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Verder staan er in deze uitgave 2 tekeningen van
Casper Benschop

Kopij zenden aan Joyce Ripassa, Rossinistraat
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ew_ripassa@ziggo.nl
REDACTIE
(in alfabetische volgorde)
Ernst Ripassa - historie Rossinistraat 510, 1962 PG Heemskerk
Joyce Ripassa (zie colofon)
Kurd Ripassa - hedendaagse genealogie (zie colofon)
Wendy Ripassa – Schillingdijk 2,
1060 SV Amsterdam

VOORWOORD

H

et is best verleidelijk om de eerste tekst in ons familieblad te
beginnen met cliché-opmerkingen zoals: ‘Alweer een jaar
voorbij’, ‘Wat vliegt de tijd toch’, ‘Uren, dagen, maanden,
jaren, vliegen als een schaduw heen’. Maar ik weet me te beheersen
begin ons voorwoord met heel andere gedachten, terugkijkend op
afgelopen jaar.

en
het

2010 was voor onze familie een jaar vol grote gebeurtenissen,
feestelijke momenten maar ook verdrietige.
We hadden een gouden huwelijksfeest van Ernst en Joyce, de familiereünie ten huize van Kurd en
Co (maar georganiseerd door de zonen Quincent en Melvin), allebei prachtige feesten. Met het
stukje dat Joyce erover schrijft beleven we die mooie 3e pinksterdag op 25 mei nog eens.
Ontroerend was dat Sabrina en Theo nog vanuit Scheveningen naar de feestplek aan het Nieuwe
Meer in Amsterdam kwamen gereden om het staartje van het feest mee te maken. Wat een familie!
Van Sabrina’s hand valt in deze editie ook een stukje te lezen over de familiedag en grootse
belevenissen met haar schoolklas. En we mogen de nieuwe hoed bewonderen die ze zich mocht
aanschaffen om Prinsjesdag bij te wonen in de nabijheid van de Groten der Nederlandse aarde.
Verdrietig dieptepunt van dit jaar was het overlijden van Theo, Oom Theo voor mij, op 3 maart van
het afgelopen jaar. Oom Theo en tante Floor zouden op 2 juni hun gouden huwelijksfeest hebben
gevierd. Mijn vader schrijft ter herinnering aan zijn lieve oudste broer een stukje in dit blad. We
herdenken oom Theo in grote dankbaarheid om zijn leven.
Verder ontbreken de stukjes van Anton natuurlijk niet in dit nummer. Lieve Anton, van wie we net
te horen hebben gekregen dat hij een nare ziekte heeft, waarbij we daarom hier ook moeten
stilstaan. We wensen Anton en Nel heel veel kracht toe om deze moeilijke tijd goed en gezond weer
door te komen.
Ach, als je zo terugblikt, of vooruitblikt in dit geval op wat u in dit nummer te wachten staat, besef
je hoeveel er in één jaar in één familie gebeurt.
Laten we al die verhalen met elkaar blijven delen.
Ik wens u namens het hele bestuur een mooi, gezond en liefdevol 2011 en veel plezier met het lezen
van uw nieuwe Waringin.
Wendy
Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen.
Wat je samen het ervaren,
dat heb je voorgoed gemeen.
Lachen, huilen praten, zingen
kind’ren, vrienden enzovoort.
Maar het sterkst bij al die dingen,
dat je bij de ander hoort.

Uren, dagen, maanden, jaren
vlieden als een schaduw heen
Hoe is alles te verklaren
wat als kind zo simpel scheen?
Ook al hebben wij de zorgen
van de twijfel en de jicht.
Blijven zingen in de morgen
tot in ’t late avondlicht.
(Auteur onbekend)
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VAN HET BESTUUR
Onze penningmeester heeft te kennen gegeven haar functie per 1 januari 2012 neer te leggen.
Wij vinden dit erg jammer, maar ook begrijpelijk. Bedankt, Nel, dat je deze functie zo vele jaren
hebt willen vervullen. Nu rijst natuurlijk de vraag wie er bereid is de functie over te nemen.
Voel je a.j.b. geroepen!!
Bovendien willen ook Ernst en Joyce in verband met hun gevorderde leeftijd het stokje doorgeven.
Dus ook voor die functies zoeken wij kandidaten. Het is so wie so tijd voor de jongere generatie om
op de voorgrond te treden!
“Jongelui”, dientengevolge dringend verzoek om reacties!!
Verder is tot het bestuur toegetreden Quincent, die zijn best zal doen wat voor de jongere generatie
te organiseren. Welkom, Quincent!
Het bestuur

