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VOORWOORD

P

lotseling zijn er weer geluiden van toegestuurde stukken die
moeten worden geplaatst, plaatjes die erbij moeten
worden gezocht en het voorwoord dat moet worden
geschreven. De Waringin lijkt zich welhaast vanzelf te
produceren.
Wij weten wel beter. Er gaan heel wat uurtjes, ook
nachtelijke, zitten in het samenstellen van ons
familieblad. Met liefde worden die geïnvesteerd, maar
het lijkt ons wel gepast even aandacht te vragen voor
het werk dat Ernst en Joyce steeds weer hebben aan de
schepping van ons blad.
Sinds de Waringin nog maar eenmaal per jaar, en wel aan het eind van het jaar, verschijnt, markeert
hij ook het moment waarop wij plegen terug te kijken op de voorgaande twaalf maanden waarin
weer van alles is gebeurd. Enkele van onze inzenders delen hun gedachten met ons in de vorm van
persoonlijke verhalen in hun eigen woorden. Machtig om zo deelgenoot te worden gemaakt van de
belevingswereld van anderen.
Dank jullie allen hartelijk, schrijvers van de stukken die ons blad maken tot wat het is: een
verzameling hartverwarmende verhalen die het communicatiemiddel, de band vormen
tussen al die familieleden, waar ook woonachtig en hoe verschillend ook.
We sluiten 2006 af, nemen ervan mee wat nu eenmaal niet kan worden achtergelaten
of zijn stempel nu eenmaal heeft gedrukt, en we werpen alvast een hoopvolle blik
over het randje van 2007. Wat zal het nieuwe jaar ons weer brengen. In ieder geval, daar
gaan wij van uit, een nieuwe editie van de Waringin aan het eind van het jaar.
Al onze familieleden wensen wij een gezond en gelukkig 2007 toe. En
veel plezier met deze uitgave.
De redactie
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CALIFORNIA CALLING AGAIN

H

et is weer zover – weer een jaar (bijna) voorbij. Goodbye 2006!
Is er bij jullie veel gebeurd dit afgelopen jaar? Weer verre reizen
gemaakt? Leuke ervaringen opgedaan of minder leuke? Een jaartje
ouder en wijzer?
Wat mij betreft, een jaartje ouder en omponger (drie tanden minder, adoeh!)
geworden. Mijn tandarts (een Iraniër) heeft weer wat aan me verdiend.
Verzekering? Ja zeker, die heb ik, maar moest toch wel zo’n 30% van de
rekening uit eigen zak betalen, met als resultaat ik kiespijn en mijn beurs
ook. Maar ik kan nu weer breeduit lachen, zoals mijn broer Don zal zeggen: Keep on smiling.
Het is wel een dure smile geworden.
Wat is er nog meer gebeurd in 2006? O ja, we zijn alweer verhuisd. Nu naar een groter tampatje.
Ach waarom ook niet, hè, dat is zo’n beetje traditie geworden. Ever moving on. Maar dit is heus
ook de laatste keer, lui. (Dat zegt-ie nou wel, hoor ik al zeggen.)
Ons nieuwe adres is: 7916 ½ 2nd Street, Downey, CA 90241. Dat ½ is het nummer van mijn
appartement. Dicht bij alles: mijn bank, het postkantoor, supermarkten, restaurants, AAA office
(AAA = het ANWB van hier) en dichter bij broer René. Die is sinds juli van dit jaar ook retired
(met pensioen) en hoeft niet meer in de file op de freeway (stapvoets) te rijden. Minder stress dus.
Hij kan nu alle tijd aan zijn huis en tuin besteden. De laatste is met de jaren als het ware een rimboe
geworden. Ja planten en bomen groeien snel in subtropisch Zuid-Californë.
23 november jl. Thanksgiving Day, hebben we allen bij René’s vriendin
gevierd. Een gezellige grote groep met o.a. mensen op vakantie uit
Nederland. Natuurlijk weer te veel gegeten en gezellig gengobrold na
het eten, wij mannen buiten onder de grote parasol tussen de
palmbomen over ‘toen vroeher’ over het leven in Indië/Indonesië.
Remember, al de kwajongensstreken die we uitgehaald hadden en
over de “apenbroekjes”(tjelana monjet) met zo’n grote zak voor en
de katapult natuurlijk.
Herinner jullie je de gietijzeren striijkijzers die je met arang vulde,
met een scharnierend deksel? En zo ging het door. Wat een tijd
was dat, hè? Later spraken wij over onze eerste jaren in Holland,
voordat we emigreerden. De wekelijkse (?) trip naar een badhuis,
aanpassing aan een nieuw leven. Memories are made of this. Tot
laat in de avond bleven wij buiten zitten, maar het werd kouder
Tekening van Rogier boon op de omslag van "Ik en
en toen zijn we maar naar binnen gegaan to join
Bentiet" door Tjalie Robinson
de dames rond de tafel, die overigens onderling
ook luidruchtig aan het woord waren. Indo’s onder elkaar, moet riboet!
Iedereen moest later bij het huiswaarts gaan wel wat van het overvloedige eten meenemen, want
Lilian was echt niet van plan om dat nog dagen erna te eten. Blah!

December ligt voor de deur. Dat betekent dus kerstdrukte, kerstparties, New Year’s parties,
shoppen, veel “sweets” snoepen. In mijn kerkleventje heb ik ’t druk met ons kerstprogramma. Mijn
deel is het verzorgen van een kerstopvoering. In onze vorige Waringin schreef ik dat ik als engel
(eerder een bengel) met een collega-engel speelde (zie bijgaande foto zoals eerder beloofd).
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Tijdens deze opvoering verloor ik bijna mijn toupet. Paniek natuurlijk.
Dat is op de foto te zien. Een volgende keer (als het er nog van komt)
gebruik ik gewoon dubbelzijdig plakband op mijn hoofd. Haha!
Enfin, dit jaar fungeer ik gelukkig alleen als verteller voor een viertal
10-jarige jongeren. Vond een passende Christmas script voor hen: Vier
“Kerkmuizen”, die een gesprek voeren en de kerstversieringen vanuit
hun hol bewonderen en commentaar leveren op de verschillende
kerkgangers in hun feestelijke kleding. Kortom, een funny Christmas
play.
Het script was eigenlijk geschreven voor 2 kerkmuizen, maar 2
vriendjes van deze jongens wilden ook meespelen. “Please, oom, can
they?” Wel, een oplossing gevonden door de bijna 40 scriptregels te
verdelen over dit viertal – our talkative mice.
Rest me alleen nog de 4 muizenhoeden met oren ala Mickey Mouse te
maken etc. etc. Ik vond ergens nog enkele cheap sombreros.
Je ziet, kerstmis stimuleert min fantasie, but I like it. Mijn clubervaringen uit onze jongere jaren
kwamen goed van pas in mijn seniorentijdperk.
Verder hebben we in Zuid-Californië dit jaar 2006 een tamelijk droge zomer gehad – dus weinig
regen met als gevolg kurkdroog gewas dat het brandgevaar verhoogde. En er waren inderdaad veel
branden. Enkele aangestoken door pyromanen. Er is veel schade ontstaan en er zijn huizen verloren
gegaan. Er vielen zelfs slachtoffers onder de brandweerlieden. Misschien hebben jullie het in
Nederland op de TV gezien.
Dit jaar heb ik 2 interessante boek gekocht en gelezen. Het ene heeft als titel “Sadam’s secrets”en is
geschreven door een zeker George Sada, een christen Iraqi generaal. Over, natuurlijk, de Sadamtijd.
Het tweede boek heet “While Europe slept, how radical islam is destroying the West
from within” door Bruce Bawer. Hij heeft vele jaren in Europa gewoond en het
probleem van nabij zien groeien.
Happy reading folks! And till next time.
Langs deze waringinliaan wens ik jullie allen een gelukkig, gezond en veilig 2007 toe!
Victor Ripassa
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FAMILIEDAG
Beste familieleden,
Dit stukje biedt een korte uitleg, uiteenzetting, een uitnodiging en suggestie voor toekomstige
familiedagen.
Familiedagen zijn er om gezellig samen te komen en onder het genot van een natje en een droogje
met elkaar zijn of haar belevenissen te delen. Dit gezellige samenkomen is de laatste jaren bij
verschillende mensen thuis gehouden, waar nu een voorstel naar voren kwam om het misschien in
de toekomst ergens centraal in het land te organiseren. Het idee hierachter is op die manier meer
familieleden bij elkaar te krijgen, omdat de uitgekozen locatie vanuit alle windstreken dan
makkelijker te bereiken is, er niet gezorgd hoeft te worden voor voedsel, drinken en bijbehorende
benodigdheden. Ook de organiserende gastvrouw en gastheer ontlast dit van het voorbereiden en
schoonmaken van de entourage.
Het idee is dan om ergens in het midden van het land eens in de twee jaar een zaal te huren, met
daarbij eten, drinken, muziek en bezigheden voor de kinderen en eventueel voor de volwassenen.
Het gemak hiervan is dat mensen kunnen komen en gaan wanneer het hun gelegen is. Verder zit er
geen verplichting vast van de afwas of het bereiden van eten.
Een locatie kwam al snel naar voren: mijn zonen werken in een kookstudio in Amersfoort. In deze
kookstudio, die vlak aan de A1 ligt, wordt normaliter kookles gegeven aan particulieren en
bedrijven in het kader van vrijgezellenfeesten, teambuilding en dergelijke aangelegenheden. Tevens
kan de ruimte gehuurd worden om een gezellig samenzijn te kunnen garanderen. Het gebouw
waarin het gegeven wordt is een VMBO-school. Dit betekent ook dat er genoeg te doen is voor de
kinderen. Er is een sporthal waar gespeeld kan worden, computerzalen waar de kinderen op internet
kunnen en natuurlijk spellen die zelf georganiseerd kunnen worden. De eigenaar, James Andriese, is
zelf van Indische afkomst en kan voor heerlijk Indisch eten zorgen in buffetvorm, waarbij drank
inbegrepen is.
Het bovenstaande is een suggestie voor een toekomstige familiedag. Overigens staan we open voor
andere ideeën, dus neem contact met ons op!.
En zoals altijd is er een maar in het verhaal. Ook hierin en dat betreft de financiering.
De kosten verbonden aan dit bovenstaande idee zijn natuurlijk hoger dan wanneer het bij iemand
thuis gehouden wordt. Daarom is dit voorstel om de familiedag eens per twee jaar te houden, om zo
de mensen de tijd te gunnen om hier voor te sparen. Dit sparen kan in huiselijke kring, maar ook
kan er bijvoorbeeld gekozen worden om eens per 3 maanden een bedrag op de stichtingrekening
over te maken. Een richtprijs is eigenlijk moeilijk te geven, maar die zal op ongeveer € 30,- per
persoon komen. Dat is dan exclusief een evt. donatie van de Stichting Ripassa.
Er kan natuurlijk gekozen worden om het ook in de toekomst bij iemand thuis te houden.
Graag horen wij jullie mening over dit voorstel en tevens zij benadrukt dat uw ideeën natuurlijk ook
heel erg welkom en bespreekbaar zijn. Laten we in het achterhoofd houden om eens in de zoveel
tijd gewoon met zoveel mogelijk familieleden samen te komen en het gezellig te maken.
W. Kurd Ripassa
Hoflandstraat 3, 3815 PP Amersfoort; Nederland
Tel. 033-4750473 (thuis)
Tel. 06-26344279 (mobiel)
E-mail: wkripass@tiscali.nl
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S

chrijf toch ook weer eens wat voor de Waringin, dringt mijn vader aan.
Ik heb geen verhaal, werp ik tegen.
Maar terugblikkend op het afgelopen jaar komen de verhalen me vanzelf tegemoet.

