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VOORWOORD 

 

ou had ik me dit jaar (dat alweer bijna vorig jaar is) 

voorgenomen om alle leuke of in ieder geval 

noemenswaardige gebeurtenissen op te krabbelen en de 

krabbeltjes te verzamelen, zodat ik voor de editie 2009 van de 

Waringin voldoende materiaal zou hebben om uit te putten …  

Niet gedaan dus en natuurlijk zijn al die kleine en grotere 

belevenissen niet in detail in het geheugen opgeslagen, zodat 

het toch weer een algemeen: ‘wat is het jaar toch weer 

omgevlogen’ wordt op deze openingspagina.  
 
Gelukkig zijn er familieleden die wel met oog voor detail verhalen weten te vertellen en ons daar 

zo aan het eind van het jaar traditiegewijs weer deelgenoot van willen maken.  

Anton deelt graag zijn liefde voor de natuur met ons in enkele van zijn bijdragen en neemt ons 

mee op een wondermooie wandeling.  

Tante Guusje blikt terug op de Japanse tijd, maar ook op plezierige gebeurtenissen, minifeestjes 

eigenlijk, zoals de logeerpartijtjes van haar kleinkinderen zijn.  

Ook Iris laat ons meefeesten en nog wel in Frankrijk, haar woonplaats.  

En uiteraard zijn daar ook de verhalen over de familiedag op 5 september 2009. Wat een feest, 

wat een gezelligheid was dat. Bijna afgezegd door het kleine aantal belangstellenden, maar onder 

druk van Sabrina (goed gedaan hoor, nicht!) toch door laten gaan. En het was een heerlijke dag 

aan de oevers van het Nieuwe Meer, in de kantine van Jachthaven Onklaar Anker. Niet heel 

gemakkelijk te vinden, want wie verwacht er nu een heus bos in Amsterdam, maar toen iedereen 

er eenmaal was, genoten allen juist van deze bijzondere locatie.  

Op het moment waarop dit voorwoord wordt geschreven, moeten er nog stukken worden 

geproduceerd, onder andere door Vic, die net uit Californië is overgevlogen. En door Ernst en 

Joyce, die weer de samenstelling en vormgeving van deze Waringin voor hun rekening nemen. 

Een jubileumuitgave nog wel, want de Stichting Ripassa en haar lijfblad de Waringin bestaan dit 

jaar VIJFTIEN JAAR! 
 
Met grote dankbaarheid aan alle familieleden die de verwezenlijking van ons stichtingsblad 

steeds weer mogelijk maken en met de beste wensen voor het nieuwe jaar, wens ik u, namens het 

stichtingsbestuur, heel veel leesplezier.  

 

Wendy Ripassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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http://www.ripassa-fam.com 
 
Sinds 20-04-2009 heeft onze Stichting een website online staan op internet.  

De site heeft net aan het begin van het nieuwe jaar 2010, weer een update gehad. Vele 

familieleden weten nog niet dat deze site bestaat. Surf gerust eens naar deze website; bekijk die 

eens en laat een berichtje van uw bevindingen achter in het  “GASTENBOEK”. (zie button 

links). 
 
Via deze site willen we de mensen laten weten, wat voor nieuws we te melden hebben over 

allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de familiedagen. Ook zijn we nog op zoek naar oude 

familiefoto’s, geboortekaartjes, overlijdenskaarten e.d; zodat we de gegevens van de 

familiestamboom hiermee kunnen aanvullen. 
 
Ook de stamboom staat op deze site online (zie button “STAMBOOM”). Deze dateert uit het 

jaar 2000 en we zijn druk doende deze stamboom te actualiseren. Als we hier een aardig eind 

mee op weg zijn, dan zullen op de site ook het eerste deel van het “familiestamboomboek” 

publiceren.  
 
De site zal binnenkort ook een Engelstalige versie krijgen, zodat de site internationaal bekeken 

en gelezen kan worden.  

Heeft u opmerkingen, ideeën of suggesties voor en over de site?  Schroom u niet en laat het ons 

weten !!!  Schrijf een berichtje en plaats die in het gastenboek of email deze naar:  

kurd@ripassa-fam.com 
 
Uw Webmaster, W.Kurd Ripassa 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

HERINNERING BETALING DONATIE/ABONNEMENT 

2010 
 
Op  de  laatste bestuursvergadering heeft het bestuur unaniem besloten het abonne-mentsgeld te 

verhogen naar minimaal € 11,-, vanwege de gestegen print- en portokosten.  

Wilt u meer doneren, dan mag dat natuurlijk altijd en dat wordt zelfs zeer op prijs gesteld.  
 
Wij vragen u uw bijdrage te storten via een overschrijving op bankrekening 3146479 van de 

Stichting Ripassa te Heerenveen. Om dit niet te vergeten, liefst direct na het verschijnen van deze 
Waringin. Dit scheelt ons veel werk.  

Voor de mensen buiten Nederland geldt evenals voorgaande jaren dat de tegenwaarde van 

€ 11,00 in de eigen valuta, evt. aangetekend, aan de penningmeester kan worden toegezonden 
onder vermelding van  naam en volledig 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 
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FAMILIEDAG 2009 

 

Onze familiedag op 5 september jl. mag met recht zeer geslaagd worden genoemd, ondanks het 

feit dat slechts een klein gezelschap eraan deelnam. Maar, zoals Sabrina zei: het gaat niet om de 

kwantiteit, maar om de kwaliteit. En dat heeft deze dag bewezen. De dag die wij eigenlijk al 

hadden afgeschreven, maar door de teleurgestelde reacties toch door hebben laten gaan. Vooral 

ook omdat Iris helemaal uit Frankrijk zou overkomen. 

 

De dag begon qua weer niet erg veel belovend, maar in de loop van de dag kwam het zonnetje 

door en zag je hoe mooi de omgeving was van jachthaven Onklaar Anker, in de kantine waarvan 

wij deze dag mochten vieren. De mensen die op andere dagen de kantine bemanden resp. 

‘bevrouwden’ waren ook aanwezig en hebben ons reuze goed geholpen. Ook Casper en Doortje 

hebben hun handen uit de mouw gestoken. Doortje was een volleerde ‘barjuffrouw’, die behalve 

de drankjes ook de hapjes hielp klaarmaken. Hartstikke goed, Doortje.  

 

Een verrassing was ook dat Iris een begenadigd schilder blijkt te zijn. Ter plekke maakte ze nog 

enkele schetsen, waarvan er een op foto is vastgelegd. 

 

Dat alles zeer geanimeerd verliep, zullen jullie vast van de foto’s af zien! Voor meer foto’s 

kunnen jullie terecht op onze familiesite: http://www.ripassa-fam.com. 
 
Joyce Ripassa-Schalk 

 

 

 

 

 

 
Gastvrouwen Doortje en 

Wendy achter de bar 
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Joyce, Nel, tante Guusje, Anton en 

Sabrina, wachtend op de andere 

gasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tante Guusje, trouwe deelneemster 

aan de familiedagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Proost, Kees! 

 

 

 

 

 

 

Hernieuwde kennismaking van 

Sabrina en Iris 
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Oom Jeff met nichtje Doortje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zussen; Joyce en Iris 

 

 

 

 

 

 

Jeff en Debby aan de wandel  

tijdens een droog momentje. 

Onderonsje; Anton en Theo 
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Vader en zoon. Armpje drukken of 

hoe zoiets ook moge heten. Als de 

kleintjes maar zoet zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En? Gewonnen natuurlijk. (Zij het 

met gebruik van beide handen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyonne, 3e generatie fam. Ernst Ripassa 

Die kennen we toch? 
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En toen was daar (niet onbelangrijk) de maaltijd. geheel in eigen beheer in elkaar geknutseld. 

 

 

Ook zij lieten het zich goed smaken! Doortje, Leroy en Casper. 
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Er werden meer opnamen van de groep gemaakt en telkens was er wat geks aan. Hier is dat dan het 

knip(per)oogje van Bryan. de anderen staan er tamelijk 'onbeschadigd' op. Sorry Bryan. 

V.l.n.r.: Anton, Jeff, Joyce, Nel, Wendy, Iris, Theo, Sabrina, tante Guusje, Debby, Ernst, Kees, Dyonne, 

Bianca, Doortje, Leroy, Casper, Joyce, Leslie, Bryan, Eva. 

Collage van schilderijtjes van Iris met midden rechts de schets die ze ter plekke maakte van Nel, tante Guusje 

en Sabrina. 
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FAMILIEDAG 2009 

 

aterdag 5 september was de Ripassa-familiedag gepland in jachthaven “Onklaar Anker”, 

onder de rook van Amsterdam aan het water. 

Wendy zou de organisatie op zich nemen en Joyce zou voor het eten en drinken zorgen. 

Wendy had in haar organisatie heel wat vrijwilligers weten op te trommelen en toen maar 

afwachten of de “Ripassa clan” zoveel enthousiasme kon opbrengen om te komen. 

Nou dat viel echt tegen, maar 21 personen; het bleek dat verscheidene mensen zich hadden 

opgegeven en op ‘t laatst weer afgezegd, jammer. 

Jammer, omdat met de inkoop van alles wel op hun komst werd gerekend, waardoor de Stichting 

nu met een nadelig saldo kwam te zitten. 

 

Er werd gedubd of het wel door moest gaan, maar gezien alle tijd en kosten die Wendy en Joyce 

in de voorbereidingen hadden gestoken, ging deze “kumpulan” toch door. 