FAMILIEBERICHTEN
3 maart 2010 overleden: Theo Ripassa, zie I.M.
Op 25 mei 2010 vierden Ernst en Joyce hun 50-jarig huwelijksjubileum.
Op 18 september 2010 vond de familiedag plaats bij Kurd en Co thuis in Amersfoort. Voor meer
foto’s, zie onze website!
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I.M. THEO RIPASSA
SIBOLGA 25-03-1927 –HAAKSBERGEN 03-03-2010
Ter nagedachtenis van mijn broer Theo wil ik teruggrijpen op enkele gebeurtenissen uit ons
gezamenlijk verleden.
In 1942 woonden we op Bali. Als gevolg van de Japanse invasie in toenmalig Nederlands-Indië
moesten de Europese vrouwen en kinderen het eiland verlaten en naar het hoofdeiland Java
vertrekken. Onze moeder en haar 5 kinderen gingen naar Paree (Kediri), waar haar broer predikant
was van de Pinkstergemeente. Tijdens ons verblijf aldaar werd hij opgeroepen om dienst te doen als
chauffeur op een Rode-Kruiswagen en ook daar hoorden wij dat hij gesneuveld was. De Japanners
hadden Indonesische civiele gevangenen vrijgelaten en die opgehitst om vooral geweld tegen de
Europese en Chinese bevolkingsgroepen niet te schuwen. Wij verzamelden ons in de kerk en
hoorden buiten het geschreeuw van de Europeanen resp. Chinezen die nog buiten de kerk waren en
daar vermoord werden. Moeder verzamelde ons om zich heen, zodat, mocht de kerk aangevallen
worden, wij gezamenlijk zouden sterven.
De gebeurtenissen buiten werd begeleid door tromgeroffel maar plotseling viel dat stil. De bende
trok zich terug. Dit voorval werd aangegrepen om weg te vluchten. Aan de hand van Moeder, Theo
en Don konden wij naar het station vluchten en met de trein veilig naar Soerabaja reizen.
Vader heeft ook kunnen vluchten uit Bali en voegde zich later bij ons in Soerabaja. Daar werd hij
helaas ziek en stierf in 1944.
Theo is toen als 12-jarige jongen gaan werken in een steenfabriek. Op een gegeven ogenblik vond
de Japanse leiding dat er te veel stenen gebroken werden. Als straf moesten alle werknemers uren in
de zon staan op een betonnen vloer. Theo kreeg een zonnesteek en moeder haalde hem weg van de
steenfabriek.
Na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945, als gevolg van de atoombommen, riep de
Indonesische bevolking op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uit van Nederland. Alle
Europeanen werden geïnterneerd.
Er bestonden aan Indonesische zijde verschillende groeperingen, die ook verschillend handelden.
Theo kreeg, omdat wij een Molukse naam hadden, van een groepering een pas waarmee hij het
kamp kon verlaten om boodschappen te doen. Natuurlijk deden ook andere gezinnen een beroep op
hem om ook voor hen boodschappen te doen.
Op een dag werd Theo al lopend naast zijn fiets, vergezeld door een Molukker die aan de
Indonesische zijde vocht, het kamp binnengebracht en aan Mam werd gevraag hoe hij aan een pas
kon komen en zeggen dat hij Molukker was, terwijl hij er niet Moluks uitzag. Moeder antwoordde
toen heel tactisch dat haar Molukse man haar, met haar Europese uiterlijk, had getrouwd en dat de
kinderen op haar leken. Theo moest toch weer met de boze Molukker meekomen, terwijl tijdens die
wandeling om hen heen werd geroepen dat hij maar gedood moest worden. Theo moest voor een
soort rechtbank verschijnen en hield vol dat alle boodschappen voor het eigen gezin waren.
Uiteindelijk mocht hij huiswaarts keren en zijn pas werd verscheurd.
Na 3 maanden in het kamp werden wij door de Engelsen bevrijd en na een verschrikkelijke tocht
naar de haven naar Singapore verscheept.
Al met al Theo is al op jonge leeftijd een grote hulp voor onze Moeder en voor ons geweest.
Dank, Theo dat je ons aan je hand vanuit Kediri in veiligheid hebt gebracht en dat je al zo jong
voor Mam en ons hebt gezorgd. Ik persoonlijk mis je heel erg als broer en kameraad.
Dank,
Ernst Ripassa
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CALIFORNIA CALLING