Wat een jaar!
Vol van … alles.
Vreugde, verdriet.
In het voorjaar hebben wij ons nichtje Senna verloren. Ze had een zeer zeldzame complicatie bij de
jeugdreuma waar zij aan leed. Dinsdag toegeslagen, vrijdag overleed zij. De gebeurtenis van dit
jaar. Het was dit kleine leven dat, ondanks haar ziekte waar geen medicijn tegenop kon, het leven
van haar ouders en zoveel anderen, zo compleet maakte. Haar dood heeft dus een gat geslagen in
het leven van ons allen en we proberen het dicht te stoppen met herinneringen, troostende woorden,
verklaringen.
Daarnaast momenten van intense tevredenheid, hoe wonderlijk toch.
In juni haalde ik mijn diploma als leerkracht basisonderwijs en nu sta ik sinds september alweer
twee dagen per week voor een kleutergroep in Amsterdam Geuzenveld. De andere dagen heb ik nog
mijn eigen taleninstituut en dat loopt wonderwel alweer een tijdje goed.
In de zomer konden wij met het hele gezin naar Bali en wat een vakantie was dat!
Genieten van de mensen, de geuren, de warmte op de huid, de lauwe avonden, de luxe van een
toerist op Bali.
En dan al die andere kleine momenten die intens geluk teweegbrengen en proberen tegenwicht te
bieden aan het verdriet, het onoverkomelijke verdriet van een jong gestorven dood.
Doortje die wordt toegezongen door een Batak op Bali en van verlegenheid niets anders weet te
doen dan giechelen.
Haar heerlijke verontwaardiging als ik haar erop aanspreek dat ze een kerstomaatje niet wil opeten
omdat er een klein plekje op zit: hij is zelf heel erg klein, dus dat plekje is ontzettend groot.
Casper die aangeeft dat ik geen reacties voor hem hoef te bedenken als weerwoord op een pester in
zijn klas: ik ben aan het leren om voor mezelf op te komen. De zelfstandigheid die hij aan de dag
legt als hij de telefoon pakt en zelf zijn muziekles afzegt in verband met zijn kerstdiner.
Het kopje thee, compleet met koekje, dat Doortje voor mij maakt. De liefdesbetuiging van Casper
die heerlijk genoeg nog van knuffelen houdt.
Het zijn die kleine momenten die het leven zo mooi maken. Het leven, soms wreed, altijd
onbegrijpelijk, maar soms op een heel mooie manier.
Ik wens jullie allen veel van dit soort kleine waardevolle
momenten toe in het komende jaar.
Wendy Ripassa
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DE NIEUWJAARSDUIK IN
SCHEVENINGEN
Het is weer bijna zover…. de
nieuwjaarsduik. Onze zoon Jerimi heeft
vanaf zijn 18de jaar mee gedaan aan de
traditionele nieuwjaarsduik. Zeven jaar
geleden echter heeft hij het op aanraden
van zijn as bruid een keer laten afweten.
Hun huwelijk, vastgesteld op 26 januari
2000, mocht toch niet door een griepje of
ander lichamelijk ongemak in het water
lopen, dus zag Jerimi er voor het eerst na
zovele jaren vanaf. Als trouwe supporters
schaarden zoon en bijna- schoondochter
zich 1 januari 2000 aan onze zijde. Voor een ieder, die niet weet wat de nieuwjaarsduik
inhoudt…..op 1 januari om 1200u massaal (ongeacht de temperatuur) de Noordzee in rennen.
Voor ons is het een van de rituelen geworden en wij verheugen ons er ieder jaar op om
‘s ochtends 1 januari over de rotjes, uitgebrande kerstbomen, flessen met trieste sterretjes, ons een
weg te banen naar, ja naar wat ? Kijken naar een stel gekken die dus het water in rennen. In
bruidsjurk, met kunstschaatsen in een mooi pak noem maar op.
Eind 2005 had onze neef van 18 zich uitgesproken om mee te doen aan dit feestelijke gebeuren.
Niet aangesloten bij een studentenvereniging of iets dergelijks en niet in het bezit van gestoorde
kameraden liep hij maar naar zijn ”gekke” neef toe om hem te paaien met hem mee te duiken. Haha
Jerimi had weer een alibi. Tuurlijk zou hij neeflief niet alleen laten staan en gaan. Daar stonden de
families op die eerste januari 2006 .
Wallen onder de ogen van voorgaande
nacht en de poedersuiker nog rond de
lippen. Feest op het strand, warming-up
hoera een nieuw jaar nieuwe kansen.
“Gelukkig Nieuwjaar” kusjes uitdelen en
het feest gaat voort op het strand. En dan
moeten neeflief en zoon er aan geloven…..
Jerimi is stoer en loopt rustig met zijn
kleren de zee in en neeflief : ”Oei wat
koud, dat valt tegen!!!!!!!!!!”
De sport is dat je wel een tijdje in het
koude zeewater moet blijven. Kassian
toch?
Bekenden van Jerimi lopen naar hen toe
de zee in. Ze drinken, heftige dranken zo te zien. Jägermeister? Eindelijk totaal verkleumd komen
ze eruit. We hebben neeflief moeten droogwrijven, want zijn handen wilden niet meer…..
(bijkomstigheid, rond 17 uur kwam bij neeflief het gevoel in zijn handen terug).
Een nieuwe traditie voor neeflief geboren …..? Ik weet het niet, we zullen wel zien 1 januari 2007.
Theo en ik zullen er staan DV met jas, muts, das en handschoenen aan natuurlijk.
Sabrina
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DE VERHUISDAG VAN AUGUSTINE WEIJGERS-HONKEN OGELWIGHT
AFSCHEID VAN LANDZICHTLAAN 51 TE HEEMSTEDE

H

et was al donker toen op donderdagavond 14 september 2006 Marjolijn, Ton en Lisette
afscheid namen van Augustine Weijgers. Ze stapte net in de auto.
Na veel goede wensen in ontvangst genomen te hebben met betraande ogen en een brok in
de keel, werd ze door mijn zus Patty rustig de Landzichtlaan uit gereden. Wij zwaaiden haar uit,
terwijl de auto de bocht nam. Het was heel onwerkelijk dat mijn moeder zou gaan verhuizen. Wij
hadden ieder onze eigen gedachten bij dit afscheid. Na 54 jaar de Landzichtlaan verlaten; het was
heel moeilijk om dit feit te bevatten. Mijn zus Patty zetten onze moeder bij Te Winkelhof af, waar
zij 4 nachtjes zou doorbrengen. Patty en ik sliepen deze nacht, de nacht voor de verhuizing, in het
vertrouwde ouderlijk huis. Ik was moe en viel, nadat ik een balkondeur wagenwijd had opengezet,
gelijk in slaap. Later hoorde ik van Patty, die aan de straatkant zou slapen, dat zij die nacht de slaap
niet kon vatten.

Het was nog donker toen de volgende dag – 15 september – de voordeurbel lang en doordringend
luidde. Omdat het buiten donker was, nam ik aan dat Boud een paar uur eerder uit Apeldoorn was
gearriveerd. Volgens afspraak zou hij 07.00 uur in de Landzichtlaan zijn. Ik keek op mijn horloge
en zag dat het exact 07.00 uur was. Ondertussen deed Patty de voordeur open en begroette Boud. Ik
schrok toen ik besefte dat het al zo laat was. Over anderhalf uur zouden de verhuizers arriveren. Ik
vloog uit bed en ging me snel voorbereiden om op tijd de verhuizers op te kunnen wachten. Patty
moest naar haar werk en zou vandaag niet aanwezig zijn. Boud begroette mij en liet weten niet te
hoeven ontbijten. Hij ging snel aan de slag; met viltstift, papier en plakband ging hij de straat op om
een gedeelte af te zetten voor de verhuisauto. Om 08.20 uur kwam Bea aanlopen, sprak even met
ons en ging aan het werk.
De verhuizers arriveerden, we stelde ons aan elkaar voor. Terwijl de verhuizers dozen, meubels en
planten inlaadden, gingen Bea en ik aan de slag in de grote slaapkamer. Steeds als Bea een doos had
gevuld, ontdekte ze nog meer spullen. Bea werd er wanhopig van; er kwam geen eind aan het
inpakken van kleding, beddengoed, kleedjes, zakdoeken, cadeautjes enz. enz. Veel wilder dan ze
bedoeld had, greep ze de telefoon en belde Ans. Het volledige gesprek kon ik niet volgen, maar
Bea’s stem klonk steeds bezorgder. Opeens riep ze hard: “Maar ik raak niet in paniek; ik zie alleen
steeds meer spullen …!!!” Ans zou
zo snel mogelijk komen. Op de
fiets en met een rood hoofd
arriveerde ze enige tijd later en toog
gelijk aan het werk. Boud verzocht
Bea en Ans om naar de
Bleekersvaart te gaan om daar
straks de verhuizers op te vangen.
Opeens stond Roel in de
deuropening. Hij verdween kort
daarna richting Bleekersvaart met
in zijn hand en op schaal gemaakt
overzicht van wat waar moest
komen te staan. Boud kwam
aanzetten met warme saucijzenbroodjes en gevulde koeken. Er werd koffie gedronken, waarna de verhuizers het werk snel
hervatten.
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Toen waren daar de nieuwe eigenaar met nog drie andere heren. Boud stelde mij aan hen voor.
De vier mannen liepen naar boven om hun gesprek voort te zetten. Boud deelde de verhuizers in
opdracht van de nieuwe eigenaar mee dat alle rails en loszittende vloerbedekking verwijderd
moesten worden. Dit hield in dat er onverwachts een container moest worden besteld.
Na 2 uur en driemaal bellen werd de container rond 15.00 uur afgeleverd. Intussen was de 1 e
verhuisauto weggereden en via twee andere adressen (waar het een en ander werd opgehaald) reed
hij naar het nieuwe adres. Een kleinere verhuisauto arriveerde en laadde afvoermateriaal in. Omdat
de inmiddels bestelde container lang op zich liet wachten, hadden de verhuizers alle overtollig
huisraad in de tuin en op het pad neergezet. Deze spullen konden nu in de container.
Ik hielp mee met het lichtere materiaal.
Op een gegeven ogenblik ontdekte een verhuizer een ongeopend pak alabastine. Hij wilde het
meenemen voor eigen gebruik. Nu bekeek hij het zorgvuldiger en opende het pak. Het bleek een
klomp steen te zijn geworden. Uiteindelijk kwam het pak weer in de container terecht.
De verhuizer die de vloerkleden uit de vertrekken verwijderd, merkte dat dit niet snel gebeurd zou
zijn. In elk vertrek lag niet alleen vloerbedekking, maar het lag laag op laag op laag op laag enz. Hij
schrok en belde z’n chef en deelde hem mee dat hij die middag niet elders kon worden ingezet. Alle
rails, lampen, glas, hobbykastjes enz. enz. moesten eveneens worden verwijderd. J. en ik waren
anderhalf uur bezig om schroeven los te draaien. Bij gebrek aan een ladder stond J. op een vierkante
kast.
Voordat de verhuisdag was aangebroken, had ik mijn moeder gevraagd of ik – als herinnering – de
koperen voordeurketting en het koperen wc-haakje mocht meenemen. Meteen belde mijn moeder de
makelaar, die haar verzoek beleefd afwees. Ik herinnerde me opeens mijn wens en hoopte dat de
nieuwe eigenaar nog aanwezig was, zodat ik hem mijn wens – nu rechtstreeks – kon voorleggen. Ik
ging snel op zoek naar hem en trof hem in gezelschap van de die andere heren op het grote balkon.
Gelukkig werd mijn verzoek ingewilligd. Snel pakte ik een schroevendraaier en begon het
koperwerk af te schroeven. Bij de 4e schroef kreeg ik moeilijkheden. Een oplettende Marokkaanse
verhuizer bood hulp. Ik legde de artikelen netjes in mijn schoudertas.
Rond 16.00 uur was de hele verhuizing “geklaard”. Nadat Boud zijn handtekening en een positieve
opmerking op de opdrachtbon had gezet, namen wij afscheid van de 6 verhuizers.
Ik liep de trap op en stak even later mijn hoofd uit het raam. Ik zag nog net de verhuisauto
wegrijden, wat een spijtig gevoel opriep.
oud en ik keken nog een keer in alle vertrekken. Ik sloot alle deuren en ramen. Het huis was leeg en
wat was de woning groot! De zon kon bijna overal bij en het leek alsof alle kamers extra zonlicht
kregen op deze uitzonderlijk zonnige septembermiddag.
Het was vreemd om op de kale houten planken te lopen. Op de plek waar de laatste jaren de
koelkast had gestaan, leek of was het vochtig. Toen er tijdens de verhuizing een kist werd
weggehaald lag er een foto op zijn kant tegen de muur. Ik pakte die op en liet die aan Boud zien.
Boud zei: “Gooi maar weg.”Ik weifelde een moment, omdat op de foto mijn vader stond.
Uiteindelijk volgde ik Bouds advies op.
Boud en ik verlieten het huis. Ik was bang voor dit moment. “Zou ik dit aankunnen?”, had ik mij de
laatste 4 maanden vaak afgevraagd. Mijn moeder had hier 54 jaar gewoond, mijn vader 42 jaar. Kon
ik deze voordeur “gewoon” sluiten? “Even wachten”, zei ik tegen Boud. Mijn blik viel op de ietwat
grote grijze stenen naamplaat met de zwarte letters. Met dikke letters stond er – nog steeds – “J.L.
Weijgers”. Ik greep snel een van de schroevendraaiers, schroefde de naamplaat af en liet die in
mijn tas glijden. Nu sloot ik heel bewust de overbekende grote, zware, originele voordeur en
draaide mijn sleutel voor het laatst om. Boud en ik liepen naar zijn auto en we reden de
Landzichtlaan uit richting het nieuwe adres aan de Bleekersvaartweg.
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Bij de hoek Binnenweg/Koediefslaan kwamen wij nog onze fietsende buurman Ton tegen, die ons
op het laatste moment in de gaten kreeg.
Tegen 16.00 uur vroeg ik aan een van de verhuizers hoe hij deze verhuizing had ervaren. Eén
moment dacht hij na en zei toen heel resoluut: “Pittig!!!”
Lia Weijgers

