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VOORWOORD

A

lsof december nog niet druk genoeg is met al zijn feestelijke momenten die moeten
worden voorbereid, moet ook ons familieblad tussen de bedrijven door nog worden
geproduceerd.

Het is weer gelukt, dankzij de inzendingen van de ijverige schrijvers onder ons en de
inspanningen van de samenstellers van het blad. Chapeau en een groot applaus voor deze helden!
December is ondanks al zijn drukte toch een prima moment om uit te komen met het blad. Juist
door die drukte is de gelegenheid die de Waringin biedt om ‘even in een hoekje met een boekje’
te gaan zitten een geweldig tegenwicht voor de hectiek van deze laatste maand van het jaar.
Even stilstaan bij de gedachten die de schrijvers met ons willen delen, even stilstaan bij
gebeurtenissen uit het verleden, even stilstaan en aandacht hebben voor elkaar, voor mensen uit
onze familie, voor mensen met wie wij allen op de een of andere manier verbonden zijn.
Wij die de Waringin ontvangen, die ons dus als abonnee hebben opgegeven, hebben daarmee
verklaard hebben lid te willen zijn van deze club, verbondenheid te voelen met de familie
Ripassa. Velen van ons kennen elkaar niet eens, maar gelukkig zijn er ook echte contacten die
leiden tot hartelijke banden en feesten van herkenning. Herkenning van uiterlijke kenmerken,
denkwijzen, reacties op situaties. Herkenning van de invloed van de genen.
Wij hopen dat 2008 ons weer een familiebijeenkomst zal brengen, waarbij we even samen
kunnen ervaren hoe divers maar toch ook herkenbaar de leden van deze familie zijn.
Daar schiet me een tekst te binnen van de band ‘De Dijk’:
Wij zijn er ook nog, we zijn met de meesten
Met mensen die snappen hoe je als vriend
Door de verschillen heen,
Over de grenzen
Elkaar recht in de ogen kunt zien.’
Hoopgevende tekst, vindt u ook niet?
Wij hopen dat 2008 u veel goede dingen, gezondheid en geluk zal brengen, voor u en de uwen.
Heb een mooi jaar, beleef mooie dingen en laat ons er in een volgende editie van ons blad weer
van meegenieten.
Veel plezier met het lezen van deze uitgave.
De redactie
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
Elisabeth Helena Harting-van Krevelen, Bep,
Batavia, 16 februari 1919 – Nw. Vennep, 24 februari 2007
Jan van Hulten, echtgenoot van Lotty Honken Ogelwight, 21 november 1924 –14 april 2007
Josephina Catharina Johanna Honken Ogelwight-Rijcks, Joyce,
weduwe van Karel Lodewijk Honken Ogelwight, 7 maart 1928 – 22 april 2007
Geboren:
Mick, zoon van Sanne en Joost, kleinzoon van August Ripassa, 1 maart 2007

VAN HET BESTUUR
Geachte abonnee,
Dit is het laatste jaar, dat u nog met de ingesloten acceptgiro kunt betalen.
U hoeft alleen het (minimum)bedrag van € 10,- in te vullen (meer mag natuurlijk altijd) en uw
handtekening te plaatsen.
Wij zijn door onze voorraad acceptgiro’s heen en het is voor de stichting te duur om weer
nieuwe acceptgiro’s te laten drukken.
Wij vragen u in de komende jaren uw bijdrage via een overschrijving op onze girorekening over
te maken.
GIRO: 3146479 Stichting Ripassa te Heerenveen
Voor de mensen buiten Nederland geldt evenals in voorgaande jaren dat een gelijkwaardig
bedrag in de eigen valuta, evt. aangetekend, aan de penningmeester kan worden toegezonden
onder vermelding van uw naam en volledige adres.
Vermeldt u dan ook of het abonnementsgeld dan wel een donatie betreft?
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.
De penningmeester; P.J. Ripassa-Lich

OPROEP VOOR FAMILIEFOTO’S
In de vorige Waringin heb ik een oproep gedaan, betreffende het
inzenden van oude en recente familiefoto’s. Helaas is mij niets
toegezonden. De portretfoto’s die ik van de familieleden bezit zijn
10 jaar en ouder. In de afgelopen bestuursvergadering heb ik dit
probleem al eens naar voren gebracht. Voor de stamboom heb ik
echt recente foto’s nodig. Het plan dat ik gevat heb is het volgende.
In het jaar 2008 wil ik zelf zo veel mogelijk familieleden gaan
opzoeken, om zelf goede foto’s van de mensen te maken. Ook is
het mogelijk, dat familieleden naar mij toekomen in Amersfoort
om zich te laten portretteren.
De foto’s zullen in de volgende Waringin worden gepubliceerd;
indien de geportretteerde dit op prijs stelt. De foto’s zullen gemaakt worden met een digitale
camera en de mensen krijgen uiteraard hun “eigen” digitale foto’s mee naar huis. U kunt de
foto’s later ook altijd nog eens laten afdrukken bij een Hema, Kruitvat, Etos, via internet of bij
de fotovakhandel.
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Tevens ben ik oude familiefoto’s aan het verzamelen voor ons archief. Als u foto’s voor me
beschikbaar heeft; dan hoor ik dat graag. Indien u de foto’s zelf wilt behouden, maak ik van uw
foto’s reproducties; zodat u uw originele foto’s zelf kunt houden.
Het uitwerken van de familiestamboom wil momenteel niet goed vlotten, door gebrek aan tijd.
Het jaar 2007 is voor mij een druk jaar geweest. Daarbij veel ziek geweest, een operatie gehad en
een gezondheid die het wat liet afweten. Het is nu niet dat het stamboomonderzoek stil ligt.
Graag zou ik wat meer nieuwe gegevens gevonden hebben, om de “gaten” in de stamboom te
kunnen aanvullen.
Inmiddels heb ik de “nieuw gevonden tak” van de Ripassa’s op papier gezet en uitgewerkt. Maar
ook daar zitten wat dingen in, die volgens de geschiedenis niet helemaal kloppen. Dat wil ik
eerst uitgezocht hebben; voordat ik die tak definitief aan de stamboom kan toevoegen.
Die tak is al eens gepubliceerd geweest in de Waringin; helaas heb ik nog geen reacties
ontvangen of er aanvullingen of wellicht wel enige correctie op toegepast moet worden.
Correcties, opmerkingen, aanwijzingen en aanvullingen mag u mij toezenden per brief of post;
maar ook per email.
Op de foto in de Waringin van 2006 kreeg ik geen reactie binnen, daarom plaats ik hem
nogmaals met het bijbehorende commentaar. Kijkt u nog eens naar de foto, misschien kunt u
mijn vraag dan alsnog beantwoorden.
“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,
zijn echtgenote,
Lodie Honken Ogelwight.
aan de rechterzijde:
Josephien Honken Ogelwight met
Ernst Honken Ogelwight”

Verder zijn geboortekaartjes, kinder- en vakantiefoto’s, trouw- of rouwkaarten ook van harte
welkom.
W. Kurd Ripassa
Hoflandstraat 3
3815 PP Amersfoort
Email: wkripass@tiscali.nl
Email: kurd.ripassa@gmail.com (voor bestanden tot 10MB)
Web: www.ripassa.tk
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CALIFORNIA CALLING

