst jeu de boules gespeeld. Sabine won, maar ik was zeer tevreden over 
mezelf. We hebben de 13 punten net gehaald voor dat totale duisternis (niet helemaal waar) ons 
het spel wat moeilijk maakte. 
 
Ik verheug me op de twee dagen die ons nog staan te wachten. Een feest als ik met manlief een 
heel weekend over de thuisreis kan doen met het vooruitzicht op een week onze kleinzoon. 
Hijzelf neemt nog een vriendje te logeren mee, zodat de werkende ouders en opa en oma een 
geluksfactor hebben. 
 
25/7: La France pleut, omdat we morgenochtend vroeg weggaan? 
 
Vanmorgen als 3 Haagse vrouwen boodschappen gedaan. Koffie gedronken en boodschappen 
gedaan bij Atac. Heb ik de airconditioning maandag als negatief ervaren, vandaag was het een 
zegen. Hoewel ik wel een vestje nodig had (en natuurlijk ook bij me had). 
 
15.00 uur: Theetijd. De familie maant me niet al te lang te schrijven. Okay in het kort dan maar: 
le Bonnefond? Geweldig, fantastic, formidable! 
 
Sabrina van Laar-Boordie Ripassa, Scheveningen 
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FOTOBLAD BIJ VAKANTIE SABRINA 
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VEEL PRET IN SPEELSTAD ORANJE 
 

et een veelkleurig vormpje, emmertje en schepje 
probeert een lief klein blondje de zandbak, waarin ze 
al een hele tijd lang onhandig op haar bips zit, om te 

toveren in een taartjeswinkel. 
Boven haar hoofd vliegen vreemde fietsen voorbij, de passagiers 
in de achtbaan schreeuwen dat het een aard heeft en links en 
rechts roetsjen kinderen van eindeloze glijbanen. 
Bootjes varen door het grote complex en de zweefmolen begint 
aan de zoveelste ronde. 
Het piraten schip schommelt tot alle hens aan dek spijt hebben 
van de net genuttigde patat mèt en de frisdrank die nu dooreen 
gehusseld in opstand komen in de magen. In een andere zandbak spelen kleine bouwvakkers met 
hydraulische graafmachines, kranen en bulldozers. Het kleine blondje werkt, de tong uit haar 
mondje, onverstoorbaar verder aan haar zandcreaties. De zandtaartjeswinkel is nog lang niet vol. 
Als haar moeder na veel heen en weer getrappel een loopschommel, aangebracht in een ring, 
eindelijk over de kop heeft gekregen, stapt ze narrig naar de zandbak. “Sjoukje”, zegt de moeder 

“kijk om je heen. Allemaal leuke dingen om te doen. En wat doe jij? De hele middag rondhangen 

in een zandbak, wat je thuis ook kan doen … Weet je wel wat het kost om hier binnen te komen? 

Zeven en een halve euro, meiske.! Voor dat geld voelt waarschijnlijk ieder (klein) kind zich de 
koning te rijk. 
 
Neem om te beginnen het gebouw zelf. Een voormalige aardappelmeelfabriek die in 1980 de 
laatste aardappelcampagne heeft afgesloten. Het gigantische complex staat in Oranje, een door 
kaarsrechte vaarten omgeven gehucht in Drenthe. 
Op oranje borden langs de provinciale wegen in de verre omgeving staat dan wel een kereltje 
met de tekst: “Speelstand Orange, speelplezier met franje”, maar dat gelooft geen mens bij het 

binnenrijden van het dorpje. Zelfs de tot speelstad omgetoverde fabriek staat er zo op het eerste 
gezict niet echt uitnodigend bij. Maar dan, groooote truc!!! Je 
bent de kassa nog niet voorbij, of je krijgt de kriebels (als je 
tenminste speeltuinen en kermisattracties leuk vindt). De 
voormalige aardappelmeelfabriek blijkt nu een pretpart te zijn. 
Alles beweegt, draait, wipt, springt, vaart, rijdt of glijdt. Mens 
en machine! 
O hemeltje, waar te beginnen? Het gezin valt uiteen. Nu even 
slim zijn: “Mamma en pappa gaan op dit terras even lekker 

koffie drinken en dan kijken jullie even rond wat het aanbod 
aan attracties is. Dan komen jullie bij ons terug en kiezen we wat om 

de beurt.” 
Kijk es aan, daar zit mamma moederziel alleen met alle in grote haast uitgetrokken jassen naast 
zich op een stoel, want zelfs in de winter is het binnen behaaglijk warm. Pappa heeft de 
bowlingbaan ontdekt.  
“Soms weet ik niet wie hier het ‘t  meest naar de zin heeft”, zegt de burgemeester van Speelstad 