Augustine (Guusje) Weijgers-Honken Ogelwight voor haar
‘oude’huis aan de Landzichtlaan

SAPULIDIES
Mijn moeder heeft dit jaar de koe bij de horens gevat. Zij wilde verhuizen. Ons huis aan de
Landzichtlaan 51 werd medio september van dit jaar verkocht. Zij trok vervolgens in een
appartement op de begane grond. Nu hoefde zij niet meer trappen te lopen. Tja, als je ondertussen
ruim 85 jaar bent, dan gaat dit soort dingen toch wel meewegen. Zo had de huisarts haar dit voorjaar
al aangeraden om buitenshuis met een rollator te lopen en binnenshuis met een stok. De stok was
snel gekocht en de rollator kwam bijna binnengevlogen. Haar overbuurvrouw Nel van de
Landzichtlaan vernam dat mijn moeder een rollator wilde gaan aanschaffen. Zij had nog een rollator
in de schuur staan. Die rollator bleek heel goed te passen bij de lengte van mijn moeder. Nu staat de
rollator ondertussen getrouw te wachten in het halletje van haar nieuwe woning in de
Blekersvaartweg 10 te Heemstede. Zo kan zij nooit de rollator vergeten als zij de straat opgaat voor
de dagelijkse boodschappen. Het lijkt wel of alle dingen op hun plaats zijn gekomen.
Hoewel…….. Niet alles kwam je zo maar tegemoet waaien. Beslist niet wat betreft de verhuizing.
De verhuizing van mijn moeder bleek achteraf gezien een hele operatie te zijn geworden. Dat heb je
nu eenmaal met oude mensen. Tenminste met mensen op leeftijd, die veel opslagruimte hebben
gekregen, omdat de kinderen in de loop van de tijd het huis zijn uitgevlogen. Het leek wel of de
lege ruimten in de Landzichtlaan 51 meer dan normaal gebruikt werden voor opslag.

10

In de trant van: “ach, je weet maar nooit!” Dat hebben de zeer vele mensen, die meegeholpen
hebben om de verhuizing voor te bereiden, geweten. Onvoorstelbaar hoeveel spullen een plekje
hebben gevonden in mijn geboortehuis. Ik weet heel zeker, dat toen ik in 1956 in dat huis werd
geboren, niet 10% stond aan spullen als er uitkwamen op de dag van de verhuizing. Zo veel – in
mijn ogen – overbodige troep, moest ingepakt worden. En …. dan te bedenken, dat mijn moeder
naar een kleiner huis zou gaan en gewoon wilde, dat alles meeging. Dat vroeg om een werkwijze,
waarin iedereen mijn moeder beloofde, dat alles goed zou komen en dat dus bijna alles mee zou
gaan naar het nieuwe huis. De strategie was simpel. Ik zorgde ervoor, dat mijn moeder de dag voor
de verhuizing in mijn flat ging wonen, zodat wij met zijn allen vrijspel hadden. Op de dag van
verhuizing werd alsnog opdracht gegeven aan de verhuizers om een container te bestellen. Zeer veel
ging de container in en zo min mogelijk ging mee met de verhuiswagen.
Weggooien was de regel bij deze verhuizing. Soms kun je ook te enthousiast zijn bij het
opruimen. Ik weet nog goed het moment, dat ik de beide sapulidies tegenkwam enkele
dagen voor de verhuizing. Een was van mijn vader geweest en de andere was van mijn
moeder. Beiden waren meegenomen uit hun geboorteland, Nederlands-Indie. Ik kan mij
herinneren, dat dit de gevreesde roe van Zwarte Piet was. Nu kwam ik ze tegen. Weg
ermee, was mijn beslissing. Alleen maar stofnesten. Rijp voor de vuilnisbelt. Net als
zoveel andere overbodige spullen, deponeerde ik de sapulidies in mijn auto. Toen de
auto volgeladen was, reed ik samen met mijn moeder naar de vuilnisbelt. Alles ging
de immens grote container in. Juist op dat moment zag mijn moeder, nog gezeten
in de auto, wat er in de container werd gegooid. De sapulidies! Zij jammerde:
“Die had je nooit mogen weggooien; mijn leven is eraan verbonden!” Tranen
welden in haar ogen. Snel deed ik het portier aan haar kant dicht om zo het
gemopper niet te hoeven aanhoren. Toen wij van het terrein wegreden, zei
mijn moeder iets dat diep door mijn ziel sneed. “Nu ga ik eerder dood, dan ik
dacht.”
In een ijzige stilte stonden wij vervolgens voor het huis dat zij binnenkort, na meer dan 54 jaar er in
gewoond te hebben, zou verlaten. Natuurlijk ging mijn moeder tegen mijn zus Lia vertellen, wat er
net gebeurd was. Lia vond dat ik in dit geval wel eerst mijn moeder had moeten raadplegen.
De volgende avond kreeg ik van Lia telefonisch te horen, dat zij neef August had geraadpleegd. Hij
had haar het advies gegeven om de sapulidies uit de container te halen. U kunt zich wel voorstellen
wat mijn reactie was. Zoveel mogelijk weggooien was het devies, dus…. bekijk het maar! Daar nam
mijn zus geen genoegen mee. Desnoods ging zij de sapulidies zelf uit de container halen. Tja, dat
ging mij ook te ver om helemaal uit haar woonplaats Amsterdam te komen om te proberen de
roeden te redden van een gewisse dood.
Die nacht sliep ik heel slecht. Mijn geweten knaagde meer aan mij dan mij lief was. Toch maar
halen of ze daar in die diepe container laten? Wat moest ik doen?! De volgende ochtend
stond ik om half acht aan de werf. Ik heb de bewaker duidelijk gemaakt, dat ik deze keer
niets kwam brengen! Het tegenovergestelde! Ik kwam iets zoeken en halen uit
levensbelang! Wat ik daarmee bedoelde, ging aan hem voorbij op deze prille morgen.
Mogelijk verklaarde hij mij voor gek. Althans zo leek het wel, want hij bleef mij niet
begrijpend aankijken. Gelukkig ging de slagboom omhoog en kon ik het terrein
binnenrijden. Met mijn hockeystick bewoog ik de troep die in de
bewuste
container lag. Na enige mislukte pogingen, was het geluk met mij. Zo
viste ik al
vrij snel de sapulidies uit de container.
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Trouwens het leek wel of de sapu lidies gejongd hadden, want in de buurt van de sapulidies vond ik
nog vier dunnere exemplaren. Met een goed gevoel heb ik ze later die dag teruggebracht bij mijn
moeder. De reddingsoperatie was meer dan geslaagd.
Daar ben ik evenals mijn moeder zeer blij mee. Toch wel verrassend. Zo maar vier jonge
exemplaren vinden in de buurt van de twee sapu lidies, daar in die grote en diepe container. Het is
dat ik er bij was, anders…. had ik dit verhaal nooit geloofd.
P. Weijgers

In het boekje “Rijst gemorst? (Over)leven met bijgeloof”) van Riny Boeijen en Louise Peeters
lees ik over de bezem het volgende:
1. Om boze geesten buitenshuis te houden, dient u een bezem
omgekeerd naast de buitendeur te plaatsen.
Evenals bij de ladder, vormt de bezem met de deur en de grond een
driehoek. Deze figuur zal het gevaar afweren.
2. Om diefstal tegen te gaan dient u ’s avonds een witte bak gevuld met
water en een omgekeerde bezem voor de voordeur te zetten. Er zijn
namelijk inbrekers die gebruik maken van het zand van een vers
gedolven graf. Ze strooien dit zand op het dak van het huis waar ze
willen inbreken. De bewoners raken hierdoor zo vast in slaap, dat ze
de inbreker(s) niet horen.
Door de bak met water en de bezem wordt de werking van deze
methode tenietgedaan.
3. Als u een raadgevende droom wenst, moet u bij het slapen gaan een zwarte bezem als
hoofdkussen gebruiken.
Doe er uw voordeel mee!
Joyce Ripassa

VAN NORMAAL TOT SUPER
In de confectie-industrie, waar ik als arbeidsanalist heb gewerkt, werkte ook een Turkse
jongeman, die aan taekwondo deed.
Als taichi-beoefenaar had ik al gauw contact met hem en wisselden wij gegevns uit over
vechttechnieken.
Op een dag werd onze WC gerenoveerd en dus moesten wij uitwijken naar de
personeelstoiletten.
Toen ik een keer nodig moest, ontmoette ik deze jongeman, die daar een sigaret stond te roken.
Hij keek mij vragend aan en zei dat ik naar het toilet moest en ik tikte op mijn colbertzak en
haalde er een plastic fles uit en zei: “Ik gebruik water en geen WC-papier. Jullie wassen je ook,
dat weet ik.” Zijn ogen werden heel groot en hij stamelde: “O, jij, jij super-Turk!”

MARKTTOUW
Tijdens de oorlog moest ik op een dag wat belenen in het pandjeshuis ergens in Surabaya.
Het was er een drukte van belang.
Ik bracht het te belenen voorwerp naar het loket (wat het was, weet ik niet meer) en noemde de naam
“Ripassa”. Op het reçu werd die naam geschreven en ik kreeg het overhandigd.
toen ik enkele minuten later weer buiten stond, las ik wat erop geschreven was: “Tali Pasar” in plaats van
Ripassa!

Theo Ripassa
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DRIEMAAL SAPAROEA/SAPARUA IN 2006

B

ovenstaande kopregel doet enigszins denken aan een of andere stelregel of zo’n geheimzinnige
formule. Het nu volgende verhaal geeft uitleg aan deze ‘formule’.