J

a, het is weer zover – een jaartje verder – en ouder – goodbye 2007,
hello 2008!
Ach, wat gaat de tijd toch snel. Was 2007 een goed jaar voor jullie?
Enkelen van jullie hebben weer verre reizen gemaakt – naar de
goenoengs en palmstranden van Indonesië. Java en Bali en zelfs de
Molukken, zoals ik in de laatste Waringin gelezen heb. Prachtig met die
mooie foto’s erbij.
Een pluimpje voor Ernst en Joyce (en evt. andere medewerkers) die ons
blad elk jaar weer zo mooi weten samen te stellen; zelfs mijn vrienden
hier in de VS genieten ervan. In de maand december vragen ze me al of ik “De Waringin”al
ontvangen heb. Sabar, boeng, sabar!
Leuke verhalen van Anton, Sabrina, Kurd, Henk, Joyce en Ernst, trouwens van iedereen met
passende kleurenfoto’s. Makes our family magazine truly something to be proud of. Poekoel
teroes!
Nog een leuke familiedag gehad in 2007?
Het jaar 2007 is voor ons een leuk, een prettig jaar geweest.
Laat ik dus over onze belevenissen vertellen.
In mei hadden we ons jaarlijkse “Holland festival”; over dit
festival heb ik al ens eerder geschreven.
Elk jaar komen de mensen van heinde en ver naar dit evenement.
Zo ontmoet je soms mensen die je al jaren niet gezien hebt, die je
zelfs dood gewaand hebt. En die dag zie je ze dan springlevend
voor je staan. “Ach, ik dacht dat je dood was (via verkeerde
kabar angin)!” “Neen”, was het antwoord, “maar ik woon al
jaren in Atlanta, Georgia”. Dat ligt 1800 mijl hier vandaan. Of:
“Ik ben verhuisd naar de staat Oregon (in het noorden).” of
waarheen dan ook.
Op mijn uitnodiging waren mijn neefje Gilroy Freeth met zijn
Gilroy en gezin
Amerikaanse vrouw en zonen uit Henderson, Nevada (bij Las
Vegas) overgekomen. Hun eerste bezoek aan het festival Het was leuk ze te ontmoeten; ook zij
ontmoetten deze dag vele oude bekenden.
In juni gingen wij tweeën (Ethne en ik) met twee vrienden mee op
een bustour van hun kerkgenootschap naar Lake Tahoe voor een
trip van 4 dagen (3 nachten). Gezellige tijd gehad zo hoog in de
Sierra bergen van California en de staat Nevada.
Lake Taboe is een groot meer, ongeveer 225 mijl lang en ca. 11
mijl breed, omringd door vele stadjes en resorts en casino’s aan de
Nevada-zijde. Inbegrepen bij de tour was een dagje met een
boottocht op het meer met de MS “dixie II”, een soort riverboat, en
een lunch aan boord in een met grote ramen afgesloten middendek.
Gelukkig wel afgesloten, want ondanks dat het juli was, was het
buiten nog ijskoud en winderig. Het sneeuwde zelfs! Heel licht
weliswaar, ongelooflijk!
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We bezochten een van die dagen de oude zilvermijnen in Virginia City, Nevada (zo’n 1½ uur
rijden vanaf Lake Tahoe). Virginia City is een oude frontier mijnstad, hoog in de bergen. De
mijnen zijn al lang buiten gebruik en veel zijn in bouwvallige staat. Een schommelend en
ratelend oud spoortreintje bracht ons verkleumde toeristen langs deze oude mijnen, terwijl onze
tourgids wat over de mijnbouwgeschiedenis van Nevada vertelde. Nevada wordt niet voor niets
“The Silver State”genoemd. Er was een persoon in de groep die later de opmerking maakte dat
door al dat gerammel en geslinger zijn dentures (vals gebit) los was getrild en hij echt wat
Polygrip nodig had!
In Reno, Nevada, ook een museum bezocht met klassieke auto’s; echt iets voor autoliefhebbers.
We hebben o.a. de originele “batmobile” bewonderd, naast Elvis Presley’s Caldillac en één van
Frank Sinatra’s wagens.
Later bezochten we nog een museum over silver mining.
Op onze terugreis naar huis stopten we in het plaatsje Bishop voor een lunch bij “De Schat’s
Bakkerij” een echte Hollandse bakkerij. Zo leuk, ergens tussen de bergen in California en nog
druk bezocht ook – Hollands brood is toch lekkerder!
In augustus hield de Nederlandse Veteranenclub “De wapenbroeders” via het plaatselijke
“Comité Augustus ‘45” haar jaarlijkse herdenking van WO2 op het “National Cemetery of Los
Angeles”, waar ook wij Nederlanders sinds enkele jaren ons eigen oorlogsmonument “De Geest
Overwint” mochten plaatsen op dit militaire ereveld. Hierover heb ik al eens eerder geschreven.
Ik fungeerde als M.C. (Master of Ceremony) tijdens deze plechtigheid.
’s Avonds was er een “Bevrijdingsbal” in onze Avio Dutch Club in Anaheim, dichtbij
Disneyland. Die avond waren de Nederlandse Consul, Maurits Beltgens (een Indische jongen) en
zijn echtgenote aanwezig. Hij kwam voor een bijzondere taak, namelijk het uitreiken van de
onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau” aan René Creutzburg, gebaseerd op diens
jarenlange functie als voorzitter van het Indo Community Center “De soos” en zijn 44-jarige
onbaatzuchtige en omvangrijke werk als redacteur en uitgever van het internationale tijdschrift
“De Indo”. Deze onderscheiding werd hem door de heer Beltgens op de borst gespeld onder luid
applaus van zijn familie en alle andere aanwezigen.
Eens per maand komen wij (kleine werkgroep) René Creutzburg helpen met het verzendklaar
maken van het gele “Indo”-blad.
In september gingen we drie weken op vakantie naar de staat Ohio, waar Ethne’s dochter Inge en
haar man Bill Dewitt wonen in het kleine plaatsje Weston, temidden van soja- en
djagoengvelden. Echt zo “in the country”, weet je wel?
Ohio ofte wel “Max & Erma’s country”, door mij zo genoemd, want daar vond ik “Pap en Mams
restaurant”. Een grappige ontdekking. Hierover schreef ik eerder in de Waringin, remember?
Ik heb het restaurant niet bezocht, maar wel een menukaart ervan naar Ernst gestuurd.
Met de Ohio-familie zijn we tussentijds naar “Amish Country” geweest in Oost-Ohio, in
heuvelachtig terrein 2 uur gaans. We verbleven er ‘overnight’. Het was een interessante ervaring.
De Amish zijn, zoals jullie misschien ook weten, een bijzondere conservatieve groep mensen die
reeds lang een eenvoudige manier van leven verkiezen, zonder de moderne technologie, zoals
auto’s, telefoon etc. Een secte uit de Anabaptisten kerk en oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland
en Zwitserland. Velen van hen zijn leden van de “Swiss Brethern”, die wegens
geloofsvervolging gedurende de 125 jaren na 1720 naar Amerika zijn geëmigreerd. De meesten
naar Pennsylvania, later ook naar Ohio. Ze worden “Pennsylvania Dutch” genoemd, wat
eigenlijk “Pennsylvania Deutsch” moet zijn.
Ze rijden meestal nog “the horse and buggy”, rijtuigen die door paarden worden getrokken.
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(Dit alles heb ik fijn in boeken opgezocht.) De outsiders noemen ze “Englishers” en in hun taal
komen vele Duitse woorden voor zoals Mittwoch voor woensdag. De meesten van hen zijn
farmers en maken zuivelproducten. Ze zijn verder goed in het meubelmakersvak en ander
houtbewerking. Een hechte groep mensen. We hebben hun kaasfabrieken en bakkerijen bezocht
– een chaletachtig gebouw dat hun Zwitserse afkomst duidelijk toont.
De mannen zijn in het zwart gekleed en hebben baarden. De vrouwen hebben ook zwarte kleren
aan (zonder baarden natuurlijk). Sommigen dragen lange blauwe gewaden en bonnets.
Dit was dan onze “Amish experience” in Ohio.
In oktober stond Zuid-California in brand! Dat zagen jullie ook op TV. Alles was natuurlijk
kurkdroog wegens te weinig regen. Dit jaar nog veel erger – wel 14 tot 16 brandhaarden tegelijk,
eerst in mooi heuvelachtig Malibu, dat aan de kust ligt, met haar vele dure villa’s. Later in
andere bergterreinen, waar de brandweer moeilijk bij kon. Vele huizen gingen verloren, zoals
jullie wellicht ook op TV hebben gezien.
Thanks for calling, Ernst, but we’re doing fine. The fires were far far away from our city, bro.
Ons werd geadviseerd om onze ochtendwandelingen te beperken wegens de ongezonde
asdeeltjes in de lucht in de omgeving.
In november werd het koeler, meer bewolkt weer. De branden zijn voorbij, gelukkig. Wat een
opluchting, letterlijk en figuurlijk. We kunnen weer vrijer ademhalen, maar de vraag is voor
hoelang?
Deze maand (op donderdag de 22e nov.) vierden we de traditionele American Thanksgiving Day.
Echt traditioneel met banjak veel eten – kalkoen vooral en pumpkin pie, een Amerikaanse dag
voor familiereünies etc. etc. Je begrijpt wel daar gaat veel urenlang koken aan vooraf. Wel
gezellig (dat eten, bedoel ik) vooral als je uitgenodigd wordt en niet zelf hoeft te koken! Haha.
Het Thanksgiving-weekend luidt tevens het kerstseizoen in.
Kerst-shopping in de malls, kerstversieringen van o.a. de huizen etc., m.a.w. the ratrace is on!
Nog een verrassing: gedurende enkele dagen woedde er weer een grote brand – en weer in
Malibu! Nog meer huizen zijn verloren gegaan. Tragisch. Gelukkig is dat ook weer voorbij!
O ja, even een terugsprongetje: op 18 november kregen wij tweeën “an early Christmas present”
aangeboden door Ethne’s kleindochter Gina en haar man, namelijk een authentieke gamelan
show in UCLA (University of California Los Angeles). Een heel leuke verrassing: een Balinese
groep in actie, de Cudamani Gamelan Ensemble. Het begon al goed voordat het doek openging
met geluiden van krekels en kikkers (to set the stage). De show begon met een desa-tafereel:
iedereen wordt wakker en begint zijn/haar dagelijkse routine; padi stampen (toemboek), vuur
maken, hout (bamboe) hakken, klapper raspen. Dit alles gebeurt ritmisch, al luider en luider
totdat het tot een complete bamboemelodie ‘uitgroeide’.
Het publiek was doodstil, onder de indruk. Wij vieren (3 Indo’s) ook. Muziek uit Tanah Air
Kita! Geleidelijk kwamen de koperen instrumenten tevoorschijn en de gamelanshow begon. De
Balinese danseressen in mooi goud/groen gewaad kwamen in actie. Later zelfs een barong.
Prachtig! We’ve enjoyed it a lot, ook Steven, Gina’s man. ’t Resulteerde in een staande ovatie,
natuurlijk, van de meer dan 1000 toeschouwers op die zondagavond.
Jammer genoeg mochten er geen foto’s of films genomen worden (disruptive flashlights).
Ik hoefde er niet voor naar Bali te gaan, here in UCLA we had a wonderful show time! Thank
you, Gina and Steven!!
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December is een drukke maand, zoals ik al zei: the ratrace is on (kerstdrukte). Wijzelf doen niet
meer veel aan kerst-shopping. Dat laten we over aan de jongere generatie. Wel houd ik me weer
bezig met de rol van verteller in een Kerstspel in de kerk en de daaraan voorafgaande training
van een drietal jongeren. Gelukkig zijn het dezelfde ‘actors’ als van vorig jaar, “De
Kerkmuizen”, en ging het oefenen veel soepeler voor mij. De kinderen waren echt enthousiast en
dat maakte mijn taak veel lichter.
Tussentijds ben ik ook betrokken geraakt in het herdenkingskoor van het Augustus ’45 Comité.
Dit koor telt ongeveer 14 personen, die eens per maand voor zangtraining bij elkaar komen. Met
een potluck erna natuurlijk; een gezellige Indische groep! De meesten reeds over de zeventig en
enkelen wat hardhorend, haha.
Op 5 december vroeg The Artesia Christian Home voor bejaarden of ons koor voor hen wilde
“carolen”. Dat is kerstliederen zingen en sinds dit tehuis door Nederanders wordt beheerd en
enkele bejaarden zelfs Nederlanders zijn, werd ons tevens verzocht ook sinterklaasliederen te
zingen. But of course – no problem! Onze eerste ervaring in caroling.
Velen in het herdenkingskoor hadden in geen tientallen jaren (eeeeuwen!) sinterklaasliedjes
gezongen. Gelukkig had een onder ons een CD-tje met de bekende liedjes. Met wat oefening
ging ’t best wel! “Zie ginds komt de stoomboot” en “Zie de maan schijnt door de bomen” naast
“Stille Nacht” en “O Holy Night” en “Komt allen te zamen” zongen wij uit volle borst(en) op
deze sinterklaasdag. No problem. Dat gaf onze groep “a good feeling”. De sinterklaasliedjes
brachten bij enkelen menige herinnering naar boven. Sommige oudjes trachten zo goed en zo
kwaad mogelijk mee te zingen. Lang vergeten woorden, maybe? Wie weet.
Onze “City of Praise” Christmas celebration valt op zondag 23 december 2007. Dat ligt nog vóór
ons, dus daar ga ik niet over schrijven, want mijn kopij moet vandaag (10 december!) de deur
uit, want anders krijg ik een kwaad telefoontje van Ernst: “Waar blijft je kopij?!” enz.
Van deze gelegenheid maak ik daarom gebruik om al de Ripassa-stamleden en boentoet een heel
prettige Kerst toe te wensen den Gods zegen voor een gezond, voorspoedig en happy Newyear
2008. Buon Natale, feliz Navidad, God Jul, Selamat Hari Natal, Selamat Tahun Baru – manise,
manise!
Vic Ripassa
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DE KOP IS ER BIJNA AF!

I

n mijn artikel van 2006 in de Waringin vertelde ik hierin over de nieuwjaarsduik, dat neeflief
Casper wel een gewoonte zou maken deze op de eerste van het nieuwe jaar uit te voeren.
Helaas ( voor ons de eerste keer ) is deze afgelopen 1 januari afgelast vanwege de wind en de
gevaarlijke stroming! Daar loop je dan op de eerste januari, een beetje te veel vrije tijd ook al
ben je een brunch aan het voorbereiden, want je loopt je naar en de feestelijkheden op het strand
gaan deze keer niet door. Al met al hebben we een gezellige nieuwjaarsbrunch gehad en zijn we
goed en zeer feestelijk de eerste januari doorgekomen. Nu de andere 364 dagen nog!
Back To The Sixties!
Terugkijken ligt niet echt in mijn aard. Er lag een mooie uitnodiging in onze brievenbus om de
20ste januari toch effe terug te blikken naar de sixties. Wij zijn de 20ste naar het Haags
Gemeentemuseum gegaan, daar werd de tentoonstelling gehouden. Ik ben nog nooit op een
opening geweest in het Gemeentemuseum waarbij de drank op was, nu dus wel en werden rond
19.30 u vele dozen wijnen naar binnen geschoven. Die vele babyboomers, die aanwezig waren
lustten wel een stevige slok.
Het geheel werd geopend door de ex-provo Roel van Duyn. Een vrolijke opening, die meer weg
had van een one-man-show. Ook ik zag me weer bij de demonstraties meelopen met Theo. Was
het niet tegen Amerika, dan was het weer voor abortus, noem maar op. Simon Vinkenoog en ook
Freek de Jonge met echtgenote waren aanwezig. Al met al een waar
festijn. En maar terugblikken. De eerste minirok. Ik heb mijn eerste
minirok gekocht in Londen in Carnabystreet in 1966. Geweldig vond
ik het en dan zo'n broek met zeer wijde pijpen. Er waren filmpjes over
Vietnam, de Beatles en natuurlijk de moord op President Kennedy.
Ook onze eerste vrouwelijke minister mevrouw Marga Klompé mocht
op de bewegende beeldjes niet ontbreken. Doordat je met vele mensen
bent en veel bekenden loop je de expositie al pratend door. De
highlights zie je en de rest? We gaan morgen terug om even... ja juist
terug te blikken, maar dan op ons gemakkie. " Waar was je ook
alweer toen Martin Luther King werd vermoord?"
Dikke knuffel met een zeer koude neus, Sabrina en ook natuurlijk van die lieverd van me

NEDERLANDS MOEILIJK?
Zo moeilik is Nederlands niet …, je moet alleen maar goed lezen!

Antiloop
Bedacht
Achteraf
Continenten
Papier
Minister
Krakeling
Profeet
Kaarsrecht
Vertrouwen
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middel tegen diarree
naast bed nummer zeven
min acht
inenten op een delicate plaats van het lichaam
zwaarlijvige Ier
heel kleine ster
zoontje van een inbreker
professor aan tafel
recht om kaarsen te vervaardigen
in het buitenland trouwen

Uurwerk
Minimaal
Panama
Kieskeurig
Misleider
Politicus
Eileider
Coupon
Oordeel
Paling
Super de luxe
Theoloog
Uitdrukking
Uitzonderlijk
Uterus
Verzuipen

werk dat per uur betaald wordt
kleine maaltijd
vader laat moeder voorgaan
tand in goede staat
priester
zoen van een politieagent
autoritaire kip
nachtgewaad voor koe
lel van oor
vader van een Chinees meisje
onbetaalbare benzine
Theo vertelde de waarheid niet
einde van constipatie
begrafenisondernemer op reis
sovjet gynaecoloog
drinken in het buitenland

