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BETER LAAT DAN NOOIT 
 

Verschillende familieleden hebben ons al verontrust benaderd met de vraag waar 
toch de Waringin bleef.  
Lieve mensen, we weten het, deze editie komt bijzonder laat, maar we 
konden toch niet uitkomen met een nummer met alleen een voorblad, 
een colofon en de trouwe stukken van Anton, hoe zeer die ook de 
moeite waard zijn (lees zelf maar!) Gebrek aan kopij was dus de reden 
van het uitblijven van de verschijning van uw familieblad. Ook vorig 
jaar moesten we later uitkomen dan gewenst en ook vorig jaar was 
de vulling het probleem.  
We gaan niet zeuren, maar blijven wel met de wens dat het schrijven toch door meer familieleden 
wordt opgepakt. We weten dat er veel schrijftalent en veel verhalen in onze familie zitten!  
Al met al kunnen we nu, met nog een kleine helft van 2015 in het verschiet, een mooie Waringin 
aanbieden met bijdragen van (natuurlijk) Anton, Vic, Iris, Ernst, Sabrina, Dyonne en Gert, 
Quincent, Wendy en Thinka. 
Thinka won op de familiedag op 25 april het gezamenlijke familiekunstwerk. Ze toonde zich een 
betrokken familielid en nam bovendien nog haar moeder Annie, vader Jan en broer Luc mee! En zo 
waren er meer familieleden die we lang niet hadden gezien en was er een hele nieuwe generatie te 
bewonderen. Gelukkig zijn er veel foto’s gemaakt en kan er dus veel worden nagenoten. Voor hen 

die er niet bij waren deze keer is het vast ook leuk om een indruk te krijgen van deze 
gedenkwaardige dag. We zoeken nog een leuke locatie voor de familiedag in 2016!  
 
Voor nu wensen we iedereen veel leesplezier, een fijne zomer nog en een gelukkige rest van het 
jaar.  
Jullie bijdragen voor de volgende Waringin kunnen tot 30 november 2015 worden gestuurd naar 
ew_ripassa@ziggo.nl of wendy.ripassa@upcmail.nl 
 
 Namens het bestuur 
 Wendy Ripassa 
 

KIND REMINDER (zoals dat in het Engels zo aardig luidt) 

 
Willen jullie a.j.b. niet vergeten de donatie van minimaal € 11,-  te storten op onze  

bankrekening NL28ABNA0571060978  t.n.v. J.R. Ripassa  
Let op: NIEUW BANKREKENINGNUMMER 

 
Zoals eerder vermeld, bekostigen wij met jullie donatie niet alleen de uitgave en verzending van het 
blad, maar ook de activiteiten van de Stichting Ripassa, waaronder het stamboomonderzoek. 
Het bestuur zou het zo fijn vinden als de donateurs eens zouden reageren op de Waringin in het 
algemeen en op de oproepen die er in het blad en per mail worden gedaan. Via email of telefoon 
bijvoorbeeld. Zo zijn ook de familiedagen van 2013 en 2014 niet doorgegaan door gebrek aan 
getoonde belangstelling. Erg jammer, want dat is nu juist de gelegenheid om elkaar eens te 
ontmoeten en elkaar op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in de familie.  
 
Hartelijke groet, 
 
Het Bestuur 
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VAN HET BESTUUR 
 
Voor jullie ligt de (iets wat verlate) nieuwe editie van de Waringin. Dit jaar kostte het ons meer moeite om 
tot een goed gevulde editie te komen met leuke verhalen en anekdotes. We merken dat de opkomst van het 
internet en sociale media de overhand krijgen. Iedereen kent en doet het: snel een statusupdate, foto, video 
met je naasten delen via Facebook, Twitter, Snapchat of Instagram. Het schrijven van verhalen of het delen 
van ervaringen gaat tegenwoordig in een sneltreinvaart en de techniek maakt het ons steeds makkelijker.  
 
Inmiddels ken ik bijna niemand die geen slimme telefoon heeft of geen toegang heeft tot internet. In nog 
geen 15 jaar tijd is bijv. de mobiele telefoon uitgegroeid tot het meest belangrijke wat een mens dag en nacht 
bij zich draagt. En de technologische ontwikkelingen staan niet stil, want na de komst van tablets volgen 
smart watches, intelligente brillen en ook zelf rijdende auto’s.  
 
Onze manier van informatie opzoeken en delen hiervan is aan deze technologische ontwikkelingen 
onderhevig. Dit uit zich aan de ene kant in minder ingezonden kopij om de Waringin te vullen, maar is 
familie aan de andere kant van de wereld nog nooit zo dichtbij geweest.  
 
Een andere uitwerking is dat op vakantie inmiddels de aanwezigheid van internet belangrijker is dan de 
kwaliteit van het eten of een centrale ligging. Je hebt immers met je iPhone zo via google een goed restaurant 
of auto verhuurbedrijf gevonden. Een papieren kaart nodig? Daar hebben we een app voor, evenals voor de 
muziek, recensies van hotels of restaurants en alle bezienswaardigheden in de buurt. En voordat we gaan 
eten even in de lobby van het hotel zitten om alle sociale media en nieuws te checken. Vergeet dan vooral 
niet tegen de buurman te klagen over hoe langzaam het internet wel niet is: hij had dat zelf namelijk nog niet 
door… 
 
Vakantie was toch om tot rust te komen, je werk te vergeten en de dagelijkse sleur even te laten voor wat het 
was? Neem dan old school de Waringin mee op vakantie/mee de tuin in om deze lekker in de zon door te 
bladeren en laat die telefoon even voor wat het is. Veel leesplezier! 
 
Ps: voor de volgende Waringin horen we graag wat je ervaringen waren om de telefoon even los te 
laten. 
 

Familiedag 2015 
 
Dit jaar was er weer een familiedag en wel op 25 april. Dit keer een bijzondere, mede omdat het initiatief bij 
Jennifer vandaan kwam. Zij reisde met haar vriend, broer Ahren en haar vader Renée vanuit de VS naar 
Nederland voor vakantie en wenste zoveel mogelijk van haar Nederlandse familieleden te ontmoeten. Via 
Facebook, de stichting en persoonlijke contacten zijn zoveel mogelijk mensen uitgenodigd om er een feestje 
van te maken. Het idee was dat iedereen iets te eten meenam en we elkaar zouden zien bij Onklaar Anker in 
Amsterdam.  
 
De opkomst was onverwacht groot met voor mij bekende gezichten, maar een nog groter aantal 
onbekende gezichten. Deze voor mij onbekenden kende ik wel van papier (stamboom) of op 
Facebook gezien, maar had ze nog nooit in het echt ontmoet. Slimme zet was om iedereen te 
voorzien van een naamsticker, zodat we snel de namen bij gezichten konden plaatsen.  
Tevens hadden we de laatste volledige uitdraai van de stamboom meegenomen om op te hangen. Zo 
kon iedereen zien waar hij/zij op de zeker 15 meter lange rol bevindt en welke (in)directe relatie zij 
met alle aanwezigen hebben. Ook bood het de gelegenheid om de allerjongste telgen van de familie 
bij te schrijven. 
Toch blijft het apart om je (achter)neven/nichten steeds groter te zien worden, 
vriendjes/vriendinnetjes krijgen, van dezelfde muziek houden als jijzelf en sommige inmiddels 
kinderen hebben. In mijn achterhoofd blijf ik ze nog steeds spelend met de Lego zien.  
Iedereen wordt ouder en zo genieten er ook al veel mensen van hun pensioen. Speciaal was dan ook 
om tante Guusje en oom Don te kunnen spreken.  
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Zelf vond ik de aanwezigheid van de oom van 
mijn vader (Jose) en zijn gezin (Corinde, Jelle, 
Bastiaan en Erik) erg leuk. Het was fijn om 
over de voorbijgegane jaren te praten en mijn 
directe achterneven te ontmoeten. Jammer dat 
mijn ouders (Kurd en Co) er niet bij konden 
zijn omdat mijn moeder ziek was. Gelukkig 
gaat het inmiddels steeds een beetje beter.  
 
Al met al was het voor ons een topdag en 
zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk is de 
opkomst de volgende keer wederom zo groot! 
 
 
 Quincent 

 
FAMILIEBERICHT 

 

Met veel trots stel ik onze zoon Evan Bodhi aan jullie voor.  
Geboren op 29 januari om 20.39, in het ziekenhuis in Beverwijk. 
Evan betekend "jonge krijger, goed geboren " en Bodhi 
"verlichting, verbetering van de strijd". Klinkt goed toch?! Maar 
de namen zijn gekozen omdat wij ze gewoon heel mooi en stoer 
vonden. 
De zwangerschap verliep voorspoedig maar ook druk omdat er 
nog verhuisd moest worden en de bouw van ons huis nogal uitliep. 
Maar toen Evan zich aandiende, uiteindelijk bijna twee weken 
later dan verwacht, waren wij er helemaal klaar voor. Ik had alles 
gelezen wat er maar te lezen viel over bevallen en baby's en 
dankzij de hulp van lieve familie en vrienden was ook ons huis zo 
goed als klaar. Dat het onmogelijk is om overal op voorbereid te 

zijn bleek de eerste nacht al toen 
we geen idee hadden wat we met 
die alsmaar huilende baby 
moesten doen, en ook de 
slapeloze nachten de eerste week 
bleken iets te zijn waar je van te 
voren niet weet hoe je ermee om 
gaat. Gelukkig leerden we snel en sliep Evan na een paar weken 
door. 
 
Papa: Bij de bevalling ben je als man supporter met opengevallen 

mond. Ik had al de tip gekregen van een vriend om vooral te 

luisteren en niet te veel flauwe grappen te maken. Je vrouw is bezig 

oergevoelens omhoog te halen. Dan is er geen tijd voor je eigen 

fantasie en/of humorrijke belevings-wereld. Dat wordt je anders in 

duidelijke taal verteld.  

Alle rampscenario's worden je vooraf toegefluisterd en 'sterkte' 

wordt gewenst. Maar alles waar ze voor waarschuwden viel reuze 

mee. Het eerste (hiel) prikje, de slopende nachten, verminderde 

weerstand en het weer gaan werken.  
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Gelukkig was mijn baas flexibel genoeg zodat ik ruim drie weken vrij kon nemen vanaf de bevalling. 

Zo konden we samen de basis leggen voor een gezond en gelukkig jong gezinnetje.  

 

Mama: Kramer is zijn achternaam alhoewel zowel zijn vader als ik het erover eens waren dat 
Ripassa een veel mooiere naam is. Blauwe oogjes en het lijkt erop dat hij blonde haartjes krijgt 
(vooralsnog is het gissen want het groeit nog niet erg hard). Nee, je zou niet raden dat er wat 
Indisch bloed door zijn aderen stroomt, maar de kraamverzorgster merkte toch een wazige blauwe 
gloed op over zijn pas-geboren babybilletjes. Hij zal best wat van zijn Indische achtergrond 
meekrijgen in zijn opvoeding, woorden als oepil, kripoet, makan en kentut zijn immers woorden die 
ook zijn vader Gert al aan zijn vocabulaire heeft toegevoegd.  
Daarnaast zal overgrootvader Ernst versjes als "tjeplak, tjeplok" en "tangkoembeli" vast voor hem 
gaan opzeggen en opa Les (die zichzelf opa Risolles noemt) zal ongetwijfeld zorgen voor de 
Indische hapjes en maaltijden. 
 
Papa: Mooi die tweede cultuur die hij mee kan krijgen. Hopelijk wordt zijn woordenschat groter 

dan een paar vieze woordjes. Daar zal hij de hulp van jullie hechte familie voor nodig hebben.  