H

eeee, het is weer zover : Goodbye 2010 en welkom Nieuwjaar
2011 !
Hoe is het jullie vergaan in dit afgelopen jaar? Prettig en leuk
hopen we beiden, zonder te veel soesah en tegenslagen.
Voordat ik m'n broer Ernst me weer hoor toeroepen van " Hé, waar blijft je
copy, Joyce wacht er op ??? ben ik vroeger in de pen geklommen, al in
november. Het jaar 2010 is werkelijk een druk, exciting jaar voor ons
beiden geworden. Vele reizen kunnen maken naast drukke medische
behandelingen in between. Mijn belevenissen begonnen eigenlijk al in de twee laatste weken van
december 2009 , toen ik op spoedreis naar Nederland kwam voor een nodig familiebezoek, nl. voor
m'n oudste broer onder minder prettige omstandigheden.
Ik beloofde in mei weer te komen, dit keer met mijn levenspartner Ellen voor kennismaking.
Helaas was Theo toen al overleden, kort voor zijn 78e verjaardag.
In januari 2010 gingen Ellen en ik 7 dagen op een eerder geplande "Mexican Riviera Cruise" aan
boord van de "Mariner of the Sea", een groot schip met 14 dekken voor circa 2200 passagiers!
WOW! Mijn eerste cruise ever—
Wat een ervaring een varend "hotel" met 9 a 10 liften aanboord, naast een casino, theaters,
zwembaden, gym en spa’s etc. Plus een groot promenadedek met shops en cafeetjes. Gezellig. Het
was twee dagen varen naar Cabo San Lucas, Mexico, een resortplaatsje aan de zuidelijke tip van
Baja California in Mexico--onze eerste stop.
In Cabo namen wij tweeën een kort glassbottomboottochtje langs de kust om enkele unieke
rotsformaties te bewonderen en zeehonden op een rots te zien. Het was wel een woelige trip in een
schommelend klein bootje met ons drieën (incl. onze Mexicaanse gids).
Ellen werd er even benauwd van en wilde a.h.w. uit ons bootje stappen, Moelek dese! Ze kan toch
echt niet over water lopen zoals Jezus!
Naast de overwegend Amerikaanse en Canadese passagiers was er een 40-tal Indo's aan boord, wat
het voor ons wat gezelliger maakte. Enkelen van het bedieningspersoneel waren Indonesiërs, dus:
Bisa bicara bahasa juga (sedikit) ! Er werd genoeg entertainment aangeboden zoals Iceskatingshows, muziek, dansen etc etc.
Ondanks de af en toe onrustige zee konden we nog gezellig dansen, natuurlijk met de nodige
misstappen. Nee, niet dat ik zo'n slechte danseur ben (ooh?!), maar doordat bij een lichte deining de
dansvloer wel eens wegzakte en m'n voet wat zoekend zweefde in midair en maar dribbelen met de
andere voet. Kun je je het voorstellen?
Overall was het een leuke, onvergetelijke cruise.
Hebben nog 2 andere Mexicaanse kustplaatsen bezocht: Mazatlan (bekend om haar export van
Seafood: Lobsters en garnalen) en Puerto Vallarta verderop. Allebei kleurrijke/culturele stadjes.
Gedurende het jaar waren wij beiden wekelijks onder behandeling van een Chiropractor/ holistische
dokter die ons "Electro Magnetic Field" onderzocht en zo kon constateren hoe 'rundown' mijn
lichaam was wegens jarenlange ongezond en onregelmatig buiten eten. Dat had mijn gezondheid
schade aangebracht!
Ik plaste namelijk niet goed en had weinig energie.
Deze dokter vertelde me: Wist je dat je nieren "severely dehydrated" (uitermate uitgedroogd) zijn?
Je moet veel meer drinken, liefst meer dan 4 liter water per dag!” Dat is wat ik nu ook doe, en krijg
vele kruiden (in capsules) om mijn nieren, blaas en galblaas te zuiveren tevens voor m'n schildklier
en zenuwen-Gezondheid is toch maar alles! Wees er dus zuinig op!, is het advies.