Uit Rosi van april 2006
Ingezonden door Victor Ripassa

Beste familie,

Z

al ik me eerst even voorstellen?
Ik ben Iris Morris-Ripassa, een dochter van John (Johan) en Lenny (Helène) Ripassa, die
in Amersfoort gewoond hebben en later naar Engeland zijn verhuisd.
Ik ben alleen één keer op een familiedag geweest en heb, heel lang geleden, iets in de Waringin
geschreven over een vakantie met onze jongste meisjes in Norfolk, aan de Engelse kust.
Nu heeft Ernst me gevraagd meer te schrijven over mijn verblijf in de diverse landen. Dat is niet
zo gemakkelijk voor me, maar vooruit dan maar.
Eerst wat jaartallen. November 1950 naar Nederland (voor goed); 1960- 1963 na een korte
periode in België als au pair naar een internationale bijbelschool ten noorden van Parijs, dicht bij
Chantilly waar de paardenraces gehouden worden (in het kasteel van Lamorlaye).
Het was interessant de reisverhalen te lezen in de mooie Waringins die Ernst heeft gestuurd. Van
de stukjes door Anton R. genoten en de ‘perikelen in een kapsalon’ ontroerend – het deed me
denken aan de kapsalon die m’n moeder had in Amersfoort, waar iedere klant thee of koffie
kreeg en loempia’s en risôles onder de droogkappen verorberd werden. Die kwamen uit mijn
vaders keuken, waar hij ‘take aways’ in ‘rantangs’ verzorgde en andere maaltijden voor speciale
gelegenheden. Ook was het goed te lezen dat mamma Lenny een rol heeft gepeeld in het contact
tussen ‘nieuwe’ Ripassa’s in Nieuw-Zeeland en die in Nederland. Omdat mijn moeder begin dit
jaar naar haar Hemels Thuis is gegaan, weet ze niet wat haar schrijven uitgewerkt heeft! Het was
ook leuk te lezen over een andere moeder die verknocht was aan haar ‘sapoe lidies’. Er is ook
één bij ons bed, hier in La Nadalie!
Voordat ik de eerste keer naar dit land kwam, in 1960, had mijn vader me ‘onder handen’
genomen voor een welgemeend advies, gebaseerd op zijn ‘struggles’ in de koloniale tijd.
“Ies (voor Iris), ik weet dat er veel verschillende nationaliteiten zijn op de school waar je gaat
studeren. Ga vooral niet verliefd worden op een Engelsman (een Amerikaan kon nog wel).
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Trouw nooit met een Engelsman!” Jullie weten of raden het: natúúrlijk ben ik wèl met een
Engelsman getrouwd (die ¾ Welsh is – ligt eraan wie er wint met rugby!!)
“Hoe is het gegaan dan?”, denken jullie misschien.
Zomer 1962 was er de 1e evangelisatieactie door ‘Operatie Mobilisatie” in Europa met 300
jongeren. Die moesten proberen aan een ieder een Evangelie van Johannes en een traktaat te
geven (of door de brievenbus te doen). Die Engelsman en ik waren in hetzelfde team voor
Frankrijk geplaatst (voor beide kanten van de Rhône naar de Rivièra). Dus na thuiskomst: “Paps,
gaat u eerst even zitten? …Ik moet u iets belangrijks vertellen. Ik wil trouwen met een
Engelsman, hij heet Ron Morris.” “Nee toch, meis. Zou je dat wel doen?” (Dat gezicht van mijn
vader!)… Na een poos “Soedah… Houden jullie van elkaar en houdt hij ook van God, van
Jezus?” Volmondig kon ik daarop antwoorden: “Ja hoor,
pappa, gelukkig wel!” “Nu, dan is het goed, kind!”
Zo komt het dat wij op een mooie zaterdag (27 juli
1962) in Amersfoort getrouwd zijn, eerst op het stadhuis
(nog het oude, aan de Singel) en daarna ingezegend in de
aula van het Corderius Lyceum. Het was op z’n Engels
(in the English way). Op de vraag: “Who gives this
woman to this man?”, zei mijn vader in plaats van het
gebruikelijke “I do”, heel enthousiast: “Her mother and
I!” en was verbaasd dat iedereen in de lach schoot!
Die zomer hadden we de verantwoordelijkheid voor een
meisjesteam, weer met OM in Frankrijk. Jullie kunnen
begrijpen niet het beste of wijste om te doen als je pas in
het huwelijksbootje bent gestapt – dat strijden met
‘gevoeligheden’ in je ziel.
Never mind, nu ben ik al 44 jaar Mrs Morris, of hier
‘Madame Morries’ – met dankbaarheid in m’n hart voor
alle goede dingen in ons leven samen.
Na de OM-aktie vroeg een gemeente in Evreux
(Normandië) ons hen te blijven helpen, met de jeugd vooral. Ze konden ons geen salaris geven,
maar de Heer zou voor ons zorgen. Ron en ik hadden beiden dat al eerder als alleenstaanden
ervaren, dus gingen we ermee akkoord en het was wel spannend! We spraken af, nooit aan een
mens te laten merken dat we honger hadden of dat we geld nodig hadden. OM had ons een oude
auto gegeven, of we reden in een oude ‘camion’ (kleine vrachtauto) van de gemeente – of we
reden mee met de voorganger in een 2CV, waarin je zeeziek kon worden. Zo bezochten we vele
mensen en deden ongeveer 10 samenkomsten, waar we zongen met gitaar (Ron) en getuigden
van ons geloof in Jezus.
"Her mother and I"...

We mochten in een vakantiehuisje wonen, zo’n laag, lang Normandisch boerderijtje met aan één
kant de zitkamer met grote open haard, dan ineenlopend 2 slaapkamers en de keuken aan de
andere kant, dicht bij het hek. Vliegje op de muur hoorde me zeggen – ietwat rebels: “Ik heb
genoeg van al die rijst (cadeau van de Indische familie natuurlijk),’t komt me de oren uit
gewoon! Ik wil potatoes and carrots!”
De volgende dag … surprise, surprise, een zak aardappels en een grote bos worteltjes vóór het
hek! Niet alleen de vliegjes hadden me gehoord, dat was duidelijk, voor ons althans! Was dat
‘zomaar’ uit de hemel gevallen? Neen toch?
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Een andere keer, kastje leeg … niets in een zak. Lagen te woelen in bed, vooral Ron voelde de
verantwoordelijkheid voor mij en het kind dat ik droeg, onze oudste die in september 1964
komen zou. Midden in de nacht, samen, rechtop in bed zittend: “Sorry, vader, dat we zo
twijfelen, terwijl we tot nu toe aan niets tekort zijn gekomen. Vergeef ’t ons en help ons te slapen
en U weet, de pot is leeg.”
De volgende morgen keek Ron als eerste vol verwachting uit het slaapkamerraam. Tot m’n
verbazing sprong hij naar buiten (lage ramen!). Warempel! Een enveloppe tussen het hek
gestoken. Onze naam erop en 100 nieuwe franken erin. Ongelooflijk? Echt gebeurd, hoor.
More coincidents? Ja hoor, te veel om op te noemen. Nog een gebeurtenis valt me te binnen. Ik
moest voor de baby in m’n buik wel naar de dokter voor controle. Iemand wist er één … alleen
wij realiseerden ons niet dat hij de beste en duurste was in Evreux in die tijd.
Hij was een Jood die heel bedenkelijk keek toen hij ons ondervroeg en vernam dat wij in Evreux
waren om mensen op Jezus te wijzen. Iedere keer namen wij genoeg geld mee om hem te
betalen, maar hij weigerde steeds om dat aan te nemen. Hij heeft ons nooit een sou berekend.
Wonderlijk of niet?
Op een wandeling nabij het dorp vonden we een beurs. Bruin met koperen slot. Nogal zwaar van
het geld erin. Onze naam stond er niet op, jammer! Wij naar het café “Is er iemand een
portemonnee kwijt?” “Ja, jullie buurman Gilbèrt, een Zwitser die op de minkfarm werkt.”
Gilbèrt kwam die avond – hij was de eerste hippie die we toen ontmoetten in het dorp. Al dat
haar – lang en een baard. Hij was blij dat we z’n beurs teruggaven en vroeg of we de enveloppe
die dag gevonden hadden en ook de aardappels en wortelen! Wij vroegen hem naar de reden
ervoor. De aardappels en wortelen, daar had hij gewoon te veel van en die deelde hij met ons
(Gebeurt nu nog iedere dag met onze buren.) Maar ja, ’t was wel precies op tijd en buitengewoon
toch? Over het geld: hij was heel vroeg op weg om de nertsen te voeren. Op zijn fiets, ons hek
passerend, ‘hoorde’ hij een stem die hem vroeg dit te doen! Onze naam kreeg hij van de oude
landbouwer bij wie hij inwoonde. Gilbèrt wist niet van wie die stem was of dat hij ’t hardop of
alleen in zijn hoofd/hart had gehoord. We vertelden hem over ons gebed – een kleine twee uur
voordat hij de stem hoorde. Hij heeft toen een bijbel gekocht en ’s avonds bij kaarslicht kwam
hij die lezen. De avond voordat we Evreux-Saquenville (’t dorp) verlieten, ‘vond’ Gilbèrt de
eigenaar van de Stem in bijzijn van m’n ouders en Joyce, m’n zus. Zij kwamen me halen om in
Amersfoort op de baby te wachten, terwijl Ron weer een team leidde in de OM-zomeraktie 1964,
Dat was dus het einde van ons eerste verblijf in Frankrijk.
Lieve mensen, wat is er nog meer te vertellen? We zijn dankbaar dat we die dingen tijdens ons
begin samen hebben meegemaakt. Het hielp ons ook later, toen Ron weer een ‘gewone’ baan in
het onderwijs zocht in Engeland, waar we tot het jaar 2000 hebben gewoond en daarna
gedurende een korte periode op-en-neer naar Griekenland reisden. Nu zijn we hier beland, terug
in ‘la belle France’(mei 2005). Want mooi is het hier in de “Haute Vienne”, ook wel Limousin
genoemd of Le Périgord Vert.
Over de Engeland-Griekenland-periode een andere keer, hè? Want anders krijg ik kramp in m’n
vingers – geen word processor. Nog niet! Wel gehad, maar niet weer aan begonnen.(Alleen onze
oudste, Esther, is in Nederland geboren. In Engeland meer kinderen: 5! De eerste vier in snelle
successie – 3 jongens. Met een tussenpoos nog 2 meisjes = 6!) We wonen in een klein huis,
gezellig met luiken en een ingebouwde haard. Hout wordt hier veel gebruikt – kastanje groeit
snel in de bossen.
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We genieten van het mooie landschap. Heuvels, bos en meren – ertussen weilanden met de
prachtige roodbruine vachten van het Limousin-vee dat ons slaperig aanstaart als we vroeg op
zondagmorgen drie kwartier moeten rijden voor onze samenkomst in St. Junien.
Slierten mist over de meren en vorst geeft in
sommige dalen een zachtgroen glooiend
landschap en als de opkomende zon de
toppen van de bomen in vlam zet, dan zijn
het schilderijen om iedere bocht en die zijn
er veel! Hier en daar steken herten hun
lieflijke koppen omhoog en springen weg.
Ja, de ‘chasse’ is komende. We zien vele
kleine witte ‘vans’(busjes) en mannen in
oranje jakken met geweren. Ieder jaar, na ’t
middagmaal vooral, gebeuren er tragische
ongelukken. Zondagwandelingen zijn in
bepaalde streken te riskant! We horen het
opgewonden geblaf van jachthonden tijdens
het seizoen van de jacht. Herten eten onze
sla in de moestuin en die van de buren en
ook vond ik uitwerpselen van wilde varkens
die smullen van de appels in de
‘boomgaard’(drie oude appelbomen en
enkele kersenbomen). Het huisje zit vast in
een L-vorm aan een huis dat we aan het
restaureren zijn. Als dat klaar is, gaan we
daar wonen en wordt ons huidig verblijf
‘available’ voor gasten. Met zo veel
kinderen en kleinkinderen (nr. 14 is op
komst) willen we klaar zijn om ze te ontvangen. We zijn dus twee van de duizenden
Chez Morris. It feels more and more like home!
‘expats’ die hierheen zijn gekomen òf naar
een vakantiehuis òf permanent.
Er zijn ongeveer 300.000 Engelsen in de Dordogne alleen al. Hier iets minder en velen kopen nu
huizen in de Creuse, wat noordelijker, waar ze nog goedkoop zijn. Er zijn ook vele Nederlanders,
tot zelfs 3 generaties, en wat Duitsers, die nog met een scheef oog worden bekeken door hen die
de 2e Wereldoorlog hebben meegemaakt en vooral zij die in de ‘résistance’(het verzet) hebben
gezeten.
Schuin tegenover ons land woont een oude heer van 97, die nog autorijdt (iedereen gaat wel uit
de weg!) en z’n kleine tractor om hout te halen. Nog ‘fiv’ en we moeten z’n verhalen aanhoren
over zijn concentratiekampverleden en hoe hij door Engelsen werd gered.
We voelen ons hier volkomen geaccepteerd. Zijn zowat de enige ‘Anglais’ op eet/dansavonden
en iedereen is nieuwsgierig waar ‘Ieries” vandaan komt en ik krijg steeds meer ‘bisous’, kus,
kus, kus, kus op de wangen. (Gaat veel tijd in zitten!)
Ron werkt heel hard aan het huis (donkeywork) en ik help: stenen sjouwen en aanreiken van
cement, gaatjes stoppen, schuren, muren schilderen. Hij is nu bezig met de muren die de
‘forecourt’ omringen, nu de zon nog schijnt en het prettig werken is buiten. Om het zware werk
te kunnen doen, gaan we 2 tot 3 keer naar een ‘gym’ die ook gebruikt wordt door een rugby-club
van Nontron. Zelfs daar word ik ‘gebisoud’!
Het was wat toen Frankrijk uit de World Cup Rugby was vorige week, maar nu Engeland niet
heeft gewonnen tegen Zuid-Afrika, maakte dat het een beetje goed.
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Het was de avond van een dans/eet van de ‘Petang’-club = jeu de boules. En er waren veel
plagerijen over en weer over de tafel heen en toen de uitslag bekend was (15-6), heeft Ron onze
tafel tòch getrakteerd op champagne (waar wij niet eens van houden), hetgeen de hilariteit nog
verhoogde en ik zelfs ten dans werd gevraagd door een jongeman. (Heb nooit dansen geleerd,
streng opgevoed in de Hervormde Kerk in Holland) en hij kon me uitstekend leiden, want anders
had ik er niets van terechtgebracht als oma van 66 jaar, die nu pas dansen leert. Met Ron is ‘t
“one, two, three, one, two, three” zingt hij dan (zachtjes) voor zich heen. Moesten onze kinderen
ons zo kunnen zien! We hebben ‘fun’ op deze manier.
Mike, onze jongste zoon, woont 20 minuten bij ons vandaan in Vaykes. Is een jaar vóór ons
geëmigreerd. Kon een supergrote ‘grange’ hier goedkoop op de kop tikken en heeft daar een
werkplaats voor vliegtuig- en bootinterieurs en doet ook aan het restaureren van huizen. Dus
gelukkig hebben we nog twee kleinkinderen dichtbij, want ik mis de anderen wel. Alleen nog per
telefoon op bezoek.
Ze groeien zo hard, dan kunnen ze later zelf op het vliegtuig naar het vliegveld van Limoges
(hoop ik).
Vorig jaar moest ik veel terug voor mama Lenny. Nu kan ik ten volle hier zijn.
Ik hoor Ron de cementmixer uit de schuur rollen, dus, soedah, ophouden met schrijven.
Wat ik niet mis: de “botol tjebok”, want nu hebben we zelfs twee bidets in ieder van de twee
nieuwe badkamers!
Lieve familie, ik ga eindigen en stuur jullie onze hartelijke, goede wensen voor Kerst en
Nieuwjaar. Moge de God die ons liefheeft en Zijn Zoon jullie allen zegenen (ook namens Ron),

Iris Morris-Ripassa
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REUMA, NATUURLIJK GENEZEN. HET WERKT!