Ik denk zelf overigens dat zijn haren niet blond gaan worden, dat wat nu blond is zijn donsjes. Iets 

dat zijn vader nu vooral op zijn kruin tegenkomt.  

 
Mama: 5,5 maanden oud is Evan op het moment dat ik dit schrijf en iedere dag leert hij meer en 
zien wij steeds wat meer van zijn karakter. Het is een vrolijk en bewegelijk jongentje dat al wat 
gevoel voor humor aan het ontwikkelen is. Dol op wandelen en dan vooral naar bomen kijken, 
hierbij gilt hij het uit van plezier. 
Heerlijk om te zien dat hij iedere dag weer een beetje meer kan. Dankzij moedergevoelens en hier 
en daar nog wat verdwaalde zwangerschapshormonen springen nog zo vaak de tranen in mijn ogen 
van trots en geluk.  
Dit kleine jongetje dat enkele maanden geleden nog zo hulpeloos in z'n wiegje lag is nu een baby 
van haast 9 kilo die alle aandacht naar zich toe weet te trekken en die geen moment stil ligt. Zo ook 
nu, ik zit op bed met de Ipad en naast me ligt Evan die nodig een tukje moet doen, maar almaar ligt 
te lachen en tegen me aan te tikken. Zal ik dan maar een tukje met hem meedoen..? Heerlijk toch! : 
 
 Dyonne Ripassa en Gert Kramer 
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CALIFORNIA CALLING 
 
Hallo Ripassa-familie! (Geschreven op 15 december 2014. Red.) 
 
Allereerst jullie allen prettige kerstdagen 2014 en een gezond en happy 
nieuwjaar 2015 toegewenst! Feliz navidad y prospero año vanuit Zuid-
Californië.  
Waar blijft de tijd--- zo vlug voorbij gegaan??! 
Veel leuke dingen gedaan in dit jaar en/of meegemaakt? Dat hoor/lees ik 
nog wel in de komende Waringin, hè? 
Goed dat onze jongere generatie ook schrijft in dit blad en dit hopelijk 
kan voortzetten. Keep it up, young uns. Van de 'oudere' generatie altijd leuk weer interessant 
nieuws en belevenissen te horen o.a. uit Friesland (Anton) en uit Frankrijk (Iris).  
Wat kan Iris mooi schilderen-- a talented lady indeed. 
En van Ernst, Wendy en  anderen--- keep it up folks. 
Glenn Ripassa is trots "opa" geworden--proficiat, meneer! 
Hé de tijd staat niet stil--we worden echt wat ouder. 
Oh well, let's just grow older graciously. Ouder worden, ja dat merken we wel---pijn hier en pijn 
daar PHPD), goendoel, wat gemoek of lopen met een stokje, tanden niet meer compleet (op 't 
nachtkastje 's avonds)--- kunnen daardoor soms niet meer behoorlijk fluiten----hahaha. 
 
Oja, dat gedichtje op pagina 14: "Een kleine ontboezeming" heb ik aan m'n vrienden voorgelezen--
they like it enkelen vroegen zelfs een kopie ervan. 
Motto van dit gedichtje "schoonheid komt van binnen" O zo waar. 
 
Nu even 't jaar 2014 de revue laten passeren : 
 
Dit jaar is geen goed jaar voor ons geweest-- allereerst 't afmaken van de verbouwing van 't huis in 
Downey heeft te lang geduurd (maandenlang met onderbrekingen), wat ons veel stress bezorgde-- 
Ellen vooral. 
Nu is het eindelijk fini---geen vervelende contractors meer---hoera! 
 
En dan is 2014 het vierde jaar van droogte (raindrought ) in Californië. 
Jarenlang reeds te weinig regens gevallen met als resultaat dat onze meren en reservoirs half leeg 
werden  en dat het zelfs zover kwam dat we allen verplicht werden ons watergebruik te beperken. 
Nou daar hebben jullie in Nederland geen last van, hè? 
Op bepaalde dagen mag het gras op onze erven alleen om de andere dag begoten worden en dat 
zonder  "runoff"  (= zonder waterverspilling in de straat),maar hoera!!  Het heeft de laatste 3 dagen 
plotseling goed geregend (ik schrijf dit begin december)--dat helpt wel--maar niet genoeg. Nu maar 
afwachten en hopen op meer "water from above". 
De regentijd is net begonnen (december tot medio maart). Zou een Indiaanse regendans helpen??? 
 
De jaarlijkse branden in afgelopen zomer hebben we net gehad---ja toen hadden we  heus water 
nodig gehad om te blussen. 
Wat een leuk "lichtpunt" voor ons is geweest waren de 2014 wereldvoetbalwedstrijden in Zuid-
Amerika----- hup, Holland!!!! 
Dat was werkelijk spannend! 
 
Minder leuk is al de ellende in de wereld---vreselijke toestanden in Syrië en Irak en ook 
Oekraïne. "ISIS" in wrede opmars zelfs tegen hun eigen mensen. 
En dan de angst voor de verspreidng van de ebola-epidemie en niet te vergeten een vliegtuig zomaar 
neergeschoten boven Oekraine en vele Nederlanders die sneuvelden - tragisch.  
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En ook in de U.S. De rassenrelletjes tussen blank en zwart nadat een jongeman werd doodgeschoten 
door een blanke politieman en wat er allemaal niet daarvoor is gebeurd in t plaatsje Ferguson. 
Heel USA in oproer/opstand!! Dit hebben jullie gevolgd op TV, denk ik. 
 
Andere 'events'  van ons in dit jaar: 
 
In mei hadden wij 'Dutchies' onze traditionele " Holland festival " in Zuid-California, wat altijd een 
gezellig evenement is. Dit keer hadden we er een stand gehuurd voor onze (Ellens) boutique vol 
handmade crafts ( allerlei poppen en wandversieringen, koelkastmagneten  etc).  Qua ' sales ' was 
het geen succes.  
De meeste bezoekers waren meer in een eet-- en dansstemming of in 'socializing' mood. 
Later in het jaar hadden we in een Amerikaanse boutique onze stand en hadden een beetje meer 
succes, hoewel toch beneden onze verwachting. 
 
Met onze gezondheid sukkelden we wat dit jaar. 
Het begon met een klein wondje aan m'n linkerbeen dat maar niet wilde helen. 
Een schrammetje eerst (waarschijnlijk met m'n been ergens tegen aan gestoten tijdens het opruimen 
in de garage) en dat werd een grote wond- ik dacht eerst dat ik diabetes had, omdat het moeilijk 
heelde. Heb me laten testen hiervooren de uitslag was gelukkig negatief. 
Bleek later dat er een sterke bacterie in gekomen was, die verhinderde de genezing van die akelige 
wond! Eindelijk na 9 weken behandeling bij de voetkliniek kwam er genezing. 
 
Van het een volgt het andere. Ja, met het ouder worden komen de gebreken. Ik kreeg last met m'n 
benen, Ik had reeds lang last van "spiderveins"/spataderen en tintelingen en krampen. Wat een 
rotgevoel is dat! 
Dat komt wanneer je zenuwen in je voeten achteruitgaan en de bloedsomloop stagneert. Dat is 
"neuropathy " legde  de dokter/chiropractor ons uit op een speciale neuropathy seminar. 
De circulatie en de zenuwen moeten gestimuleerd worden, legde hij uit.  
Dat kan verholpen worden door speciale laser--en heattreatments plus een speciaal dieet! 
Vooral diabeten hebben er veel last van. 
Een speciaal dieet ??! Je suikerconsumptie moet onder controle worden gebracht ! Ampoen--is dat 
niet te veel gevraagd --ik houd veel van "sweets". 
Oh well, welcome to modern American living met haar ongezond voedsel!! (erg zoet).  
Met het speciale dieet wordt duidelijk het volgende voorgeschreven: gedurende de 6-weekse 
"kuur"geen koffie noch frisdranken/CocaCola drinken.  
Liever geen brood noch noedels/pasta (dus geen bami!! Adoeh!) want de granen zijn de laatste 20 
of 30 jaren niet meer van dezelfde kwaliteit als vroeger (het is wat men noemt "gmo-ed" dat is 
"genetically modified".(genetisch gemodificeerd) 
Veel groene salade eten en Griekse yoghurt, vlees, kip en vis, thee drinken is okay. Geen suiker, 
alleen van vruchten is okay en dat in beperkte mate! 
In plaats van aardappelen, sweet potatoes(= oebi reboes!!!).Ik kreeg wel speciale vitamine-
supplementen, m.a.w. het werd een serieuze aanpassing in ons dagelijks  eten. Minta ampoen. 
Het was wel een prijzige kuur voor me. Op leuke feestjes werd ik echt op de proef gesteld en heb 
me veel 'heerlijkheden' moeten ontzeggen. Wat een verleiding, da's pijnlijk. Ach, ach al die lekkere 
taartjes en pisang goreng en....en..... . 
Ben in al die weken wel wat pondjes afgevallen! 
 
Die laser-treatments waren al eerder toegepast bij de astronauten die terugkwamen uit de ruimte, 
want ze leden aan ongevoeligheid in hun vingers en voeten. Met goede resultaten ("HAKOMET" 
machine, made in Germany). 
Na de kuur ligt het aan ons om dit dieet voort te zetten en/of terug te keren naar onze eigen 
dagelijks routine of het wat te 'modificeren".--Good luck, en wens ons sterkte toe. 
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What else did we do before the new year arrived???  Even nog gezellig  gedanst  en zo het nieuwe 
jaar ingeluid bij onze Dutch Club "AVIO". 
 
Wat zal 't nieuwe jaar ons brengen? Welke verrassingen (goed en minder goede) staan ons in 2015 
te wachten?? Moge onze hemelse vader ons bijstaan en sterkte geven, is mijn wens en bede voor 
jullie/ons allemaal. 
Gelukkig nieuwjaar !!! Happy newyear to you all!!! 
 
 Vic Ripassa en Ellen in Downey California 
 
Wij nemen deze goede wensen  van Vic en Ellen graag mee voor de laatste maanden van 2015! 

 
GENERATIE RIPASSA 3.0 

 
Lieve familieleden, 
  
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Thinka de Korte. Ben 14 jaar en ik woon in Renesse. Dit dorpje 
ligt in Zeeland.  
Mijn vader is Jan de Korte, mijn moeder is Annie Ripassa en ik heb nog een broer Luc de Korte. 
Toen ik Wendy voor het eerst sprak heb ik met haar afgesproken dat ik een stukje voor het 
familieblad zou schrijven.   
Sommige mensen zeggen weleens tegen mij: ben  je Indisch? Zijn je ouders soms Indonesisch? 

Dan zeg ik altijd; mijn vader is Nederlands en mijn moeder is 
Indisch, net als mijn opa en oma maar die zijn geboren in Indonesië.  
 