Nel en ik zijn altijd enthousiaste kampeerders geweest, zo gezegd: “wij zweren bij kamperen”. Onze vorm
van kamperen was dus “tentdoek-kamperen”.
Tentdoek om ons heen, dat was het summum van kamperen. Niets ten nadele van de mensen met een
caravan, maar naar onze mening waren die niet aan het kamperen. Ze waren gewoon aanwezig op een
camping.
Maar goed, na ruim vijftig jaar kamperen zijn wij daarmee gestopt, gedwongen door lichamelijke
ongemakken. Dus op zoek naar een andere invulling van onze (buitenlandse) vakanties.
Op onze zoektocht naar eventuele mogelijkheden van recreatie kwamen wij ook in een “Witte
Boekenwinkel”, dat is een boekenwinkel met restpartijen boeken die nagelnieuw zijn. Nel en ik namen ieder
een deel van de winkel “te grazen”. Nel trof toen een boek aan met een Indisch landschap, dompleet met een
vulkaan op de omslag. De titel was “Indisch landschap, dichters en schrijvers over Indonesië”. Samengesteld
door Peter van Zonneveld, uitgegeven door uitgeverij Atrium, ISBN 906 113 8620 NVGI 300.
Op bladzijde 114 stond een verslag met de titel “De tragedie op Saparoea”, geschreven door J.L. van den
Berg van Saparoea. Op bijgaande kleurenfoto stond Fort Duurstede van de VOC, met poort en muren, onder
een strak blauwe hemel.
Dat verslag wil ik jullie niet onthouden en dat gaat als volgt:

Dit verslag was dus de EERSTE keer in 2006 dat wij de naam Saparoea in een ander verband tegenkwamen
dan in verband met onze naam Ripassa, die vermoedelijk zijn roots op Saparoea heeft.

13

Nel en ik vonden een leuke invulling van de zomer in het oppassen van huizen waarvan de eigenaren zelf op
vakantie gingen. Daartoe zijn wij lid geworden van een oppascentrale, waarvoor wij een contributie betalen
van een paar euro-tientjes.
Deze centrale heeft een kwantum mensen die tijdens hun eigen vakantie iemand in huis willen hebben,
voornamelijk voor de zorg van hun huisdier(en).
De huizen zelf, vaak grote villa’s, zijn volgestouwd met elektronische beveiligingsapparaten, omdat ze in
wijken staan waar de chic vanaf straalt.
De centrale weet dat wij niet in Friesland willen oppassen en ze weten ook de maanden waarin wij dit werk
willen doen. Ze bellen ons op voor een potentiële klant, met vermelding van tijdsbestek, woonplaats en
huisdier(en). Het is dan aan ons om ja of nee te zeggen. Bij ja nemen ze contact op met de betrokken mensen
voor een kennismakingsbezoek, waarbij elke partij nog altijd ja of nee kan zeggen. De reiskosten voor zón
kennismakingsbezoek worden tussen ons en hen gedeeld. Een enkele keer wordt ons een lunch aangeboden.
Zo hebben wij opgepast in Kralingen, Oosterbeek, Rhede en Krimpen a/d IJssel.
Het was opvallend hoe lief en gezeglijk de aanwezige huisdieren waren.
Vaak was er een werkster/interieurverzorgster, een keer een hondenuitlaatster en alle huishoudelijke
apparatuur stond tot onze beschikking.
Alle aangebroken etenswaren in de koelkast mochten wij opeten, maar niet meer aanvullen.
Het is een leuke en goedkope manier om ergens vakantie te vieren.
Tijdens ons verblijf in Oosterbeek kwamen wij tijdens een fietstocht in Wolfheze, de woonplaats van ons
aller Robinetta de Graaf-Weijgers en haar man Stef.
Om jullie geheugen even op te frissen:
Robinetta is de oudste dochter van
Augustine Weijgers (Guusje), beiden
hebben vaak leuke verhalen in de
Waringin gepubliceerd.
Het was meer dan dertig jaar geleden
dat wij elkaar getroffen hadden.
Toen het ijs gebroken was, hebben wij
heel gezellig op het buitenterras
gezeten met deze hartelijke mensen.
Enkele weken daarna waren wij aan het
oppassen in Rheden, in een villa waar
ik eens in de tuin een reebok betrapte.
Robinetta en Stef hebben ons daar ook
opgezocht, wat heel plezierig was. Bij
een tegenbezoek van ons hebben wij
heerlijk en erg gezellig bij hen gegeten.
In 2007 hebben wij weer een oppashuis in Oosterbeek en wij zullen zeer zeker weer contact met deze
hartelijke en lieve familie opnemen.
In Rheden hadden wij een schat van een interieurverzorgster die veel folders en tips voor ons had voor die
omgeving. Zo beval ze ons ook aan om een bezoek te brengen aan het bijzondere kerkhof Heindenrust tussen
Rheden en Velp.
Het bijzondere aan dit kerkhof ligt in het feit dat het aangelegd is in een heuvelachtig bos, waar de bestaande
bomen zoveel mogelijk gespaard zijn. Er loop zelfs een gemarkeerd wandelpad over het kerkhof, omdat er
veel prominente personen zijn begraven. Personen uit allerlei geledingen van de maatschappij.
Zo troffen wij er ook het gezamenlijke graf van de man en dochter van Mata Hari, die zij indertijd in Indië in
de steek had gelaten. (De danseres Maria Zelle ofte wel Mata Hari is in WO I – 1914-1918 – door de Fransen
geëxecuteerd i.v.m. spionage voor de Duitsers. ER)
In een perceel bos was ook een Chinese grafzerk in de bekende ‘baarmoeder’-vormgeving en erg sober. Wij
waren het erover eens dat de Chinese grafzerken in Indonesië veel uitbundiger waren versierd in bonte
kleuren. Schuin achter ons stond een man bij een grafzerk en die kwam naast ons staan om te vragen of wij
enige kennis hadden van Chinese karaktertekens. Zo kwamen wij met hem in gesprek over dit bijzondere
kerkhof. Hij naam ons mee naar het graf waar hij eerst bij stond. Een graf met een tuintje met vrolijke
bloemen en een foto van een nog jonge vrouw op de steen.
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Foto en graf waren van zijn overleden vrouw die op die dag bij leven 50 jaar zou zijn geworden. Ze hadden
samen geen kinderen en de man had duidelijk een klankbord nodig voor die dag.
Dat klankbord vond hij dus in ons en zijn verhaal als zo aangrijpend, dat ik met tranen in de ogen mijn arm
om zijn schouder sloeg. Bij ons afscheid bedankte hij ons voor ons geduld met hem. Stilletjes wandelden wij
weer verder.
Toen zagen wij een dubbelgraf, bijzonder door de tekst op de steen:
Johanna Anthonia van den Berg van Saparoea
-Castendijk
Geb.: 8 november 1870
Overl.: Velp, 27 november 1940
Constant Johan Gerard Lubbert
van den Berg van Saparoea
Gepens. ritmeester der huzaren
Geb.: ’s Hertogenbosch, 4 juni 1874
Overl.: Velp, 20 maart 1954
Dan vraag je je af: wie?, hoe?? Dit graf was dus de
TWEEDE keer in 2006 dat wij geconfronteerd werden
met Saparoea.
Na een groot deel van de zomer in Nederland vakantie te hebben gevierd door op huizen te passen, gingen
wij voor dertig dagen naar Indonesië. Wij hadden bij het (Indo)reisbureau “Het Schone streven” uit
Leeuwarden een georganiseerde reis geboekt.
De reis ging via de noordroute over de hele lengte van Java en daarna naar Bali en Lombok.
Tijdens de hele reis hebben in twaalf hotel gelogeerd, van heel luxe tot een sober hotel, nog in de koloniale
stijl, waar het manlijke personeel nog gekleed ging in witte jas toetoep met een pici (pietjie) op hun hoofd. In
dit sobere hotel hadden wij in de woonkamer een met hout gestookte open haard. Zo koud was het ’s avonds.
Wij hebben veel leuke contacten gehad met de plaatselijke bevolking.
Op een voorbereidingsfeest voor de Ramadan om de plaatselijke kampong, waar we op een vrije middag uit
nieuwsgierigheid naar toe gingen, werden wij heel hartelijk ontvangen.
Op zeker moment werden wij aangesproken door een hoogwaardigheidsbekleder, rijk gekleed in een met
gouddraad bestikte sarong en een aubergine jas toetoep. Het was een prins met vele titels prins van niks tot
nergens en van hier tot ginder, allemaal te moeilijk om te onthouden. Hij stond erop dat wij met zijn familie
en aanverwanten zouden mee-eten.
Tja, je kunt één keer schuchter weigeren, maar dat kan je niet nog eens doen zonder hem te beledigen. Het
was dus zaak om gerechten te kiezen die gekookt of gebraden waren, zodat je een redelijke kans had dat je
ingewanden niet een eigen leven gingen leiden.
Verder hoef ik jullie niets te vertellen over de “Gordel van Smaragd”. Jullie weten zelf wel hoe het daar is.
Eén keer hebben wij iets bijzonders meegemaakt, tenminste ik!!
Wij waren in Bogor en bezochten – zoals het hoort – de bekende plantentuin en werden daar rondgeleid door
een Indonesische bioloog.
Een bioloog, dat was dus boffen, omdat zo’n man veel dieper op de materie ingaat.
Zoals op de hele reis gebeurde, gebeurde het hier ook: hij vroeg me of ik een “Indo” was, wie van mijn
ouders blank of bruin was en hoe oud ik was enz. enz.
Ik heb hem verteld dat mijn verre voorouders waarschijnlijk van Saparua kwamen, wat door hem als
kennisgeving werd aangenomen.
Midden in de plantentuin stuitten wij op een heel klein kerkhof met statiegraven van hooggeplaatste
koloniale bewindvoerders.
Daartegenover zaten op een lange bank, in de schaduw uiteraard, een twintigtal zwaar bewapende
commando’s. Bij navraag bleek dat de president van Indonesië de volgende dag daar in de buurt zou komen
golfen. Zij moesten alvast de omgeving veilig stellen. Een sergeant had mij steeds strak met zijn ogen
gevolgd.
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Hij vroeg de bioloog wie wij als groep waren. Deze vertelde hem dat wij Nederlandse toeristen waren. “Die
niet”, zei hij en priemde met zijn vinger naar mij. “Die komt van de Molukken.” De bioloog vertelde hem dat
mijn verre voorouders misschien uit Saparoea kwamen. De sergeant had dat wel gedacht, want hij kwam zelf
van Ambon. Ik stond perplex, verstomd, want in de spiegel kijkend bij het scheren, had ik in mijzelf qua
uiterlijk nooit Ambonees ingeschat.
Bovenstaande gebeurtenis was dus de DERDE keer in 2006 dat ik met de naam Saparoea in aanraking
kwam.

Anton Ripassa

HET ONTSTAAN VAN DE NAAM VAN DEN BERG VAN SAPAROEA

I

nhakend op het verhaal van Anton over Saparoea, kwam bij mij de vraag op hoe de familienaam Van
den Berg van Saparoea is ontstaan.
In het boek “De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken” van dr. H.J. de Graaf in hoofdstuk 38
– Het kind van Saparoea, wordt verteld hoe Johannes Rudolph van den Berg benoemd werd tot resident
van Saparoea. Hij vestigde zich daar met zijn gezin in het jaar 1817. Hij trof het ongelukkig, want juist in die
tijd woedde er op het eiland een bloedige opstand o.l.v. Matulesia (later bekend als Pattimoera). Onbekend
met de vele gevoeligheden in de cultuur aldaar, maakte hij onvermijdelijk fouten in de behandeling van de
mensen. Het noodlot sloeg toe, toen de hele familie werd uitgemoord. Drie van zijn kinderen werden gedood.
“Ook de kleine Jean Lubberts, die alles had waargenomen en het drama zich na een halve eeuw nog
haarscherp wist te herinneren, kreeg drie grote en drie kleine houwen over het hoofd en viel bewusteloos op
de grond. Zelfs het dienstpersoneel werd afgemaakt.” Hij wordt midden in de nacht wakker en heeft
vreselijke dorst door zijn verwondingen. “Een gewezen slaaf van zijn ouders, Salomo Pattiwaal, die wacht
aan de deur had, sloop naar binnen. ‘Gouwa belong mati’ (Ik ben nog niet dood), stamelde het kind.
Salomo gaf hem wat te drinken en verzorgde zijn wonden zo goed mogelijk. Toen het licht werd ging hij met
het kind naar Matulesia ….. Salomo vroeg nederig, of hij het ‘witte varken’ mee mocht nemen. Na enige
ogenblikken gaf Matulesia met een wenk van zijn hand te kennen, dat het verzoek was toegestaan. Zelf zou
hij gezegd hebben, dat God het kind blijkbaar had willen redden.”
Salomo ging daarna met het kind naar zijn gezin in de rimboe. De tocht daarheen verliep niet zonder
moeilijkheden.