V

anaf mijn 50ste kreeg ik – wat betreft de gezondheid – steeds meer problemen. Ik was
toen trainer/coach van een dames-softbalteam. Tijdens de training sloeg ik de ballen
richting het binnenveld om zo de speelsters van het binnenveld te trainen om de ballen
zo snel en goed mogelijk te verwerken. Plotseling zakte ik door mijn rechterknie. Vanaf dat
moment ging het relatief snel bergafwaarts met mijn gezondheid. Na problemen met mijn
rechterknie, ging het ook mis met mijn linkerknie. Vooral deze knie zette door de ontstekingen
heel erg uit. Mijn tenen werden dikker en ook het bindweefsel van diverse vingers werd in de
loop van de tijd aangetast met gevolg dat ik bijvoorbeeld de golfstok niet meer kan vasthouden.
Dus dat was het einde van het golfen wat ik de laatste jaren met enorm veel plezier heb mogen
doen. Na diverse testen in het ziekenhuis stelde de huisarts vast dat ik reumatoïde artritis (RA)
heb.

Vorig jaar mei werd ik door de diverse ontstekingen in het lichaam zo ernstig ziek dat ik drie
weken lang met de grootste moeite het bed uitkwam. Het viel mij de laatste jaren wel op dat de
periode van de wisseling van het seizoen van winter naar zomer en omgekeerd ontzettend veel
invloed op mijn lichaam had. Dat verslechterde zienderogen mijn gezondheid.
Natuurlijk probeer je van alles uit. In het begin nam ik veel voedingsupplementen in, vervolgens
zocht ik mijn heil in het drinken van Aloë Vera. Toen dat niet hielp, hoopte ik dat de
enzymtherapie bij mij zou aanslaan. Telkens gingen steeds meer vingers krom staan. Vervolgens
ging dit voorjaar de pijn in het hele lichaam zitten.
In de afgelopen zomermaanden werd de pijn in het hele lichaam dusdanig, dat ik wel zoiets
kreeg van: “is dit nog wel leefbaar voor mij?” Continue pijn sloopt je. De kracht om dingen te
doen wordt langzaam maar zeker minder. Je wordt afhankelijk van anderen. In eerste instantie
van je echtgenote. Dat zijn dingen, die je niet wilt. Al die jaren heb ik vooral op het Internet
gezocht naar alternatieven die wel zouden kunnen aanslaan. De huisarts was duidelijk. Hij wilde
mij echt helpen. “Ga met mij mee naar mijn patiënten in het ziekenhuis. Dan kunt u zelf zien
welke richting het met u verder gaat.” Telkens bleef hij benadrukken, dat het beste was om naar
de reumatoloog te gaan. Dat zie ik nog steeds niet zitten. Het is mij bekend, dat zij daar knap
werk doen. Daar niet van.
Wat mij – ondanks alle pijn in het lichaam – gewoon tegenstaat is, dat de nadruk te veel ligt op
het chemische en te weinig op het natuurlijke. De farmaceutische industrie is mijn wereld niet.
Ontelbaar veel mensen hebben baat bij het innemen van de geproduceerde medicijnen. Al dan
niet met of zonder bijwerkingen. Dat is een feit en dat is op zich heel positief. Toch gaat men in
die wereld – wat betreft reuma – te makkelijk om met nieuwe producten. Dat bleek met het
medicijn VIOXX, die in eerste instantie een fantastisch geneesmiddel tegen reuma leek te zijn,
terwijl enkele jaren later bleek, dat het geleid heeft tot de dood van nogal wat mensen. Natuurlijk
werd het anders gebracht. Merck Sharp & Dohme (MSD) haalt haar blockbuster VIOXX
wereldwijd van de markt wegens verhoogd risico op hart- en vaatziekten. U begrijpt nu, waarom
ik bleef zoeken naar een beter alternatief.
Eind augustus las ik het een en ander op www.fonteine.com. Wat ik op die site las, was voor mij
aanleiding om het boek “Reuma natuurlijk genezen” te bestellen. Ik heb het meerdere malen
gelezen en….. het kwartje viel. Terwijl de klassieke geneeskunde uitgaat van het adagio “de
oorzaak van reuma is nog niet bekend”, geeft de schrijver van dit boek, de Belg Stefaan de
Wever,een geheel andere kijk weer.
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Op bladzijde 42 van het boek: “Reuma natuurlijk genezen” staat het volgende. “Reuma kan op
natuurlijke wijze genezen worden, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Aan het
voorkomen en genezen van reuma hangt een prijskaartje. Voor wie niet opziet tegen een
inspanning is de prijs niet eens zo hoog, want een leven van pijn is ook geen pretje. In feite
wordt geen andere inspanning gevraagd dan natuurlijk leven en eten, zelfs al is dat wel eens
moeilijk in onze onnatuurlijke wereld. Men kan beletten dat de pijn erger wordt, dat men
aftakelt. Men kan pijnvrij leven… en dat is goed nieuws!”
Op bladzijde 40 van dit boek had de schrijver al het volgende laten optekenen. “Sommige
mensen krijgen reuma en anderen niet. Ik ben er overtuigd, dat dit komt doordat de een zijn
toxisch afval beter uitscheidt dan de ander. Er wordt wel eens beweerd dat reumapatiënten
mensen zijn die niet in staat zijn hun zuren (toxines) uit te scheiden. Een betere ademhaling,
meer enzymen (rauwkost) en meer beweging (aërobisch-dynamisch activeren van de
uitscheiding), zullen zeker helpen om hun lichaam te reinigen.”
Er staat nog veel meer in genoemd boek, maar het werd mij duidelijk wat de oorzaak in mijn
situatie is. De onkunde van de rol van voeding bij reuma en het onvermogen van mijn lichaam
om de ingenomen voeding te verteren. Toch wist ik toen ik zo’n 17 jaar was, dat vlees eten –
voor mij althans – niet goed was. Ik was altijd moe na het eten, waar vlees in zat. Toen ik dit
verhaal vorig jaar aan de huisarts vertelde, was haar conclusie heel simpel. “Het is bekend, dat
bepaalde groepen mensen niet goed in staat zijn om vlees volledig te verteren.
Dus toen ik bij blz. 49 van het boek kwam, werd mij het een en ander steeds duidelijker. Ik citeer
wat Stefaan De Wever op bladzijde 49 heeft neergezet. “Een reumatologe telefoneerde me eens
met de opmerking “of wij soms dachten dat reuma te genezen is met worteltjes… of wij dachten
dat het zo eenvoudig is!”
Het is inderdaad veel complexer dan alleen maar een wortel of een slablaadje toe te voegen aan
een voeding die niet deugt. Iedere reumapatiënt moet aandacht schenken aan:
· Een juiste voedselkeuze: aangepast aan de lichaamsbouw of aan de verteringsspecificiteit van
het individu.
· Juiste voedselcombinaties: ter voorkoming van rotting, gisting, vorming van alcohol, azijn en
andere schadelijke substanties.
· De rol van calciumrovers in de voeding.
· Hormonale veranderingen door prikkelmiddelen.
· De rol van verzurende voeding en een verstoord evenwicht tussen zuren en basen.
· De rol van vrije zuren in de voeding.
· De rol van verslijmende voeding in relatie tot ontstekingen en vermindering van
doorstroming.
· Het principe van een zuiver lichaam.
· Het principe van een efficiënte stofwisseling.
· De mogelijkheden om de consumptie van toxische voedingssubstanties te verminderen.
· Het verbeteren van voedingskwaliteit: kiezen dus voor voeding met minder residu’s.
· Het verbeteren van de manier waarop men het voedsel eet: zo weinig mogelijk te veel
(levenloze) voeding eten; ze veroorzaakt abnormale immuunreacties (en resulteert in
ontstekingen).”
Het werd mij steeds duidelijker. Voeding speelt een belangrijke rol bij verzuring. Dus de daad bij
het woord gevoegd en per 1 september van dit jaar het volgende gedaan.
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In de ochtend begon ik de dag met 2 uitgeperste citroenen verdund in water te drinken.
Vervolgens ging in de blender een mix van sinaasappelsap, een handvol amandelen, diverse
bananen, appels, een peer, soms aangevuld met aardbijen, kiwi en/of een halve avocado. In die
tussentijd werd vier dessert lepels quinoa gekookt. Dat werd in de grote soepkom, die ik vorig
jaar Kerst van mijn zus en zwager uit Wolfheze had gekregen, gedaan. Daarover heen ging
geraspte kokosmeel en een vleugje kaneel. Dat samen met Mette in alle rust gegeten, nadat er
ondertussen ook een handvol walnoten er door heen was gemengd.
Vervolgens loop ik even na 7 uur richting bushalte, waar de bus mij in 5 minuten naar het werk
brengt. Het viel mij al in het begin op. De behoefte aan tussendoortjes is geheel verdwenen. Zo
tegen half één kom ik thuis. Tot 1 september ging ik rusten. Gemiddeld sliep ik op een middag
meer dan 2 uur. Soms wel meer dan 4 uur, afhankelijk van de pijn. Na twee weken merkte ik dat
ik minder behoefte aan slaap had. Nu – eind oktober – slaap ik ’s middags hooguit een half uur.
Vaak is het zelfs niet nodig. De oude reuma pijn in schouders, knieën, tenen en (krom geraakte)
vingers is er nog. Al die pijn door het hele lichaam, die sinds dit voorjaar alle andere vormen van
pijn ging overstijgen, is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Kon ik als ik achter de
computer zat hooguit een kwartier zitten vanwege de snel toenemende stijfheid in het lichaam,
ook dat is – binnen twee maanden - geheel verdwenen. Ik loop een stuk sneller, trappen lopen
gaat een stuk soepeler en bovenal merk ik dat ik steeds meer energie krijg.
“Is dit wel vol te houden, Bou?”, vroeg een collega mij toen zij hoorde hoe mijn
voedingspatroon was geworden. “Zonder probleem”, zei ik en legde ik haar uit dat als je merkt
dat je vrij van pijn en stukken minder stijf wordt, dat op zich al een motivatie is, naast het feit,
dat je fitter voelt, meer energie krijgt en minder snel moe wordt. Daarom dat ik naast de
fruitvoeding in de ochtend, ik ’s-middags grote hoeveelheden rauwkost neem met een beetje
zuurdesem brood, aardappelen, zilvervliesrijst of quinoa.
Ook is het voor mij beter om geen zout, suiker of alcohol te nemen. ‘s-Avonds nemen wij tot
slot wortelsap van biologische wortels, die in de sapcentrifuge zijn gedaan.
Veroorzaakt westerse voeding reuma?
Uit het hoofdstuk 'Reuma' uit 'Voeding als medicijn' van de Auteur Rob Oppedijk haal ik tot slot
nog het volgende.
“Toch zijn er aanwijzingen dat voeding een rol speelt bij het ontstaan van reuma. Interessant is
de uitspraak van reumatoloog prof.dr. J.J. Rasker op een in 1998 in Amsterdam gehouden
symposium: ‘Reumatische artritis lijkt zich uit te breiden van Europa naar de
ontwikkelingslanden. In Egypte is de ziekte pas in het begin van de twintigste eeuw voor het
eerst beschreven en we zien dat het daar steeds vaker voorkomt. In allerlei ontwikkelingslanden
bestaat hetzelfde fenomeen. In China komt reumatische artritis relatief gezien nauwelijks voor en
áls het voorkomt, is het verloop meestal minder ernstig dan in Europa. Onder Chinezen in Hong
Kong en Singapore komt het echter net zo vaak voor als in Europa.’
Het geeft te denken dat reumatische aandoeningen in ontwikkelingslanden pas de kop opsteken
als ze in aanraking komen met het westerse leef- en voedingspatroon. Vóór die tijd bestaat het
voedingspatroon van de plaatselijke bevolking meestal uit plantaardige voedingsmiddelen, zoals
de natuur dat voortbrengt. De westerse voeding bevat meer dierlijke eiwitten, vooral in de vorm
van vlees en zuivel.”
U ziet, ik sta echt niet alleen in de door mij ingeslagen weg. In elk geval merk ik dat het mij goed
doet. En dat wilde ik de lezer niet onthouden!
Bou Weijgers
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GAUW TE KWETSEN

O

m te beseffen dat ik geen jonge god meer ben, hoef ik niet in de
spiegel te kijken, alleen ’s morgens bij het scheren dus. Het
verschil tussen jaartal en geboortejaar zeg al meer dan genoeg.