Ik weet nog een paar jaar geleden dat ik een foto zag van mijn opa 
en  oma. Dat was denk ik de eerste keer dat ik hen op een foto zag. 
M’n moeder lijkt heel erg op m’n oma en m’n oom August lijkt erg 

op mijn opa. Oom Willem lijkt op allebei. 
August heb ik 10 jaar geleden gezien toen ik 4 was, dus ik weet niet 

zeker of hij op m’n opa lijkt, maar als je een foto van August en mijn opa naast elkaar ziet, vind ik 

dat wel. 
Een paar maanden geleden ging ik met mijn moeder, vader en mijn broer voor het eerst naar de 
familiedag. 
Het was leuk om te zien dat we zoveel familie hebben. Toen we er een tijdje waren voelden ze 
steeds meer als familie. Ik had ook het schilderij van de familie gewonnen en natuurlijk staat hij nu 

ook op mijn  kamer. Ik ben er echt 
blij mee. Bedankt! 
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In mijn vrije tijd heb ik veel te doen. Met mijn pony en trekpaard ben ik veel bezig. M’n trekpaard 

is een tijdje geleden voor de eerste keer voor 
de kar gegaan, daar gaat veel tijd aan vooraf. 
Eerst was ze heel erg ziek geworden. Ze had 
wormen daardoor viel ze veel af, en daarvan 
kreeg ze bloedarmoede. Dat duurde wel een 
half jaar.  We hadden eerst ook nog een ander 
paard, ook een Belgisch  trekpaard, maar die is 
daardoor dood gegaan.  
Gelukkig is het deze keer goed gekomen, 
hopen is dan het enige dat je kan doen.  Toen 
moest ik nog een half jaar met haar onder het 

zadel gaan rijden om genoeg conditie te 
kweken, en nu staat ze al voor de kar. Ik heb nu een goede 
band met haar opgebouwd en we hebben veel vertrouwen 
samen.  
Met mijn pony rijd ik nog steeds, haar heb ik nu al 6 jaar en ze 
is zo lief.  
Zoals je ziet kan je bij ons ook lekker naar het strand en in de 
zee. Ook met je paard. 
 
We hebben ook nog een zwarte Duitse herdershond: Dusty. 
Dusty is gelukkig  genezen na de operatie aan haar knieband , 
die was gescheurd. Ze is niet meer de oude maar wel gezond, 
dat is het belangrijkste.  
 
In de kerstvakantie zijn we naar Belize gereisd. Eerst via Atlanta en dan naar Belize. We bleven 
daar 3 weken, we hebben daar zoveel beleefd en gezien. De mensen zijn daar heel vriendelijk, de 
oude gebouwen van de Maya’s  waren prachtig. Die mochten we ook beklimmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En het landschap is ook prachtig, de zee ook. We gingen ook een paar keer daar snorkelen. We 
zagen roggen, zusterhaaien, hele mooie vissen, koraal en nog veel meer. 
 
 
Skiën doen we soms ook, heel anders dan lekker in een warm land zijn, maar het blijft mooi als je 
op de pistes ben en dan kijkt naar het prachtige uitzicht.  
 
 Tot de volgende keer! 
  Thinka 
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BRIEF VAN IRIS 
 
Hallo lieve familie Ripassa!  
 
Een paar maandjes geleden, dacht ik: "Ik mis 
iets....wàt is 't"?....o ja, ik weet 't; "We hebben geen 
"Waringin" ontvangen!" 
Ach, wat sneu en wat zou er aan de hand zijn? Zei 
tegen Ron, m'n man: "Not heard anything from the 
Ripassa's, no magazine..." 
Dacht: even nagaan, heb ik abonnementsgeld 
opgestuurd vorig jaar? Ja, toch wèl...via de bank als 
ik me goed herinner. 
Gelukkig, heb ik ontdekt dat er niets ergers was dan 
geen voldoende kopij voor ons blad, zodat we niets in 
de brievenbus ontvingen! 
Toen, 'n berichtje in m'n inbox: FAMILIE REUNIE !!! HOERA !!! Georganiseerd, want er komen 
'n paar familieleden hélemaal uit Californie! 
Oh, wat leuk; dan horen wij ook moeite te doen om ons 'belle France" te verlaten voor 'n lange tocht 
naar 't "kikkerlandje". Ik meen 't niet negatief, want ik heb goede herinneringen aan Holland, vind 't 
nog 't gezèlligste land voor mij die in Amersfoort de kinderjaren beleefd heeft, voordat ik in 
Frankrijk en Engeland belandde. 
"Do you want to come, my love or shall I go by myself?" Gelukkig, Ron wil 't aan. Het valt niet 
altijd mee, uren in de Landrover, die lieverd wil 't niet doen in onze kleine Peugeot, die we normaal 
hier gebruiken op Limousin's heerlijk lege wegen. Daar komt nog bij, dat hij me niet vertrouwt 't 
stuur ervan over te nemen, dus normaal is hij op zo'n rit de enige chauffeur....eigen schuld!!! 
Dus dan wil hij alles goed hebben voor de reis, tip top, balans in orde, "steering much better now", 
zegt hij tevreden en verdwijnt weer naar de grote "barn" waar we de auto's parkeren. Gelukkig heeft 
hij nu hulp van 'n jonge mecanicien. Jaren alleen voor de rijtuigen gezorgd....we worden ook 'n 
dagje ouder! 
 
Dan komt Ernst aan de telefoon..."schrijf je iets voor de Waringin?" "Oh dear, moet dat ook nog, 
voor we gaan?" 
Ik verdwijn naar onze caravan, achter in de tuin met het blad van 'n jaar geleden. Dat was zo héél 
mooi verzorgd! Zulke interessante bijdragen! 
Vooral ook van de jongere generatie. En zoals iedere keer, apprecieer ik de humorvolle verhalen 
van Anton! Zo lief van Victor, (die ik nog nooit ontmoet heb), om speciaal aan mij te denken, door 
'n couplet te sturen van "Wat de toekomst brengen moge"...Helemaal eens met hem, dat zingen 
gezond is en "the spirit lifts"! 
Vooral zo'n bemoedigend lied voor deze rumoerige tijd waarin we leven. Wat kan er méér rust 
geven dan onze hand, als 'n kind, in de hand van de hemelse Vader te leggen? Hij leidt ons dan, 
zèlfs in 'n ons onbekend land.... 
Voor ons was 't hier in de Limousin, op de grens van de Haute Vienne, met de Dortdogne en de 
Charente, 'n soort 3-landen punt. We vinden 't uitgesproken heerlijk om hier te mogen wonen, maar 
natuurlijk missen we geregeld contact met kinderen en hun kroost, met familie en vrienden. 
Gelukkig hebben we nu internet en Facebook...."How did Lydie do in her last exam?" vroeg ik aan 
haar broertje "Top marks, Grandma!" Daar moet ik 't dan mee doen! Dus zoooo veel contact.... 
gewone brieven ook niet meer. Toch leuk om 'n stem te horen en als je Skyped elkaar te zien! 
 
Nu wordt hier onze vertrouwde omgeving en maken we vrienden. Verschillende nationaliteiten, 
véél Britten, wat Hollanders, Ieren, Duitsers. Sommigen komen hier voor goed, maar meesten 
houden toch nog houvast in vaderland of moederland. Wat is 't? Wij probeerden 't eens met 
Griekenland, waar we 2 jaar 'n appartement huurden. 
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Deelden 't met 'n zoon en gezinnetje. Drie mnd. dààr & 3 mnd terug. Ik raakte de kluts 
kwijt...."waar heb ik dàt gelaten?" was vaak de vraag. 
De Fransen, hebben 't gevoel van 'n "takeover" door "les étrangers" (vreemdelingen) en wij hebben 
't gevoel dat ze dit met "lede" ogen aan zien! 
Misschien was 't ook zo toen wij als Nederlands-Indische families naar Holland kwamen, als ik zo 
lees in de Waringin. De al oude kwesties rondom immigratie... 
 
Ik kan me nog herinneren in Engeland, waar ik dus al met al 40 jaar heb gewoond, na een speech 
door Enoch Powell in 't parlement, om iedereen die niet in 't land geboren was terug te sturen naar 
land van herkomst. De volgende dag had ik te maken met een dame, bij de slager in 't dorp, die me 
zo'n beetje "aanviel" met: "So, you are one of those...." De slager, die me kende als klant, keek 
quasi verontrustend en stond z'n mes te scherpen, op 'n dreigende manier! 
Gelukkig kon ik die mevrouw vriendelijk te woord staan door te zeggen: "Oh, if you mean the place 
I was born, yes, thàt is the other side of the world, but the place which is my home, where I have a 
husband & children, it's just around the corner! You're welcome for a coffee!" 
 
Tja, ik neem maar aan, dat ik altijd 'n vreemdeling blijf, zo lang we hier zijn, met m'n Indische neus 
en huid! Ik kan me nog herinneren toen we pas in Amersfoort woonden: "Hé, zwartje, ga terug naar 
je apeland". Waarom daar aan te denken? Vroeger, als kind, vocht ik terug, later leerde ik anders te 
reageren, want al héél vroeg wist ik, dat voor de èchte wàre God het niet geeft hoe ik er uitzie van 
buiten, maar wèl hoe ik er uitzie van binnen! Ook dat ik nodig had wat Hij me aanbiedt, dat schoon 
van binnen komt door 't aanvaarden van wat Zijn Zoon voor elkaar gebracht heeft aan 't kruis. Zijn 
Liefde aan te nemen en mijn hand in de Zijne te leggen, dan kunnen we 't aan!  
Jezus heeft gezegd:"Hebt goede moed! In de wereld lijden jullie verdrukking, maar Ik hèb de 
wereld overwonnen!" 
Daar houden wij ons aan en gaan vol goede moed verder! 
 
Ik zie er nu naar uit jullie allen te ontmoeten!! Zien er tegen op, om weer door druk verkeer te rijden 
en hebben daar wat moed voor nodig! Vooruit, samen "in the Grace of our God"! 
 
Jullie Iris & Ron in de Franse limousin! 

 

Iris' achtertuin geschilderd door Iris zelf.  
Wat hebben we toch een talenten in de familie! 



11 
 

DE MOLUKKEN 
 

In onze vakantie in 2014 verbleven wij 3 weken op Java en 5 weken op Bali. 
Tijdens ons verblijf op Java, in Sukabumi, brachten wij een bezoek aan een vriendin van mijn 
schoonzuster en zwager. Bij haar thuis zagen wij dat ze in het bezit was van een mooi oud zgn.  

kruidnagelschip. Een replica van een VOC-schip 
gemaakt van kruidnagels. De zeilen waren 
gevormd door geplette 
kruidnagels. Omdat ze zag 
dat ik het schip erg mooi 
vond, bood ze het mij aan, 
want, zei ze: "Ik ben al oud 
en geen van mijn kinderen 
heeft er belangstelling voor. 
Ik heb het geërfd van mijn 
vader en als ik er niet meer 
ben, zal het waarschijnlijk 
worden weggegooid. Dan 

heb ik liever dat het in handen komt van iemand die het op waarde weet te 
schatten." Jullie zullen begrijpen dat ik het geschenk dankbaar heb aanvaard. We 
hebben het schip gelukkig heel naar Nederland kunnen krijgen.  
 
 

 
Banda 1621 
Omdat de Bandanezen tegen het monopolie"recht" van de VOC in toch handel dreven met andere 
landen, werd de bevolking van het eiland Banda op last van de VOC c.q. Jan Pieterszoon Coen  
uitgemoord. (Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn werd begin 2014 door mensen die 
tegen geweld zijn, voorzien van een groot bord "Moordenaar"). 
Later kwamen op Banda de Perkeniers, VOC-mannen met hun inheemse vrouwen en knechten de 
productie van kruidnagel en nootmuskaat overnemen. 
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De productie van nootmuskaat en kruidnagel vond alleen plaats op de eilanden Ambon, Haroekoe, 
Saparoua en Banda. Tijdens de Hongi-tochten, in dienst van de VOC, werden de "heimelijke" plantages 
op de andere eilanden gekapt. De bewoners van het eiland Ceram (Howamohel) die steeds stiekem 
bleven planten, werden van het schiereiland verbannen. 
Om verzekerd te zijn van een geregelde productie werd het in de VOC-tijd  de bewoners van de 
productie-eilanden verboden te verhuizen. Daarnaast waren er meer strenge regels waaraan de bewoners 
zich moesten houden. 
In die tijd was het zo dat wanneer het moederland (i.c. Nederland) door een ander mogendheid werd 
veroverd/ingelijfd, de koloniën automatisch ook in het bezit kwamen van de veroveraar, i.c. Frankrijk, 
dus zo ook Oost-Indië, inclusief de Molukken met hun productie van nootmuskaat/kruidnagel. 
 