Nel en ik gingen vanuit Neede, waar we op een huis pasten, toch maar met goede moed naar 

Amsterdam. 

Het punt van samenkomst was dus de jachthaven “Onklaar Anker”, gelegen in de schaduw van 

het ING-hoofdkantoor, dat je trouwens gelukkig helemaal niet zag. 

In deze jachthaven ligt de mooie zeilboot van Wendy, Kees en hun kinderen.  

Toen we de snelweg afgingen, o wonder via de juiste afslag, kwamen we na een klein 

industrieterrein bij een echt groene zone. Een smalle weg slingerde zich door een natuurlijke 

bush-bush, waar we onze ogen goed de kost gaven bij het zien van dit “Paradijs”.  

‘t Was allemachtig prachtig!! 

 

De poort was gesloten, maar via een intercom werd die voor ons geopend. 

Wij hadden ons doel in één keer gevonden, wat op zich wel opmerkelijk was. 

Ik heb géén Tomtom in onze auto, maar wel een NelNel naast me, die een goede navigator is met  

behulp van haar wegenkaarten en dat in het verleden ook vaak heeft bewezen. 

 

We werden hartelijk welkom geheten door Joyce, Ernst, Wendy, Kees, Casper en Doortje. 

Tijdens ons eerste gezellige samenzijn met een hapje en een drankje, kwamen druppelsgewijs de 

andere deelnemende Ripassa’s binnen. 

Tot onze verrassing was Iris uit Frankrijk er ook, samen met haar zuster Joyce. 

Het voert te ver om alle 21 personen bij naam te noemen en op te op te dreunen wat er die 

geweldige dag gepasseerd is, maar het was in één woord geweldig. 

 

Na alle betrokken personen uitgebreid bedankt te hebben voor hun deel in de organisatie van die 

dag, gingen wij tegen de avond weer terug naar Neede. Om nog even te genieten van de bush-

bush reden wij lekker langzaam naar de snelweg toe. 

 

Nel en ik betrapten elkaar op het feit dat we stiekem zaten te glimlachen. Wat bleek?? 

Wij dachten allebei namelijk hetzelfde: wat de ontbrekende Ripassa’s op die dag ook gedaan 

hadden, kan zich nooit meten met de prettige uren, die we hebben mogen meemaken. 

 

Nel en Anton Ripassa 

 

Z 
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FAMILIEDAG 5 SEPTEMBER 2009 

 

rinsjesdag 2009. Een ware herfstdag. 

Ik heb als juf van een Openbare Basisschool te Den Haag vrij!  

Een nieuwe collega (25 jaar) nodigde collega’s uit om met de leerlingen te zwaaien naar 

de inhoud van de gouden koets. Nou nee. Na drieëneenhalve week harde arbeid is er niets zo 

heerlijk als van je vrije dag genieten, maar ik zou toch….. 

Ja inderdaad, een verslagje maken over de familiedag.  
 
5 september was het de Ripassa-familiedag. Ik had de datum in mei al genoteerd en wilde me 

deze dag (DV) door niemand laten afnemen. Groot was de teleurstelling toen Joyce mailde, dat 

wegens gebrek aan belangstelling de dag niet door zou gaan. Ik klom onmiddellijk in mijn 

computer om deze teleurstelling door te mailen. Lang duurde dit dipgevoel niet, want Joyce en 

Wendy mailden, dat de familiedag gewoon zou doorgaan er viel toch genoeg te vieren (al was 

het alleen het leven zelf al). Ernst stond op het antwoordapparaat om door te geven dat we alsnog 

welkom waren. Ik liet natuurlijk per omgaande mail weten, dat we graag aanwezig wilden zijn, 

zoals we van plan waren. 
 
Zaterdag 5 september was een mooie dag in Scheveningen. ’s Ochtends ging Theo zwemmen en 

ik ging mijn gangetje naar en in de sportschool. Bij thuiskomst een snelle boterham en op naar 

Amsterdam. We werden verwacht bij de haven “Onklaar Anker” waar Wendy en Kees hun jacht 

stallen. In de auto zag ik al dat we de zon achter ons lieten, maar niet getreurd, bij aankomst 

kwam Casper met een zeer grote paraplu naar buiten om ons droog binnen te loodsen, wat hem 

natuurlijk prima lukte.  
 
Het was er erg gezellig bij binnenkomst. De families Anton Ripassa, Ernst Ripassa, Benschop-

Ripassa waren al aanwezig en de nodige Indische lekkernijen stonden al verleidelijk op tafel. 

Heerlijk koffie met roti kukus, dat is lang geleden, wat smakelijk.  

Tante Guusje kwam met familie Jeffrey Ripassa mee. Geweldig als je 89 bent en je kunt je zo 

bewegen en overal aan meedoen. Als een echte Godmother zat ze daar en het deed me goed haar 

zo te zien genieten.  
 
Voor mij was de persoonlijke klapper de komst van Joyce en Iris (uit Frankrijk, door 

omstandigheden verbleef ze tijdelijk in Amersfoort). Ik herinnerde me, dat ik als 13-jarig meisje 

met pappie (Kees Boordie Ripassa) naar Amersfoort ging om daar mijn haar te laten doen. De 

ouders van Joyce (zij was degene die mijn haar deed, toen 17 jaar oud) hadden een kapsalon.  

Op de eerste etage bevond zich een beautysalon, waar ook lichaamsmassage werd gegeven, 

elektrische ontharing (niets met laser in die tijd) behoorde ook in het pakket van oom John en 

tante Len. Wat ze ook hadden, dat wist ik niet, de eerste sauna. Zo’n groot ding waar je hoofd 

bovenuit stak…  

Het mooiste van hun zaak was (ik heb dat later nergens teruggezien), dat je eten kon bestellen en 

dan onder de droogkap je portie Indisch eten kon verorberen. Thuis hoefde je ze ook niet te 

verwaarlozen, want je kon eten meenemen naar huis.  
 
We hebben er op de familiedag veel over gepraat en de verhalen vielen als puzzelstukjes op de 

goede plaats. Iris kende ik alleen maar van de verhalen. Aangenaam om met haar kennis te 

maken en zelfs uiterlijke kenmerken te zien, die we beiden bezitten en dan heb ik het niet alleen 

over dat grijze haar. 
 
Natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten. Het eten was verrukkelijk (dankjewel Joyce 

van Ernst). Ik zeg dat niet als een obligaat complimentje, want eerlijk ik kan echt niet koken. 

Wel om in leven te blijven, bloemkool en zo met een sausje of een gebakken aardappeltje, maar 

verder kom ik niet, Theo en ik hebben genoten van je culinaire talenten. 

P 
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Na de overheerlijke maaltijd hebben we de familiefoto gemaakt en ik kon tante Guusje daarna 

verleiden tot een potje tafeltennis. Zij had haar stok als metgezel, maar leunde er tijdens ons spel 

beslist niet op. Dacht ik een makkie te hebben NO WAY!!! 

 
Tante Guusje aan slag! 

 
De gastvrouwen Wendy en Doortje hebben ons goed verzorgd, terwijl Doortje het nu in de 

brugklas zo zwaar heeft (dank je meiden). 
 
De dag hebben Theo en ik als geweldig ervaren en zijn we erg blij, dat het doorgegaan is. Voor 

de familieleden met “geen zin” of “ik ben zooooo moe” heel jammer, want wij waren totaal 

opgeladen.  

Wij hebben niemand gemist, de aanwezige familie was geweldig. 

Dank jullie wel! 
 
Sabrina en Theo van Laar- Boordie Ripassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van Iris'sfeervolle schilderijtjes 
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CALIFORNIA CALLING 
Een terugblik en een nieuw begin 

 

et jaar 2009  is bijna voorbij. Wat kan er in een jaar veel gebeuren!  

Een nieuwe regering onder president Obama. Wie had dat ooit kunnen denken!  

 

Voor de een meer gebeurtenissen dan voor een ander.  

Wat zijn zo jullie ervaringen geweest dit jaar? Prettige, hoop ik. 

Ja, wat kan ik jullie vertellen over de mijne? 

Enjoying retirement life, nog steeds.  

 

Ons jaarlijkse Holland Festival afgelopen mei hier in Zuid-Californië was gezellig met dansen en 

eten, een soort reünie voor de Amerikaans-Nederlandse gemeenschap. Vooral de ontmoeting met 

personen die men in de loop van het jaar bijna niet gezien heeft.. 

En ook onze 15 augustus-herdenking op de National Military Cemetery in Los Angeles trok veel 

belangstelling. Dit werd gevolgd door een ‘Bevrijdingsbal’ ’s avonds in het gebouw van onze 

Dutch Club Avio. Mijn herdenkingskoor was er ook bij betrokken en drie heren uit deze groep, 

waaronder ik, brachten een “Mills Brothers”-opvoering. Compleet met pruik, bril en snorretje, 

dat er telkens afviel tot grote hilariteit van het publiek. 

Enkelen herkenden mij niet in mijn vermomming. Gelukkig maar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            om 't echie 

 

 

 

 

 

 

 

H 

oefenen en ... 
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Just for the fun of it and for a good laugh. Ja toch? 

“Be my life’s companion and you never grow old”*) was een van de songs van de Mills Brothers 

die we zongen. Play back weliswaar. Gelukkig wel, want zulke mooie stemmen hebben we echt 

niet.  