Uiteindelijk werd in augustus van
dat jaar het fort Duurstede door de
Nederlanders heroverd.
Begin november klom een zekere
Kami aan boord van het
oorlogsschip
“Maria
van
Reigersbergen” aan de rede van
Saparoea. Hij deelde mee dat een
van de kinderen van de vermoorde
resident gered was door ene
Salomo Pattiwaal, die zijn meester
was. Het kind werd gezocht, maar
pas op 12 november werd het
teruggebracht door een bende
rebellen met een witte vlag die
zich overgaven. Het jochie wilde
niet scheiden van zijn redder en
beschermer, daarom ging Salomo
met hem mee op een schip naar
Teruggave van het Kind van Saparoea
Ambon.
“Vier weken later had voor het Kasteel de terechtstelling van de eest schuldige rebellen plaats. Jean
Lubberts mocht daarbij op de poort van het Kasteel staan en toezien, hoe de schuldigen aan een brede galg
werden opgehangen. Een bijzonder stichtelijk schouwspel voor een kleuter!”.
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In maart 1818 reisde hij per schip maar Soerabaja, waar hij aan zijn grootmoeder van vaders zijde werd
overgedragen.
Daar verbleef hij anderhalf jaar en in 1820 vertrok hij naar Nederland. “Daar pas genazen zijn wonden volkomen. Hij is nooit weer naar Indië teruggekeerd, maar op 18 mei 1892 op 80-jarige leeftijd te Velp
overleden.
In 1875 had hij aan de regering verzocht, zich voortaan Van de Berg van Saparoea te mogen noemen,
hetgeen werd toegestaan. Vandaar dat men deze familienaam tegenwoordig nog kan vinden.”
Ikzelf vind het onbegrijpelijk dat hij zich vernoemt naar het eiland waar zulke verschrikkelijke dingen zijn
familie zijn overkomen. Of het moet zijn uit dankbaarheid aan een deel van de bevolking van Saparua, de
mensen die hem beschermd en verzorgd hadden?
Zou Jean Lubberts de (groot)vader geweest zijn van de Constant Gerard Lubbert uit het verhaal van Anton?
Die is immers ook in Velp overleden? Hoewel, die werd in 1874 geboren en toestemming tot voering van de
naam Van den Berg van Saparoea werd pas het jaar daarna verleend. Familiebanden zullen er echter
ongetwijfeld bestaan.

Joyce Ripassa

OMDAT IK NIETS MEER HEB TE DOEN
Ik heb 40 lange jaren hard gewerkt
als een paard.
Ik verdiende een pensioentje en ik
heb nog wat gespaard.
Ik woon nu in een keurig huisje met
een tuin als een plantsoen
en daar ga ik heerlijk rusten,
omdat ik niets meer hoef te doen.

Als mijn kleinzoons zich vervelen
doen ze niets dan kattenkwaad.
Dan zegt mama “Ga naar opa,
die weet zich met zijn tijd geen raad.”
Ma en oma gaan de stad in
en verteren mijn pensioen.
En dan speel ik Indiaantje,
omdat ik niets meer heb te doen.

Ik werk door, zei toen m’n vrouw,
ik word nooit gepensioneerd.
Het is niet meer dan billijk dat je
mij wat assisteert.
En nu kan ik koffie zetten, doe de
klusjes en ik boen,
dek de tafel en was de kopjes
omdat ik niets meer heb te doen.

Ik heb een kippenhok getimmerd
en fok kippen met geduld,
maar de eitjes zijn niet lekker.
M’n vrouw zegt dat is mijn schuld.
’s Avonds lees ik nu een boekje
“De verzorging van een hoen”
tot ik doodvermoeid in slaap val,
omdat ik niets meer heb te doen.

En als ons allerliefst tuintje
dat moet worden uitgebuit.
En m’n vrouw zei “Doe dat zelf”,
want dat spaart een tuinman uit.
En nu sta ik daar te spitten,
ik plant wortels en meloen.
Ik heb blaren in mijn handen
omdat ik niets meer heb te doen.

Ingezonden door Victor Ripassa
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Ik ben tuinman, ik ben daghit,
klusjesman en keukenmeid,
kippenboer en gouvernante,
alles voor de aardigheid.
ik loop te werken en te zwoegen
met een kleur als een pioen.
Ik ben ziek en overspannen,
omdat ik niets meer heb te doen.

GEBREIDE “KERSTBALLEN” IN DE KERSTBOOM
Zevenentwintig jaar geleden overleed mijn broertje, na een lijdensweg van
zes jaar, op 30 jarige leeftijd aan MS. Het was oktober 1979.
Kerstmis zouden we gewoon thuis vieren. Mijn ouders beschouwden de
maand december altijd als extra vreugdevol. Dat jaar wilden ze echter geen
kerstboom nemen.
Mijn zusje, die uit Amerika voor de crematie was overgekomen, was er
ook die kerstdagen. Zij zorgde ervoor dat mijn moeder toch een kerstboom
nam. Financieel was het altijd mogelijk geweest de grootste boom en de
mooiste versieringen te kopen. De boom werd gekocht, maar mocht niet
schitteren. Deze keer breide en haakte mijn moeder de kerstversieringen.
De boom was weer mooi, maar zo verdrietig.
Nu liggen de kerstversieringen die mijn moeder toen maakte in een zakje in de kelder. Ik hang ze
niet op, maar laat ze elk jaar weer tegen Kerstmis door mijn handen gaan met de gedachte aan de
dingen die voorbij zijn.
Sabrina

KERSTKROKETTEN

B

uiten stond er een koude wind en af en toe regende het, maar
binnen in het overdekte winkelcentrum was het lekker warm.
Over enkele dagen is het kerstfeest. Je zag heel wat vrolijke
gezichten en hoorde gezellige kerstliedjes.
Opa Fred liep met zijn kleindochter Mireille in het pas geopende en mooi
versierde winkelcentrum. De ene etalage zag er nog mooier uit dan de
andere en de winkeliers hadden hun uiterste best gedaan om de cadeaus
zo mooi mogelijk te etaleren. Poppen die “mama” zeggen en die kunnen lachen en huilen, lagen in hun
kleurige jurkjes in de schitterend versierde etalages. Ook autootjes die je vanaf een afstand kon laten rijden,
lagen er in vele kleuren. Bovendien kon je er heel wat spulletjes voor de computer kopen. Verschillende
computerspelletjes had Mireille al en andere spelletjes vond ze wat kinderachtig. Tenslotte was ze al negen
jaar. Ook opa keek zijn ogen uit en genoot van al die geschenken die schitterend in de etalages lagen
uitgestald.
Opa Freds gedachten gingen terug naar de tijd toen hij zelf negen jaar was en met zijn moeder en kleine
zusje in Indonesië woonde. Het was toen oorlog en geld om eten te kopen was er niet. Freds vader was een
jaar tevoren overleden.
Om aan geld te komen voor zijn moeder en kleine zusje ging Fred voor een mevrouw kroketten verkopen.
Iedere middag ging hij met een blikken trommel gevuld met veertig vers gebakken kroketten langs de huizen.
Soms verkocht hij alle kroketten en kon hij zijn moeder met wat geld blij maken. Maar er waren ook dagen
dat hij niet alle kroketten kon verkopen. Veel jongens en meisjes van zijn leeftijd wilden op deze manier
bijverdienen. Het was dus belangrijk om vroeg op pad te gaan.
Héél erg warm was het die dag dat Fred met een volle trommel tegen zich aangeklemd door de straat liep
waar zijn meeste klanten woonden. Het leek of er plassen water op de weg lagen, maar het was het asfalt dat
door de fel brandende zon aan het smelten was.
De schoenen die hij twee jaar geleden kreeg, waren te klein geworden. Geld om nieuwe te kopen was er niet,
dus liep hij de hele dag op blote voeten. Hij koos de kant van de weg waar op sommige plekken gras groeide.
Terwijl hij de volle trommel goed tegen zich aan drukte, sprong hij van graspol naar graspol om de hete
plekken te ontwijken. Plotseling struikelde hij en viel languit op het smeltende asfalt, warbij hij zijn knieën
bezeerde. De deksel van zijn blikken trommel vloog er gelukkig niet van af.
Toen hij de trommel voorzichtig opende, zag hij dat alle kroketten stuk waren.
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Dikke tranen biggelden over zijn wangen bij de gedacht hoe hij in hemelsnaam de veertig kroketten zou
moeten betalen, want verkopen kon hij ze niet meer. Hij probeerde met zijn blote handen het kleverige asfalt
van zijn knieën te poetsen, maar dat lukte niet erg. En deze valpartij gebeurde precies voor het enge huis, dat
in de buurt bekend stond als “het spookhuis”, waar je maar zo snel mogelijk langs moest lopen. Als je er
’s avonds langs liep zag je allerlei vreemde lichtjes, die soms wel drie meter de lucht in gingen. En ook zag
je zwevende witte hemden en hoorde je rare geluiden.
Plotseling hoorde hij uit het spookhuis iemand iets roepen. De stem klonk heel vriendelijk. “Hé jongen, kom
eens even hier”, klonk het weer. Omdat Fred niet precies wist wat hij moest doen, liep hij met een bonzend
hart het pad af naar de voorgalerij.
De grote verveloze huisdeur en alle ramen waren gesloten en de tuin zag er zeer onverzorgd uit. In de hoek
van de voorgalerij stond een oude versleten ligbank, waarop een oude man met een lang witte baard lag. Het
was het enige meubelstuk dat er stond. Langzaam stond de oude man uit de stoel op en vroeg waarom Fred
zo’n verdriet had. Fred vertelde hem wat er enkele minuten tevoren was gebeurd en dat hij tien gulden aan
de krokettenmevrouw moest betalen en niet wist waar hij het geld vandaan moest halen. “Oh”, knikte de
oude man vriendelijk, terwijl hij een stapeltje papiergeld uit zijn borstzak haalde.
Met zijn lange magere vingers haalde hij er een tientje uit en zei: “Alsjeblieft, voor jou en ga snel weer 40
kroketten halen, maar mondje dicht, hè?”, terwijl hij een wijsvinger op zijn lippen legde. Verbouwereerd
keek Fred naar het bankbiljet. “Je moet wel snel zijn, hoor, met je kroketten”, hoorde hij nog zeggen toen hij
het pad afliep.
De mevrouw van de kroketten wist niet wat ze hoorde toen Fred alweer om 40 kroketten vroeg. Ondanks z’n
zere knie was hij snel weer bij het spookhuis, waar de oude man al op ‘m stond te wachten.
Hij legde zijn magere hand op Freds schouder en zei:”Je zult straks dingen zien waar je met niemand over
mag praten en je mag ook aan niemand vertellen dat je in dit huis bent geweest. Als je me dat belooft, kun je
heel veel geld
verdienen.”
Fred wist niet goed wat hij moest doen. Zijn moeder zei altijd dat Fred nooit
met vreemde mensen mee mocht, maar de oude man was best wel aardig,
hoewel hij er ook eng uitzag met zijn lange witte baard. Ten slotte ging
hij met de man mee, omdat zijn moeder het geld goed kon gebruiken.
Onderzoekend keek de oude man om zich heen toen hij de deur
met een grote sleutel, die hij uit zijn zak haalde, opende. Heel eng
vond Fred het toen de man de voordeur achter hen in het slot
draaide. Nu was er geen weg meer terug. Ze liepen door een
donkere gang waar overal dozen en meubels stonden opgestapeld.
Aan het eind van die lange gang kwamen ze voor een gesloten deur.
Fred hoorde een geroezemoes van stemmen achter de deur, die
langzaam
open zwaaide en plots stonden ze in een grote ruimte waar grote ronde
tafels stonden. Om die tafels, waarop speelkaarten lagen, stonden hoofdzakelijk mannen. Fred was in een
gokhal terechtgekomen! Het spookhuis was een plaats waar mensen aan het gokken waren en gokken om
geld was verboden. Het mocht niet van de politie. Van zijn begeleider kreeg Fred een stuk papier en een
potlood. Hij zei dat Fred niet meteen om geld moest vragen als ze een kroket namen. “Schrijf maar op
hoeveel kroketten hij gegeten heeft en daarna vraag je pas om geld.” Fred mocht ook niet vragen hoe de
man in kwestie heette. Dus schreef Fred: “Kale man met grote pukkel op de neus: twee.” Dat betekende dat
deze meneer al twee kroketten had gegeten.
Als ze hadden gewonnen, kreeg Fred een flinke fooi. Soms moest hij naast hen gaan staan of over de kaarten
blazen, want dat zou geluk brengen. Enkele keren bracht Fred wel vijfentwintig gulden mee naar huis.
Zoveel kroketten kon hij op een middag natuurlijk nooit verkopen, dat begreep Freds moeder ook wel. Maar
thuis mocht hij er niets over vertellen, dat had hij de oude man met de lange witte baard beloofd.
Freds moeder zei dan: “Ieder mens weet wat goed en wat fout is. Als jij vindt dat je het geld op een
oneerlijke manier verdient, moet je ermee ophouden.” Lang heeft Fred hierover nagedacht, maar hij vond
dat hij geen slechte dingen deed. Na een maand deed de politie een inval en alle bezoekers werden geboeid
weggevoerd. Freds oude vriend wist hem tijdens de inval onder de tafel te duwen, waarover een groen
tafelkleed lag. “Blijf daar zitten totdat iedereen weg is”, siste hij Fred toe.
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Toen Fred de sleutel van de buitendeur in het slot hoorde draaien, kroop hij na enkele minuten onder de
tafel vandaan om via de achtertuin over een bamboehek te klimmen en naar huis te rennen. Zijn moeder
maakte zich erg ongerust en met betraande ogen zat ze op hem te wachten.
Fred had precies nog drie kroketten over. Eén voor zijn zusje, één voor zijn moeder en één voor zichzelf. In
de verte hoorden ze de kerkklokken luiden. “O ja, het is kerstfeest”, zei Freds moeder. “Laat er snel vrede
op aarde zijn.”
Doordat Mireille een ruk aan opa’s arm gaf, was hij met zijn gedachten weer helemaal terug in het heden.
Wat was opa blij dat Mireille geen kroketten hoefde te verkopen om aan eten te komen. “Zullen we straks
een lekker ijsje met slagroom nemen?”, vroeg hij aan Mireille.
Door: M. Berendsen
Ingezonden door A. Weijgers