5

Gelukkig heb ik gedurende deze maanden vooruitgang gemaakt en hoef nu nog maar eens in de 3
weken te komen.
Dus lui, voor jullie gezondheid----Meer drinken! Proost! Nee, geen Heineken of zo, maar gewoon
WATER. Je gezondheid is toch echt alles.
Medio mei tot medio juni zijn we naar Nederland op vakantie geweest om ons beider families te
ontmoeten, o.a. Ellens jongere zuster en man en schoonzuster en vele neven en nichten en mijn
broers en schoonzusters en even zovele neven en nichten. Een druk programma dus.
Het was druk reizen door Nederland. Gelukkig troffen we niet te veel regens maar wel wat koud
weer.
Op Ernst & Joyce's 50-jarige huwelijksfeest bij dat meertje was het reuze gezellig de Ripassa-clan
te ontmoeten, enkelen voor de eerste keer. That was real nice!
We troffen prachtig zonnig weer op deze bewuste dag, getuige de vele "zonaanbidders" op het
terras buiten.
Ellen kon zich gelukkig prijzen enkele van haar jeugdvrienden/vriendinnen weer te ontmoeten na
zo'n lange tijd bij ons "thuis in Haarlem" en bij hen thuis. Een dagje bootje varen (per fluisterboot)
in Broek op Waterland met haar zus en zwager was iets aparts voor ons.
Beiden heb ik verrast op een fles "Ripassa”-wijn (gauw samen gekocht met broer Ernst)
Zeer goede superbe wijn, zei hij en apprecieerde dat. Heb ik even een goede indruk op hem
gemaakt! Hij is eigenaar van de "VOMAR"-supermarkten in Nederland.
Het was een waar genoegen om op een ander dag kennis te mogen maken met Oom Anton Ripassa
en tante Nel uit Heerenveen bij Ernst en Joyce thuis. Heel aardige mensen, with a good sense of
humor.
Ik geniet altijd van zijn uitgebreide rubrieken in onze 'Waringin'!
Overigens hebben we genoten van enkele familiereünies en van de lekkere Hollandse broodjes en
krentenbollen en kazen en lekkerbekjes...en...en...Hmmmm. ... dat kleine Surinaams/Indonesisch
restaurantje in Haarlem...ooh heerlijk eten.
Na een maandje in Nederland was 't goed weer thuis te komen in Sunny California!
We misten de SMOG, denk ik (hm)
Nou, it sure was a busy year for both of us! Eerst met ons "Herdenkingskoor--15 aug. 1945" op de
National Cemetery of Los Angeles. De consul van Canada deed dit jaar mee met de herdenking van
WO2. We hadden die van Engeland, Australie en Nieuw Zeeland ook uitgenodigd voor dit speciale
65ste jaar, maar ze lieten verstek gaan. (Maybe next year!?)
De pret (the fun times for us) houdt nog niet op:
In september zijn we met een busvol Indo's gezellig naar Las Vegas, Nevada gereisd voor 3 dagen/2
nachten. Je begrijpt natuurlijk wel hoe "riboet" het ging aan boord met bingo spelen, kletsen en de
vele snacks (snoeperijen) die men meegenomen had.
Ja, eten moet er zijn! (Lempers, tapee, fruitschijfjes, kacang, segala-gala). We zijn geen gokkers,
maar genoten van een musicshow en zomaar rondneuzen in ' Sin City'.
Tevens van deze gelegenheid gebruik gemaakt om contact op te nemen met mijn neef Gilroy Freeth
en z'n vader Ben Freeth, die beiden in Henderson Nevada wonen, the town nextdoor.
Nog gezellig ge-breakfast met hen in de Golden Nuggets met veel gelach, remembering times past
in California.
En hun huizen bewonderd in this city.
De eerste kennismaking met Ellen. Deze twee "clickten" meteen met haar. We beloofden hen
spoedig weer op te bezoeken.
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2 maanden erna:(in november): onze East-Caribbean cruise van 7 dagen aan boord van de
'Eurodam' van de Holland-America Line; een groot varend 'hotel', vanuit de haven van Fort
Lauderdale, Florida. Maar eerst natuurlijk gevlogen naar Florida met een 60-tal Indo's (Vele
clubgenoten/kennissen van ons)
Gezellig riboet weer met ons allen aan boord van dit grote schip. Onze eerste stop op het eilandje
Turk & Caicos werd afgelast wegens een orkaan (orkaan Thomas?) die er woedde in die buurt.
Daarvoor in de plaats deden we een klein toeristenplaatsje Samana, in de Dominicaanse Republiek
aan voor een dagje passagieren. We hebben daar met enkele busjes getoerd over het schiereilandje
in het noorden van de Dominicaaanse Republiek en er een kleine plantentuin bezocht.
Ons cruiseschip moest wel ver buiten de haven blijven (ondiepe haven!) en we werden in 'tenders',
dat zijn gemotoriseerde sloepen, aan wal gebracht.
De volgende dag deden we San Juan (hoofdstad) in Puerto Rico aan, waar we een citytour door San
Juan maakten en o.a. de Bacardi Distillery/museum bezochten, de bekende rum factory van Mr.
Bacardi.