Verdere verandering in mijn leven gebeurden in september. Ik ben o.a. weer verhuisd (alweer?!) 

en dat bracht natuurlijk alle rompslomp van de verhuizing: inpakken, opruimen. Adoeh! 

Mijn nieuwe adres is 11616 Gurley Ave, Downey, Ca 90241. 

Ik ben een nieuw leven begonnen met een 

lieve Indische dame, die ik 11 jaar 

geleden had leren kennen. Wat toen zuiver 

vriendschap was, groeide uit tot liefde.  

I’m happy now with Ellen. 

 

In 2010 hopen wij beiden met vakantie 

naar Nederland te komen ‘to meet the 

family’. 

Wij wensen de hele Ripassa-familie een 

voorspoedig 2010 toe. 

 

Tot ziens! 

 

Victor Ripassa, Downey, Ca 

 

 

*) Het lied luidt: 

Be my life’s companion and you’ll never grow old, 

No you’ll never grow old. 

I love you so much that you’ll never grow old. 

People who are lonely can be old at 33 

Don’t let it happen to you and don’t let it happen to me! 
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La Nadalie, zomer 2009 

LE JOUR DE LA MUSIQUE, 21 JUNI 
n Marval, het grotere dorp waar La Nadalie bij hoort, is een podium (une stade) opgericht. 

Een grote tent, open aan twee kanten, voor het publiek om in de schaduw te kunnen zitten. 

Want een paar minuutjes in de zon, kan voor sommigen al te veel zijn. 

Er staan twee poppen (mannequins) bij het restaurant “Les Feuillardiers”(feuille = blad, woord 

dat gebruikt wordt voor mensen die in het bos werken en van takken en bladeren een bivaktent 

maken). Eén pop stelt een serveerster voor, met dienblad en al, de andere is een kok (chef). 

Verderstaan er nog meer etalagepoppen in het dorp: bij het washuis natuurlijk een wasvrouw, bij 

de kerk een bruidspaar. Bij een bloemperk staat er een die ik “Pascal” noem, want hij lijkt op de 

dorpstuinier en geeft dezelfde “heil Hitler”-groet! En dan, geloof ik, staat er nog een bij het 

winkeltje van Mireille en heeft men gestreefd naar een gelijkenis met haar.  

 

Maar goed, het gaat eigenlijk over onze muziekdag! 

Een groep met gitaar, basgitaar, cello, trombone, drum en ook nog viool en fluit, speelt heel 

goede Ierse muziek. … Iedereen geniet – enthousiast applaus… 

Ik sta met nog een stel zenuwachtig achter een bloemperk te wachten. Waarop? En waarom 

zenuwachtig? Omdat na dit professionele optreden het onze beurt is! De dames van deze groep 

zijn uitgedost in fleurige gekleurde wijde rokken en de heren in cowboykostuum. 

We worden aangekondigd door Marie, een Engelse die mensen Frans leert. Uitgelegd wordt er 

nu aan “les dames et messieurs” dat dit een nieuwe groep is en er zelfs splinternieuwe 

beginnelingen bij zijn, de groep van “les dames françaises”. Aan hoeveel lessen hebben wij 

deelgenomen voor het square dansen? Drie, vier, vijf, inclusief het repeteren, tel ik. Dus daarom 

zenuwachtig. Begrijpelijk, niet waar? 

De petticoat onder mijn rode (!) rok prikt erg vervelend en we hebben nog wel beloofd goed met 

onze rokken te “swishen”. Net zoals bij de Folies Bergères? 

De fanfare – trompetgeschal klinkt, dan onze muziek (veel te zacht). 

Het eerste stel stapt, dus wij ook, twee aan twee het podium op – proberende uit volle borst mee 

te zingen: “California, here I come!” (schrik niet, Vic!). Al die mensen, die gezichten, Fransen, 

geamuseerd: nog nooit is zoiets gebeurd in Marval … Hollanders, Engelsen en Duitsers, een 

goede internationale mix, misschien verwachten ze van ons een ‘gepolijste’ opvoering? Hopelijk 

wordt ik niet duizelig in de zon, met al dat gedraai en die prikkende petticoat … Ik zie de 

gezichtjes van onze kleinkinderen. Wat denken ze wel van deze oma met haar zwiepende rok? 

De grijns van man Ron en zoon Mike zegt alles: wat een vertoning! Vaag hoor ik Hillary’s (de 

‘caller’) zangerige stem “Teacup” change; les dames françaises – adoeh, daar hoor ik toch bij?!  

 

Hè, hè, ik ben blij dat ik terug kan naar mijn plaats – ik doe het noooooit meer, denk ik nu en ben 

dankbaar als we weer in ons koele huis zijn (dikke stenen muren). Waarom heb je je dan bij de 

dansgroep aangesloten?, denken jullie. Ach, een stel Françaises wilde het ook proberen, maar 

spreken geen Engels, dus werd mij gevraagd om hen te helpen met vertalen. 

 

Nu nog een laatste maaltijd met de kinders, terwijl hun vader Hollandwaarts rijdt om te werken. 

Dus wij brengen de kinderen terug naar hun moeder, die verleden jaar een scheidingsprocedure 

is begonnen, die nog niet afgesloten is. Gelukkig heeft Mike in ons eerste huisje kunnen wonen, 

waar hij z’n kinderen kon ontvangen. Maar nu is ook zijn bedrijf failliet gegaan. Hij had een 

team dat werkzaam was in de luxe sectie van interieurs van vliegtuigen en jachten, maar door de 

algemene economische crises is zijn droom nu ook verdwenen en is hij alles kwijt in de 

materiële wereld.  

I 
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Hoe moet dat nu met de kinderen als hij in Holland gaat werken? Al die soesa komt op ons af, 

zoals ook voor zovelen in deze tijd. Is het niet heerlijk dat er Eén is op wie wij al onze 

bekommernissen kunnen werpen? (zie Petrus 5:7). Doorgaan met onze hemelse Vader te 

vertrouwen. Zijn zorg voor vandaag en morgen. Mogen wij allen de goede weg kiezen en gaan 

door Gods genade – vooral in tijden van nood en beproeving. 

 

Maar zoals ik hier zit op ons terras achter het huis, is het net als in California in het square dance 

lied: “where bowers of flowers bloom in the sun and birdies sing and everythin is sunkissed”.  

De courgettes en pompoenen worden enorm in Rons moestuin. De ‘mange-tout’ is op en nieuwe 

rijen groeien. Gelukkig dat we mensen kennen die er graag ook van eten. De tomaten zijn nog 

groen, maar met die mooie weer zullen ze spoedig roodblozend zijn. Alleen moet Ron wel 

spuiten tegen meeldauw na iedere regenbui, die we op ’t ogenblik wel kunnen gebruiken anders 

raken de regentonnen leeg, omdat er veel water nodig is voor de bloempotten en nieuwe planten. 

Vanmorgen frambozen, zwarte en rode bessen geplukt voordat het gevogelte zich eraan behelpt. 

Verse knapperige sla voor de lunch en vruchtensap met yoghurt. mmmm! Alle besjes in 

zakjesvoor de vrieskast en morgen een sausje maken voor de pudding. Wat zijn we bevoorrecht 

dat dit kan, hier. In Engeland alleen een piepkleine voortuin, om te eten in de zomer- en een 

achtertuin om te parkeren, voor de was en wel een perenboom die ik ook hier heb geplant, maar 

helaas is dood gegaan. Wel veel appels en perzik, kers en een Reine Claude-boom. Een merel 

zoekt nu naar wormen in het gazon, vlinders fladderen overal en zwaluwen flitsen hier en daar – 

soms rakelings langs de mensen. Er dansen drie “hoe-poe”-vogels als Afrikaanse prinsessen in 

de voorhof. Helaas ken ik hun naam niet in ’t Nederlands of Engels. 

 

Ron is balken aan ’t halen voor één van de bijgebouwtjes dat hij aan ’t restaureren is. 

Overmorgen halen we twee nieuwe ramen ervoor en nog een buitendeur voor ons huis, waarvoor 

eerst de gevel verhoogd moet worden. (De mensen waren vroeger wel klein!) 

 

Zo zijn we steeds bezig met ’t werk en hopen dat ’t eens af zal zijn!! 

Afgelopen weekend waren er “Ostensions” in St. Junien, een stad ¾ km hier vandaan ten 

noorden aan de mooie rivier “La Vienne”, waar onze samenkomst is, die deze keer een uur 

eerder werd afgesloten vanwege de feestelijke activiteiten in de stad. 

De Ostensions zijn speciale religieuze festiviteiten die worden gevierd in nog 15 andere steden 

en dorpen in de Limousin. De hele stad is versierd met vlaggetjes in allerlei kleuren en grootten 

en de binnenstad is veranderd in een woud – zelfs grote boomstammen en “plafonds” van 

geurige leilandi-dennentakken – zoiets als Kerst op Koninginnedag! Veel bloemen overal. Ik 

stuur een deel van de plaatselijke “populaire” krant. Misschien is het dan duidelijker, Ernst en 

Joyce. (Zie volgende pagina. JR) 

Deze Ostensions (wellicht komt het van ‘t woord “Os”  = been) worden alleen om de 7 jaar 

gehouden. Als ik ’t goed begrijp, is het een herdenking van een monnik, Junien, die naar men 

zegt, gebeden heeft in het jaar 994 na Christus, omdat er een pestepidemie heerste die vele 

slachtoffers maakte. Deze Junien heeft met andere religieuze leiders de stoffelijke resten van de 

evangelist Armand Martial naar een heuvel in een bos gebracht en heeft door deze daad de pest 

gestopt. Nu is Junien dus heilig verklaard, vandaar Saint Junien. Nadien heeft men iedere keer in 

noodgevallen relieken rondgedragen met wat voor uitkomst, weet ik niet en de R.K. kerk besloot 

in 1094 dat dit alleen om de 7 jaar mag, zodat het geen gewoonte wordt en ook niet wordt 

vergeten. (Dit was de 71
e
 keer.) De gebeenten van St. Junien en St. Armand zijn dus het centrum 

van de Ostensions. Deze plaatselijke heiligen worden meer vereerd dan enig andere evangelist of 

apostel uit het NT. 