Een neiging om zielig te doen over de onvermijdelijke veroudering, heb
ik niet. Ik heb nu al veel voorouders overleefd, wat wel te begrijpen valt
omdat het leven toen veel zwaarder was dan tegenwoordig.
Wat wel moet wennen is die periodieke onwil van lichaamsdelen om te
doen wat je van ze verwacht. Binnen drie weken scheurde er een
spiertje achter een rib en de kapselband om de linkerenkel, om maar iets
te noemen. Zo’n ribspier kun je niet intapen of in een mitella doen en jij zit
in de hartstreek, dus het leek even heel ernstig. Toen merkte ik dat er een aantal mensen was, die
mij nog niet dood wilden hebben, wat voor mij een hele geruststelling betekende en me veel rust
gaf.
Die rechterknie kwam niet van het skiën, maar van een ongelukkige struikeling over een potlood
dat ongezien op de grond lag. Maar ook hier was er een geluk bij een ongeluk. Er lag tijdens de
revalidatie geen ijs of sneeuw, zodat ik het schaatsen niet hoefde te missen.
Een extra voordeel was dat het een paar dagen voor mijn verjaardag gebeurde. Ik hoefde toen
niet te helpen met de catering, wat andere jaren een hoop gedoe gaf. Nu werd me alles prettig
gepresenteerd. Zelfs de afwas hoefde ik niet te doen, wat ik normaal gesproken graag doe. En de
pijn dan? Ach, om de zoveel uur een paracetamolletje en je voelt bijna niks en niemendal.
Je moet alleen opletten dat je niet te vrolijk doet, anders geloven ze niet meer dat het zo ernstig
is. En dat is het natuurlijk wel als je uitgeteld, soms hartverscheurend kreunend op een stoel zit,
overgeleverd aan de zorg van naasten die allemaal hun eigen drukke bezigheden hebben.
Eventjes zo’n blessure is een bijzonder geschenk. Als ze maar niet denken dat ik een oude man
ben of bezig ben te worden.
Als ze me maar niet zielig gaan vinden, want daar kan ik niet tegen. Kwetsbaar okay, maar dat
zijn mijn kleinkinderen ook. Het zijn maar spiertjes hoor, en ze helen al weer aardig.
Ik geef me nog lang niet gewonnen, dat laat ik over aan die mensen die kleinzerig zijn en direct
beginnen te mekkeren bij ieder pijntje.
Anton Ripassa

MIJN AANKOMST IN AMSTERDAM

E

r waarde een fris en stevig briesje over het donkere promenadedek van het m.s. “De
Tegelberg” op die vroege morgen van de maand juni in 1946. Enkele weken daarvoor
waren wij uit Tandjong Priok, de haven van Batavia, vertrokken.
Mijn vader en ik stonden aan de reling met vele anderen naar een – op sommige plekken – roze
kustlijn te staren, op weg naar onze eindbestemming Amsterdam.
“Daar ergens moet Rotterdam liggen”, zei m’n vader en wapperde met zijn hand naar rechts. “En
daar”, met z’n hoofd naar links knikkend, “Amsterdam”. “Het duurt nog wel even hoor, voordat
we de sluizen van IJmuiden binnenvaren, en daarna moeten we nog door het Noordzeekanaal en
ten slotte langs de achterzijde van het Centraal Station”.
Hij zei het op een manier alsof hij er gisteren nog geweest was.
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In tegenstelling tot mijn vader, die de laatste dag van onze reis wat lacherig en opgewonden was,
voelde ik me somber en verdrietig. Na de jaren die hij in Japanse interneringskampen in Indië
had doorgebracht, de periode waarin wij gedurende de “bersiaptijd” aan terreur, intimidatie en
overvallen hadden blootgestaan, is het te begrijpen dat deze dag een feestdag voor hem moest
zijn En niet alleen voor hem, maar ook voor zijn oude vader, zijn zes broers en enige zuster, zou
het een feest zijn om hun zoon en broer na al die ellendige jaren van Duitse overheersing straks
weer terug te zien.
Dat begreep ik allemaal wel, maar toch voelde ik me verdrietig en gingen mijn gedachten terug
naar de dag, nog maar zo kort geleden, waarop we ons huis in Batavia voor goed moesten
verlaten.
Duidelijk zag ik het”moment voor me dat ik afscheid moest nemen van mijn tamme vogel, de
koetilang die me ’s morgens wakker floot en op mijn schouder zat terwijl ik de tuin in liep om de
duiven en kippen te voeren.
Ik dacht terug aan het moment dat ik afscheid nam van mijn vriendjes. David, Dietje, Nono,
Robby en Freek.
Het afscheid van Ibin onze kebon (tuinman) die mij leerde vliegeren en knikkeren en tollen en
hoe ik van papier vliegtuigjes en bootjes moest vouwen.
Ik dacht vooral terug aan het afscheid van Ntjang, mijn oma. Toen ze als laatste haar tanige
armen om me heen sloeg en mij tegen zich aan drukte, rook ik de vertrouwde kruidige lucht die
door het sirih kauwen altijd om haar heen hing. Een geur die me spontaan tranen in de ogen
bezorgde toen ik onlangs als bejaarde bezoeker van de pasar malam in Den Haag diezelfde lucht
herkende. Een snuifzoen kreeg ik ten afscheid en in het Soendanees uitgesproken gebeden, die
als een zegen klonken. “Het ga je goed lieve grote kleinzoon van me en wanneer je straks in het
land van je vader een grote meneer bent geworden, vergeet dan niet dat Ntjang altijd van je
gehouden heeft, dat Ntjang altijd aan je gedacht heeft en gebeden heeft dat God je moge
behoeden voor al het kwaad en dat Hij je moge vergezellen, je leven lang.” Als ik aan dat
moment denk, vullen mijn ogen zich weer met tranen.
Het was daar op dat winderige wandeldek van het m.s. “De Tegelberg”dat ik me ervan bewust
was nooit meer de stem van mijn oma te zullen horen als ze vertelde over Gondoroewo’s en
koentilanaks en andere boze en goede geesten, die in Indonesische sprookjes veel voorkomen.
Ik kwam weer bij mijn positieven toen ik mijn vader hoorde zeggen: “We hebben nog een lange
dag te gaan, laten we maar eerst ontbijten en straks weer aan de reling staan.”
Benedendeks stonden we in de rij voor brood, kaas en chocolade hagelslag en een mok thee.
Na het ontbijt zochten we mijn moeder en zusje op die op de vrouwenafdeling in het achterschip
waren ondergebracht en daar het ontbijt kregen uitgereikt.
Gehuld in kleding uit Ataka verschenen wij met z’n allen weer aan dek. Voor het eerst in mijn
dertienjarige leven droeg ik een wollen pantalon, waarvan ik jeuk aan mijn benen kreeg.
Mijn zusje begon van de kou te krijsen en na enkele minuten hield ook mijn moeder het voor
gezien en probeerde in de luwte van de lounge een plekje te vinden. Langzaam voer “De
Tegelberg” naar de geopende deuren van de grote sluis in IJmuiden. Aan de kade stond een
paard-en-wagen, waarvan het paard enorme wolken stoom uit z’n neusgaten blies. Enkele
mensen stonden aan de kant met opgeheven kartonnen borden waarop namen van personen
stonden, waarvan zij hoopten dat die zich aan boord zouden bevinden. Kragen werden opgezet
en de magere hoofden doken dieper in de veel te wijde winterjassen. Het begon te motregenen en
gedurende het schutten stroomde de natte kade vol mensen die familie trachtten te vinden tussen
de honderden repatrianten die aan de reling stonden.
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Tijdens de vaart door het Noordzeekanaal zagen we zwart-witte koeien en windmolens in de
verte. Een Hollands landschap zoals ik me dat altijd had voorgesteld en deed denken aan de
bouwdoos die ik jaren geleden met Sinterklaas van mijn Oma en Opa uit Amsterdam kreeg
toegestuurd en nu in het huis in Batavia was achtergebleven.
Oma was enkele jaren geleden overleden, maar Opa zal zijn zoon over
enkele uren in de armen sluiten. Mijn vader bleef vrolijk en
lacherig, maar ik vroeg me af wat mij allemaal te wachten stond.
Ondanks de motregen speelde een muziekkapel in Amsterdam
vrolijke wijsjes, terwijl De Tegelberg langzaam naar de kant
werd getrokken en een hijskraan de zware valreep aanbracht.
Mijn ouders en zusje liepen voorzichtig de natte loopbrug af.
Ik sjouwde met de enige koffer die wij bezaten, naar de grote
loods waar iedereen werd geregistreerd. Geüniformeerde dames en heren
van het Rode Kruis deelden thee en melk uit. Een vreemde heer legde zijn hand op mijn
schouder en zei: “Jij moet Marinus zijn.” Zonder mijn antwoord af te wachten zei hij: “Ik ben je
oom Gerard.” Met een koffer op de nek waarop in koeienletters onze familienaam stond, was het
voor een van mijn vaders broers niet zo moeilijk mij te “herkennen”.
In autobussen werden de repatrianten naar de diverse adressen in Amsterdam gebracht.
Door de beregende ruiten zagen we elke keer de emotionele begroetingen wanneer families
elkaar na zo vele jaren weer in de armen sloten.
We reden door de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat met links en rechts sombere gebouwen
waarin mensen woonden. Bezorgd vroeg ik m’n vader waar ik zou moeten spelen als wij in zo’n
woning kwamen. “Ach buiten de stad heb je speelruimte genoeg”, stelde hij me gerust.
“Bovendien”, vervolgde hij, “tante Martha waar we nu naar toe gaan, woont buiten in een vrij
huis met een grote tuin, dus maak je maar geen zorgen.”
In de Haarlemmermeer waar mijn tante en haar gezin woonden, stonden voor het huis waar de
bus stopte, een vrouw, een man en een jongetje, dat mijn neef van tien bleek te zijn. Na
langdurige en emotionele omhelzingen en heftige handdrukken tussen mijn oom, tante en mijn
ouders, was ik aan de beurt. De geur van melk en kaas is me lang bijgebleven.
Ter gelegenheid van de koukleumen uit Indië had mijn tante de haard aangestoken “En dat voor
juni”, liet ze erop volgen, waarop iedereen lachte. Mij ontging deze eerste opmerking over het
Hollandse weer.
Met een zucht van verlichting liet mijn vader zich in een fauteuil zakken. Het voelde als verraad
toen ik hem hoorde zeggen: “Zo, eindelijk thuis.”
Die eerste avond in Holland kon ik de slaap niet vatten, diep onder de dekens snikte ik
geluidloos en huilde hete tranen.
R. Berendsen
Ingezonden door: A. Weijgers

20

OP REIS

H

eel lang heb ik gestaard naar de vele mooie
schelpen, die te zien zijn op een foto van een
ansichtkaart, die ik vandaag heb ontvangen. De
meeste schelpen hadden averij opgelopen, waardoor ze
niet meer in tact waren. Toch genoot ik van de vele
verschillende vormen, maar vooral van de ongekend
mooie kleurschakeringen. Het was een lust voor het
oog.
Zoals een mens gekenmerkt wordt door onder andere
zijn karakter, zo kwam elke schelp juist tot zijn recht
door de unieke kleurige ringen en vlakken. Deze
schelpen zijn eens door hun oorspronkelijke bewoners
verlaten. Toen de schelpen nog in zee zwommen waren
het huisjes voor dieren. Waarom zijn deze prachtige
optrekjes verlaten en wanneer is het gebeurd? Heeft er een storm gewoed, waardoor de bewoner
van de schelp werd weggespoeld? Of was het voor het weekdiertje tijd om er op uit te trekken?
Talloze gedachten kwamen bij mij op.
Zo moest ik denken aan onze tijd op Banka. De witte stranden. De zee, die de ene keer in alle
rust was en de andere keer, zeer onstuimig kon zijn. De spelende kinderen en met name de
geluiden bij het strand. Het spel van het water bij eb en vloed. Bij eb laat de zee zien hoe gul hij
is. Vele schelpen worden dan gepresenteerd. Eigenlijk een uitnodiging om de schelpen op te
rapen. Te verzamelen om bijvoorbeeld een kleurige schelpenketting te maken. Of een deksel van
een doos te versieren met schelpen. Bij vloed zie je een tegenovergestelde beweging. Dan pakt
de zee de schelpen weer op. Voert ze mee. Op naar onbekende bestemmingen.

Zo kan een schelp op een gegeven moment zo maar van nut zijn voor ons mensen.
Schelpen kunnen gebruikt worden ter verharding van een looppad, realiseer ik mij onthutst. Dat
noemen wij dan een schelpenpad. Ook kunnen schelpen worden gebrand tot schelpkalk, dat als
bouwmateriaal in het verleden vaak gebruikt werd in plaats van cement. Nog tot midden in de
twintigste eeuw werd schelpkalk gebruikt realiseerde ik mij opeens. Waar blijft de tijd?
Trouwens als ik schelpen zie, dan heb ik een gevoel van tijdloosheid. Voor het weekdiertje heeft
het zijn functie gehad, maar daarna heeft het een andere functie gekregen. Plotseling schiet mij
het volgende binnen. Tja, dat ik daar niet aan gedacht heb. Dat komt zeker omdat ik het zelf niet
zou doen. Het is een feit, dat je in restaurants schelpen op je bord kan krijgen. Denk maar aan
oesters, mosselen en kokkels. Weliswaar niet voor mij - smaken verschillen nu eenmaal - , maar
voor de liefhebber zijn ook andere schelpendieren ware lekkernijen.
Ik denk liever aan de vele stranden waar ook ter wereld, waar zo veel soorten schelpen een
rijkdom aan vorm en kleur tonen. Waar een peuter langs de waterkant schelpen aan het
verzamelen is. Waar de zon schittert op de buitenkant van de schelp. Dat tijdloze, dat vredige,
juist dat beeld voert mij langs vele kusten. Wat is de wereld toch mooi. Totdat…….. ik mij
realiseer dat ik in mijn stoel in slaap ben gevallen. De ansichtkaart met het beeld van de schelpen
heb ik nog in mijn hand!
A. Weijgers
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OVERPEINZING

E

en driehoek, een vierkant, een cirkel. Zie hier enkele van de vele vormen in ons dagelijks
bestaan. Groot of klein, al dan niet gekleurd doen ze ons aan iets denken. Vormen ze een
beeld, een gebeurtenis of gewoon iets waar je met verbazing naar kijkt.