De Franse bezetting van de moederlanden (bijna geheel Europa behalve Engeland) bracht mee dat de 
Franse wetten van toepassing werden, zoals: 
1. iedere familie moest een naam kiezen. (Aanvang 1810.) Frappant dat het door mijn grootvader 

J.A.P.D.  Ripassa geschreven familieboek begint in 1810 (-1917). Is hier de keuze gevallen om onze 
naam te veranderen in Ripassa om zich te onderscheiden van RIEUWPASSA?  In 2006 werd in 
Jakarta een grote familiedag georganiseerd. Ons aller neef Henk Ripassa (uit Enschede) was voor 
ons de vertegenwoordiger. 

2. .onze Nederlandse rechtspraak is gevormd naar het Franse Code Civil. 
3. 10-delig stelsel voor geld, maten en gewichten. 
 
Frankrijks grootste vijand was Engeland, dat erin slaagde de Molukken te veroveren in ca. 1812. Toen 
Napoleon in 1815 bij Waterloo verloor, werden het moederland (Nederland) + koloniën) weer vrij en 
vielen de Molukken weer in Nederlands bezit. 
De Molukken die het gezag tijdens de Engelse periode als veel humaner ondervonden, kwamen in 1817 
o.l.v. Patimoera op Saparoea in opstand tegen de terugkomst van de Nederlandse overheersing.  
De resident van Saparoea, Van den Berg, en zijn familie werden vermoord, alleen de jongste zoon bleef 
gespaard en werd door een huisknecht, met toestemming van Patimoera, verpleegd en later aan de VOC 
teruggegeven, 
Bij de strijd tegen de opstandelingen kwam de VOC met een groot aantal schepen en de in Ceram 
geronselde Alfoeren. 
Later werden de leiders van de opstand (Patimoera c.s.) opgehangen. De in leven gehouden zoon van 
Van den Berg veranderde zijn naam in Van den Berg van Saparoea. Anton heeft ooit een nakomeling 
van Van den Berg van Saparoea ontmoet en gesproken. 
 
Zowel de Engelse als de Franse overheersers van de Molukken hebben tijdens hun bezetting kruidnagel- 
en nootmuskaatbomen meegenomen naar hun eigen koloniën en zo kwam dus een einde aan het 
monopolie van de VOC. 
Nederland zelf heeft ook korte tijd in Brazilië een vestiging gehad, waarvandaan ze rubber- en 
kinabomen naar Indië overbrachten.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ernst Ripassa 

Pattimoera op bankbiljet van Indonesië 
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ROOTS-REIS AMBON EN SAPARUA 
 
O jongens, het is er eindelijk van gekomen! Al in de zesde klas van de lagere school droomde ik 
ervan de eilanden van onze voorvaderen te bezoeken, mijn middelbare school sloot ik af met een 
geschiedeniswerkstuk over Ambon en de Zuid-Molukken en met het ouder worden werd het 
verlangen naar dat deel van onze wereld, onze familiegeschiedenis alleen maar groter. Aan de 
andere kant leek het ook steeds onwaarschijnlijker dat ik er ooit echt zou komen, maar zoals het 
vaak gaat met droomwensen, zaadjes en oogsten, geduld, lange adem, raakte vorig jaar ineens alles 
in een stroomversnelling.  
Mijn vriendin Beppie, 75 jaar, afkomstig uit Menado, Sulawesi, hoorde van mijn wensdroom en gaf 
aan zelf ook ooit nog naar Ambon te willen reizen. Van de vele eilanden in Indonesië die ze al 
bereisd had, maakten Ambon en de Zuid-Molukken nog geen deel uit. En voortvarend als ze is, had 
ze de reis bij wijze van spreken al geboekt. Ik hoefde maar aan te geven wanneer ik zou kunnen. En 
zo ging mijn reisdroom werkelijkheid worden.  
 
Op 22 september 2014 vloog ik in hevige stormen van Amsterdam naar Jakarta. Voor deze 
vliegangstige een moeilijke ervaring, maar hee, wel overleefd en nog wel hand in hand met een 
mevrouw die naast mij zat en nog banger was dan ik.  
 
Op Jakarta waren er allerlei maatregelen getroffen om mijn aankomst zo gemakkelijk mogelijk te 
laten verlopen, inclusief ontvangst door een assistent van de neef van Beppie, maar kippige ik had 
hem niet zien staan, dus helemaal zelf mijn visum en bagage geregeld. Ha, eerste zelfstandige reis 
sinds tijden, dan ga ik me niet zo laten pamperen!  
 
Jakarta, ach, Jakarta, hoe heb je het zover kunnen laten komen? Gebrek aan fantasie noem ik het, 
dat alle mensen dag in dag uit in een auto gaan zitten en aansluiten in de files die zich al vanaf 5 uur 
’s morgens vormen, de hele stad door. Een goed openbaarvervoersysteem zou daar meer dan 

welkom zijn. En zou ook meer mensen bedienen dan alleen de happy few (al zijn die dus goed voor 
dagelijkse files) die een opleiding hebben genoten, werk hebben gevonden en een auto kunnen 
betalen. Vreemde combinatie met de alomtegenwoordige armoede, de meeste mensen leiden een 
eenvoudig bestaan en proberen hun kostje bijeen te scharrelen met de verkoop van het een of ander.  
Vervuiling, volle straten, maar ook, mensen die met soepele tred zich door de straten bewegen, lol 
maken in de oude stad, zich vermaken met de levende standbeelden (een soldaat die bij het kanon, 
wel een echt monument, posteert en met wie je op de foto kunt. Je mag kiezen: hem onder schot 
nemen of je door hem onder schot laten nemen. Helmen en geweren liggen in een doos met 
rekwisieten klaar. Rare jongens die Jakartanen.) 
Natuurlijk heb ik ook genoten van deze stad. De ontvangst in het lieve resortje Nancy’s Place, 

eigendom van een nicht en een neef van Beppie. Het hele familiegedoe met samen eten (o, de 
Menadonese keuken!!!) en uitstapjes. De oude plekken waar mijn ouders nog gelopen moeten 
hebben (Mama’s huis was aan het zicht onttrokken door een grote muur, gelukkig heb ik het in 
1993 nog gezien.) De oude stad waar nog iets van de mooie koloniale bouw terug te vinden was. (Ik 
snap dat men af wilde van het kolonialisme, maar de koloniale architectuur was nu toevallig wel 
mooi.) 
 
Op vrijdag 25 september vlogen we door naar Ambon. Een prachtige rustige vlucht. Regen in 
Ambon, tedere eerste schreden op Ambons bodem. Het is alsof ik terugkom. Het Ambonese bloed 
zit niet ver weg. Mijn overgrootmoeder van moeders zijde was Ambonese. Haar naam Pesuwarisa, 
wordt herkend als van een ‘orang gunung’, iemand uit de bergen van Ambon. Uitgerekend dat 

gedeelte heb ik niet uitgebreid bezocht. Ons hotel bevond zich in Ambon-stad, in het beneden-
eiland. Ik moet terug.  
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Indrukken van Ambon: boten, water, felle kleuren in kleding en huizen, een wijk als een dorp achter 
de hoofdstraat, rust, lieve mensen die met je willen praten, over de bomen die er groeien, de 
vruchten, de bloemen, over hun leven, grote wandschilderingen met bijbelse taferelen, Tuhan Yesus 
is hier de nationale held, vrouwen die met witbepapt gezicht hun huid blanker willen laten lijken, o 
wat wilden ze graag op de foto met Beppie, ‘kulit putih’, withuid. We waren een exotisch duo zo 

met ons tweeën, zij met haar lelieblanke huidje en ik met mijn lange lijf en Europese uiterlijk.  
Genoten van de mensen, het eten (o wat een heerlijkheid, eten met de handen, masakan padang, 
verrukkelijk!), de markt met al zijn kleuren, kijk, ik laat jullie een foto zien.  
 

 
Op maandag voeren wij naar Saparua, Saparoea, 

Honimoa, eiland van onze opa in de zoveelste graad, Johannis. Degene die onze achternaam liet 
verschillen van die van de andere familieleden die op Saparua allemaal Riupassa heten. En nog 
allemaal in dat ene dorp, Tiouw wonen.  
Ik maakte kennis met neef Robby, of Oom Robby. Oom en Tante zijn een aanspreektitel, ik ben er 
nog niet helemaal achter wanneer je die gebruikt, maar ‘Oom’ vond Robby prima. En in het huis 

waar Bep en ik logeerden in Ihamahu noemden ze me soms Tante Wendy en soms Usi Wendy. Bep 
was altijd ‘Oma’. Oom Robby was trouwens uit hetzelfde geboortejaar als ik, dus met de leeftijd 

heeft de aanspreektitel niet veel te maken.  
Mijn bezoek aan de familie op Saparua (Oom 
Robby, zijn vrouw Augustina) en op Ambon 
(Adje, haar dochter Vanessa en haar moeder 
Tante Hetty en de kinderen van Robby en Au: 
Vinesya en Yopi; met Michael geen 
kennisgemaakt) was heel lief voorbereid door 
oom Henk Ripassa uit Enschede en zijn zoon 
Michel en lieve vrouw Marzia. Oom Henk 
belde meteen met Saparua en zorgde ervoor dat 
Oom Robby mij en Bep van de boot kwam 
halen en afleverde bij ons logeeradres in 
Ihamahu. En Michel en Marzia voorzagen mij 
van nuttige informatie over de cultuur. Goede 
tip was dat je heel duidelijk moest aangeven 

hoe je je tijd wilde indelen, want anders werd je meegesleept in de plannen van de familie en zo 
wilde je het misschien niet hebben. En we hadden maar een week, want ook het eiland van mijn 
dromen, Bali, vroeg nog om een bezoekje na 9 jaren afwezigheid. 
 
(Bali deed me huilen: de hele kuststrook is vergeven van en aan de toeristen, er staan nu files en 
alles zit onder een laagje roet. Maar ook lachen: de trouwe vriendschappen, mensen zijn lief, het 
blijft een prachtig eiland, we worden meegenomen naar het geboortehuis van een oude kennis, we 
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lopen via zijn achtertuin zo het oerwoud in. De bekende gids 
begrijpt wat wij bedoelen als we zeggen dat we het echte Bali 
willen zien en willen eten in een kleine warung in een gewoon 
dorp. Het licht daar is zo betoverend en de warmte vult je. Wat is 
het eiland mooi en misschien is het maar een geluk dat de 
toeristen aan de kust blijven. Mijn vaders geboortehuis is nog 
gedeeltelijk intact en we worden binnen uitgenodigd en ook de 
Kampung Jawa met de goudsmid is er nog.) 
 
We hebben GENOTEN, Bep en ik. Van de bootreis, o lieflijk en 
intens tegelijk, de tocht langs Haruku, de haren in de wind, 
schuimkoppen op de golven, dan de nadering van de haven van 
Haria, de mensen die de bootreizigers opwachten, familie of 
handel: allerlei goederen worden te koop aangeboden, koffers 
moeten gedragen worden, tegen betaling uiteraard, Oom Robby is 
een grote indrukwekkende man en wijst twee jongens aan die het 
voor ons mogen doen, de rest wimpelt hij autoritair en 
gedecideerd af.  
Ik moet lachen om Oom Robby. Hij is een jongen in een 
grotemannenlijf. Vindt het zo leuk om ons rond te leiden en ons 
van alles te laten zien. Het hoogste punt van het eiland, de hele 
kustlijn. Schelpen zoeken met Tante Au en als cadeautje krijg ik 
kruidnagels. 
 