De gelegenheid erna voor een 'shopping spree' in een open mall viel in duigen, want een tropische
stortbui verpeste onze 'fun'. Het regende pijpenstelen (it rained cats and dogs zegt men in 't Engels).
Echt, banjir noemen we ’t in het Indonesisch, basah betoel tuan!
Half nat keerden we op ons schip.
Maar de regen weerhield andere passagiers niet om diezelfde avond toch een Flamenco-opvoering
in San Juan bij te wonen.
Na een dagje varen bereikten we in de vroege morgen onze volgende stop ’t eilandje Saint Thomas.
U.S.V.I (U.S.Virgin Islands), maar door zware tropishe regenval werden alle geplande bustoers
door het berglandschap afgelast, adoeh!
Dan maar even passagieren in dit havenstadje. 3 andere cruiseships, waaronder de Noordam, waren
er geankerd, waardoor het krioelde van duizenden toeristen.
De volgende dag bereikten we "Half moon cay" in de Bahamas op een klein privé eilandje van de
Holland-America Line (!) , waar men op een mooi uitgestrekt witte strand heerlijk konden
luieren/zonnebaden en zwemmen in zee. Met onze 'Eurodam' was er ook een ander Nederlands
schip de 'Noordam', dus tweemaal zovele passagiers aanwezig.
Het was prachtig helder en zonnig weer.
Zo'n privé eilandje zou ik ook willen hebben----als raja in eigen domein, aahhh.
Met 'tenders' (sloepen)werden we aan wal gebracht. In een ander baai van dit eilandje kon men
staande in het ondiepe water manta rays (roggen) voeren, vreemd griezelig wel, maar toch ook
avontuurlijk, vind ik.
Wijzelf hebben een 'Glassbottomboat'-trip genomen en genoten zo van de koraalrotsen en kleurrijke
vissen onder ons in het turkooiskleurige water.
Ons verblijf op dit eilandje eindigde "all too soon"!
Onze volgende stop en eindbestemming :homebase van de Eurodam--Fort Lauderdale, Florida.
Aan boord was er veel Indonesisch bedieningspersoneel (mannelijke en vrouwelijke), dus veel
connecties met hun gemaakt, meest jonge mensen uit Java, Sumatra en Bali.
Onze Bahasa goed kunnen ophalen, die met de jaren wel wat verwaarloosd en roestig was
geworden.
Een Ambonees was er die perplex stond toen ik zo'n beetje mee kon zingen met zijn Ambon-liedjes.
Hawellldigg. Oom Ole Sio Sajangee noemde ik hem, was zijn naam vergeten. En dat ik op Bali was
geboren verbaasde enkele van de Balineesjes aan boord.
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Ellen had de grootste pret met al deze jonge mensen, natuurlijk, die haar (de orang putih uit Sungei
Gerong, Sumatra) merkbaar tot hun "Ibu" of "Tante" hadden 'geadopteerd'.
Ze zijn meestal een 6 tot 8 maanden weg van huis en familie, vertelden ze. Dat is lang!
En waren dus blij dat ze met Ibu/Tante connectie konden maken. Vele (email)adressen uitgewisseld
en foto's beloofd. Je ziet wat een prachttijd we hadden. Veel gelachen en gedanst, en shows
bijgewoond.
In de diningroom werden door vele Amerikaanse medepassagiers nog hun verjaardagen gevierd en
werd er door de Indonesische jongens "Happy Birthday" gezongen ala Indonesian: "panjang
umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, sertaaa muuliiaaa! De Indonesische
versie van lang zal hij leven! Met veel applaus erna. Zelfs hun baas, de ‘Maitre de’ zong mee (een
Bulgaar!), hij snapte er wel geen woord van, maar toch maar meezingen 'for the fun of it.'
We kwamen vroeg in de morgen in de haven van Fort Lauderdale, Florida aan en daar we pas later
op de avond terugvlogen naar California werd er voor ons Indo's een bustrip georganiseerd naar
Miami (een stadstoer) en o.a. naar "Little Havana" een wijk waar vele Cubanen wonen, onze
lunchstop .
Lekker even slenteren door hun straatjes. Stopten bij een klein bakkerijtje waar ze waarachtig van
die soort pasteitjes en dergelijke eetbare dingetjes hadden. Hadden we even geboft!
Er was een blanke man achter de toonbank die ons een beetje hielp. We dachten dat-ie een
Amerikaan was, blijkt een Peruaan te zijn en hij sprak ons aan in zuiver Nederlands.
Verbaasd weer. Hij had jaren op Nijenrode (Business Universiteit) in Nederland gestudeerd.
Time is up------and my story too.
Terug naar huis, eerst nog vier uurtjes vliegen naar LAX. Home sweet home.
Dit jaar was echt een druk jaar voor ons, vinden jullie ook niet? In het nieuwe jaar maar rustiger
doen, vinden wijzelf.
Langs deze weg wens ik de hele Ripassa-clan prettige kerstdagen en een gezond en Happy Newyear
2011 toe.
Victor Ripassa en Ellen Vorster
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FOTOBLADEN BIJ CALIFORNIA CALLING
Mexican Riviera