 

 17 

Wij hadden, zittend op een terras, 

goede gesprekken– terwijl wij 

keken naar alles wat er gebeurde – 

zoveel ‘bisous’ (kussen, omhel-

zingen), oude vriendschappen weer 

hersteld, verre familie weer 

ontmoet, het is vooral een sociaal 

evenement, in het cultureel gebied 

van de Limousin, dat bekend staat 

als socialistisch/communistisch! 

Volgens een katholieke dame is het 

gewoon een heidens feest met een 

religieus sausje! Toch stond de hele 

optocht onder religieuze leiding en 

het vergde al maanden te voren 

ontzettend veel planning, organi-

satie en werk! Tientallen duizenden 

extra bezoekers alleen al qua 

verkeer, parkeerplaatsen, EHBO, 

politie, brandweer, noem maar op. 

Hotels en “auberges” stampvol tot 

50 km rondom de plaats St. Junien. 

Moeders hebben al die kostuums 

zitten naaien, de “chorales” en 

muziekgroepen hebben hard geoefend. In de optocht zag ik een heuze kameel en “Romeinse” 

soldaten in volle wapenrusting op paarden. (Het was bloedheet afgelopen zondag 28 juni, in 

Nederland ook?) Iedereen doet goede zaken, restaurants en cafés, de bars en de souvenir-

boutiques. Al met al een bijzondere prestatie. Ik denk: wat zouden Junien en Armand ervan 

denken als ze wisten wat er met hun gebeente gebeurt om de 7 jaar? 

 

Zo, ook weer meegemaakt: Ostensions in St. Junien 2009. 

’s Avonds hebben we in een café paella gegeten. Ook een eerste keer – lijkt een beetje op nasi 

koening, hè? Buiten speelde oorverdovend luid een groep op trompetten en trommels. 

Thuis – te rustig. Ik mis Mike, m’n zoon, en het leven gaat weer ‘gewoon’ door. 

Ron is terug met het gekochte hout + een uitnodiging om te komen eten in Chalus, een historisch 

stadje hier meer naar het zuidoosten. Overmorgen middagmaal in de auberge van St. Barhelemy 

met de luitjes van “troisième age” = groupe d’automne (herfst) = ouden van dagen! Tja, dat zijn 

we nu en je moet heel goed oppassen met al dat buiten eten, dat je cholesterol niet omhoog 

kruipt! Voor ik ’t weet zullen de 5 kilo’s die ik kwijt ben (3x per week op ski-machine) en dieet 

na 5 maanden (na schrik van de bloedtest met Kerst), er weer aan zitten. Nu het weer ‘normaal’ 

is, weer opnieuw beginnen met dat lekkere eten! 

En dan die uitnodiging om lekker te “makannen” op de volgende familiedag. Soedah – pas in 

september, hè? Misschien, misschien tussen bezoek aan familie en kennissen door – kan ik 

meerijden met Mike – of zou manlief ook mee willen naar Nederland? Het zijn nog vragen voor 

me – tijd om op te houden met al dit geschrijf – ik begin goed en dan wordt het schrift steeds 

lelijker.  
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Eigen schuld, we hebben (nog!) geen computer! We verzetten ons, maar ’t moet er wel van 

komen. Iedereen zegt ons dat ’t moet! Maar met Anton in de vorige Waringin: als ’t moet, dan 

wordt ’t moeilijk! 

O.K. iedereen “une grosse bisou”! 

 

P.S. In de laatste Waringin, op pag. 8 onderaan, heb ik toch niet kunnen schrijven “Sebastien, 

geloof je in het goed, dat ons bewaart”? Ik moet zoiets gezegd hebben “in Eén die goed is”  of 

“in God, die er is”. 

PS 2: nog over de Ostensions. Volgens de krant hielde de pest ook op tegelijkertijd met het feit 

dat het door paddenstoelen vergiftigde meel, waar ’t brood van was gebakken, ook op was! 

Iris Morris-Ripassa 

 

KATTEN UIT DE KAMPONG 
 

n mei 2009 hebben Nel en ik in Oosterbeek een aantal weken op een huis gepast. Wij hebben 

wel vaker op dat adres op een oude kat gepast.  

De bewoners van dat huis zijn inmiddels goede vrienden van ons geworden. Struinend door 

een stapel bladen kwam ik ook het tijdschrift “JAAN” tegen. Bladerend door dat blad werd 

mijn aandacht getrokken door de kop van een artikel met als titel: “Katten uit de kampong”, 

versierd door een palmblad. Het ging over de dierenartsen Ingrid en Karel Lewin, die in hun 

Tijdschrift voor Diergeneeskunde lazen, dat er dierenartsen werden gevraagd, die als 

vrijwilliger straatkatten konden steriliseren in Jakarta.  

Het land en de stad trokken hen wel aan en het werk een bij hun passende uitdaging. De 

organisatie, die met de hulpvraag kwam, is het “Jakarta Animal Aid Network” JAAN.  

Behalve met zwerfdieren houden zij zich ook bezig met acties tegen illegale dierenhandel, het 

opknappen en zo mogelijk in het wild terugplaatsen van in beslag genomen roofvogels en andere 

dieren en het meer bewust maken van de bevolking (de niet-toeristische stranden zijn niet te 

betreden vanwege de hoeveelheid afval, vooral plastic). Voor de kleine groep mensen van deze 

organisatie een zeer grote klus, maar ze zijn erg enthousiast en werken keihard en doelgericht.  

De situatie in Indonesië is voor de zwerfdieren nu niet veel anders dan in Nederland 40 jaar 

geleden. Dus zijn ze erg blij, dat “JAAN” nu ook een begin maakt met het aanpakken van het 

probleem.  
 
Toen zij, twee dierenartsen en twee paraveterinairen, in oktober in Jakarta aankwamen zijn ze 

zeer hartelijk door “JAAN” ontvangen. Hun team zou bestaan uit hun Nederlandse gastvrouw 

Femke, haar Indonesische man Darno, Indonesische Gaby (ik pak alles aan wat nodig is), de 

Canadese- paraveterinair Jen en de twee Nederlandse paraveterinairen Mirjam en Desiree.  
 
Na inventarisatie van de spullen konden ze snel aan het werk. Eerst even proefdraaien in de 

mooie nieuwe “Jakarta Animal Clinic”, die is opgezet op idealistische basis door mensen van 

“JAAN”, maar werkt met Indonesische dierenartsen . 

Hun eerste locatie was het poezeneiland “Pramuka”. Dit is een koraaleiland, onderdeel van een 
groep van 126 eilanden in de Javazee. Het eiland is ongeveer één bij drie kilometer groot en er 
staan 400 huizen op. Het is drie uur varen vanaf Jakarta. Voor hen een prachtige boottocht over 
de tropische zee en dan een sprookjesachtig eiland. Voor de poezen daar is het wat minder 
sprookjesachtig, want hoewel de bevolking zeer katvriendelijk is, zijn er gewoon veel te veel 
katten. Ze kunnen wel vis stelen bij de haven, maar ook daar verdringen ze elkaar. Er is op de 
hele eilandengroep geen dierenarts en een bezoek aan een dierenarts in Jakarta is voor de arme 
vissersbevolking niet op te brengen.  

I 
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Gelukkig had “JAAN” al goed voorbereidend werk verricht: de bevolking wist waar ze voor 
kwamen en de autoriteiten hadden hun de beschikking gegeven over een ruimte in het 
natuurvoorlichtingscentrum. Dat was opereren met vrij uitzicht op zee. Hun buren waren de 

schildpadden in het zeeschildpad-uitbroedcentrum.  
 
Tot hun grote verrassing was op dit eiland ook een “poezenvrouwtje” , dat zich bekommerde over 

iedere poes, die zichzelf niet kon redden. Haar zeer eenvoudige huisje puilde dan ook uit van de 

poezen! Ze was erg blij met de te nemen actie en de Europeanen waren blij aan de andere eind van 

de wereld een geestverwant te vinden.  

De poezen op het eiland waren allemaal superslank, maar niet uitgehongerd en erg vriendelijk. Een 
teken, dat ze door de bevolking goed werden behandeld.  

Het opereren ging naar omstandigheden nog best goed, mede door het enthousiasme van het hele 

team. De jongens liepen ‘s morgens om zes uur al poezen te vangen en Femke verzorgde dan de 

poezen, die de vorige dag waren behandeld. Wie er goed uitzag, mocht weer los. Om 7.30 uur 

begonnen ze met de operaties. Drie paraveterinairen, Jen, Mirjam en Desiree deden de 

voorbereidingen en castreerden de katers, zodat Ingrid en Karel alleen de poezen hoefden te 

steriliseren. Zo konden ze ruim 30 katten per dag behandelen. Het was, dat de zonsondergang hen 

dwong te stoppen, want ze hadden wel dag en nacht willen doorwerken. Ze hadden maar negen 

dagen en er waren nog zoveel katten.  
 