GENOTEN hebben we ook van onze mooie plek aan de zee, Rumah RP in Ihamahu. Gastvrouwen 
Tante Mary en Tante Marlena hadden een duidelijke taakverdeling: Mary het verrukkelijke eten en 
Marlena de uitstapjes. Beppie wist precies wat ze allemaal wilde proeven, dus we hebben veel 
papayabloemen en -bladeren gegeten, varens en elke dag verse vis, gevangen door zoon Johnny en 
klaargemaakt in verschillende verse boemboes.  
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Elke avond vertrok hij bij zonsondergang naar zijn vissersboot verder op zee en zagen wij een mooi 
plaatje van zijn bootje tegen de ondergaande zon. Bij goede vangst wordt het hele dorp letterlijk 
opgetrommeld en er wordt veel geschreeuwd, dat gaat de hele dag door, zo praat men nu eenmaal 
hier. Zinnen eindigen vaak in ‘–tu?’, wat volgens mij zoveel betekent als ‘toch’? Oom Robby zegt 
gewoon ‘toch?’. 
 
Ik had ook een serieuze missie. Ik had van mijn vader een heel pakket kopieën meegekregen van 
documenten van doop, huwelijk en overlijden van alle Riupassa's in Saparua. Die kopieën heeft een 
meneer Etmans op verzoek van mijn vader gemaakt tijdens een reis naar de Molukken. Hieronder 
schrijf mijn vader er een stukje over. Ik heb de kopieën overgedragen aan de dominee van de 
Protestantse kerk Zaba'Od in Tiouw. Ik werd dankbaar en hartelijk ontvangen 
 
Mijn stuk wordt te lang, dus ik rond af met wat losse woorden en impressies: Saparua, uitzicht op 
zee, gespierde mannen trainen voor de katamaranwedstrijd in de baai van Ambon, silhouetten tegen 
het zonlicht, van kinderen, hondjes,  vaartochtjes naar Seram, een zandbank, waar wij alleen 
genieten van een gouden middag, rantangs met heerlijk eten, de neven van Conny leiden ons rond, 
we kopen slippers voor hen, zelf zijn ze te arm, ja ook dit moet gezegd, droogte, veel armoede, eten 
lijkt er wel genoeg te zijn, de kerk vraagt veel geld van de mensen, beeldgroepen van bijbelse 
taferelen in ieder dorp, negen dorpen in totaal, ze hebben namen die Polynesisch aandoen, Ihamahu, 
Itawaka, het afval is een probleem, er zijn simpelweg geen vuilnisbakken en er is geen 
inzamelsysteem, centrale verwerking. Bij navraag bij mijn contactpersonen in Nederland hoor ik dat 
er verschillende mensen vanuit Nederland mee bezig zijn. Nodig is het, broodnodig.  
Ik reis terug met blijvende schatten in mijn hart. Ik moet even navragen wie er binnenkort weer naar 
Ambon en Saparua gaan, dan kan ik wat cadeautjes meegeven.  
Van de mensen op ‘ons’ eiland begrijp ik niet veel. Er gaapt een meer dan oceaangrote kloof tussen 

onze culturen, maar er is ook verbondenheid. Zo gaat dat met familie.   
 
 Wendy 
 

BELANGRIJKE DOCUMENTEN WEER TERUG OP SAPARUA 
 

 
Op een vergadering van de Indische Genealogische Vereniging in 1995 vertelde de heer Etmans dat 
hij naar de Molukken zou gaan. Ik heb hem gevraagd om gegevens te verzamelen van onze naam 
Ripassa of Riupassa. Op de Molukken heeft hij zowel op Ambon als op Haruku en Saparua bij de 
kerken aktes van doop, huwelijk en overlijden van de kerkleden verzameld. Op Ambon heeft hij 
slechts enkele Riupassa's gevonden; de meeste Riupassa's wonen op Saparua.  
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Wendy heeft tijdens haar reis in het najaar van 2014 geconstateerd dat de Riupassa's zelfs 
voornamelijk in één dorp wonen, Tiouw. In Rumakai op Seram schijnt er ook een onderwijzer 
Riupassa te wonen en te werken. 
Enkele jaren geleden woedde er een zogenaamde Heilige Oorlog op de Molukken tussen moslims 
en christenen, waarbij kerken en moskeeën in vlammen zijn opgegaan. Hierbij is heel wat 
kerkregistratie verloren gegaan. Een geluk dat de heer Etmans op tijd zijn kopieën heeft gemaakt! 
Hoewel de kerk in Tiouw gespaard is gebleven (die van Pia is verbrand), was dit pakket van grote 
waarde voor de gemeenschap in Tiouw. Toen Wendy het aan de dominee van de kerk aldaar 
overhandigde, waren ze er heel erg blij mee. Het is een pakket van historische waarde. 
 

Ernst Ripassa 
 

JUNIMAAND IS EN BLIJFT EEN FEESTMAAND VOOR ONS 
 
Onze verjaardagen vallen in juni. Ik ben van 8 juni, een tweelingen, Theo is van 25 juni, een kreeft.  
 
Onze zoon Jerimi heeft van zijn werk, Erasmus Universiteit te Rotterdam, een studie gekregen, 
tijdsduur 4 jaar in 2 jaar. Je wordt geselecteerd en het is dus geweldig als je deze studie mag doen. 
De studie vond plaats in Den Haag aan het Lange Voorhout naast de Pulchri-studio, een begrip in 
Den Haag. Het ligt schuin tegenover Hotel des Indes. Wat een geweldige werk-studieplek.  
NSOB  = Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Een dag in de week college lopen en zorgen 
dat alles op je werkplek in Rotterdam voorspoedig verloopt.  
 
Er moet ook in het buitenland stage gelopen worden, gecombineerd met werk. Voorkeur mag 
uitgesproken worden, maar wordt je toegewezen door het bestuur.  
Geluk! De eerste keuze van Jerimi was Brussel en deze stad van Manneke Pis werd hem inderdaad 
toegewezen.  
Een fellow*) zat in Finland (niet de meest bruisende plek, maar door de stilte daar heeft deze fellow 
zijn Master of Public Administration gehaald en is tevens gepromoveerd), in Amerika, in Berlijn 
etc. Geweldig toch? Jerimi kreeg een prachtig appartement aangeboden, we mochten op visite 
komen en het was super. Al met al de twee jaren zijn voorbij, de werkgroepen hebben goed gewerkt 
en de Graduation Day was 20 juni. Een geweldige dag voor de fellows, die hun bul in ontvangst 
mochten nemen, maar ook voor de familie.  
 
De net afgestudeerde groep bestond uit 11 mensen, die hun beroepssporen al verdiend hadden.  
Twee net afgestudeerde dames hebben het beroep van rechter en als je ze zag staan met hun bul in 
de hand, waren het gewoon 2 gelukkige meisjes, die er geweldig goed uitzagen. Niet vergeten, la 
vida continua, het waren studenten van boven de 40, dus thuis ging alles gewoon door ( en ook alles 
op hun werk). In de persoonlijke speeches naar de fellows toe werden kort de hoogte- en 
dieptepunten  van de laatste 2 jaren genoemd. Ontroerend.  Conclusie van onze zoon met zijn 2 
groepsgenoten is verwerkt in een boek, WAARDEVOLLE UNIVERSITEITEN, 
UNIVERSITEITEN VOL WAARDEN.  Het houdt in: een procesvoorstel voor een debat over de 
rol en positie van de Nederlandse universiteiten.  
 
De volgende dag was het 21 juni, ja juist, VADERDAG. Ik had met mijn schoondochter 
afgesproken de 2 vaders te verrassen en te verwennen met een warme lunch op Sociëteit de Witte. 
Ook deze verrassing werd een succes.  
JUNI 2015 werd een geweldige feestmaand. 
 
*) Fellow = de naam, die de studenten krijgen op het NSOB. Man of vrouw het is fellow. 
 
 Sabrina  
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DOOR DE KNIEËN EN IETS VOOROVER GEBOGEN 
 
Onze jongste van zes jaar zit op schaatsles. Elke zondagochtend zitten wij met lotgenoten te 
koukleumen op de tribune terwijl ons kroost actief rondjes draait op de schaatsbaan. Donnee heeft er 
veel plezier in. Mirjam en onze andere dochters kunnen redelijk tot goed schaatsen en dan ik ... Zo nu en 
dan doe ik de schaatsen aan en waag ik me op het ijs te begeven. Elke keer verwondert het me dat ik 
toch goed vooruit kom. Ik zie een vrouw schaatsen, althans ze doet haar best om niet te vallen. Ze gaat 
langzaam in een hogere versnelling en haar armen bewegen niet al te elegant mee, het type "houten 
Klaas". Ik wijs mijn dochters erop en zeg "die schaatst raar" en als reactie krijg ik van een van mijn 
ijsprinsessen te horen "jij schaatst net zo". "Je moet door je knieën gaan en iets voorover buigen" leert 
Mirjam mij, "dan schaats je beter". Voor mijn gevoel een vreemde houding. Het voelt onnatuurlijk aan 
en ik verwacht steeds te vallen. Toch blijf ik in deze houding schaatsen en het gaat steeds beter. 
Het is even wennen. Soms moet je tegen je gevoel ingaan om vooruit te komen. 
 
Het leven is verrukkeluk. We zijn al ruim anderhalf jaar een driegeneratiegezin. Ook dit was even 
wennen. Als ouders leer je dat je rol en positie naar je kinderen verandert naarmate zij ouder worden. De 
verschillende levensfasen van de kinderen maar ook die van het gezinssysteem vragen geregeld om een 
"stap op de plaats": wat blijven we hanteren en waarin komen er veranderingen. Een boeiend proces. 
Soms net alsof je je voor het eerst op het ijs beweegt. Met vallen en opstaan leren we het leven dat we 
hebben, al hetgeen op ons pad is gekomen, te leven. Een mooi gebeuren met allerlei verrassingen. Het 
belangrijkste is hoe je met de levensgebeurtenissen omgaat. Ervaar je het als een verrijking van je leven 
dan kan je samen met Remco Campert zeggen "het leven is verrukkeluk". Als tiener vond ik dit een 
geweldig boek en nog steeds spreekt de titel me aan. 
 
Mijn vader 
Het is nu 5 jaar geleden dat mijn vader (Theo Ripassa) is overleden. Voor mijn moeder was het enorm 
wennen om zonder haar lief verder te leven. Ik moet zeggen dat ze haar leven nu goed leeft. Ze mist 
uiteraard mijn vader, maar leeft voort op de goede herinneringen. 
Mijn meiden hoorden van Tamara dat ik vroeger geregeld Indisch kookte. Echter de afgelopen jaren ben 
ik meer van de lekkere, snelle hap (en van de stamppotten). Een Indische rijsttafel had ik allang niet 
meer gemaakt. Het werd tijd om me er weer eens aan te wagen en dat heb ik gedaan op de 
overlijdensdatum van mijn vader. Wat zou mijn vader over mijn eten hebben gezegd? Hij hield van 
eten, van de Indische en van de Nederlandse keuken. Hij verloochende zijn afkomst niet. 
"Pap, je moet elke week een rijsttafel klaarmaken!", werd me bijna opgedragen. Nou, voor deze 
stamppotteneter is dat wel een beetje te veel gevraagd, maar misschien is het hier ook ... Door de knieën 
gaan en iets voorover gebogen en achter het fornuis staan. 
 