Las Vegas – de Freeths

Ellen, Gilroy, Debbie, Vic

Gilroy, Ellen en Ben

De 'gang’

9

East Caribbean Trip op de Eurodam

Op de kade van St. Thomas met op de achtergrond
de Eurodam

Indonesische picolo aan boord

'Landgenoten' aan boord

Zomaar een waringin in de tuin van de Bacardi Distillery in san Juan
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FAMILIEDAG OP 18 SEPTEMBER 2010 TE AMERSFOORT

D

e familiedag 2010 te Amersfoort was een geslaagde dag!
Er waren 28 Ripassa's samengekomen op deze mooie dag.
Het weer zat helemaal mee. Het was droog en af en toe scheen de zon; gelukkig geen wind
en het was niet echt koud.
Het was een gezellig samenzijn.
Veel gebabbel, onder het genot van een glaasje.
De maaltijd begon volgens traditie Indisch, maar...
Via de gebarbecuede saté ging het over in BBQ!
Dat
was
wel
even
traditie
doorbrekend; maar we hebben van vele maaltijdgenieters, alleen maar positieve geluiden vernomen !

Deze
manier
van
maalijd presenteren was het idee van Quincent en
Melvin. We gaan het eens anders doen dan
gebruikelijk; is misschien ook aantrekkelijker voor de
jeugdigen onder ons.
Met vegetariërs was ook rekening gehouden. Het was
zelfs zo, dat niet-vegetariërs hebben gesmuld van de
niet-vleesproducten en ze vonden het lekker De
inkoopplanning en voorbereidingen voor het
eten pas je gewoon aan, aan de wensen. Je bent
wel iets duurder uit met inkoop, maar wisten
niet, dat het bij niet-vegetariërs ook in de smaak
zou vallen. Een leermomentje voor een
volgende keer.
In de keuken was het een drukte van belang.
Enorm leuk dat mensen spontaan een handje
mee zijn gaan helpen. Voor 28 personen heb je
wel veel werk te doen...
Zowel binnen als buiten werd er gekookt en
gebakken. Een fotoverslag is te zien op onze
site.
Kortom een geweldige dag; doen we nog eens een keertje over...
Kurd Ripassa
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KUMPULAN BIJ KURD, CO EN DE KINDEREN.
eptember de 18de. Eindelijk was het zover. Verwacht tussen 14.30 - 21.00 u in Amersfoort.
Als gast kijk ik niet meer naar het weer. Als gastvrouw altijd, want een stukje “buiten” is met
veel mensen op visite toch mooi meegenomen. Enfin, wij waren de gasten en deed het weer
voor ons er niet toe. We hadden er zin in. Bij aankomst een rondje door de buurt gemaakt en Theo
als stugge roker (en niet-wetend hoe de rookcode is bij Kurd en Co) even flink paffen. Zaterdag in
Amersfoort, rustig, een enkele autowasser en verder niets of niemand. Even wennen.