Je ogen zien iets dat een combinatie is van vele vormen en kleuren. Je ziet iets zo perfect van
vorm en grootte en toch zo sereen en kwetsbaar.
Zo licht en toch adembenemend mooi en teder. Dat Moeder Natuur zoiets kan vormen en kneden
dat je er stil van wordt.
Het maakt je niet alleen stil maar vervult je ook met respect en bewondering voor de
ongelooflijke creativiteit van Moeder Natuur.
Temeer omdat de mensheid denkt alles te kunnen beheersen wat Moeder Natuur op deze aardbol
heeft gevormd.
Bewondering en blijdschap die alleen maar groter worden naarmate de tijd verder gaat. Vadertje
Tijd die zich daarbij door niets of niemand laat tegenhouden. Onverstoord geniet en accepteert
van alles wat op zijn weg komt. Vadertje Tijd die één is met Moeder Natuur.
Moeder Natuur geeft zonder onderscheid te maken. Ze geeft zonder voorwaarden vooraf. Ze stelt
geen eisen maar schenkt met een liefdevol hart. Aan de ontvangers de keus hoe met de gift om te
gaan. En Vadertje Tijd…… hij gaat gewoon rustig verder. Zoals altijd.
En de vorm groeit en bloeit gestaag. Aan zijn vorm die steeds mooier en
wordt, steeds beter gaat stralen en prachtige klanken voorbrengt kan
men zien dat de vorm één is met Moeder Natuur. De vorm is in
harmonie met zijn omgeving.

perfecter

De vorm heeft ook een naam. Hij heet Mick, zoon van Sanne en
Joost, geboren op 1 maart 2007. Ondeugend, vrolijk, driftig en
innemend is hij een ware Ripassa. Mede namens hem wens ik
iedereen van de familie Ripassa Prettige Feestdagen en een
Gelukkig Nieuw Jaar.
August Ripassa

HEEL BIJZONDER, EEN KLEINZOON.

O

nze kleinzoon Jouke heeft alweer zijn eerste lustrum achter de rug.
Vijf jaar worden is toch wel een zeer feestelijke gebeurtenis in het leven van dit kleine
mannetje (ook in ons leven).
“Voordelig“ jarig (30 augustus) mag hij naar groep 2, beseffend dat hij nu niet meer bij de
kleintjes hoort. Maar hieraan vooraf twee keer verjaardag vieren. Een verjaardag voor de familie
en een verjaardag voor zijn vriendjes, zo gaat dat tegenwoordig.
En er wordt uitgepakt hoor. Mooie cadeaus worden de jarige overhandigd, maar aan oma heeft
hij verklapt dat transformers toch wel de coolste cadeaus zijn. De tocht langs diverse Bart Smits,
Toys Stores e.d. leveren gelukkig 3 gewenste transformers op.
De transformers verliest hij de hele dag niet uit het oog.
Op de tweede feestelijke dag wordt er een beroep gedaan op ons autootje.
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Ze gaan met de vriendjes naar een overdekt speelparadijs en een tweede auto zou wel heel prettig
zijn met oog op het veilig vervoer van de kleine feestgangers. Tuurlijk, neem maar mee geen
probleem.
Wanneer onze zoon Jerimi bij het terugbrengen van het vehikel nog even de verjaardag
doorpraat, komen veel herinneringen naar boven over zijn feestjes vroeger.
Onze ouders leefden nog… de taarten met Fabeltjeskrant erop… de eerste MacDonald… de
sateetjes van mammie… auto’s van vrienden erbij… 11 november een dag om nooit te vergeten.
Nu verschoven naar een goede tweede plaats.
30 Augustus een dag om nooit te vergeten….
Sabrina

VVV EUROPA (EN DE VOOROORDELEN)
(VVV = Verenigd VakantieVierend)

A

ls Europa op vakantie gaat, gaan de nationale vooroordelen op herhaling. Blijkbaar is het
niet anders. Huis en haard verlaten, ook al is het maar voor een paar weken, is voor de
meesten van ons een behoorlijk stressvolle gebeurtenis (hoeveel ‘grote’ mensen zouden
er eigenlijk goed slapen de nacht voordat ze op vakantiepad gaan?) en onze geest zit nu eenmaal
zo
in
elkaar dat hij voor spanning oorzaken gaat zoeken. En hij begint het,
om
begrijpelijke redenen, buiten ons te zoeken, in het buitenland zogezegd.
In
het buitenland zijn buitenlanders, onbekend maakt onbemind en als we
onaangename ervaringen of frustraties in het buitenland meemaken,
zijn de buitenlanders dus een gemakkelijk doelwit. Zo
eenvoudig ligt dat.
Zo zijn Duitsers vet, lijken meestal op de dieren waar ze zo
graag de worst van eten en dringen bij de campingkantine of hotellobby
altijd voor.
“Leg jij een gauw deze handdoeken op een paar stoelen bij
het zwembad”, beveelt een vader zijn tienjarig zoontje nog
voor het ontbijt. “Anders zul je zien dat er straks natuurlijk
geen plaats meer is.” Als het joch een paar minuten later weer
bij de bungalow terugkomt, de handdoeken nog altijd onder de
arm, omdat alle stoelen al belegd zijn, levert de vader
gefrustreerd zijn bijdrage aan een verenigd Europa: “Die
verrekte Moffen natuurlijk weer.
Het
bezetten zit ze gewoon in het
bloed.”

Italianen zijn erfelijk belaste
oplichters en verwijfde charmeurs, moederskindjes, die voortdurend
proberen je dochter(s) en desnoods je vrouw als er niks anders “zu
haben” valt, uit jouw in hún tent te lokken. “Paap, mag ik een
ijsje”, smeekt dochterlief als een diepgebruind Italiaantje met
een halve ijscotoonbank aan een riem om zijn diepgebruinde
nek melodieus adverterend over het strand hun kant op komt.
“Neen ammenooitniet, gegarandeerd dat die miet je een poot
uitdraait. We kopen straks onderweg naar het hotel wel een
ijsje”, reageert paap met mensenkennis.
“Ja, maar ik heb er nu zo’n zin in”, houdt de dochter vol, daarbij in het midden latend waar ze
nou het meeste zin in heeft, het koele ijs of de warmere verkoper met zijn diepgebruinde body.
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“Ach, toe nou Piet, het is per slot van rekening maar één keer vakantie”, gooit ma zich in de
strijd. De combinatie van het koor van smekende vrouwen en de hitte waarin zelfs weigeren
moeite kost, doet paap overstag gaan. Als zijn dochter met de beurs in de hand ietwat hysterische
huppelend op het verkopertje afgaat en, terwijl die een ijsje opdiept, drie keer vrouwelijk
opzettelijk haar haar naar achter veegt en vervolgens nog minstens drie keer haar
bikinibovenstuk rechttrekt, zit paap als een verslagen scepticus de wacht te houden. “Nou, wat
moest je die vent betalen?”, luidt zijn onvermijdelijke vraag als ze weer in veilige haven is
teruggekeerd. Het antwoord lokt een even onvermijdelijk “Mozes Mina, dat had ik je toch
gezegd, een stelletje afzetters, dat zijn ze, die pastavreters” en de mededeling dat dit eens maar
nooit meer was, uit.
Een nuttig vakantieadvies is ook dat je aan Fransen nooit de weg moet vragen. Afgezien van het
feit dat je ze toch niet verstaat, zwammen ze meestal ook maar een eind weg, zelfs als ze
absoluut de richting niet weten.
“Nou, mam, draai jij je raampje eens open en vraag eens aan die man daar hoe wij op de
autoroute moeten komen.”, verdeel paap het werk onderweg. “Ja zeg, doe het zelf1 Ik versta er
toch geen klap van”, pareert mam “doe het zelf maar.” “Verdorie, ik rij toch! Mag jij toch ook
wel wat doen!”, barst paap uit. “Nou dan doe ik straks wel wat anders, of ga ik wel rijden, maar
ik ga die vent niet vragen, dat heeft geen enkele zin”, houdt mam koppig vol.
“Ja, zie je nou wel! Nou zijn we er al aan voorbij. Zo vinden we die weg toch nooit. Verdorie, ik
baal af en toe toch wel van jou.” De temperatuur van paap loopt snel op en een lichte wanhoop
wordt in zijn stem hoorbaar. Een minuut of vijf later, de auto aan de kant van de weg geparkeerd,
staat paap begrijpend knikkend de routeaanwijzingen van en Fransman aan te horen. Als hij in de
auto terug is gekeerd en mam hem vraagt “Weet je nou hoe je rijden moet?”, antwoordt hij stoer:
“Natuurlijk, koekkie toch”, terwijl hij stilletjes in zijn hoofd probeert uit te pluizen wat die vent
nou precies heeft bedoeld. Niets aan mam laten blijken en gewoon gaan rijden. Als twintig
minuten later blijkt dat de opgevangen aanwijzingen terug naar het noorden in plaats van naar
het gezochte zuiden voeren, gaat heel het Franse volk het toilet en het riool door.
Overigens, het is wel een beetje waar dat de verschillende volken in ons werelddeel hun
eigenaardigheden en manier van vakantie houden hebben. Neem nou bijvoorbeeld het strand.
De Duitsers blijken veel vaker dan de Fransen en de Italianen een groot privé-territorium te
willen hebben en te vinden dat anderen te dicht op hen zaten. Veel Duitsers had het eigen
strandterritorium met zandkastelen of zandwallen afgebakend, met of zonder bordjes in het
Duits.
De Fransen en Italianen hadden in overgrote meerderheid de mening dat het strand van iedereen
was. De Fransen en Italianen hadden gewoonlijk ook lak aan afzettingen of officiële
markeringen op het strand, zoals “honden verboden”, “hier geen afval deponeren”, “verboden
naakt te baden”. De Duitsers, daarentegen, hielden zich meestal strikt aan markeringen en geen/of verboden.
Kortom in een verenigd vakantievieren (vvv) Europa is het strand van de Fransman, het kasteel
van de Duitser, waarin de Italiaan de Nederlandse verleidt.
En de Nederlander, hoe zit het daarmee in het buitenland?
Die gedraagt zich heel vaak als de drie bovengenoemde nationaliteiten.
Praat ook wel eens luid op net als de Duitser, denkend dat in het buitenland hij toch niet wordt
verstaan. Verder zijn veel Nederlanders net als Fransen en Italianen ongedisciplineerd.
Gelukkig is het wel zo dat de meerderheid van bovengenoemde nationaliteiten niet voldoen aan
de genoemde onaardigheden op het strand.
Anton Ripassa
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WIJ GAAN DEZE……………

“W

ij gaan deze zomer lekker nergens naar toe” een voor mij mooi lied van Jasperina
de Jong. Ik weet niet wanneer zij dit lied heeft gezongen, maar een lekker
meezinglied is en blijft het. Voor ons dit afgelopen jaar heel erg van toepassing.
Door onze hoogbejaarde ouders gingen we de laatste jaren niet meer ver weg. Heel eerlijk
gezegd, bestond de behoefte ook niet om verre reizen te ondernemen.
Bij het grote vertrek van schoonmoeder 1 juli 2006, was het “op” wat ouders betreft en dachten
we nu wel zin te kunnen maken voor een iets verdere reis. Nou nee hoor. Op de herhaalde vraag
van manlief :”Waar wil je naar toe?”antwoordde ik steevast : “Wij gaan deze zomer lekker
nergens naar toe”. En die wens werd ingewilligd.