Groetjes 
Glenn Ripassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glenn en Mirjam met hun gezin op de familiedag en apart het jongste familielid Marilena 
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Mijn grote zus Joan (82 jaar) is aan het opruimen. Met haar partner woont ze heel prettig in Delft en 
heeft ze wel de ruimte. Ze hebben geen kinderen en zij vindt het tijd worden om echt op te ruimen. 
Ik als kleine zusje (68 jaar) krijg zodoende meer dan me lief is: ”Maar het wordt toch weggegooid 

als er iets met ons gebeurt”, zegt mijn grote zus dan. Zo ben ik ook aan een zeer groot boek 

gekomen UIT INDIË GEBOREN, 4 eeuwen familiegeschiedenis.  
 
Theo mijn lieve man is erin begonnen en wist van geen ophouden. 
Hij raadde me aan er toch maar eens in te beginnen en ja hoor. Heel 
mooi. Het boek vertelt het Indische leven en geeft prachtige beelden. 
De foto’s zijn heel mooi. Een geweldige foto vind ik de foto van een 
bal masqué. Nooit geweten, dat de gasten er zo perfect uit zouden 
zien. Nu staat er bij het bijschrift dat er veel werk van de uitdossing 
gemaakt werd, omdat er op het eind van het feest prijzen werden 
gegeven aan de best verklede gasten.  
 
In een terugblik van 4 eeuwen worden wat families ten tonele 
gevoerd. Hun dagelijkse rituelen, die overal anders en toch 
herkenbaar waren. Je leest ook over de bedrijvigheid van de 
culturen, kazernes en ambtenarij.  
Ook de voortdurende strijd tussen  erkenning en verloochening van het Indische in de koloniale 
maatschappij komt tot leven. Ze eindigt met het verhaal van de overtocht naar Nederland, de 
migratie naar Amerika en een levensbeschouwing over de Indische cultuur na het einde van Indië.  
Ik heb genoten van het boek. Het staat nog niet in onze boekenkast, want ik pak het boek af en toe 
om naar de foto’s te kijken. 
 
 Sabrina  
 

Ik kom terug (DIS) is een kroniek, zowel van een leven als van een 
sterven. Het is ook, wat mij aangaat, het beste boek dat Adriaan van Dis 
ooit geschreven heeft. Zijn moeder is de hoofdpersoon, hij zelf is de 
tegenspeler. Nooit heeft moeder over haar vroegere leven en het Indische 
verleden willen praten, altijd was alles versluierd en geheimzinnig. En dan 
was er ook nog altijd die kist, die op slot zat en waar niemand in mocht 
kijken. Het deed de moeder-zoon verhouding geen goed. Maar nu is 
moeder 97 en ze wil sterven, ze heeft zwaar genoeg van het leven en of 
Adriaan haar daar maar even bij wil helpen? ‘Kun je een pilletje voor me 

regelen?’ Dat is de hefboom waar zoon al die jaren op gewacht heeft. Hij 

wil zijn best wel doen om dat pilletje te pakken te krijgen, maar daar moet 
van haar kant wat tegenover staan, dan moet ze nu toch maar eens over het 
verleden vertellen. En dat gebeurt, met horten en stoten, met oude foto’s en 

vergeelde brieven, met geharrewar over moeders dagelijks leven, het niet-eten, de vervuiling, de 
weerbarstigheid. Hij verhuist ervoor van Parijs naar Nederland, is op afroep beschikbaar op de 
onmogelijkste tijden, praat soms twee keer per dag met haar door de telefoon en hij maakt eindeloze 
aantekeningen. Niet alleen van wat moeder – vaak onsamenhangend en tegenstrijdig – vertelt, maar 
ook van wat hij er zelf bij voelt en hoe het er in die bejaardenflat aan toe gaat. ‘Ons boek’, noemt 

moeder het.  
Een menselijk document van de eerste orde is het resultaat, zo kan het alleen worden als je je 
gevoelens zonder rem of filter onder woorden brengt.  
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Ik denk dat je leven daarna nooit meer helemaal hetzelfde kan zijn. En érgens in die beschrijving 
van haar laatste maanden zit ook een heel klein spoortje van wraak op al die jaren van zwijgen. Of 
verbeeld ik me dat nou? 
 
Heel veel dingen zijn na de 2e W.O. verzwegen gebleven, de overlevenden praatten er niet over 
tegen hun familie en hun getraumatiseerde gedrag werd daardoor nooit begrepen door de omgeving. 
Dit gold wel heel speciaal voor de mensen die de Japanse kamptijd overleefd hebben en de 
Bersiaptijd daarna. Ook in de familie van Inez Hollander was dat zo en ze had er nooit zo over 
nagedacht. Maar door een onschuldige vraag van haar zoontje werd Inez 
opeens geconfronteerd met het feit dat ze practisch niets van het verleden 
van haar uitgebreide familie van vaders kant wist. Ze ging op zoek, las 
ontzettend veel boeken over het koloniale verleden van Indië, stuurde 
emails aan familieleden en begon langzamerhand te begrijpen dat er ooit 
iets heel ergs was gebeurd. Inez is docente Nederlands aan de Universiteit 
van Californië in Berkeley, dus ze pakte het heel vakkundig aan. 
Verstilde stemmen en verzwegen levens (959.8022 HOL) is niet zomaar 
een boek met wat overgeleverde familieverhalen, alles is uitgebreid 
gecontroleerd. Het is een beknopte geschiedenis geworden van de 
koloniale tijd in Indië, natuurlijk ook van hoe het de familie Francken 
daar verging op hun plantage in Oost-Java, en dan van de oorlog, de 
internering en de tijd daarna. Eindelijk is het geheim blootgelegd – dat in 
2000 voor het eerst beschreven werd – van het bloedbad in Surabaia, de 
gebeurtenis die zo’n ingrijpende invloed had op die hele familie. 

Een afsluiting dus en eindelijk erkenning voor het verdriet dat zoveel mensen daar is aangedaan. 
Een heel interessant boek, waar ik zo ontzettend veel in herkende van het leven daar, al speelde 
mijn zorgeloze kindertijd in Batavia en Surabaia zich pas na de oorlog af, zonder iets van die 
voorgaande traumas te weten, want daar werd aan jonge kinderen niets van verteld. Het geeft je wel 
een heel andere kijk op de straten en gebouwen van je jeugd. En net als Peter Schumachers boek 
Ogenblikken van genezing  (Boekenplank juli 1999 https://boekenplanken.wordpress.com/1999/07) 
gaf het invulling aan de politieke achtergrond van mijn tienerjaren.(Uit Op de Boekenplank door 
Jacqueline Troost, nieuwsbrief Nederlandse Bibliotheek Kaapstad) 

 
 

SURVEILLANTE OF GASTVROUW 
 
Het is weer 2 ½ jaar geleden, dat ik solliciteerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik werd 
aangenomen en begon aan een nieuwe carrière. Ik heb een grote beperking, ik DURF niet zo goed over 
de grote weg te rijden. Ook een tomtom of een nelnel (zoals Anton eens zei ) kan me niet echt verder 
helpen. Ik weet nu hoe gerieflijk het reizen is met de Metro E van Rotterdam naar Den Haag vice versa. 
Ook heb ik een prettig maatje opgedaan, dat me graag halen wil als hij ook dezelfde dienst(en) heeft als 
ik. Tot zover. Je levert een rooster in en je wordt gehonoreerd met de dagen, die je hebt opgegeven. Wat 
je NIET opgeeft, krijg je ook niet. Het schept dus een grote mate van vrijheid, wat sommige collega’s 

met hun reisjes buiten de grote vakantie om, kleinkinderdag(en), vrijwilligerstaken, tennissen wel goed 
uitkomt. Heerlijk toch.  
De examens zijn 3 keer per dag en zaterdag 2 examens. Je kunt dagdelen invullen. ’s Ochtends komt 

iedereen vrij vroeg om te kletsen, een enorm aangename sfeer hangt er dan.  
Je kunt een van deze 3 taken krijgen. Bloksurveillant, zaalwachter, toiletdienst. Bloksurveillant, krijg je 
een lijst met namen van je blok.  Nooit meer dan 48. De zaal waar de examens worden gehouden hebben 
22 blokken dus reken maar uit. Op dit ogenblik zitten de blokken niet vol, want  tot 2 augustus worden 
er alleen maar herexamens gehouden. Als de studenten in je blok gaan zitten heet je ze welkom,  je 
vertelt vast: horloge af en in de tas en mobieltje uit en ook  in de tas.  
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NIET in je zak dus. Het voorblad van het examen lees je zelf eerst heel goed om je instructie goed te 
geven. De docent/ hoogleraar/ professor zit meestal het eerste half uur bij je om eventuele onduidelijke 
vragen te kunnen verduidelijken. Je deelt het werk uit. Dat kan van alles zijn. Multiple choice, open 
vragen of een combinatie hiervan. Al dit werk wordt begeleid door het nodige kladpapier. Als de 
studenten aan het werk zijn controleer je hen op hun aanwezigheid door hun collegekaart te controleren 
en af te tekenen op de presentielijst. Na een uur hebben de studenten recht op één keer toiletbezoek, een 
tweede keer is niet geoorloofd. Laatste half uur van het examen mogen de studenten niet weg, ook al  
zijn ze klaar. . Je bent verplicht te blijven zitten tot de gong gaat en het einde van het examen 
afgekondigd is. Daarna hoort de surveillant(e) het werk af te tekenen aan de tafel van de student. Dit 
laatste stuk is het zwaarst, want als jij in rij 1 loopt, praten  ze in rij 6 en 7. Daarom komen de 
zaalwachters of de mensen van toiletdienst  die al klaar zijn je helpen. Zaalwachter is best saai. 
Rondlopen en kijken of er niets gebeurt bij de surveillanten en/of studenten. Als het druk is gaan 
mensen in een verkeerd blok zitten.  Je hebt dan bijvoorbeeld een paar blokken econometrie. De 
studenten kijken niet altijd goed naar hun studentennummers. Ook halen ze deeltijd en voltijd door 
elkaar. Zij worden dan door de zaalwachters geholpen met hun hele hebben en houden weer te gaan 
verzitten in het goede blok. WC’dienst bestaat  eigenlijk uit een soort sluis. Per blok mag er één naar het 

toilet met 4 mensen creëer je een soort lijn zodat praten buiten gewoon niet lukt. Bij de toiletten zelf 
loop je met een apparaat, dat op afstand kan meten of je een mobieltje in je zak hebt of een smartwatch.  
Je beurten bij het toilet zijn erg gezellig als je met prettige maatjes werkt. Verleden week heb ik met een 
medecollega een SUBO (surveillantenborrel) georganiseerd (op eigen kosten hoor, want de uni geeft 
daar geen geld voor). Ik heb man en kind uitgenodigd en het was het een zeer geslaagde borrel en voor 
herhaling vatbaar. Denk nu niet dat studenten  brutaal, druk of stoer zijn. Als ze in hun blok zitten zie ik 
nerveuze mensen, die maar een ding willen, dat de 3 uren heel snel verstreken zullen zijn. Als ze wel 
druk zijn is dit zo afgelopen als de gong gaat en het examen aangekondigd wordt. Dus surveillante of 
supervisor zoals op onze bordjes staat, ik ben gewoon een gastvrouw en op dit ogenblik zeg ik tegen 
iedere student FIJNE VAKANTIE! 
 Sabrina 

 
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. 
 
In de uitzonderlijk warme periode van eind maart 2014 

gingen Nel en ik naar Fochteloo om een 
wandeling in de natuur te gaan maken. 
Tijdens die eenzame wandeltocht over het 
Fochtelooer veen (Fochteloo-Veenhuizen), 

wordt de weldadige stilte storend doorbroken door nerveuze, opgewonden stemmen. 
Even verderop zien we een man en een vrouw. Paniekerig en breedgebarend schreeuwen ze 
instructies in de richting van twee kinderen in de basisschool-leeftijd. Een dikke stok, daar moeten 
ze naar op zoek, zo begrijpen wij.  