Van zwemmen en snorkelen is dan ook niet veel gekomen, maar dat vond niemand erg.  

Wel hebben ze nog een bezoek gebracht aan het roofvogeleiland; hier staan zeer grote volières voor 

de in beslag genomen vogels, waar ze getraind worden zelf hun vis te vangen.  

De vogels en de prachtige natuur maakten een onvergetelijke indruk op de hele groep.  
En toen weer terug naar Jakarta.  

De hoeveelheid dieren, die ze hier konden opereren was wat minder, omdat ze veel tijd kwijt waren 

aan het vervoer naar de diverse locaties en omdat de katten hier schuwer zijn (meer zoals in 

Nederland). Ook hier kwamen vanuit de bevolking veel dankbetuigingen, maar er zal nog zeer veel 

voorlichtings- en operatiewerk verricht moeten worden, gedurende zeer veel jaren!  

Ze hopen, dat het team van “JAAN” meer steun in menskracht en geld krijgt om dit zeer zinvolle 

werk in dit project op lange termijn door te zetten.  
 
Aldus het verhaal van de dierenartsen Ingrid en Karel Lewin.  

Een fotoverslag van het werk in Indonesië is te vinden op de website: www.katinnood.nl  

Voor meer informatie over “JAAN” kunt u naar: jakartaanimalaid.com  

Ik hoop dat dit artikel jullie belangstelling heeft gewekt!  
 
Anton Ripassa 

 
Onze “katten uit de kampong” op ons terras op Bali (E&J) 
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Casper Benschop 
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LOGEETJES 

 

et is gewoonte dat tweekleinkinderen met hun moeder in de vakantie bij Oma in 

Heemstede logeren.  

De eerste dag liep op rolletjes.  

De tweede avond werd er door beide kleinkinderen in de hal geruzied. Boze woorden over en 

weer en gestamp op de vloer trokken de aandacht van Oma. Moeder Lia bleef onverstoord 

doorlezen. Gekibbel kwam thuis wel vaker voor.  

Oma riep de kinderen bij zich in de zitkamer. Ze informeerde waar de ruzie over ging. 

Schoorvoetend deed Celine het woord: “Oma, gisteren mocht Patrick bij je slapen. Vanavond is 

het toch mijn beurt?” “Jij wil anders nooit”, herinnerde Patrick haar. “Maar nu wel”, kaatste zijn 

oudere zuster boos terug. 

De moeder keek op van haar lectuur, maar deed er het zwijgen toe. Zij liet het aan Oma over een 

uispraak te doen. Twee paar kinderogen, waarin bij elk afzonderlijk een gunstige verwachting te 

lezen was, keken de grijze vrouwelijke ‘rechter’ aan.  
 
Onderzoekend gleed haar blik van de een naar de ander. De spanning was voelbaar. Ook voor 

haarzelf, want nu moest zij als Vrouwe Justitia het juiste en enige oordeel vellen. Weer ging haar 

blik naar het wachtend tweetal. Het meisje stond als een paal aan de vloer verankerd. Een 

jongenshand kneep van spanning door z’n broek heen z’n vleselijke hanger vast. Hij wilde per se 

de uitslag horen alvorens het toilet op te zoeken. 
 
Alsof het orakel gesproken had, klonk luid door de kamer het verlossende woord: “Jullie beiden 

mogen in Oma’s bed.” “Slaap je dan met beide kinderen?”, informeerde de moeder. “Ik zoek 

mijn heil wel in de logeerkamer. bovendien kreeg ik vannacht van Patrick een schop, waar ik 

wakker van werd. Het kind lag met zijn hoofd dwars op de matras. Ik heb hem weer horizontaal 

op z’n plaats gelegd.” 
 
Juichend ging het tweetal hollend de trap op. “Eerst tanden poetsen, handen en gezicht wassen”, 

riep hun moeder ze dringend na. In pyjama kwamen ze even later beneden voor het uitdelen van 

nachtzoenen op beide wangen. Daarna volgde een race wie het eerst in het grote bed was, waar 

ze met een plof in belandden. Zo’n heerlijk ruim bed met z’n vele kussen en twee goelings, ligt 

als een schip verankerd in een zee van ruimte en lucht. Fantasieën kunnen, net als hun tongen, 

losbreken. Gedurende ruim een half uur hielden ze pratend de wacht. Moeder Lia maakte 

aanstalten om ze tot de orde te roepen. Het orakel in mij adviseerde de kinderen hun pretje te 

gunnen. Wanneer ze helemaal uitgeput zijn, slapen ze vanzelf wel in. 

Bovendien hebben ze vakantie. Het slapen in Oma’s bed is heden een attractieve gebeurtenis. 

Later kan het een fijne herinnering zijn. 

 

A. Weijgers 

VERVOERMIDDEL 
 

Voor mensen die dromen 

snel verder te komen, 

blijkt niet de bolide, 

de tram of de trein, 

doch vaker de kruiwagen nuttig te zijn! 

 

 

H 
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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 aaneen-gesmeed tot een alleszins 

aanvaardbaar verhaal, dat de natuurlijke feiten 

geen geweld aandoet. 

Anton Ripassa 

 

 

Ten zuiden van Heerenveen ligt het plaatsje Wolvega bij de rivier de Linde, waar in de 

prehistorie de Rijn meanderde (kronkelde). De laatste ijstijd is als een bulldozer over het land 

geschoven en heeft de Rijn tot zijn huidige vorm opzij geschoven, naar de Noordzee toe. 

Bij de rivier de Linde is een gebied met petgaten en legakkers en de weggetjes in dat gebied 

hebben vaak knotwilgen aan weerszijden in de berm staan. Een heerlijk gebied om te fietsen en 

te wandelen. Vele zaterdagen achtereen gingen in de winter een groep IVN-vrijwilligers (IVN = 

natuurvereniging), bij de boeren de knotwilgen van hun overjarige pruiken ontdoen. 

 

Het lijkt een koud werkje toe maar eenmaal bezig, gaan de jassen rap uit en in de werk-

handschoenen blijven de handen toch wel warm. 

Eenmaal geknot, moet dit eens in de vier jaar worden bijgehouden. Toen al was er het besef, dat 

de knotwilg  niet uit ons landschap mocht verdwijnen. De knotwilg is een landschappelijk 

monument. Zij hoort net zo bij de polder als de zwartbonte koe en de windmolen. Ontbreekt de 

knotwilg, dan is het landschap niet kompleet. 

 

De meest voorkomende soorten zijn de Schietwilg (Salix alba) en de Kraakwilg (Salix fragilis). 

Een echte miniknotwilg is de Katwilg (Salix viminalis), aangeplant in commerciële velden (de 

Grienden). Minder vaak zien we Knotessen, Knoteiken, Knotpopulieren en Knotelzen. 

De knotwilg is een echte levensboom. Planten en dieren vinden er een onderkomen en 

beschutting tijdens storm, regen en koude. Ook is er voedsel genoeg voor de bewoners en hun 

jongen. Bovendien bieden de bomen in de zomer schaduw voor het vee. 

Waar de knotwilgen langs water groeien, verstevigen ze ook nog met hun wortels de oevers 

tegen afslag. 

 

Wat er zoal op een oude, uitgestoelde knotwilg kan leven? Behalve de steenuil, kunnen ook de 

bosuil, ransuil en kerkuil in de wilg broeden en hun jongen laten opgroeien. 

Zelf zagen wij eens op een oude knotwilg een grote rozenstruik aarzelend in bloei staan, samen 

met een flinke berk. Dat was echt een apart en bijzonder gezicht! 

 

De knotwilg heeft een zeer oude geschiedenis. Eeuwen geleden bouwde de mens zijn huis van 

wilgentenen, hij vlocht er gebruiksvoorwerpen van, bijvoorbeeld visfuiken en maakte er 

afrasteringen mee. Later werden die ook nog toegepast als vlechtwerk bij zinkstukken ter 

bescherming van dijkstenen. 

 

Helaas neemt het knotwilgenbestand nog steeds af. Boosdoeners zijn hier voornamelijk nieuwe 

wegen en ruilverkaveling. Maar ook niet tijdig geknotte, oude wilgen lopen het risico bij storm 

uit elkaar te scheuren en uiteindelijk te sterven. 
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Eigenlijk zou de knotwilg onder monumentenzorg moeten vallen. Omdat ze met hun grafische 

vormgeving het polderlandschap verfraait, omdat ze voor plant en dier een levensboom is en 

simpelweg omdat ook jullie en ik haar niet willen missen. Evenmin als de zwart/roodbonte koe 

en de windmolen. 

Anton Ripassa 

UIT WRAAK GEDOOD 
 

ijdens een razzia werd Wim V. in de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië 

opgepakt. Ik kende hem van de lagere school. Rond de tijd, dat ik pas getrouwd en in 

Palembang Sumatra woonde, was hij kort voor de oorlog met Patra in het huwelijk 

getreden.  

 

In het concentratiekamp stond hij iedere dag voor de 

houten afscheiding en tuurde naar de straat. Zo 

hoopte hij zijn echtgenote te zien als zij er langs 

fietste. Dan hadden zij even oogcontact. Op deze 

wijze kon Wim het opgesloten zijn min of meer aan. 