In het basisonderwijs heb je 6 weken vakantie, waarvan je de laatste week hoort te gebruiken om
je klas in te richten. De eerste vergadering (daar word ik dus gek van) valt op de laatste vrijdag
van de vakantie.
Na de laatste drukke werkweek op school ben je de eerste vakantieweek echt aan het bijtanken,
doe ik NIKS.
De tweede week kleinzoon te logeren en iedere dag heerlijk met hem weg. Natuurlijk ook een
dag met een vriendje erbij, dus echt vakantie.
Dan de drie daaropvolgende weken. Afspraken met vrienden BIJ ONS OF BIJ JULLIE,
whatever. En wat dacht je van een keer goed ramen zemen, houtwerk afnemen?
Ja zie je wel, tijd te kort.
Kortom we hebben een heerlijke vakantie achter de rug. Vakantie = rustperiode tussen twee
werkzame periodes in. WIJ GINGEN DEZE ZOMER…………..hmhmhmhmhm
Sabrina

LOGIC AND THE ENGLISH LANGUAGE
Let’s face it:
English is a stupid language.
There is no egg in the eggplant,
no ham in the hamburger
and neither pine nor apple in the pineapple.
English muffins were not invented in England,
French fries were not invented in France.
We sometimes take English for granted
but if we examine its paradoxes we find that
quicksand takes you down slowly,
boxing rings are square
and a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig.
If writers write, how come fingers don’t fing?
If the plural of tooth is teeth,
shouldn’t the plural of phone booth be phone beeth?
If the teacher taught,
why didn’t the preacher praught?
If a vegetarian eats vegetables,
what the heck does a humanitarian eat?!
Why do people recite at a play
yet play at a recital?
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Park on driveways and
drive on parkways?
You have to marvel at the unique lunacy
of a language where a house can burn up as
it burns down
and in which you fill inn a form
by filling it out.
And a bell is only heard once it goes!
English was invented by people, not computers
and it reflects the creativity of the human race
(which of course isn’t a race at all).
That is why
when the stars are out they are visible,
but when the lights are out they are invisible
and why it is that when I wind up my watch
it starts,
but when I wind up this observation
it ends!
Uit: 1Funny.com Newletter

BESCHAAFD BEWEGEN
Elke avond komen ze weer voorbij. De oude Turk met het witte mutsje op zijn hoofd en zijn
vrouw met de hoofddoek met grote papavers om haar hoofd. Geduldig voortlopend, gewone,
dagelijkse blik in de ogen. Ze lopen over het houten bruggetje richting het Kattebos, waar ze hun
avondwandelingetje maken.
Een half uurtje later keren ze terug, dezelfde blik, dezelfde rust. Beschaafde mensen, die niet
meer nodig hebben dan hun avondwandelingetje.
Zo eenvoudig als dit gegeven, zo uitzonderlijk is het. Vaak lijkt het mij toe dat er maar weinig
meer een avondwandelingetje gemaakt wordt, want tijdens ons eigen avondwandelingetje komen
wij maar heel sporadisch een stel tegen dat ook aan het wandelen is. Bijna geen mens maakt nog
ontspannen een avondwandelingetje. Ja, draven, dat doen ze wel veel. Iedereen draaft
tegenwoordig. Het Heindemeerpark, ooit een vrijplaats voor vrije-liefde-figuren, zucht nu onder
het juk van de “draafdiscipline”. Hordes lopers geven zich over aan rek- dan wel
strekoefeningen, aan intervaltrainingen en duurloopjes. Schuimbekkend worden de
werkzaamheden verricht, een lachje kan er niet af, laat staan een praatje, want hier wordt
GETRAIND. Mieke Telkamp had het indertijd al goed gezien met haar liedje “Waartoe,
waarheen”.
Voor je gezondheid hoef je het niet te doen, want, leerde een medisch “ontmoedigend” artikel in
de wetenschapsbijlage van de Leeuwardercourant, je hart- en bloedvaten krijgen een opdonder
en dat geldt ook voor de gewrichten.
Bovendien verbetert de conditie pas wanneer er drie keer in de week wordt uitgerukt en dat
aantal halen de meeste “sporters” niet. Het artikel maakt geen woord vuil aan hetgeen mij nog
het meest stoort: dames en heren, waar is de lol, waar het speelse? Al dat gedraaf staat voor
discipline, voor afzien, voor lijden, volstrekt onnodig, want dat doen wij al overdag tijdens het
werk, dat je ook naar voor de kost doet. Tijd voor een leuk praatje is er niet; in eenzaamheid
schaaft Nederland aan zijn of haar conditie, of wat daar ook voor moge doorgaan.
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Ik pleit daarom voor een herstel van de avondwandeling. Een vorm van beschaving die dreigt te
verdwijnen onder de luchtgeveerde schoenen en eerdergenoemde hordes.
Eer is er met zo’n avondwandeling niet te behalen, er komen geen
stopwatches aan te pas, er zijn geen doelen te halen, geen
prestaties te leveren. Je loop maar een eindje weg, bij voorkeur
gedachteloos, nergens naar toe en ook weer terug. Heerlijk
hoofd en geest “leeg”maken. Tijd speelt geen rol, afstand
evenmin en als het regent, zet maar je paraplu op. Het
ritme van de regen kan heel veel rust geven. Bovendien
kun je in je gewone ‘pakkian’ over straat, luchtgeveerde
schoenen kunnen in de kast blijven, de kans op blessures is
nihil en na afloop douchen, hoort tot het verleden. Intussen heb je
wel
de kans gehad een praatje te maken, om je heen te kijken, de
buitenlucht te voelen en de natuurgeluiden op te merken, mits er nog
echt
natuur is waar je op dat moment ook bent. Wie weet heb je wel gezweet toen je je overgaf aan
het plezier van het spel met de bal die je van huis hebt meegenomen. Een beetje uitwaaien, een
snuifje natuur, indien aanwezig, desnoods een beetje zweten en tijdens het douchen tot het besef
komen dat je leeft. Die twee oude Turkse mensen hebben gelijk: je leeft maar één keer!!
Om heftige tegenwerpingen van uw kant te voorkomen, verklaar ik hierbij plechtig het besef te
hebben dat u vrij bent in uw keuzes om sportieve dingen te gaan doen, ook al zijn ze in mijn
mening overbodig.
Het recht hebbende ook mijn mening te mogen uiten: ik blijf pleiten voor het herstel van de
avondwandeling, tot meerdere glorie van een beschaafd bewegen!!
Anton Ripassa

BIJ ONS OP SCHOOL
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interklaas is zeer feestelijk verlopen. Daar
ik alleen maar Turkse en Marokkaanse
kinderen heb is de invulling wel dezelfde,
maar toch komen er andere aanvullende
elementen bij. Bij de vraag: " Wat is een
surprise?" steeds maar te horen dat het een doos
is met rommel en daarin een cadeau verstopt. "
Nee het is een verrassing. Je maakt b.v. een
computer. Dan lijkt het alsof je een computer
krijgt, maar dat is het niet. Daarin stop je dan je
echte cadeau".
Dan de gedichtjes.
Surprises maken
Het gedicht van Khalid, Meisje 12
(Via een systeem krijgen ze een nummer en meisje/jongen door. Ik weet wie het is.)
De Sint kamt weer in het land
de pieten aan zijn hand
Wie zoet is krijgt lekkers
wie stoud is de roe
maar dan moet je uitkijk voor
voor de pieten want die roepen boie
een sintfeest voor iedereen
en voor de baby een speen.
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's Ochtends verwelkomen we Sint en
zijn knechten op het speelplein. Vooral
onze kleintjes zijn op van de zenuwen
en al begrijpen ze er niet veel van
(dreigen gebeurt niet meer), ze weten
dat ze een cadeau krijgen en dus blijft
alles zeer spannend. Mijn poging twee
moeders in heftige sjaaltjes te
fotograferen met
een Pietje op de
arm werd helaas
niet
beloond.
Pietje werd bij
vader neergeknald en de moeders wilden/ mochten niet op de foto.
De Sint bezoekt ook de hogere klassen circa 10 minuten. Dat vinden de
grotere kinderen nog steeds geweldig en doen ze van harte mee. Na het
feest zeg ik altijd tegen de kinderen, wie Sint heeft geholpen. Wij hebben
helaas niet de echte Sint gehad maar de hulpsint in de vorm van: "Deze
keer was het de a.s. schoonvader van een collega".
Om half een gaan de kinderen naar huis en hebben wij op school nog een grote sinterklaaslunch.
We bedanken de Sint en zijn knechten om daarna huiswaarts te gaan en lekker bij ons eigen
gezin de verjaardag van de Goedheiligman te vieren.
Jerimi had ons geïnviteerd om dit vieren bij hen te doen en lekker onmiddellijk uit school naar
hun toe te komen. Spannend was het wel, want onze Jouke had wel het vermoeden bezoek te
krijgen van de Goedheiligman. En inderdaad om 1500u hard gebons op de deur. Ik durfde niet te
kijken en ja hoor, deur open en daar liggen in de gang ontzettend veel cadeaus. Jammer dat
Jerimi net even naar boven moest en op het gebons af naar beneden kwam. Wat een gesjouw,
alles de woonkamer in. Als je 5 jaar bent kun je
natuurlijk wel je eigen naam lezen. Dat geschiedde op
een wel zeer rappe manier, zodat onze kleinzoon in een
tel omringd was door heel veel cadeaus met de naam
Jouke erop. Natuurlijk had de Sint er deze keer
rekening mee gehouden zijn naam zeer groot en
duidelijk op de presentjes te schrijven. Pappa wilde
wel, dat we om de beurt een cadeautje openden. En
pappa's wil is wet. Ook hier. De mooie gedichten(want
hier is geen sprake van rijmen meer) kwamen goed tot
hun recht. Het mooiste cadeau voor Jouke was een
schietding van 79 cent, waar oma en Jouke twee uur
zoet mee waren!!!! Uitpakken en spelen maken zeer
moe.
We waren zeer vroeg met champagne begonnen. Schoondochterlief maakte een prachtige
gourmetschotel en om 20.00u vonden oma en opa het wel welletjes. Opa Theo stelde voor naar
Scheveningen te gaan.
Dankje wel Sint, wat een geweldige dag was het. Goede reis naar Spanje. Ik hoop dat ik nog vele
verjaardagen van u mag vieren.
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Sabrina en Theo op de miljonair fair.
Cor mijn zwagertje had kaarten voor de openingsavond (maar
wij hadden al wat anders) dus zijn we op zijn vrijkaarten
zaterdag naar de miljonair fair gegaan. Op de vraag van Theo
of ik zin zou hebben." Tuurlijk The. We gaan lekker voor een
uurtje." Een uurtje! We zijn de hele middag geweest en wilde
ik om half 6 nog niet weg. Champagne en kaviaar voldoende.
Cartier, Maserati noem maar op, maar ook gratis manicure,
aanbod van privé-scholen, een mooie modeshow. Een
ontzettend prettige sfeer heerste er. Je hoeft geen miljoen te
bezitten om miljonair te zijn!!!!!
(En dan naar aanleiding van een vraag van mij over een
opgezonden fotootje, waarbij vermeld stond dat Mohammed
het later moeilijk zou krijgen, een uitleg, kenmerkend voor onze lieve Sabrina:) Wat Mohammed
betreft, lieve Joyce, hij is het prototype van een homootje. Zo lief, ik vreet hem op. Hij wil maar
knutselen en lekkere zeepjes maken. Zo schattig. Hij is van Marokkaanse afkomst en zijn broers
zitten dikwijls vast. Ik koester hem. Gisteren had hij kerstversiering in zijn oor. Ik heb gezegd,
dat hij dat erin moest laten, het was toch feest. Nogmaals ik laat hem op school meisjesdingen
doen als hij daar behoefte toe heeft. Hij wil ook niet voetballen (Theo en Jerimi houden er ook
niet van hoor), maar hij wil graag met de meiden spelen. Goed toch.
Lieve Joyce,
Dit was het voor nu. Zullen we maar weer rondje gezondheid doen voor 2008?
Al het goede voor onze familie en aanhang.
Koude knuffel, Sabrina en Theo