Al instruerend blijven de ouders gefixeerd op iets, dat 
zich aan de voet van een oude spar moet bevinden.  
Een slang blijkt de oorzaak van de opschudding. Een 
zogenaamde gladde slang om precies te zijn. En deze 
volkomen onschuldige, niet giftige, zonnende slang zou 
met die nog te vinden knuppel naar de andere wereld 
moeten worden geholpen? 
Wij denken aan een misverstand, maar de man legt 
haarfijn uit dat alle slangen in Nederland en dus ook in 
Friesland adders zijn en dus giftig (wat een 
stommeling). 
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De vrouw knikt instemmend en voegt eraan toe dat ze twee gezonde jongens heeft en dat ze dat 
graag zo wil houden. Hier wilden wij niets tegen inbrengen, maar wel tegen de slangentheorie en 
tegen de moordzucht, waarin het viertal zich duidelijk in gemanoeuvreerd had. 
Natuurlijk moet je op je hoede zijn bij slangen, zeker als je niets van ze af weet. 
En zeker niet oppakken dus! Maar waarom zouden we ze niet gewoon met rust laten? Van onze 
mededeling dat reptielen bij de wet beschermd zijn hadden wij niet veel effect verwacht en dat 
klopte. 
Intussen waren de jongetjes steeds met takken komen aandragen, maar die werden stuk voor stuk 
als knuppel ongeschikt bevonden. Je zag hun frustraties groeien, zo ook de tussenpozen, tot het 
draven sjokken werd. Al die tijd stonden wij klaar om te voorkomen dat er een onnodige "moord" 
gepleegd zou worden. 
 
Zoals eerder vermeld vond dit voorval plaats op het uitgestrekte veengebied nabij Fochteloo-
Veenhuizen, waar vanouds de adder, de ringslang, de gladde slang en de hazelworm (een pootloze 
hagedis) voorkomen. 
Van bovengenoemd viertal is alleen de adder giftig. In onze cultuur was en is de slang een symbool 
voor "het Kwaad". Zo zouden we zonder slang nog steeds in het "Paradijs" zitten! Nou lekker zeg,  
met die onmensen van IS zeker????????? 
En ook gezegden als: zo listig als een slang/een addertje onder het gras/een adder aan de borst 
koesteren/wat een serpent en addergebroed, liegen er niet om. Al met al geen promotie voor de 
slang, vooruit, serpentines, een prettige uitzondering! Onbekend maakt onbemind. Voor ons is dat 
onbegrijpelijk!!!!!!! 
Tegenwoordig is er zoveel hightec om de tijd door te komen, dat een beetje kennis van de natuur 
ontbreekt. Wij zijn er steeds meer van doordrongen dat hoe hoger de zgn. beschaving, hoe hoger de 
degeneratie naar de natuur toe is (verarming). 
Om ons wat meer te laten weten over het doen en vooral het laten van de slang, heeft het "Drents 
Dobben Overleg" een folder uitgegeven met allerlei wetenswaardigheden over de slang: "Slangen, 
laat je leven" 
 Anton Ripassa 
 
 

TEKEN VAN BOVEN 
 

 
"Ik-laat-niet-los!"  "Dat zullen we nog wel eens zien!" 
Tussen duim en wijsvinger pak ik het ronde lijfje en trek zo hard ik kan. Pluk!! 
Twee kaakjes blijven achter in mijn arm. Draaien, ik had moeten draaien!! 
"Hihi", hoor ik onder mijn nagel. 
"Hoe lang denk jij nu eigenlijk nog te leven?" vraag ik terwijl ik mijn duim voor mijn neus houd. 
Het lachen verstomt. 
Een maand of drie later zit bij de huisarts met een rode kring op mijn arm. 
"Hihi" klinkt het in mijn hoofd. 
 Anton Ripassa 
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MODELLEN MET RIMPELS 
 
Bij het woord 'leefstijl' denken we als saaie NEDERLANDERS al snel aan adviezen over genoeg 
bewegen, niet te veel eten of drinken en niet roken. Fout! 
Laten we eens een voorbeeld nemen aan de Italianen. Lifestyle is levenskunst voor hen, met de nadruk 
op uiterlijk vertoon van lichaam, kleding, auto, etcetera. Het goede nieuws is dat Italië daarbij 'grijs' 
ontdekt heeft. Oud wordt niet meer gemeden door de mode, maar komt in de mode. 
Dat is goed nieuws voor 'grijs' Nederland. Wij zien immers sinds jaar en dag de Italiaanse mode als 'top 
of the bill'. Nog even en jongeren laten hun haar grijs verven om erbij te horen en u en ik zijn weer sexy. 
 
Hoe kom ik hierbij? Vorige week was ik op bezoek bij onze dochter in Florence, naast Milaan het 
mekka van de mode in Italië. Een van de vooraanstaande vormgevers van de marketingmachine van 
topmerken als Gucci, Dolce & Gabana en Prada heeft voor het eerst modellen gecontracteerd die ver 
over de zestig jaar zijn. Een doorbraak! 
Toegegeven het zijn nog wel mensen met slanke tailles, maar de vrouw is geheel grijs en de man kalend 
èn grijs. De jurken en pakken zullen van een klassieke snit zijn en het hebben van rimpels is niet langer 
verboden op de catwalk. Dat zal wennen zijn voor de conservatieve modehuizen. En voor ons.  
In diezelfde week hoorde ik in Nederland een gepensioneerd arts nog vertellen over een van zijn 
grootste miskleunen. Hij had zich tegenover een grijze, rimpelende patiënte laten ontvallen, dat hij die 
rimpels van haar eigenlijk heel interessant vond en veel mooier dan een perzikachtige babyface, Hij 
maakte geen goede beurt bij deze mevrouw. Zijn opmerking gaf haar de indruk dat ze leek op een 
rimpelende oude appel, die te lang naast de verwarming heeft gelegen. 
Maar, we kunnen haar dus geruststellen. Nog even en anti-botox om rimpels op te wekken, komt op de 
markt. En wat volgt er allemaal nog? Alle topontwerpers zijn immers oud tot zeer oud. 
Vivienne Westwood is 73, Ralph Lauren 75, Giorgio Armani 80 en Karl Lagerfeld zelfs 81. Allemaal 
zijn ze nog actief en laten zien dat creativiteit geen leeftijdsgrens kent. 
Westwood breekt een lans voor het laten zien van de leeftijd: "Iedereen lijkt tegenwoordig wel een 
kloon van elkaar en de enigen die je echt opmerkt, zijn mensen van mijn leeftijd. Mij valt niemand op, 
tenzij ze bijzonder zijn. En bijzondere mensen zijn gewoonlijk 70 jaar of ouder." 
Bent u nog niet grijs of kaal? Heeft u nog geen kraaienpootjes? Pas op, u ben binnenkort uit de mode. 
 
Bron: Marcel Olde Rikkert, bijlagenredactie van HDC Media, in Dagblad Kennemerland d.d. 
1 januari 2015  

HOOG EN VER 
 
Zo, weer terug naar het hoge noorden? Geregeld krijgen we het te horen, vooral toen we nog op 
huizen pasten, ten zuiden van de lijn Lelystad-Enschede.  
Dat je in het noorden woont, moet altijd even onderstreept worden met de toevoeging "hoge". En 
soms wordt er ook nog "helemaal" aan toegevoegd. 
Vreemde gewoonte eigenlijk. Andersom zal dat niet zo gauw gebeuren. 
"Zo weer helemaal terug naar de verre Randstad, het lage Limburg, het diepe Zeeland?"  
Het Genootschap Onze Taal wijdde indertijd een kalenderblaadje van zijn scheurkalender aan de 
uitdrukking "hoge noorden". Twee mogelijke verklaringen komen ter sprake. 
De uitdrukking zou kunnen samenhangen met de breedtegraden op het noordelijk halfrond. Hoe 
noordelijker je komt, hoe hoger het nummer. Lijkt me erg onwaarschijnlijk. Dat de evenaar de 
nullijn vormt, weten de meeste mensen nog wel (hopen we), maar van de verdere schaalindeling 
heb ik sinds de aardrijkskundeles op school niets meer vernomen. 
Logischer lijkt de tweede verklaring: op landkaarten is het noorden altijd aan de bovenkant te 
vinden. Dat is niet altijd zo geweest. Kaartenmakers gingen eeuwenlang uit van de positie van eigen 
land. Pas in de 18e eeuw kwam er een zekere uniformiteit in het gebruik van de windrichtingen. 
Maar er zit natuurlijk meer achter de uitdrukking. Let maar eens op de intonatie waarmee ze wordt 
uitgesproken. Positief opgevat klinkt er ontzag in door voor de te overbruggen afstand. 
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Wie wat cynischer van inborst is, hoort de "minachting": hoe kom je erbij om zover van de 
"beschaafde wereld" te gaan wonen? Op plekken waar niet de Gooise "r" rolt, maar de harde "s" of 
het afgeknepen "n" regeert. Hoe haal je het in je hoofd om permanent te verblijven onder boeren die 
vermoedelijk bij zonsopgang opstaan en met de kippen op stok gaan? 
Hoe houd je het uit in zulke barre omstandigheden; het klimaat is er veel guurder dan in de warme 
Randstad of het hete zuiden. 
In het bericht over de wedstrijd SC Heerenveen-Den Bosch schreef Omroep Brabant dat de 
Bosschenaren geen last ondervonden van "de lange busreis naar het hoge noorden". Alsof ze naar 
de andere kant van de wereld waren gereden!!! 
Wedden dat ze daar in Den Bosch nooit over reistijden zeuren als er een club uit het noorden op 
bezoek komt? 
Gelukkig hoeven de noorderlingen de "minachting" over een leven ver van de navel van het land 
niet in eenzaamheid te ondergaan. Ze kunnen troost vinden in het besef in het bezit te zijn van 
ruimte, frisse lucht, redelijk goedkope koophuizen en begrip bij alle noorderlingen in elk land! 
Ga maar eens kijken naar de Franse film "Bienvenue chez les Ch'tis", een prachtige komedie over 
een postbeambte die "voor straf" vanuit het zuiden wordt overgeplaatst naar het district Nord-Pas de 
Calais. De Fransen smullen ervan. In geen jaren was een film van eigen bodem zo populair. 
De wederzijdse vooroordelen van het zuiden over het noorden en het noorden over het zuiden 
worden onder een vergrootglas gelegd, net als in Nederland. 
Vooral de verschillen in taalgebruik komen prachtig naar voren. 
De postbeambte krijgt van zijn vrouw een extra warme jas mee, en ondervindt bij elk bezoek aan 
het thuisfront een welgemeend diep medeleven van vrienden en familie vanwege zijn verblijf onder 
de "barbaren". 
Het overweldigende succes van de film schijnt te leiden tot een gestegen belangstelling van de 
Fransen voor hun "hoge noorden". 
Het wachten is dus op een Nederlands evenbeeld, met een wanhopige Brabander of Limburger c.q. 
Randstadbewoner die wordt overgeplaatst naar Dokkum en daar geconfronteerd wordt met een 
onverstaanbaar taaltje en vreemde inheemse gewoonten. Maar wel met frisse ruimten en redelijk 
goedkope woningen! De VVV Fryslan moet snel op zoek naar een goede regisseur. 
 