S

Theo en ik kwamen als eersten binnen en werden allerhartelijkst verwelkomd door de familie
Ripassa, waar de heerlijkste geuren ons al tegemoet kwamen bij de deur en we twee lachende zoons
zagen, die druk doende waren ons die avond van lekkers te voorzien.
Wat gezellig om als eersten te arriveren. Heerlijk een onderonsje met een drankje, maar dat duurde
niet lang, want daar kwam de familie.
Casper en Doortje kwamen zonder ouders, want Wendy was
haar toneelstuk aan het repeteren en dus kwamen pa en ma
later. Ik heb erg veel plezier met Doortje gehad. Verleden jaar
had ze het als brugpieper erg zwaar en ik zie haar nog
zwoegen met mamma in de catering op de familiedag 2009 en
nu een sprankelende, spontane, mooie puber met wie het goed
toeven was.
Dyonne kwam in haar eigen autootje, ook al zonder ouders,
wat gaat de tijd snel….
Ik heb heerlijk kunnen praten met Anton en Nel. Wat fijn dat Joyce (Van der Laak) er ook was,
maar jammer dat Iris niet aanwezig kon zijn. Ik bewaar goede herinneringen aan onze ontmoeting
verleden jaar en heb genoten van haar tekeningen. Theo heeft genoten van de kinderen van Jannie
en Don.
Ik heb de tijd een beetje in de gaten gehouden, maar van Kurd (tenminste dat zei hij) mochten we
nog wel even blijven. Na de fotosessie zijn we na een mooie, harmonieuze dag toch maar
huiswaarts gekeerd. Dankjewel Kurd, Co en kids.
Heel vervelend, dat we spoedig na deze mooie dag te horen kregen van Kurd zelf, dat hij een
ongelukje had gekregen. Hoe vervelend ook voor de familie, ik was blij, dat we zo’n mooie dag
achter de rug hadden. Bedankt familie het was geweldig.
Sabrina

De jonkies: Bryan, Doortje, Rianne, Melvin, Quincent, Dyonne, Casper
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FOTOBLADEN BIJ FAMILIEDAG 2010 – een compilatie

13

14

TOEVAL? BESTAAT DAT?

I

n het afgelopen seizoen, hebben Nel en ik op veel huizen gepast en zijn wij in totaal zestien
weken weggeweest. Erg, hè? Erg leuk trouwens!!

Wij gingen naar Hilversum om in een chique buitenwijk met de eigenaars van een groot huis te
gaan kennismaken. Een zekere familie Van den Berg. Na het huis en de opstallen te hebben
bekeken, ging Nel met mevrouw Van den Berg in een schaduwplekje (het was bloedheet) in de
schitterende tuin zitten praten. Meneer Van den Berg en ik gingen de garage en de schuur in om mij
wegwijs te maken in de beregeningsapparatuur en andere tuinzaken.
Intussen vroeg mevrouw Van den Berg aan Nel waar ik vandaan kwam, gezien mijn niet alledaagse
naam en enigszins getinte uiterlijk. Nel vertelde over mij en dat onze verst traceerbare voorouders
kwamen van het eiland Saparua in de Molukse archipel.
Het bleek dat de voltallige familie Van den Berg twee jaar geleden met vakantie op Saparua was
geweest. Omdat ze een historische band hadden met Saparua.
Even een korte terugblik in de geschiedenis (ook vermeld in De Waringin van 2006).
De VOC had op Saparua een fort, waarvan de inwoners tijdens een opstand allemaal gedood
werden door de opstandelingen, behalve één Hollandse jongen. Deze jongen was het zoontje van de
Hollandse bevelhebber, die werd gevonden door een gewezen slaaf van zijn ouders, Salomo Pattiwaal;