ACARA BAKUDAPA KELUARGE BESAR 25-11-2006
(GROTE FAMILIEREÜNIE)

Op 25 november 2006 werd in Jakarta een grote Rieuwpassa-reünie gehouden. Deze reïunie duurde
3 dagen en werd door de Indonesische TV verslagen. Ruim 200 mensen namen er deel aan. Ze
kwamen uit Amerika en Nederland (o.a. onze Henk uit Enschede), Irian Jaya (vroeger NieuwGuinea), Makasar, Kalimantan, Menado en (de meesten) uit Java.
Zoals wij aannemen, is de oorspronkelijke naam “RIOPASSA” door de Portugezen uitgesproken als
“Rioepassa” (in het Indonesisch Riupassa), verder nog geschreven als Ripassa, Rieuwpassa en
Rupassa. Al deze verschillende schrijfwijzen vinden we terug in de kleurige weergave van het Tshirt dat ter gelegenheid van deze reünie werd gemaakt.
Op de reüniedagen hebben de aanwezigen kennis met elkaar gemaakt, er werd over de
familieverbanden gesproken en natuurlijk werd er muziek gemaakt en heerlijk gegeten!
Ernst Ripassa

20

LESOCHTEND IN DE SCHILDERSWIJK

D

it jaar werd ik uitgenodigd door de Bibliotheek Schilderswijk om met mijn groep 8 mee te
doen aan een workshop van MEE (Hulp en begeleiding aan gehandicapten).
Ik meldde me bij de directeur mevr. Hartman-Kok en vertelde haar, dat ik geen groep 8 had
dit jaar, maar een dubbele groep 7. Ze zou voor me informeren of dit mogelijk zou zijn met een
grotere groep. Geen probleem en zo kwam ik met the kids bij Lucy
Coenen (coördinator van MEE) terecht.
De eigenlijke workshop zou op 15 september plaatsvinden. Ze is vrij
snel kennis komen maken met mij en de kinderen. De leerlingen
vonden het superinteressant, maar konden zich er geen voorstelling van
maken. Bij de kennismaking gaf Lucy C. me een aantal boeken over
mensen met handicaps en informatiebladen van MEE.
Ik kreeg nog een mooi krantje toegestuurd met informatie, waarop de
letters van het alfabet in braille stonden en een brilletje te gebruiken
om de kokervisie te visualiseren.
De informatie die ik ontving was duidelijk en ik kon er goed mee
wegkomen. Ik heb met mijn kinderen n.a.v. het bezoek een aantal
spelletjes gedaan, wat zeer in de smaak viel. Bijvoorbeeld met een
blinddoek op bepaalde zaken raden. Ik probeerde wel de ernst van het
gegeven hoog te houden. Met de kinderen gesproken over aangeboren
Toch wel moeilijk met zo'n
hand
stok als je niets kunt zien
icaps
en handi-caps, die een ieder
zouden kunnen overkomen.
15 september was het zover. De
kinderen vonden het heel
spannend.
’s Morgens om 9.00 uur
ontvangst in de bibliotheek, waar
we allerhartelijkst ontvangen
werden door Harry (medewerker
van MEE) en een van de
deskundigen, Maurice.
We konden al een en ander
Hoe ga je met een rolstoel om als je onderlichaam verlamd is?
vragen in afwachting van Gerard,
onze tweede deskundige, die op zijn beurt zou vertellen over zijn visuele handicap.
Maurice (36 jaar, totaal verlamd aan z’n onderlichaam) kwam op mij over als een zeer gelukkig
mens. Hij was zeer eerlijk en duidelijk in zijn verhaal en in het beantwoorden van onze vragen.
Gerard kwam op dit vroege tijdstip helemaal uit Vught met zijn begeleider, de hond Bibi. Lucy
haalde hem bij het station af. We waren compleet.
Na de kennismaking werden we in twee groepjes verdeeld.
Groepje 1 bij de lichamelijk gehandicapte Maurice en groepje 2 bij de visueel gehandicapte Gerard
met zijn ogen de hond Bibi.
Na het eerste gedeelte, een glaasje limonade en een heerlijk cakeje, werd er geruild van onderdeel.
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Gerard met zijn 'ogen', de hond Bibi

De ochtend en de voorbereiding
hierop waren prima georganiseerd.
Ik heb altijd een noodprogramma en
wacht trouw af. Mijn noodprogramma hoefde niet gebruikt te
worden want de kinderen gedroegen
zich perfect.
Deze ochtend was leerzaam voor
ons allen. Door de boeiende
verhalen van Maurice en Figuur
Gerard kon ik alles meebeleven
zonder te waarschuwen, want de
kinderen bleven geboeid luisteren.
De vrijheid die de kinderen kregen,
met het rijden in een rolstoel of het
lopen met de stok van Gerard, was
groot en alles werd in goede banen
geleid; niet in het minst door Gerard

en Maurice.
De kinderen zagen erg op tegen Maurice. Ze vonden hem beslist niet zielig, maar geweldig
vanwege het bedrijven van topsport. Hij maakte ze extra blij toen hij het in– en uitstappen van zijn
auto met de rolstoel liet zien. Het was een mooie ochtend.
Nu enige weken verder merk ik wat een indruk het op deze groep 7 heeft gemaakt. Iedere dag is er
een aanleiding om die ochtend weer naar voren te halen.
Zelf koester ik de informatie van MEE. Altijd prettig als je ook deze informatie bij de hand hebt. Ik
hoop, dat de kinderen ondanks de pret die ze zonder meer ook hadden, deze ochtend met deze
mensen een waardevolle plek zullen geven.
Maurice heeft een boek geschreven en het eerste exemplaar was … juist ja … voor ons!
Met dank aan Maurice, Gerard en Bibi.
Sabrina

FRIESLAND, WAT BIST DOCHS MOAI (WAT BEN JE TOCH MOOI)!
Elke keer als Nel en ik her en der door Friesland gingen, deed de grote variatie in landschappen van
“onze” provincie mij bovenstaande verzuchting slaken.
Wat is het toch jammer dat Friesland zo onderbelicht is bij de bewoners van de ander provincies.
Met die achterliggende gedachte neem ik jullie mee op een kleine “tour touristique de Friesland”.
Veel watersporters kennen Friesland alleen maar vanaf de waterkant.
Toegegeven, deze provincie is mooi op en om het water, maar er is nog heel wat meer te zien en te
beleven in deze eigenzinnigste provincie van Nederland.
Aan natuur: bos, hei en meren. Aan cultuur: tal van musea en monumenten, soms op onverwachte
plaatsen.
Laat me er eens een greep uit doen in een tocht langs Friese grenzen.
In het noorden van de provincie ligt, aan een doodlopende weg, het pittoreske dorpje
Hoogebeintum. Het ligt er hoog, want de terp van deze plaats is met zijn twaalf meter boven NAP
de hoogste van Friesland. Op die terp staat een kerkje dat een bezoek waard is, vooral vanwege zijn
zeldzaam mooie interieur.
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Wie even verder naar het noorden doorrijdt, komt vanzelf bij de dijk van de Waddenzee terecht.
Bij mooi helder weer zijn van hieruit de waddeneilanden te zien als stroken land in zee.
Kijk eens of je de vuurtoren van Ameland kunt zien.
We blijven nog even in het vlakke weideland (greiden) van Friesland, maar nu in een heel andere
hoek van de provincie, bij het dorpje Wieuwerd.
In een grafkelder onder het koor van de kerk zijn hier vier mummies uit de 17 e eeuw bewaard
gebleven. Een curiositeit: door een unieke samenhang van vochtigheid en temperatuur droogden de
lichamen uit en bleven bewaard.
Dit vlakke land is een bezoek waard door zijn vergezichten over de met gele bloemen bespikkelde
weilanden, gestoffeerd met zwartbont vee en stoere boerderijen.
Historische steden als Bolsward, Franeker en de havenstad Harlingen nodigen uit voor een
wandeling. Het is een genoegen hier op een terrasje te zitten en de sfeer te ondergaan.
Datzelfde geldt ook voor de IJsselmeer-plaatsen Workum, Makkum en Stavoren. Oude
havenplaatsen, waar de huizen nog de voorname sfeer van weleer uitstralen.
In Makkum is de oude aardewerkfabriek van Tichelaar te bezichtigen: met de hand worden hier nog
de meest minutieuze versieringen aangebracht op het authentieke Makkumer aardewerk.
In Stavoren biedt een bezoek aan de sluis altijd veel genoegen. Af en aan varen de jachten in alle
uitvoeren en de (oude) zeilschepen; een drukte van belang.
Naturliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het mooie glooiende Gaasterland.
Op de Gaasterlandse kliffen die geleidelijk in het IJsselmeer wegzakken, waar de bossen voor een
uniek natuurgebied zorgen, is het goed wandelen.
Hetzelfde geldt overigen voor de streek op de grens van Friesland en Drenthe. Beetsterzwaag,
Appelscha, Wijnjewoude en Bekkeveen, stuk voor stuk zijn het plaatsen waar een lange wandeling
door bos of hei te maken is.
Laat ik het “Friese Haagje” ofte wel Heerenveen niet vergeten te noemen. de plaats waar Nel, ik en
onze kinderen met veel plezier wonen en hebben gewoond.
Heerenveen (it Hearrenfean) met mooie statige panden is omgeven door een prachtige natuur in
veel variaties en het veel geroemde Oranjewoud. Oranjewoud met z’n bossen, hei en landgoederen,
eens het lustoord van de Oranjes.
Deze bescheiden rondtocht door Friesland besluiten we in Buitenpost.
Aan de Schoolstraat ligt daar het “Kruidhof”, een wetenschappelijke kruidentuin met veel
medicinale planten die in de zomermaanden voor het publiek geopend is.
Een tocht langs Frieslands grenzen illustreert dat er in de provincie meer is dan alleen water en
weiland. Veel en veel meer …
Anton Ripassa
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BEZOEK AAN DE MOLUKKEN