Op het moment dat hij vernam dat zijn echtgenote 

zwanger was, maakte hij zich zorgen. Hoe moest dat 

nu verder in deze moeilijke tijden?  

 

Terwijl Wim in gesprek was met een kennis, hadden 

beiden niet in de gaten, dat er een gewapende Japanse 

wacht van achter hen naderde. Onverhoeds gaf hij 

Wim een dusdanige klap, dat Wim even uit zijn 

evenwicht was. Wat deze Jap niet kon weten was, dat 

Wim voor de oorlog in zijn vrije tijd aan boksen 

deed. Wim keek woedend opzij en haalde direct uit. 

Gestrekt lag de Japanse soldaat  op de grond. Even 

helemaal uitgeteld, 

terwijl een spontaan 

gejuich tot in de verste hoeken van het kamp te horen was. 

Woedend reageerde de soldaat. Hij stond op en schoot van korte 

afstand op Wim.  

 

Voor de omstanders was dit gebeuren heel onwerkelijk. Dof was 

het geluid toen Wim voor hun voeten dood neerviel. 

Triomfantelijk liep de Japanse wacht weg en liet de omstanders in 

grote angst en verwarring achter.  

 

Enkele jaren na dit verschrikkelijke voorval zag ik Patra fietsen op het Koningsplein in Batavia. 

In een kinderstoeltje zag ik een jongetje zitten van ongeveer drie jaar. Hij leek sprekend op Wim. 

Juist dat vluchtige moment van herkenning zal mij altijd doen denken aan wat Wim was 

overkomen.  

A. Weijgers 
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EEN ONMOGELIJKE KEUZE 
 

k hoor ‘t mijn moeder nog zeggen: “Je mag er maar één uitkiezen”,  terwijl ze mij de doos 

bonbons voorhield die ik nota bene voor mijn 8
ste

 verjaardag van tante Loes had gekregen. Hoe 
oud je ook bent, kiezen blijft een moeilijke zaak.  

 

Heel wat jaren vlogen om toen ik. werkzaam op een saai administratiekantoor, voor de keuze stond 
een mooie en goed betaalde baan bij een Nederlands bedrijf in het verre oosten aan te nemen of om op 

het saaie kantoor promotie  te maken.  

Ik koos voor het zonnige land. Mijn vrouw, onderwijzeres, zag het helemaal zitten, vooral toen 
tijdens het sollicitatiegesprek verteld werd dat zij op de Internationale school zo geplaatst kon 

worden.  

 

Afscheid nemen van vrienden en familie viel zwaarder dan we verwacht hadden, vooral het afscheid 
van mijn beste vriend Hans, zijn vrouw Saskia en hun jonge kinderen.  

Vanaf de lagere school gingen Hans en ik, ook buiten de schooluren met elkaar om.  

Hij ging naar de ambachtschool en ik naar de middelbare school. Hoewel we elkaar niet vaak zagen, 
bleef de vriendschap bestaan. Gelukkig konden onze vrouwen het ook goed met elkaar vinden. Met 

de moeder van Hans, die weduwe was had ik een speciale band. Moeke, zoals ik haar in navolging 

van mijn vriend noemde was als een moeder voor me.  

 

Terwijl de woningnood in Nederland voortduurde, woonden wij onder de tropenzon in een 

bungalow, niet ver van het strand dat met de company car binnen een kwartiertje te bereiken was. 
Het zware werk werd regelmatig afgewisseld met gezellige party’s in diverse clubs . Met de collega’s 

en hun gezinnen gingen we vriendschappelijk om, maar een hechte vriendschap zoals met Hans en 

Saskia. werd het nooit Misschien omdat we na een termijn van 4 jaar toch_weer voor de keuze 
stonden om het contract te verlengen_dan wel voorgoed naar Nederland terug te keren. Heel wat 

brieven schreven wij elkaar en zo vernamen wij dat onze vrienden het leven in Nederland ook wel 

“gezien” hadden.  

 

Op zijn brief waarin Hans schreef dat hij bij ons bedrijf heeft gesolliciteerd, reageerden wij 

enthousiast en verheugden ons op hun komst. Hans vroeg mij om bij de directie een goed woordje 
voor hem te doen. De sollicitatieprocedure verliep mede door mijn referenties voorspoedig, totdat ik 

van Moeke een brief kreeg waarin zij mij smeekte haar enige kind en zijn gezin van hun voornemens 

af te laten zien. “Ik vond het al heel erg dat jullie vertrokken. Nu zal ik ook de wekelijkse bezoekjes 

van mijn kleinkinderen moeten missen, en hen nooit meer in de armen kunnen sluiten. Ik ben zo jong 
niet meer en zal ik er over 4 jaar nog zijn?” En ze besloot met: “PS. Niets aan Hans over deze brief 

vertellen”.  

 
Ik moest een keuze maken tussen twee mensen die ik graag mocht. Slapeloze nachten heb ik er aan 

overgehouden, totdat ik de knoop doorhakte en die bewuste brief aan Hans en Saskia schreef om te 

zeggen dat het paradijselijke leven dat ik hem in mijn talloze brieven beschreef bij nader inzien toch 
niet zo leuk was. Het leven in Nederland is voor hen en vooral voor hun opgroeiende meisjes veel 

beter.  

 

Op dezelfde dag dat het hoofd personeelszaken van het bedrijf mij terloops mededeelde dat mijn 
vriend van een aanstelling bij ons bedrijf afzag, lag er thuis een brief van Hans op tafel. Het was een 

brief zonder aanhef, een boze brief vol woede en verwijten. Hij begreep er niets van, schreef hij en 

vroeg zich af of ik liever met mijn “gestudeerde” vriendjes omging dan met iemand die alleen maar 
de ambachtsschool had. Hij eindigde de brief met: “Saskia en ik vinden dat het beter is om onze 

vriendschap te beëindigen. We wensen jullie met je bungalow en company car veel geluk. Ik wens 

geen reactie op deze brief”. 

 

R. Berendsen, ingezonden door A.Weijgers 
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ONVERWACHT, MAAR WAAR 

 

pontaan is er een doosje open gegaan, dat lang geleden ergens in mijn hoofd is opgeslagen. 

Het is mij verteld, door iemand, die het gedeeltelijk van dichtbij heeft meegemaakt.  

Het heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. Een Indische familie waarvan de 

moeder van vier dochters in verwachting was, hoopten allemaal, dat er deze keer een zoon op 

komst is. Op een gegeven moment moesten hun buren, zoals zo veel Indische Nederlanders in 

die periode, het kamp in. Kort daarop kregen zij Japanners als buren. Daar waren zij niet blij om, 

want als de bezetter het huis van de buren in beslag namen, dan kon je er op rekenen, dat ook zij 

op korte termijn aan de beurt zouden zijn.  

De vier jonge dochters, variërend van 10 tot 26 jaar, waren best wel op de hoogte dat je beter 

voorzichtig kan zijn. Desondanks hadden zij het plan opgevat om in de bijgebouwen, waar zich 

de keuken, de badkamer en het toilet bevonden, vrij uit te gaan zingen. Met verwijzing naar de 

Japanse vlag, zong het viertal vol overgave: 

 
“Zonnetje ga van ons scheiden,  

wij hebben er schoon genoeg van!  

Wij willen niet langer onder jullie lijden;  

keer dus terug naar je eigen land Japan.  

Hoort gij hoe het klokje met liefelijke klank,   

jullie terugroept tot bede en dank.   

Luid nu oh klokje, luid voort,   

Dan slapen wij allen weer ongestoord. 

 

Tot grote schrik van de jonge meisjes werd er aan de andere kant van gevat op gereageerd.  
 

“Wij gaan nog niet naar huis,  

Nog lang niet, nog lang niet.  

Wij gaan nog niet naar huis,   

want moeder is niet thuis!.” 

 

Als vastgenageld  bleven zij geschokt staan. Toen holden de vier dochters verschrikt naar het 

hoofdgebouw waar hun vader en moeder waren. Zij vertelden wat er gebeurd was. Hun buren 

verstonden en zongen zelfs in het Nederlands!  

Het was nu duidelijk, vanaf dat moment moesten zij op hun woorden letten.  

Maanden gingen voorbij en de lang verwachte stamhouder werd geboren. Een paar dagen later 

werd hun vader gearresteerd en opgesloten. Door de zorg voor de baby en alles wat er mee te 

maken had, gingen de jaren voorbij.  
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Op een dag kwamen de buren met de fiets aan de hand bij hen op bezoek. Beleefd vroegen de 

beide Japanners of de dreumes met hen mee mocht achter op de fiets.  

Even aarzelde de moeder, terwijl de dochters gespannen afwachtten wat de reactie van hun 

moeder zou zijn. “Let u wel goed op mijn zoon?” was het antwoord. Dat beloofden zij beiden. 

Het jongetje werd op de bagagedrager gezet en daar reed het tweetal weg. Het werd al snel 

duidelijk, dat de dochters niet het vertrouwen hadden van hun moeder.  

Na enige uren kwamen hun Japanse buren tot grote opluchting van de vijf achterblijfsters terug. 

Vervolgens vernamen zij dat juist hun buren ervoor gezorgd hadden, dat hun vader niet eerder 

werd opgepakt. Er werd gewacht tot na de geboorte van hun zoon en broertje.  