Anton Ripassa 
JENNIFER'S TRIP TO THE NETHERLANDS 

 
2 weeks in the Netherlands is just not 
long enough!  I have always wanted to 
go there for a few different reasons.  The 
most important is my family.  I have so 
many family members living there on 
both my parents’ sides of the family; 
most of them I had not yet met.  And 
then of course, the Netherlands is known 
for the amazing music scene, so I was 
absolutely going to party it up… not to 

mention, I have family who are into the 
same kind of music, so partying with 
them was something I was really looking 

forward to.  Little did I know, by the end of the trip, I would not want to leave.   
This trip, we focused on my dad’s side of the family, the Ripassas!  Initially, it was going to be just 
my boyfriend and I, but I decided that I definitely needed my dad to be there with me.  And so we 
decided, since we’re going to be there anyway, why not have a family reunion and invite everyone, 

even those who were cousins of Ooms of Opas and of Tantes, whom a lot of us never knew existed, 
except for on our family tree.  I thought this was a good opportunity for all of us to meet. 
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And so, after a long flight from Los Angeles, California, we were greeted, very happily, by my 
beautiful cousin, Wendy and her husband, Kees at Schiphol Airport in Amsterdam. It was weird 
because I felt as though it couldn’t have been over 20 years ago since I last saw her.  And then Oom 

Ernst showed up. He was just as I remembered, with that big sense of humor.  It was great to see 
him and my dad together again.  
The first night in Amsterdam, we didn’t do too much.  After settling ourselves in at Wendy’s place, 

we took the tram into town and explored a little, passed some coffee shops and smart shops (we 
definitely don’t have those where we live!), visited the Condomerie, took some photos of some of 
the amazing architecture and the canals, and had a drink with Wendy at Café Schiller.  We were 
definitely loving the cooler weather.  It’s always so hot where we live!   
Keukenhof was the first touristy place we visited, bright and early the next day.  I wasn’t going to 

leave the Netherlands without seeing all the tulips!  It was a very, very beautiful place.  The rest of 
the day and the next day was spent exploring Amsterdam. There was just so much to see! 
The next day, my dad, René Ripassa, took us to Bolsward, the town where he lived after moving 
from Indonesia.  It was a very small, but nice little place.  It’s always great to learn more about 

where we came from.  There we had lunch at “De Wijnberg”, which I highly recommend. Oh, one 
thing I noticed about the Netherlands is how clean the restrooms are! I love that I could push a 
button and the toilet seat turns and is automatically cleaned for me. Your system is way better than 
ours and it definitely feels much cleaner coming out of the restroom. Americans need to take 
lessons from the Dutch!  
And of course, we can’t come to the Netherlands and not see windmills! We went to Zaanse Schans 
the next day with Dad and Oom Ernst.  Those Dutch windmills are definitely much, much more 
awesome in person than in photographs!  We also saw how wooden shoes are made and witnessed 
the hundreds of ways they are painted or carved. I wanted all of them.  And yes, we took our 
creative photos in the gigantic wooden shoes.  I couldn’t help but remember the photos of my 
brother, Max, with those big shoes.  If only he could’ve been there with us.  
From there, we went to Muiderslot and got very silly in the castle. We tried on the clothes of the 
medieval people, we jousted, and we even used their medieval toilet! Well, not really, but it was fun 
pretending. LOL.  Oh, we even got captured and were chained in the dungeon! We did a lot of 
walking that day so it was so nice to come home to a lovely homemade dinner from my lovely 
cousin.  

Yes, more touristy things the next day. We 
went to Madurodam in Den Haag, where we 
were like giants walking through a miniature 
Holland. It was awesome! After that, we 
went to the Escher Museum where we saw 
some crazy optical illusions.  From there we 
ran through the streets and visited the Paleis 
Noordeinde, the work palace of the king. 
And that night… we explored the Red Light 

District where I was the one who felt like a 
piece of meat! LOL. Those girls made me 
feel so shy!! 
 
The next day, my brother, Ahren, joined us! 

We took a cruise through the canals and explored more of Amsterdam. There’s just so much to 

see… AND EAT!! We definitely had our fill of friet and mayo, and tried food from the FEBO, 

something we don’t have where we live.  
 
We spent all day with Wendy the next day.  She took us around Rotterdam where we went to the 
Market Hall with the biggest ceiling mural and then to the Cube Houses of Piet Blom, which were 
very interesting.  Then we walked to the Hotel New York which happens to be where my dad’s 
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family sailed from to get to America!! So much family history in the Netherlands!! I’m so proud! 

Kopi Soesoe was our next stop, where I had my first kopi soesoe! LOL.  Then we took a ride on the 
water taxi, which was way, way, way too short! 
 
Being an artist, one of the highlights that stood out for me was the big 3D Mega Oven at Delftse 
Poort next to Central Station that I just recently found out was drawn by a fellow artist friend of 
mine this past April!  We also got a kick out of the hilarious signs on the posts telling you how to 
push the button to cross the street.  So funny! 
We stopped by the Rijksmuseum, did some more sightseeing in Amsterdam, my boyfriend and I put 
our own personalized lock on one of the bridges and then we prepared for the next day’s Ripassa 

Family Reunion.  I was so nervous and excited to meet new family!  
And I was definitely pleasantly 
surprised at the turnout.  I must 
say, the reunion was a success.  It 
was so great to see family 
members I hadn’t seen in way over 

20 years and meet so many for the 
first time; some I didn’t know 

existed.  I have a gigantic family!!  
And they are all so amazing!  I’M 

SO PROUD TO BE A RIPASSA!! 
We had great food, great 
conversation, and we did an 
awesome collaborative Ripassa 
painting, which we ended up 

raffling off.  I didn’t know there were so many great artists in the family!  
 
You can’t get the full feel of the Netherlands without riding a bike there!  It was the night before 

Koningsdag and we rode bikes into the craziness of Amsterdam Centraal.  Doortje and her friends 
showed us how young people party in the Netherlands. I love my cousins! Party people in orange 
everywhere!  I rode on the back of the bike… that was scary!! LOL.   
Kingsland is where we celebrated Koningsdag!  It was so much fun!! This day we hung out with 
cousin, Bryan and his friends!  All the thousands of people there created a sea of orange.  It was 
awesome! The music was awesome! We danced like crazy! Sooooooo much fun!  And it was so 
cool to see that they served stroopwafels at a booth there! I love stroopwafels!  
The next day was recovery day.  We hung out with Casper and went to Amaze Escape where you 
get locked into a room and have to find your way out.  I highly recommend it.  It’s scary and 

stressful and fun all at the same time.  After that we went to McDonalds to feed our hunger.  At 
home, I avoid McDonalds, but you can’t get a 

McKroket in the US!  Definitely making that at 
home! And our final night in the Netherlands, my 
brother, Ahren, my boyfriend and I had a great time 
out with Leroy and Joey, another two of my many, 
many, many amazing family members.  Please 
forgive me for not mentioning all of you… that 

would take days! LOL.  But know that I love you all!  
The only thing that would’ve made this trip even 

more perfect was if my brother, Max, was still here 
to experience all of this with us.  But, I’m very 

thankful that I had my younger brother, Ahren, with 
me and was able to spend quality time with my dad. 

This is definitely a trip I will never forget.  
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So, what did I learn from my trip to the Netherlands?  That I live way too far away! LOL.  I started 
missing my Netherlands family even before I left!  “Prachtig” and “gezellig”… two words I had lots 

of practice trying to pronounce, but I think I got it!  
I won’t ever forget waving to Wendy, who stood in her window waving to us every time we went 
out and the momma duck who did all she could to protect her precious eggs from the mean males.  
Thank you, Wendy, for your hospitality and amazing breakfasts and dinners! So lekker!!  I’m 

definitely cooking more Indo food at home from now on! And expect to see me again in the 
Netherlands in the next couple of years... this time I’m bringing my momma! 
One last thing (I hope I spell it right)….  Ik hou van jou en ik mis jullie allemaal!!!  I have the most 
amazing, fun, crazy, wonderful family in the world and I cannot wait to see you all again soon!  J    
 
 Jennifer 

 
 
 

HOEVEEL GELD ZIT ER IN EEN GELDAUTOMAAT? 
 
Naar aanleiding van recente ramkraken waarbij geldautomaten zijn gekraakt, rijst de bovenstaande 
vraag en dan geeft navorsing het antwoord. 
Niet echt een vraag waar betrokken partijen antwoord op geven. De politie wil niet kwijt hoeveel geld 
krakers bij recente kraken hebben buitgemaakt. Bij een belronde langs banken lachen ze de vraag weg 
en hebben flauwe smoesjes. 
Toch kunnen we wel iets te weten komen, met een zeer grove berekening, Kijk, zo! 
De meeste geldautomaten worden niet door banken zelf gevuld maar door waarde-transporteurs, zoals 
Brinks, bekend van de geheimzinnige busjes met twee mannen. 
Grofweg gaat het zo: geld bestellen bij de geldcentrale, het geldpakket - in cassettes, klaarmaken, het 
geld transporteren en in de automaat stoppen. Dan wordt centraal gemonitord hoeveel geld in de ATM 
(automatische telmachine) zit. 
Raken de briefjes op, dan gaat er een belletje rinkelen en begint het proces van voren af aan! De 
Nederlandse Vereniging voor Banken zegt dat Nederlanders per jaar 450 miljoen keer pinnen, dat is 
dagelijks 1,2 miljoen keer. 
Als we dan uitgaan van een gemiddelde pintransactie van 50 Euro per keer, dan zit er zo'n 7.000 Euro in 
een automaat. 
Maar ja, de berekening is nogal uit de losse pols. We weten tenslotte niet hoe vaak zo'n automaat wordt 
gevuld. Bovendien kan de hoeveelheid per automaat verschillen. 
Goed om te weten is dat na een ramkraak de volgende beveiliging is ingebouwd: bij opening van de 
cassettes komt er inkt uit waardoor de biljetten ongeldig worden. 
Ook de krakers zitten dan onder, wat identificatie makkelijker maakt (JAMMER!) 
 
 Anton Ripassa 

Enkele krijttekeningen van Jennifer 
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OUD WORDEN IN DEZE TIJD 
 
Het is gewoon niet voor te stellen, 
je moet met een mobieltje bellen,  
je kunt er ook een tekst op lezen,  
je moet altijd bereikbaar wezen. 
En dat kan dus niet gewoon, 
Met een doodgewone telefoon. 
 
Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen, 
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 
Je moet dan overal op drukken, in de hoop dat het je zal lukken. 
Pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij 
kwaad en tandenknarsend staan, 
want de trein komt er al aan. 
 
Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je uit geteld. 
Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur. 
Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen cent. 
Om je nog meer te plezieren, mag je internet bankieren. 
Allemaal voor jouw gemak, heb je alles onder een dak. 
Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg. 
 
Man, o man, wat een geploeter, alles moet met een computer. 
Anders sta je buitenspel, en op www.puntnl. 
vind je alle informatie, die behoedt je voor frustratie. 
Als het ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed. 
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft! 
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor. 
Nee, het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd. 
 
Bron: Infoblad ANBO-Heerenveen,  ingezonden door Anton Ripassa 
 
Tip: Mensen die willen terugblikken op de razendsnelle ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar 
zullen met plezier het boek "Gouden Jaren" van Annegreet van Bergen lezen. 
 
 

RIPASSA-FAMILIEREÜNIE 25 APRIL 2015 
 
Initiatiefneemster van deze reünie was Jennifer, de dochter van René Ripassa en Marjolein Monod 
de Froideville. 
Jennifer kwam met haar vader, haar vriend Brendan en haar broer Ahren naar Nederland om de 
plekken na te reizen waar de familie Ripassa heeft gewoond en om zo veel mogelijk familieleden te 
leren kennen.  
 
En dan nu als uitsmijter een mooie compilatie van foto's die tijdens de familiereünie zijn gemaakt.  
Wat was het geweldig dat er zo veel familieleden aanwezig waren. Hopelijk kunnen degenen die 
verstek moesten laten gaan, er de volgende keer wel bij zijn. 
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IMPRESSIES VANDE FAMILIEDAG OP ZATERDAG 25 APRIL 2015 
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