Oranje. “De kinderen of hun ouders. We richten ons op kinderen tot zo’n jaar of vijftien. Ook 

voor kleuters is hier van alles te doen, maar vaak zie ik grotere jeugd, ouders en grootouders net 
zo hard meedoen.” 
En ja hoor, of het zo moest zijn vliegt daar weer een oma voorbij in een zeppelin met 
trapaandrijving. Ze trapt zich het rambam, maar de kleinkinderen zitten joelend en roepend 
achter haar. 

M 



 37 

Een vader en een opa zitten met hun (klein)kinderen in de zweefmolen, met het zweet op het 
voorhoofd en een verkrampte grimas (glimlach) op hun gezicht.  
“Het is verbazend om te horen waar de mensen helemaal vandaan komen uit Nederland. Zelfs uit 

België en Duitsland”, vertelt de burgemeester. Maar ja, het is toch uniek, zo’n overdekte 

speelstad? Waar kun je hier in Nederland het hele jaar terecht, onafhankelijk van het weer? Weet 
u wat voor ons het grootste compliment is? Huilende kinderen!!! Tenminste als het voor hen 
weer tijd is om naar huis te gaan.” 
 
Als de conditie van de begeleidende (groot)ouders behoorlijk is afgenomen, is het terras een 
heerlijke uitkomst om de accu weer bij te laden. Laat gerust de kinderen hun hart maar ophalen 
aan alles wat hun wordt aangeboden, ze kunnen nergens anders heen en verdwalen kan niet. 
 
Speelstad Oranje in Oranje is elke dag van het jaar geopend van 10 – 18 uur. 
Oranje ligt bij het kruispunt van de wegen Emmen-Drachten en naar Zwolle-Assen. Grote 
groepen kunnen blijven slapen. 
Inlichtingen: telf. 0527-58080. 
 
Anton Ripassa (die geen aandelen heeft van Speelstad Oranje) 
 

POTJE THEE? 

 

Uit: Checkpoint 09-2007, de rubriek Check Out,  

bijdrage van Janke Rozemuller 

 

Vaak is het een genot ’s morgens de post voor deze rubriek te 

lezen. Je begint de dag dan meteen met een lach. Dit keer wist 
Indië-veteraan Dick Vlessert uit Eefde dat voor elkaar te krijgen. Hoewel zijn schrijven maar 
liefst drie A4-tjes telde (en daarmee te lang is voor deze rubriek), willen we u de kern van zijn 
verhaal niet onthouden.  
 
Vlessert diende bij het 5e Bataljon Garde Jagers en tijdens een patrouille in de omgeving van 
Tobelo (Noord-Molukken) werd in een kampong feest gevierd omdat een paar jochies werden 
besneden. Hoewel Vlessert en zijn collega’s niet begrepen waarom dat een reden voor een feest  
was, werden ze hartelijk ontvangen. Of ze iets te drinken lustten? Een kopje thee ging er wel in. 
“We verrekten van de dorst en theewater werd in ieder geval gekookt. Even later kwam een oud 

vrouwtje voetje voor voetje met een volle pan thee. En wat voor een pan! Wij waren eerst 
verbijsterd en daarna lagen we in een deuk. De pan was een po, zoals wij die van thuis kenden: 
een wit geëmailleerd geval met een blauw randje. Wisten zij veel! De patrouillecommandant, 
sergeant Wit, heeft het kamponghoofd uitgelegd waarom wij zo’n schik hadden. Nu keek de 

goede man verbijsterd rond. Je kon hem horen denken: wat een rare, vieze Belanda’s, die piesen 

gewoon in hun keukengerei! Wij hebben nog vaak daarna vanuit de keuken de kreet gehoord: 
“Wie moet er nog thee?” 
 
Ingezonden door Theo Ripassa 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Moge 2009 voor een ieder van ons 

een beter jaar worden dan 2008! 
Vervuld van Voorspoed, Geluk 

en Gezondheid! 