Toen ik dit verhaal vernam, realiseerde ik mij dat, naast de ontelbare verschrikkelijke momenten 

in een oorlog, er zo nu en dan ook onverwachte opmerkelijke kanten zijn. Vraag mij niet waarom 

deze gebeurtenis uit het verleden opeens naar boven schoot. Dat is juist dat wonderlijke dat het 

leven ons biedt! 

A. Weijgers 

HOE EVA AAN HAAR BEER KWAM 

 

en keer per maand ga ik naar het postkantoor in Oosterbeek om de nieuwe postzegels te 

kopen die op bepaalde data worden uitgegeven. Een echte postzegelverzamelaar ben ik 

niet, maar ik vind het wel leuk om de uitgekomen postzegels te bewaren in de daarvoor 

speciaal uitgegeven albums.  

Op een dag liep ik het postkantoor binnen en begroette de heren (Hans en Jan) die achter de balie 

zaten. Lachend vroeg ik hoe ik aan de bruine beer, van wel 80 cm lang, kon komen die op de 

balie was uitgestald. Het antwoord was:”U moet een spaarrekening voor uw kleinkind openen en 

daarop 250 Euro storten”.  

Ik vroeg: “Kan ik de beer ook kopen?” Dat kon dus niet. “Wat jammer” zei ik, “de beer is voor 

Eva. Ze is net 3 jaar geworden”. Nadat ik mijn nieuwe postzegels had gekocht ben ik weg 

gegaan.  
 
Twee weken later moest ik 

weer op het postkantoor zijn. 

Bij mijn binnenkomst stond 

Hans op en kwam even later 

terug met de bruine beer! 

“Voor Eva” zei Hans. “Oh, kan 

ik hem toch nog kopen?” vroeg 

ik. “Nee deze is gratis” zei 

Hans. “Er was een grootvader 

die een rekening voor zijn 

kleinkind opende, maar de beer 

wilde hij niet”. “Wat boft Eva 

toch” zei ik.  

 

Nadat ik hem uitvoerig 

bedankt had, verliet ik met een 

grijns het postkantoor met de 

bruine beer onder mijn armen.  

Wisten zij veel dat Eva één van onze honden is!!!  

 

R. de Graaf-Weijgers 

E 
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ALS IN EEN STREEKROMAN 

 

ij wandelen met vrienden en hun hond door het ruige waterlandschap, waar hun 

weekendhuisje staat. Het pad is smal. Amper twee voet breed. Door de elzenbosjes 

schemert links van ons een flinke plas.  

De wind wakkert aan en jaagt de watermassa op. Golven breken in het kromgebogen riet, klotsen 

tegen de oever en spoelen ruisend terug. Hongerend naar meer land. Aan de rechterzijde is de 

strijd gestreden. Daar ligt de vaart en daarachter de polder. Gladgestreken groen strekt zich uit 

tot de nevelige horizon.  

 

Er is geen levend wezen te bekennen. De koeien staan op stal; de schapen zijn onvindbaar. De 

rode gloed van de ondergaande zon werpt haar schaduwen ver vooruit. Een half gezonken 

roeiboot krijgt er dramatische omlijningen door. De verlatenheid van het landschap zet de 

zintuigen op scherp. Ook de hond is alert. Gestrekte nek, neus in de wind. Zijn poten passen nog 

precies in het uitgesleten spoor. Onze “stadse benen” raken constant verward in gras en 

kruipwortels.  

 

Dan ... , plotseling een krakend schot. En nog een. De hond blijft gespannen staan en probeert het 

geluid te plaatsen. De rillingen lopen over mijn rug. We kunnen geen kant op. Links de 

grimmige watervlakte, rechts het roerloze zwarte water van de vaart. Voor en achter anderhalve 

kilometer legwal van twee meter breed.  

Op hetzelfde moment ontstaat er paniekerig gesnater in de rietkraag even verderop. Eendenjacht. 

Ik maak mijn rode sjaal los en laat hem hoog boven mijn hoofd in de wind wapperen. Als 

noodsignaal aan de jagers: “hier zijn mensen”.  

 

Opschieten en flink doorstappen. Hoe eerder we er zijn, hoe beter. Een bocht en nog een bocht 

en dan doemt er in de invallende duisternis een houten bruggetje op. Met hanenpoten staat er een 

huisnummer op geschilderd. Het klopt. Zacht licht, de stemmen en gelach van hun kinderen. De 

onrust ebt weg; wat blijft is het gevoel in een streekroman verzeild te zijn geraakt.  

De vrienden moeten lachen om mijn ongerustheid 

en zeggen dat we vaker moeten komen om aan de 

omstandigheden te wennen.  

 

Binnen brandt de houtkachel, staat de stoofpot te 

pruttelen omgeven door heerlijke geuren en is er 

aangenaam gezelschap.  

 

Bestaat zoiets nog in het volle Nederland? Ja ze 

bestaan. Die weekendhuisjes, diep verscholen in 

het bos of - in dit geval- in het Friese watersport-

gebied.  

Ver weg van geordende vakantieparken, ver weg 

van de drukte. En dus ook ver weg van alle voorzieningen. Want dat moet je natuurlijk wel voor 

lief nemen.  

Dagelijkse spullen moeten zomer en winter meegesjouwd worden per boot en anders over dat 

smalle pad met een fietskarretje: drie kilometer heen en drie kilometer terug Zware stukken als 

gasflessen en meubilair moeten per praam overgeroeid worden. Niet zonder gevaar, want het 

transport van de gietijzeren houtkachel eindigde bijna in een schipbreuk. 
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Toch is de romantiek van zo’n plek onweerstaanbaar.  

Maar gelukkig geldt dat niet voor iedereen; het huisje heeft meer dan een jaar te koop gestaan. 

Waar zal dat nu aan gelegen hebben? 0 ja, de auto kon immers niet voor de deur geparkeerd 

worden. En dat onverharde pad, nou nee, dank u!  

Terwijl er op het huisje zelf niets aan te merken viel. Stenen muren, goed dak, genoeg 

slaapkamers, betegelde badkamer, woonkamer met schuifpui en zelfs een inpandige schuur voor 

hobby of botenopslag. Mijn hemel, wat wil een mens in deze hectische wereld nog meer? Laat in 

de avond scheuren wij ons los van de huiselijke warmte. Buiten staat het riet nog kromgebogen 

en springen de vissen op uit het water. Struikelend volgen wij het pad, geen overvliegende uil dit 

keer, die hebben we nog tegoed.  

 

Aan het begin van het asfaltweggetje leg ik de meegekregen zaklantaarns in de brievenbus. 

Einde avontuur. Terug in de bewoonde wereld met al zijn drukte.  

 

Anton Ripassa 

BALI 

 

oen wij op 19 september 2009 samen met onze reisgenoten, Denise en Nico, op Bali 

aankwamen, kwam ons een hitte tegemoet, die wij er eerder niet hadden ervaren.  

Ik vroeg nog aan de gids die ons opwachtte of hij dit weer had besteld. Het bleek dat zelfs 

de Balinezen het uitzonderlijk warm vonden. Hoewel het al tegen het regenseizoen liep, was er 

nog geen regen gevallen. 

Maar dit alles vonden wij echt niet het ergste, want we waren na 2 jaar weer op onze favoriete 

vakantiebestemming en voelden ons onmiddellijk thuis. En dat gevoel heeft zich de volle duur 

van onze vakantie gehandhaafd. 
 
We hadden een voorspoedige vliegreis met Singapore Airlines. Tot mijn grote vreugde en 

verrassing geen last van dikke onderbenen en voeten zoals voorheen, dankzij de drukkousen die 

ik op recept van de huisarts bij de apotheek had gehaald.  
 
Deze vakantie begon nogal chaotisch. Bij aankomst in ons hotel merkte ik dat ik mijn insuline 

niet bij me had. Op aanraden van de touroperator eerst bij een grote apotheek geïnformeerd of ze 

het nodige in voorraad hadden. Gelukkig, we konden het daar aanschaffen. Eerste probleem 

opgelost! Het volgende kwam er vlak achter aan. Ernst ging bij een ATM pinnen en daar werd 

bij de 2
e
 keer pinnen zijn bankpas ingeslikt! Naar Nederland gebeld om de pas te laten 

blokkeren. Gelukkig had ik mijn pasje ook bij me en die konden we wèl gebruiken. 

Die eerste dag verliep dus niet geheel vlekkeloos! 
 
De eerste week van onze vakantie hebben we doorgebracht in ons oude vertrouwde hotel 

Peneeda View. In die week hèbben we toch veel geslapen! Ja, we worden een dagje ouder en 

zo’n lange reis gaat je toch niet in je koude kleren zitten.  
 
Na deze week, vertrokken we naar een ander hotel in dezelfde straat, Swastika. Ja de naam van 

hetzelfde symbool dat Hitler van de Hindoes had gestolen, het levensrad, symbool van leven en 

dood en hergeboorte, de eeuwige cirkel. 

Dit hotel was ‘ontdekt’ door onze reisgenoten, die vorig jaar wèl op Bali waren geweest en 

enkele hotels hadden bekeken. De keus viel op dit eenvoudige hotel, waar we een mooie kamer 

kregen, met airco, koelkast (belangrijk voor mijn insuline), TV, tegen een prijs die belangrijk 

lager lag dan de verhoogde prijzen in ons oude hotel. Met het geld dat we bespaarden hebben wij 

diverse mensen gelukkig kunnen maken en dat is ons heel wat waard. 