M

ag ik me voorstellen? Ik ben Henk Ripassa. Opgegroeid bij de familie Riupassa.
Ik wil wat vertellen over mijn reis naar de Molukken eind november 2005 met mijn neef Freddy,
neef Mike, zijn vrouw Sien en een vriendin van Sien en mijn nicht Metje.
Freddy kent Don uit Nieuw-Guinea.
Wij vertrokken van Schiphol met de KLM. Tussenlanding in Kuala Lumpur en van daaruit naar Jakarta,
waar we drie dagen verbleven om uit te rusten.
Heel vroeg in de ochtend vertrokken wij uit Jakarta richting Makasar. De reis duurde ca. anderhalf uur. Een
half uur pauze in Makasar om te tanken en vervolgens nog anderhalf uur tot Ambon, waar wij werden
afgehaald door familie. Metje en ik logeerden bij bung Dick Riupassa, die ik persoonlijk kende uit
Moordrecht in Nederland en die zich nu permanent in Ambon gevestigd heeft in een wijk met de naam “Di
Belakang Saja”. Freddy logeerde bij zijn nicht een straat verder. De eerste paar dagen rustten wij uit van de
reis. Daarna gingen Metje, Freddy, bung Dick, zus Etty en mijn persoontje met de ferry naar Saparua. Dat
duurde drie uur omdat de boot verschillende eilandjes aandeed.
Op Saparua aangekomen gingen wij naar het dorp Tiouw. Daar staat het ouderlijk huis van de Riupassa’s.
Toen we daar aankwamen, werd er eerst gebeden en daarna werd er water gedronken uit de tempayang. Dat
is adat.
Metje en ik maakten met een busje een rondreis langs alle dorpen, ook de moslimdorpen, de haven Haria,
fort Duurstede.
Na drie dagen vertrokken wij weer naar Ambon, waar wij na enkele dagen rust een rondreis maakten over
het eiland. Wij zagen afgebrande kerken, moskeeën , ruïnes van huizen, flats. De mensen wonen nu
afgescheiden van elkaar; Christenen bij elkaar en Moslims bij elkaar.
Ik heb dat niet persoonlijk gezien, maar in de krant van Ambon heb ik wel gelezen over gevechten tussen
kampong Silam en kampong Islam en van individuele gevechten tussen Christenpolitie en Moslim-TNI bij
een bruiloft.
Daarna ging ik met de speedboat met Metje en Freddy naar het eiland Haruku, naar kampong Sameth. De
reis duurde ongeveer een half uur. Het dorp was eerder door de Laskar Jihad met de grond gelijk gemaakt,
maar toen ik er kwam was het volop in opbouw. De dorpelingen waren eerst de bossen in gevlucht. Bij de
gevechten in Sameth is een Riupassa gedood. Na er rondgewandeld te hebben, zijn we met de speedboat
weer terug gevaren.
Op de terugweg kwamen wij in woelig weer terecht. Dat was geen pretje.
Na onze vakantie op Ambon zijn we met z’n allen naar Bali gegaan, naar Kuta. Het was daar stil, omdat een
paar weken daarvoor op Kuta Square een bom was ontploft en in Jimbaran, waar je normaal lekker vis kunt
eten. We zijn er een week gebleven, waarna we naar Jakarta vlogen. In Jakarta hebben we enkele dagen
gerust en zijn daarna teruggevlogen naar Schiphol.
Hiermee eindig ik mijn verslag over mijn vakantie op de Molukken. Als alles goed gaat, ga ik in 2006 daar
weer op bezoek.

Henk Ripassa, Enschede
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FOTOBLAD BIJ VERHAAL VAN HENK RIPASSA

Uitzicht op Ambonstad

Henk en Metje bij het ouderlijk huis van de
Riupassa's te Tiouw, Saparua

De baai van Ambon

Naar de kerk Josef Kam

Aankomst Samet, Haruku
Kerk Josef Kam
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VERSLAGJE TREIN 4967 OP 01-08-2006
Tijdens familiesamenkomsten krijg ik nog wel eens de vraag of ik wel eens iets geks meemaak tijdens mijn
werk als machinist bij de Nederlandse Spoorwegen. Regelmatig maak ik rare dingen mee; die mijn collega’s
nooit overkomen.
Laat ik eens een verhaal vertellen, over wat ik een tijdje
geleden meegemaakt heb. Misschien hebt u het wel ergens
gelezen op internet of in een plaatselijke krant of op een lokale TV-zender. Het is inmiddels al een berucht
verhaal geworden dat de ronde gaat.
Het was 1 augustus 2006 en ik kwam met een stoptrein (trein 4967) uit Almere Oostvaarders en was op weg
naar Utrecht. Reed ik net station Naarden-Bussum uit toen de telerail (soort van GSM in de cabine) ging. Ik
kreeg de treindienstleider aan de lijn. (Treindiensleiding is een onderdeel van de overheid en heet ProRail; zij
bedient de seinen en de wissels; omdat het spoor nu van de overheid is). Kreeg ik te horen dat ik voorzichtig
moest gaan rijden (maximaal 30 km/h) tot station Hilversum. Langs het spoor zou zich politie bevinden en
een motoragent, die met zijn motor "vast" zou staan akelig (te) dicht bij het spoor. Okay; ik zou wel even
opletten...
Zag ik vlak voor het viaduct bij station Hilversum-Noord plots blauwe zwaailichten aan het spoor; in mijn
rijrichting aan de rechterzijde. Aldaar gestopt. En daar stonden ze dan: twee motoragenten met een
politiemotor. De agent zonder helm kwam uit de richting van station Hilversum-Noord en kon niet meer
verder, omdat het pad langs het spoor te smal was.
De andere agent, met helm, maar roepen: "Ik
niet op de foto; het is niet mijn motor..."
Tijdens de rit was de motor al beschadigd; de
rechter spiegel en het zwaailicht hingen al aan
een draadje aan de motor te bungelen en hij
had al een koffer verloren. Er was maar één
oplossing: de motor 180 graden keren. Dat kon
dan mooi "even" veilig voor mijn stilstaande
trein gebeuren. Met z'n drieën de motor naar
achteren geduwd, zodat de achterband tegen de
rechter spoorstaaf stond. Wat is zo'n motor
zwaar zeg; een kilo of 350??? De twee
agenten al "wippend" het voorwiel richting
station Hilversum gekeerd; klusje van twee
minuten...
De motoragent zou terugrijden naar de plek waar hij vandaan kwam en ik zou er met de trein achteraan
rijden. Als hij weer van het spoorterrein af zou zijn, dan zou ik het spoor weer vrij kunnen geven aan de
treindienstleider. Lijkt me simpel... Okay; wij rijden... Helaas...
Bij het eerste bovenleidingportaal ging het al mis. Doordat het was gaan regenen was het pad "week"
geworden. De motor zakte weg en een tikje met de motor tegen het portaal aan en plop, weg was de
motoragent met motor en al. Weer gestopt met de trein. Blijkt het naast het looppad steil naar beneden te
lopen: een hoogteverschil van ongeveer 8 meter.
Vond ik de motor op zijn kop, met het achterwiel schuin omhoog stekend; benzine spuitend uit de
overloopjes onder het motorblok en met de agent klem onder zijn eigen motor.
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Ik dook meteen op de benzine spuitende overloopslangetjes en kneep die dicht. De benzine spoot ook over
het hete motorblok en uitlaat, terwijl de agent er nog onder klem zat. Een trein uit de richting Hilversum
kwam net langzaam aanrijden en die heb ik kunnen afzwaaien. De machinist en de conducteur kwamen
meteen helpen. Met z'n vieren hebben we de motoragent kunnen bevrijden uit zijn benarde positie. Helaas
heb ik daar geen foto's van.
En we hebben de motor weer rechtop kunnen zetten; al stond die wel steil voorover, met het voorwiel naar
beneden gericht. Ondertussen zat ik vanaf mijn linker schouder tot aan in mijn linker schoen, helemaal onder
de benzine...
De motoragent had gelukkig niets ... Hij zal nog wel
een week onder de blauwe plekken hebben gezeten,
denk ik maar zo … De motor was er slechter aan toe.
De rechter koffer stuk; ook de linker spiegel met
zwaailicht stuk en over de lak zal ik het maar niet
hebben. Die had nog wat uit te leggen op het
bureau...

De enige uitweg was om de motor daar maar naar
beneden te laten zakken. 350 kilo trek je niet meer
omhoog...Als "mosterd na de maaltijd" kregen we
nog versterking van vier agentes... Die heb ik maar
de "restanten" van de motor, helm, bonnenboekjes
en zwaailicht meegegeven... Al teruglopend hebben
ze nog wat vloekende reizigers op hun nummer
gezet. Ik klom weer de bok op en heb toen de
treindienstleider het verhaal uit de doeken gedaan,
zodat het spoor weer vrijgegeven kon worden. Zelf
ben ik nog doorgereden naar Utrecht. Onderweg nog
wat leidinggevende personen gebeld, omdat ik me
graag even zou willen wassen en omkleden.
Afgesproken werd, dat ik van Utrecht naar
Amersfoort zou reizen. Onderweg heb ik Co gebeld
en haar gevraagd of ze een schoon uniform en
ondergoed naar het station van Amersfoort kon
brengen. Daar heb ik me in de personeelskleedruimte
kunnen wassen en verkleden. De vuile kleding weer
aan Co meegegeven, zodat die meteen de
wasmachine in kon. Daarna ben ik weer terug naar
Utrecht gereisd, om daar mijn dienst weer op te pakken... En dat is allemaal gelukt...
Ik verveel me nooit; ik maak altijd wel iets mee... (?!?)

Kurd Ripassa
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PASAR 2006!!!