COSTA RICA! QUE RICA!
Men is nooit te oud voor avonturen. Dat is natuurlijk persoonlijk. Hoewel ik pas in juni 2006 op
62-jarige leeftijd met pensioen ging, voel ik me echt nog energiek genoeg en wil ik best nog
dingen doen die ik in het verleden niet
heb kunnen doen.
Ik heb om te beginnen meer tijd aan
mijn huis en tuin besteed; in het
bijzonder de tuin. Een schutting
gebouwd, nieuwe ramen laten inzetten,
verven, een aantal nieuwe deuren etc.
etc.
Maar nu wil ik meer reizen, liefst naar
mij nog onbekende tropische oorden.
Daarom surfde ik op het internet op
zoek naar Travel Bargains en
Adventure trips: Amazone – Brazilië –
oude Maya ruïnes – Caribean –
Centraal Amerika. Aah: Costa Rica,
daar valt wat te beleven!
Een retourtrip Californië-Costa Rica voor slechts $ 201.-. Nou dat kon ik toch echt niet afslaan.
Een kans o.a. om van boom tot boom te ‘slingeren’! Daarom dus direct geboekt voor een 5-daags
Costa Rica-avontuur.
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Cost Rica ligt precies tussen de Caribean Sea en de Pacific Ocean bij het smalste deel van
Centraal Amerika en heeft vele regenwouden, enkele vulkanen en wilde rivieren met
stroomversnellingen (rapids) en een kleurrijke flora en fauna. Wow!
Hotelletjes van $ 20.- (€ 14,-) per dag, incl. ontbijt.
Buiten kun je nog goedkoper eten; daar hebben wij Indo’s wel ervaring in, toch?
Ik maakte met een groepje jonge toeristen een ‘boomtocht’. Ik was natuurlijk de oudste, zelfs 2
of 3 keer zo oud als deze avonturiers; ze kwamen uit o.a. Canada, de VS, Griekenland. Ze waren
wel bezorgd om me: “Come on papa, you can do it!” Ja, ik was “papa” voor deze jongeren. Via
steile trappen kwamen we hoog in de boomtoppen op een soort platform (zie foto), vanwaar we
met een kabel van de ene boom naar de andere ‘slingerden’ en verder, en verder, onder veel
gejoel, zo hoog tussen de boomtoppen. “Tarzan, is that
you?”
Op weer een andere dag gingen we “White River Raften”.
Erg spannend! Met z’n zessen op een rubbervlot (dinghy)
langs 52(!) stroomversnellingen onder leiding van een gids
– een ca. 18 mijlen lange, woelig trip. Enkelen wilden al
na de tweede mijl stoppen, maar “No way, buddy”,
uitstappen was onmogelijk. Enkelen van ons vielen over
boord (waaronder ik, zie foto), maar werden snel opgevist
door een rafting gids, die ons volgde in een kayak.
De rivier leidde ons ook langs rustige plekken, waar langs
de oevers vele bomen met trossen bananen zo voor het
grijpen en kleurige vogels (toekans) en vlinders te
bewonderen waren. Echt een onvergetelijke ervaring! Not
for the fainthearted, leuk, maar eenmaal raften is genoeg, althans voor deze ‘papa’.
Costa Rica heeft verschillende
natuurreservaten (één ervan gesponsord door de Universiteit van
Utrecht!), waar men o.a. krokodillen, kaaimannen, slangen, schildadden, exotische planten etc. kan
bezichtigen.
Ooit van honingbijen gehoord die
niet prikken? Costa Rica heeft ze.
Ongelooflijk gewoon.
Kruidje-roer-me-niet is er in het
wild te vinden. Zo ook de ‘patjeh’
(noni fruit) en nog veel meer!
Costa Rica! Que rica!
René Ripassa, La Mirada, Ca.
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VERZAMELING US STATE QUARTER DOLLARS
Al enkele jaren ben ik bezig een verzameling op te bouwen van de nieuwe Amerikaanse kwartjes (quarter
dollars) en ik probeer in de loop der jaren een complete set bijeen te krijgen, wat me tot zover goed lukt.
Ik wil zelfs een tweede collectie beginnen, misschien voor een van de familieleden. Geïnteresseerd?
Ikzelf vind het interessant; een kleine geschiedenisles op deze munten uitgebeeld.
Sinds 1999 worden er ieder jaar 5 nieuwe kwartjes in omloop gebracht (issued) en wel in de volgorde van
het jaar waarin ieder kolonie of territorium een staat van de US werd (“statehood” verkreeg). Beginnend
in het jaar 1787 – oorspronkelijk eerst de 13 originele Engelse koloniën in de Nieuwe Wereld, na hun
vrijheidsstrijd tegen Engeland. Later geleidelijk uitgebreid met andere staten. Het ging er toen weliswaar
niet erg vredelievend aan toe, meer dan vaak ten koste van de Indianenstammen (zoals welbekend) en de
slaven, hetgeen later leidde tot de Amerikaanse Burgeroorlog.
De quarters voor de laatste 5 staten, t.w. Oklahoma, New Mexico, Arizona, Alaska en Hawaii worden in
het jaar 2008 uitgegeven, die heb ik dus nog niet.
Ieder munt beeldt iets specifieks uit voor het betrokken gebied, zij het in historische zin of met betrekking
tot hun landbouw, industrie, natuur, muziek etc.
Geschiedenis fascineert me hoe dan ook: ik kijk graag naar o.a. History Channel.
Hierna volgt een lijst van alle staten in historische volgorde met hun bijnamen en een korte verklaring van
het beeld op het bijbehorende kwartje. Keerzijde van alle munten is George Washingtons beeltenis.
Men moet zich wel realiseren dat meer dan 2 eeuwen geleden (240 jaar geleden) de USA nog niet bestond
en dat er vele machtige Europese landen waren die de wereld veroverden en elkaar hevig bevochten op
alle zeeën en werelddelen, naast de godsdienstoorlogen in Europa zelf.
De staat “Louisiana” bijvoorbeeld (genoemd naar de Franse koning Louis XIV) meldt op haar munt
(naast een pelikaan) “The Louisiana Land Purchase”- een groot gebied in de Nieuwe Wereld dat onder
Napoleon Bonaparte aan de US verkocht werd, waardoor de jonge Amerikaanse natie direct in
oppervlakte verdubbelde. Frankrijk was “blut” (praktisch bankroet) door haar vele oorlogen.
De staatsmunt van Tennessee: muziekinstrument! Voor country music! Nashville Tenn. is the world
capital of country music, maar dat wisten jullie natuurlijk al.

DE NIEUWE US QUARTER DOLLARS
Uitgiftejaar 1999

Delaware
Pennsylvania
New Jersey
Georgia
Connecticut
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statehood in 1787, bijnaam The First State – Caesar Rodney te paard
statehood in 1787, bijnaam The Keystone State, standbeel van de Common Wealth,
omtrek van de staat
statehood in 1787, bijnaam The Garden State, George Washinton and his army
crossing the Delaware, Crossroads of the Revolution
statehood in 1788, bijnaam The Empire State of the south, of The Peach State
een perzik, eikenloof, omtrek van de staat Georgia
statehood in 1788, bijnaam The Constitution State, the Charter Oak

Uitgiftejaar 2000

Massachusetts
Virginia
Maryland
South Carolina
New Hampshire

statehood in 1788, bijnaam The Bay State, een “Minuteman” (burgermilitia), kaart
van Massachusetts op de achtergrond
statehood in 1788, bijnaam The Old Dominion, schepen voor Jamestown, 1e
Engelse nederzetting
statehood in 1789, bijnaam The Old Line State, koepel van Maryland State House
statehood in 1788, bijnaam The Palmetto State, staatsvogel Carolina Wren,
staatsboom Palmetto, omtrek van South Carolina op de achtergrond
statehood in 1788, bijnaam The Granite State, “Old Man of the Mountain”, een
rotsformatie in de vorm van een gezicht

Uitgiftejaar 2001

New York
North Carolina
Rhode Island
Vermont
Kentucky

statehood in 1788, The Empire State, het vrijheidsbeeld (natuurlijk), “Gateway to
Freedom”, plattegrond vande staat met de Hudsonrivier en het Eriekanaal
statehood in 1789, The Tarheel State, de Wright flyer en de gebroeders Wright
(oorspronkelijk van Ohio) First Flight at Kittyhawk in North Carolina
statehood in 1790, The Ocean State, antieke zeilboot in de baai van Narragansett, de
Pellbrug
statehood in 1791, the Green Mountain State, maple trees (esdoorns) met
sapemmers voor de bekende maple syrup, de berg Camel’s Hump
statehood in 1792, The Blue Grass State, bekend om de volbloed renpaarden, op de
achtergrond Bardstown Mansion (Federal Hill), “My old Kentucky Home”

Uitgiftejaar 2002

Tennessee
Ohio
Louisiana
Indiana
Mississippi

statehood in 1789, The Volunteer State, muziekinstrumenten; Nashville is Country
Music Capital of the world!
statehood in 1803, The Buckeye State, geboorteplaats van luchtvaartpioniers de
Gebr. Wright en thuisland van ruimtevaarder John Glenn
statehood in 1812, The Pelican State, een pelikaan naast kaart van de Louisiana
“Land Purchase”, groot gebied gekocht van Frankrijk tijdens Napoleon Bon.
statehood in1816, The Hoosier State, Indiana race auto (Indiana 500), kaart van
Indiana op achtergrond
statehood in 1817, The Magnolia State, magnolia’s, staatsbloem van Mississippi
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Uitgiftejaar 2003

Illinois
Alabama
Maine
Missouri

Arkansas

statehood in 1818, The Land of Lincoln/Prairie State, farms, jonge Abraham
Lincoln, bijschrift “Land of Lincoln”, op de achtergrond the skyline van Chicago
statehood in 1819, The Heart of Dixie, Helen Keller, een blinde en dove vrouw die
vele handicaps overwon en later zelfs boeken schreef
statehood in 1820, The Pine Tree State, afgebeeld zijn de beroemde vuurtoren op
Pemaquid Point aan de Atlantische kust, een schoener
statehood in 1821, The Show Me State, Het Jefferson National Expansion
Memorial, Lewis en Clark terugkerend via Missouri. Bijschrift: "Corps of Discovery
1804-2004", the Gateway Arch in St. Louis, Missouri
statehood in 1836, The Natural State/Razorback State, afgebeeld zijn:diamant,
rijsthalmen, wilde eend vliegend over een meer

Uitgiftejaar 2004

Michigan
Florida
Texas
Iowa
Wisconsin

statehood in 1837, The Wolvering State/Great Lakes State, Michigan met de 3
grote Meren: Superior, Huron en Michigan
statehood in 1845, The Sunshine State, een van Columbus’schepen/Space Shuttle
op Cape Canavral, Sabalpalmbomen. Bijschrift: "Gateway to Discovery"
statehood in 1845, The Lone Star State, 5-puntige ster met omtrek van Texas op de
achtergrond
statehood in 1846, Hawkeye State, schoolgebouw, onderwijzer en studenten die een
boom planten, “Foundation in Education”
statehood in 1848, The Badge State, kop van een koe, ronde kaas en maiskolf,
landbouw en veeteelt

Uitgiftejaar 2005

California

statehood in 1850, The Golden State, John Muir, onderzoeker/schrijver en, de
Californische condor, de Half Dome rots in Yosemite National Park, een
mammoetboom. Bijschrift: "Yosemite Valley"

Minnesota
Oregon
Kansas

statehood in 1858, The Gopher State, ijsduiker, vissers, vele grote meren en wildlife
statehood in 1859, The Beaver State, beroemde “Crater Lake National Park”
statehood in 1861, The Sunflower State, buffalo territory, bison en zonnebloemen
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West Virginia

statehood in 1863, The Mountain State, langste stalen boogbrug over de Red River
Gorge (kloof), “The New Riiver Gorge Bridge”

Uitgiftejaar 2006

Nevada
Nebraska
Colorado
North Dakota
South Dakota

statehood in 1864, The Silver State, bergen, zonsopgang, sagebrush-planten (alsem),
wilde paarden
statehood in 1867, The Cornhusker State, huifkar die de Chimney Rock passeert op
weg naar Oregon
statehood in 1867, The Centennial State, de Rocky Mountains, bijschrift “Colorful
Colorado”
statehood in 1889, The Peace Garden State, grazende bisons, buffalo country
statehood in 1889, The Mount Rushmore State, gezichten van 4 presidenten
uitgehouwen in Mount Rushmore, fasant in zijn vlucht, korenaren

Uitgiftejaar 2007

Montana
Washington
Idaho
Wyoming

Utah

statehood 1889, The Treasure State, buffelschedel in “Big Sky Country”
(LittleBighorn Battlefield), met bergen en de rivier Missouri op de achtergrond.
statehood in 1889, The Evergreen State, mountains, woodlands and fisheries.
Springende zalm met Mount Rainier op de achtergrond.
statehood in 1890, The Gem State, world center for birds of prey afbeelding van
roofvogel, slechtvalk
statehood in 1890, The Cowboy State. Het staatssymbool van Wyoming: een
bokkend wild paard dat zijn berijder probeert af te werpen. Bijschrift: "The Equality
State”
statehood in 1896, The Beehive State, in deze staat werden de oost- en westkust
verbonden door de spoorlijn van de Southern Pacific en de Union Lines Afgebeeld
zijn twee neus-aan-neus staande stoomlocomotieven en de gouden nagel waarmee de
Transcontinental Railroad voltooid werd. Bijschrift: "Crossroads of the West"

In 2008 zijn, zoals eerder vermeld, New Mexico, Arizona, Alaska, Hawaii en
Oklahoma aan de beurt.
Op de achterzijde van al deze munten staat de beeltenis van George Washington.

Vic Ripassa
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O

mdat we al zo lang geen familiedag hebben gehad, leek het me leuk enkele familiefoto’s
te verzamelen. Daartoe had ik de mensen telefonisch uitgenodigd. Enkelen hebben daar
gehoor aan gegeven en ik laat een aantal van de ontvangen foto’s dan ook graag zien in
volgorde van anciënniteit van degenen die erop staan. Van enkele familieleden zijn de foto’s
geïntegreerd in hun verhaal (Vic en Ethne, Iris, Sabrina)
Ernst Ripassa

Lia Weijgers
Kerst in Wolfheze. Op de stoel Augustine Weijgers. Staand v.l.n.r.
Lennart , Bou , Mette en Roby de Graaf-Weijgers.
Zittend voor de haard Stef de Graaf

Patrick vdBurg

Bou, Nina, Judith, Mette, Lennart en Simon Weijgers.
De foto is genomen op 1e kerstdag 2004, toen alle
kinderen op bezoek waren.

Oma Augustine Weijgers met kleindochter
Celine vdBurg
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Familie Theo Ripassa (Haaksbergen) - Kerst 2007
Linkerfoto Floor en Theo met Glenn, Mirjam, Naomie, Aimee en Salome Ripassa.
Rechterfoto Floor en Theo met Rob, Tamara en Mitchell Stens

Familie D.W. Ripassa (Oosterhout)
Achterste rij: Jannie, Anneke Krijgsman, Dennis en vriendin Ellen, Linda,
Patrick, Patrick Krijgsman. Voorste rij: Demie, Lindsey Krijgsman, Glenn
Krijgsman, Steff en Don
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Familie Ernst Ripassa (Heemskerk)
V.l.n.r. Bryan, Leroy, Joey, Ernst, Joyce, Kees Benschop, Wendy, Jeffrey, Leslie,
Dyonne, Bianca en Debby Acquoy. Op de voorgrond Doortje en Casper Benschop.

Fam. Anton Ripassa (Heerenveen)
Achterste rij Anton en Nel tussen hun dochters Nora en Sandra
Voorste rij: Anne Kromkamp (echtgenoot van Nora) met zonen Arjen en Joram,
Wietse Stuiver (echtgenoot van Sandra) met dochters Semke en Nynke
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Familie René Ripassa (La Mirada, California)

René met zijn kinderen Ahren en Jennifer

René en zijn vriendin Lilian

René, Jennifer en broer Victor
Familie Willem Ripassa (Roozendaal)

Willem en Esther met hun kinderen Damian en Lara
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Wij wensen u allen een
voorspoedig 2008 toe!