T 
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We kregen er zelfs enkele huisdieren bij! Een fotootje ervan vinden jullie onder Antons verhaal 

over katten uit de kampong.  

Ook in dit hotel werden we lekker verwend. De mensen waren aardig (trouwens waar niet?), de 

kamer werd goed schoon gemaakt, handdoeken en beddengoed iedere dag verschoond. Wat wil 

een mens nog meer, zou je zeggen. De enige verstorende factor lag buiten het hotel en dat was de 

hitte! Ik was daardoor niet in staat lange wandelingen te maken, zoals ik voorheen wel deed.  

Ik heb het één keer gewaagd en kwam doodmoe en kletsnat van de transpiratie thuis. Ernst had 

daar minder last van, hoewel hij ook altijd kleddernat van een wandeling met Nico thuiskwam. 

Dus mochten we volgend jaar weer kunnen gaan, dan doen we dat in een koelere periode. Dus 

waarschijnlijk zo rond juni, juli. 
 
In de eerste dagen van ons verblijf hebben we meteen de bekende plekjes bezocht en de mensen 

met wie een band hebben opgezocht. Tijdens ons verblijf kregen we diverse mensen op visite. 

Hartverwarmend! 
 
De eerste 3 weken van ons verblijf in het tweede hotel hadden we een ruime kamer op de 1

e
 

etage. Maar het trappenklimmen beviel op den duur slecht vanwege de artrose in mijn knieën. 

Gelukkig kwamen er enkele kamers vrij op de begane grond en dat beviel stukken beter. 

Dit is niet een vakantie geweest van lange tochten. Dat proberen we de volgende keer weer. 
 
De Galungan-periode viel ook in onze vakantie. Dat is een Hindoeïstische feestperiode die 10 

dagen duurt. Het begint met Galungan, de dag dat de goden naar de aarde neerdalen en 

ontvangen worden met offeranden en gebeden aan Sang Hyang Widi (God) aan zijn 

manifestaties (dewa/dewi) en aan de voorouders in de tempels en ook in de huistempels (ieder 

huis heeft zo’n tempeltje). Het feest symboliseert de overwinning van het goede (Dharma)  van 

het kwade (Adharma). Bij elke poort van de 

huizen worden penjors opgericht, lange 

bamboe stokken meestal versierd met 

vruchten, kokosbladeren en bloemen. Je zult 

er ook kleine bamboe altaartjes aantreffen, 

speciaal gemaakt voor het feest. Er worden 

offertjes gebracht, verpakt in geweven 

palmbladeren. 

De 10-daagse periode sluit af met Kuningan. 

Een feestdag waar de hele familie bij 

betrokken is. 

‘Kuning’ betekent ‘geel’ en dat is voor 

inwoners van Bali de kleur die grootsheid en 

uitmuntendheid symboliseert. ‘Nasi kuning’, rijst die geel gekleurd wordt met kunyit (geelwortel 

of kurkuma) is één van de verplichte offergaven en daaraan ontleent het feest zijn naam. De 

ceremonies vinden meestal plaats in familiekring, in de huistempel (sanggah of merajan). 

Families die nog niet gecremeerde verwanten hebben, die in afwachting begraven zijn op het 

kerkhof, brengen ook offers bij het graf. De gebeden worden uitgesproken voor 12 uur want op 

het middaguur vertrekken de geesten weer naar hogere sferen. 

Zo’n feest werd ook gevierd op het terrein van ons hotel. Iedereen was mooi gekleed en er was 

een gezamenlijke maaltijd. Ernst heeft er enkele opnamen van genomen, die elders worden 

getoond met nog wat andere vakantiefoto’s. 
 
Deze vakantie hebben wij vooral relaxt doorgebracht. ’s Avonds lekker eten in restaurantjes in 

de buurt. En ook ver uit de buurt (Kuta). Het gebeurde helaas nog al regelmatig dat de 

elektriciteit uitviel. Dat ging op toerbeurt met de omliggende plaatsen. Was Sanur (waar wij 

verbleven) aan de beurt, dan kon je toch wel terecht in Kuta.  
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Hoewel, er waren ook wel  enkele grotere restaurants en hotels ter plaatse die een eigen 

generator hadden en waar je dus ook terecht kon. Maar het was wel een goed excuus om ons heil 

elders te zoeken. 
 
Enfin, al met al hebben we een heerlijke vakantie gehad. Mede door de wekelijkse 

massagebeurten in de salon van ons hotel. Ik kan iedereen een hot-stone-massage aanbevelen! 

Alleen daarvoor al willen we weer terug! We hadden wel eerdere massage-ervaring elders, maar 

die vielen in het niet bij deze. 
 
Lieve allemaal, ik hoop jullie in de volgende Waringin weer een verslag te kunnen doen van 

onze wederwaardigheden in Indonesië. Plannen zijn Java, Bali. ’t Langst op Bali. 

Intussen wens ik jullie een goed, gelukkig en gezond 2010 toe! 

 

Joyce Ripassa-Schalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzicht vanuit de bovenverdieping van Centro (Discovery Mall, Kuta) 

Zonsondergang in  

Tuban vanaf  

restaurant Pantai 



 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is dit ook geen plaatje? 

Genomen vanaf het 

terras van Bali Colada, 

Kuta, dat nu helaas niet 

meer op dezelfde locatie 

staat. 

Lekker eten kon je op zo veel 

plaatsen.  

Hier in You and Me (of was 

't  Me and You?) 

Gezellig samenzijn van het hotelpersoneel op Kuningan Ernst met onze schoonmaker 

en favoriete vrucht durian 
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Bezoek aan het Garuda Wisnu Kencana cultureel park. 

Dit park is uitgegraven in de krijtrotsen van Jimbaran. Belangrijkste attractie zijn de bronzen 

beelden van Wisnu, zijn handen en de Garuda. Het is de bedoeling dat ooit de torso van Wisnu 

op de schouders van de Garuda geplaatst wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FF zitten, in de schaduw: Nico, Denise, 

ikke en Nyoman Mustika, onze 

chauffeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armloze Wisnu met Nico op de 

voorgrond om een idee te geven van 

de hoogte van het beeld 

Ook z'n handen moeten nog aan het torso worden 

vastgelast. 

 en dan de rug op van deze Garuda 
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DE ZONNEBLOEM-BOOTTOCHT 
 

 

amen met mijn bejaarde leeftijdgenoten keek ik uit naar de achttiende mei. Op die datum 

konden wij ons inschepen op de Princess, het schip van de rederij Triton.  

In alle vroegte verzamelden wij ons op het erf van de Bavo-kerk op de hoek van de 

Kerklaan en de Herenweg waar de bus al gereedstond. Deze reis was ook geschikt voor mensen 

met een rolstoel. Mede voor ons oudjes als voor hen stond het team van het Rode Kruis klaar om 

een ieder in de bus te helpen.  

 

Nadat iedereen die zich had opgegeven aanwezig was, werd de motor van de bus gestart. 

Vervolgens vertrokken wij onder een licht gejuich richting Katwijk.  

Bij aankomst aan de haven stond de “Princess” in alle rust op de vele passagiers te wachten.  

Met koffie en gebak werden wij welkom geheten aan boord. Wij kregen alle tijd om de nieuwe 

omgeving eens goed te bekijken. Tijdens het tweede kopje koffie of thee, draaiden de motoren 

van dit mooie schip op volle toeren en langzaam maar zeker kwam het schip in beweging. 

Vervolgens was de stem te horen van de kapitein. Hij vertelde ons tijdens de vaart zo nu en dan 

diverse bijzonderheden, die links en rechts van ons in zicht kwamen.  

Zo zagen wij vele boothuizen, die aan de kant van de oever aangemeerd lagen en waarvan 

diverse bewoners ons vriendelijk toewuifden. Dat deden ook de mensen, die met hun eigen 

bootje ons tegemoetkwamen. De stemming zat er goed in. Het zonnige weer gaf extra glans aan 

deze prachtige tocht. Je merkte dat iedereen het naar de zin had. De omgeving waar wij doorheen 

kwamen was heel afwisselend. De eendjes, die op het water dobberden, de zwanen, die zo statig 

overkomen, het was een lust voor het oog. Ondertussen werden wij goed verwend. De hostesses 

hadden het wel druk met een boot vol gasten. Ik kan niet anders zeggen, dan dat wij bijzonder 

goed verzorgd werden op deze bootreis. Alle hulde voor hen! Al met al was het een verrassende 

en prachtige dag. Van mij mogen de organisatoren zo weer een nieuwe tocht uitstippelen. Dan 

zal ik vooraan in de rij  staan om mij te melden. Zulke uitstapjes houden je jong. Alleen dat al is 

heel veel waard. 
 

A. Weijgers. 

S 
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MODERN ROMANCE 

 

What will we say 

when the children, someday, 

want to know how we happened to meet? 

Will we smile and explain 

that we met in the rain 

on some out-of-the-way little street? 

 

Will we, rather, recall 

a magnificent Ball 

where we waltzed till the morning appeared? 

Or protesting the Bomb? 

Or the Peace Corps in Guam, 

where we served when we both volunteered. 

Or in Chemistry One 

where my mind was undone 

and you gallantly offered to tutor? 

Or, under duress, 

will we bravely confess 

we were ‘matched’ by some dating computer? 

 

Gerry Richelson 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen een voorspoedig en gezond 2010 toegewenst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