M

oederdag en twee verjaardagen. We
ontvingen twee keer twee entreebewijzen
voor de Pasar Malam Besar 2006. Dit jaar
zou deze eerder gehouden worden i.v.m. het voetbal.
Wij als twee voetbalanalfabeten hebben niets met de
bal en de elftallen, maar goed de wereld om ons heen
dus wel. Ik heb altijd verkondigd dat een keer de Pasar
te weinig is en twee keer te veel. Mijn zus Joan Bos
zou meespelen in het toneelstuk Apsara. De eerste keer
was vrijdag dat zij zou optreden. Daar de Pasar voor
ons gewoon slenteren en snoepen is, was het voor ons
heel leuk dat we later op de avond het toneelstuk zouden zien. Als echte Hagenaars zijn we zeer verwend
met alle Indische hapjes. Voor mij is het culinaire hoogstandje van de avond Pasar tahoe ketoprak met
tjendol (ik heb het nu zelf leren maken door mijn zus, zodat dit ook niet meer genuttigd hoeft te worden
buitenshuis).
Bij binnenkomst zagen we zuslief al zenuwachtig bij het Indische huis lopen. Zoonlief, schoondochter en
zoon liepen al helemaal krom van alle aangekochte spullen. Vooral de vele spekkoeken en de wel zeer grote
waaiers namen een prominente plaats in. Kleinzoon Jouke was niet zo lekker en ze zouden bijtijds naar huis
gaan. Kusje kusje en onze gang werd weer bepaald door de vaste route die we ieder jaar plichtmatig lopen. Ik
mis mijn oude ouders toch wel. Theo, mijn Indo belazer, is altijd vol interesse in wat dan ook. Ik heb nooit
veel aan stenen, sarungs e.d. gevonden en loop mijn rondje als een zoete herinnering (aan mijn ouders). Het
is prettig met de krontjonggeluiden op de achtergrond en de geuren. Als Indisch meisje, geboren in
Nederland heb ik geen link naar Ned. Indië, maar het is een geur van mijn ouders (ik kom sinds 1956 op de
Pasar). Ik ben nog steeds blij dat mijn grote zus op de Pasar loopt. Als ik iets niet weet kan ik het haar altijd
vragen. Wij wandelen verder en snoepen wat. De
tjendol en het pilsje worden genuttigd in de grote zaal
bij krontjongmuziek. Nu wel steeds op mijn horloge
kijkend, want ik wil op de eerste rij zitten in het
Bibittheater. Wij komen kennissen en vrienden van
mijn zus tegen, die speciaal voor haar gekomen zijn.
Als we zo rond 2100u het Bibittheater binnengaan is
het tot mijn verrassing best wel druk . Het wordt een
mooie avond. Het is een mooi stuk over het Indië van
heeeel vroeger.
Hoe de Nederlanders de inlanders behandelden. Joan en
haar medespelers nemen de staande ovatie van harte in
ontvangst. Zij gaan hierna met elkaar wat eten. Wij
gaan met wat gasten naar de kroeg op de Pasar. Zo
gezellig toch!
We hebben nog een tweede kaartje te consumeren. Ik vind één keertje gaan toch wel genoeg. Nee toch, het
toneelstuk wordt weer uitgevoerd. Wij gaan voor de tweede keer naar mijn zus kijken. Aan publiek geen
gebrek. Weer een gezellige avond. Om 2300u gaat de Pasar sluiten.
Voor mij als totok is twee keer toch iets te veel (niet mijn zuster, maar de Pasar).
Adoe volgende keer maar één keertje hoor. Dag Pasar tot 2007……….en toch verheug ik me er weer
op….herinnering aan mijn ouders, herinnering aan mijn jeugd!

Sabrina
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MEMORIES

W

oorden, of je nu een boek leest, naar muziek luistert of dat je iemand aanspreekt, zijn nodig om iets of
iemand te begrijpen.
Woorden, ze bestaan slechts uit losse letters of karakters, maar kunnen door de samenstelling ervan
iemand ontroeren, aan het lachen maken of wat dan ook.
Woorden, ze veroorzaken altijd een of andere emotie ondanks dat het maar losse
lettertjes of tekens zijn die tot een geheel zijn gevormd.
word, mot,
kata, palabra

Wie kent niet het spelletje “scrabble”, waarbij het vormen van woorden bij de spelers
blijheid, opwinding of wat voor gevoel dan ook veroorzaakt.
Of de spanning in iemands lichaam bij het lezen van een spannende en meeslepende
spionagethriller. De verontwaardiging als men op televisie ziet hoe onschuldige
mensen de dupe worden van een luchtaanval omdat diverse partijen het nodig
vinden om elkaar het leven zuur te maken.
De verrassing of welke emotie dan ook als men tot de ontdekking komt waar het
woord “Islam” voor staat. Zo staat de letter “ I “ voor Isa, de letter “ S “voor subu,
de letter “L” voor luhur, de letter “ A ‘ voor asar en de letter “M “voor mahgrip.
De vijf letters samen vormen tevens de tijden waarop een volgeling van de Islam
iedere dag zijn gebeden moet doen. Zo is “subu “ het eerste gebed vroeg in de
ochtend en “ isa “ het laatste gebed van de dag.

Of de verbazing die men ervaart als een oude Indische man zijn interpretatie
geeft
van het woord “God “.
De “G ‘ staat voor geloven, de “O “voor overtuigen en de “D “voor daden.
Samengevat zou het woord “God “staan voor het feit dat men zichzelf goed moet overtuigen en geloven in
God alvorens tot daden over te kunnen gaan.
Zie hier de wijsheid of zo je wilt de overtuiging van een oude wijze Indische man.
Woorden, ze komen en gaan afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden.
Ze zorgen volgens “de geleerden” voor interactie tussen mensen.
Woorden kunnen iemand met blijdschap vervullen, iemands ego strelen.
Woorden, ze zijn altijd dominant aanwezig, constant bezig iets tot stand te brengen.
Maar hoe dan ook ze zijn een wezenlijk onderdeel van het menselijke bestaan en onmisbaar voor iemands
herinneringen.
Woorden, samengesteld uit afzonderlijke letters, tekens of karakters.
Woorden zo statig, schijnbaar zonder gevoel of emotie maar altijd klaar voor actie.
Maar ingewikkeld of simpel van vorm, ze zullen altijd iets bij u oproepen.
Want zijn het niet slechts woorden………!?!?!
Tot slot wens ik u allen, van klein tot groot, jong en oud waar ook ter wereld, maar zijnde één Ripassafamilie, fijne kerstdagen en een supergoed en gezond Nieuw Jaar.

August Ripassa

29

OPROEP TOT INZENDEN VAN FAMILIEFOTO’S
Het uitwerken van de familiestamboom wil momenteel niet goed vlotten.
Het is niet dat het stamboomonderzoek stil ligt, maar meer het feit, dat ik geen nieuwe gegevens
meer binnen krijg.
Naast de stamboom heb ik het ook druk met het verzamelen van oude en nieuwe familiefoto’s.
Nu ben ik nog zoekende naar een goed en betaalbaar
stamboomprogramma voor op de computer, die alle gegevens
samen kan verwerken.
De persoonlijke gegevens per persoon; maar ook aanvullingen
wil ik in het programma kunnen opnemen; bijvoorbeeld foto’s,
geboorteakten enz.
Die programma’s bestaan wel; maar ik moet er ook een vinden,
die de oude
reeds ingevoerde
gegevens
kan
overnemen.
Inmiddels heb
ik de nieuw
MS "Oranje"
gevonden tak van de Ripassa’s op papier gezet en
uitgewerkt zoals in de vorige Waringin is
gepubliceerd.
Helaas heb ik nog geen reacties ontvangen of er
Kinderfeestje aan boord ms Oranje.
aanvullingen of wellicht wel enige correcties op
In het midden Guusje.
toegepast moet worden. Ik weet, dat er “fouten” in
die gegevens zitten en dat slaat het meeste op de data Als u zo’n foutje ontdekt heeft; dan hoor ik
dat natuurlijk graag. Dan kan ik het stamboomschema meteen corrigeren! Correcties, opmerkingen,
aanwijzingen en aanvullingen mag u mij toezenden per brief of post; maar ook per email.
In het afgelopen jaar heb ik enkele foto’s van familie mogen ontvangen over gebeurtenissen uit het
verleden. Dit zijn de soort foto’s waar ik naar op zoek ben.
Heeft u nog foto’s ‘van vroeger’, dan zou ik daar graag een kopie van willen maken, om mijn
familiearchief uit te kunnen breiden.
Laatst kreeg ik ook nog een foto in handen die genomen werd op 8 april 1927. Enorm uitzonderlijk,
dat die zo goed bewaard is gebleven en dat
het mij nu ook bekend is, wie er op die foto
staan. Alleen de gelegenheid, waarop die
foto gemaakt is; is mij niet bekend. Wie van
u kan mij helpen om die raadsel voor mij op
te lossen???
aan de linkerzijde:
kennis Herman Waltmann,
MS Oranje
zijn echtgenote,
Lodie Honken Ogelwight.
aan de rechterzijde:
Josephien Honken Ogelwight met
Ernst Honken Ogelwight
Zoals al eerder vermeld, voor het
stamboomboek ben ik nog steeds op zoek naar verhalen van mensen over zichzelf en/of over
(overleden) familieleden.
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En mocht u nog foto's hebben van uzelf of familieleden, dan houd ik me ook daarvoor aanbevolen.
Het mogen geboorte-, kinder-, vakantie-, trouw- of portretfoto’s zijn, allemaal welkom.
Oud of recent, het maakt eigenlijk niet uit. Elke foto is welkom. Ook (digitale) kopieën van
bijvoorbeeld geboorte- of trouwaktes zijn van harte welkom. Dat alles maakt het boek niet alleen
interessanter, maar ook prettiger om te lezen. Als u foto's heeft die u niet kwijt wilt of waar u geen
negatieven meer van heeft, geen probleem. Van die foto's kan ik zelf een reproductie maken, zonder
dat die uit het album gehaald hoeven te worden.
W. Kurd Ripassa
Hoflandstraat 3
3815 PP Amersfoort
Email: wkripass@tiscali.nl of kurd.ripassa@gmail.com
Web: www.ripassa.tk

HIBISCUS ROSA SINENSIS

A

l eens eerder heb ik jullie verteld over mijn liefde voor
orchideeën.
Ik heb er nog steeds enkele van, maar nadat mijn
verzameling het slachtoffer was geworden van een
wolluizenplaag en die onuitroeibaar bleek, ben ik overgestapt op
een andere plant.
Ik ben in de ban geraakt van de Hibiscus Rosa Sinensis, de
Chinese roos ofte wel in het Indonesisch de kembang sepatu,
zoals jullie al uit de titel van dit stuk hebben kunnen constateren.
De bloemen van de meeste
soorten bloeien helaas maar
één dag en dat geldt vooral voor de enkelbloemige soorten. De
dubbelbloemige bloeien wel twee tot drie dagen.
Ik ben in het trotse bezit van een groot aantal soorten. Overigens
tot wanhoop van Ernst, die
vindt dat ons huis hoe
langer hoe meer op de
botanische tuin van Bogor
lijkt.
Sommige bloeien zomer en
winter, andere hebben in de
winter een rustperiode nodig.
’s Zomers gaat de heleboel naar buiten in de tuin op een niet te
zonnige plek, waar ze rijkelijk groeien en bloeien. Mijn
vensterbanken zijn dan akelig leeg en nopen ons om dan maar
op vakantie te gaan naar … Bali, waar Ernst en ik regelmatig
met groot genoegen vertoeven.
Ik heb daar vandaan ook enkele stekken meegenomen.
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Mijn verzameling bevat diverse soorten, kleuren en grootten.
Eén wil ik speciaal in het zonnetje zetten. Hoe de precieze naam luidt weet ik niet. Het is bij mij net
als bij het drinken van wijn: ik
vindt het lekker of vies en met
planten geldt: ik vind een bloem
mooi of niet bijzonder en wat
de naam ervan is, zal mij worst
zijn.
De plant in kwestie is
dubbelbloemige oranje. Wie
schetst mijn verbazing toen ik
er opeens een roze bloem aan
zag? Het vreemde is dat hij aan
de andere tak wel gewoon een
oranje bloem droeg. De volgende bloem aan de bewuste tak was
weer gewoon oranje. En zo ging dat om en om. Op zich ook al heel
vreemd, maar nu heb ik er een bloem aan die voor de helft oranje is
en waarvan de andere helft roze is. Een mutant dus. Ik wilde de tak
eerst snoeien, maar nu wacht ik tot het voorjaar en probeer er dan
een stek van te trekken. Ik hoop zo dat die zal aanslaan.
Een van mijn favorieten is deze dubbelbloemige kembang sepatu
met een kleur die ligt
tussen perzik en oranje.
Helaas is hij moeilijk in
bloei te krijgen, maar hij blijft wel 3 dagen mooi open.
Ach er zijn zoveel prachtige exemplaren in echt alle
kleuren van de regenboog en dat in verschillende nuances
en enkel- en dubbelbloemig. Ik zou nog veel meer van
mijn foto’s kunnen laten zien, maar dat zou te ver voeren.
Dus houd ik mij in en laat het bij deze kleine greep uit de
collectie om jullie een beeld te geven van mijn favoriete
bloem.
Joyce Ripassa

Deze foto maake ik op
Bali. Ik hoop dat de
stek die ik heb
gemaakt ook zo gaat
bloeien.

Deze bloem zat aan mijn struik
in Sukabumi

32