de historie heeft het ook wel over een kebon (tuinman) die zich zijn lot aantrok. Deze persoon vroeg de
leider van de opstandelingen of hij dat “witte varkentje” mocht meenemen.
Hij verzorgde de jongen, maar omdat de gemoederen nog wat verhit waren, werd het kind uiteindelijk weer
overgedragen aan de Hollandse overheid. De familienaam van de jongen was Van den Berg en die heeft hij
als volwassen man uitgebreid met ”van Saparoea”. Zijn officiële naam werd dus Van den Berg van
Saparoea. De lotgevallen van die jongen zijn historisch bewezen en hij ging de geschiedenis in als Het kind
van Saparoea. Vervolgens vertelde onze gastvrouw dat haar man een nakomeling was van het kind van
Saparoea want hun officiële naam was …, jawel Van den Berg van Saparoea!
Allemachtig nog aan toe zeg, zoiets verzin je toch niet??? Toeval? Soms is toeval zo onwaarschijnlijk dat het
bijna ongeloofwaardig is. Enfin, Nel en ik hebben daar drie heerlijke weken doorgebracht in die woonwijk
met de aso-grote huizen en tuinen.
Daarna hebben wij drie mooie weken op een huis gepast in Den Dolder, in de buurt van Zeist en Bilthoven.
Alras ontdekten we een Indonesisch restaurant op tien minuten lopen van “ons huis”, net om de hoek, met de
naam Anak Depok. Daar hebben wij twee keer ècht Indonesisch gegeten. Adoeh, man, lekker ja! Bij de eerste
keer beantwoordde ik het welkomstwoord van het bedienend personeel in de Bahasa Indonesia, waar
verbaasd en verheugd lachend op werd gereageerd. Het personeel was origineel Indonesisch en kwam uit
verschillende delen van Indonesië. Tussen de bedrijven door kwamen ze gauw even een praatje met ons
maken. Dat vonden we heel gezellig. Na de maaltijd gingen we nog even uitbuiken en lekker met de mensen
zitten kletsen. Ook de eigenaar kwam een praatje met ons maken en vertelde waarom het restaurant “Anak
Depok” heette.
Depok is een plaatsje tussen Jakarta en Bogor, de voormalige steden Batavia en Buitenzorg. De grond van
Depok was vroeger eigendom van een grootgrondbezitter, die de grond naliet aan de mensen die voor hem
werkten, op één voorwaarde: dat ze zich zouden bekeren tot het Christendom. De eerste Depokkers hebben
daarom Christelijke namen, afgeleid van namen uit de Bijbel.
De eerste eigenaresse van het restaurant was een Depokse, een kind van Depok. Trouwens het verhaal gaat
dat de naam Depok een afkorting is van De Eerste Protestantse Overzeese Kristengemeente. Dit is niet de

oorspronkelijke betekenis, daar de naam Depok reeds bestond voordat er van een christelijke
gemeenschap sprake was. De eigenlijke betekenis van Depok is: ‘Verblijfplaats van iemand die in
afzondering leeft’.
De omgeving van Den Dolder hebben wij intensief afgestroopt, door alles goed te bekijken en veel
te wandelen. Ook daar grote landgoederen met bijbehorende aso-grote villa’s in een schitterende
natuur.
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Zo gingen we ook op bezoek bij een bridge-vriendin van Nel die van Heerenveen naar Bilthoven
was verhuisd. Zij gaf ons de raad eens in de Dorpstaat goed om ons heen te kijken, want daar was
voor ons een heel leuke verrassing te zien. Die verrassing vonden we in de vorm van een Italiaans
restaurant met op de gevel hun naam RIPASSA in grote koeienletters nog wel. Deze naam verwees
naar de Ripassa-wijn die ze daar serveren, de zware
Valpolicella-wijn uit de regio Garda, die Joyce en Ernst
wel eens voor ons hadden meegenomen.
In de Italiaanse wijnbouw betekent “ripassa” dat de wijn
dubbel gegist is, vandaar dat die wijn zo zwaar is. Die
dubbele gisting heb ik ervaren na het drinken van drie
glazen, waardoor ik me vreemd ging gedragen en rare
dingen ging zeggen. Een vriend van me beweerde dat het
Italiaanse “ripassa” niet dubbel gegist betekent, maar
dubbel geschift. Hierop verzocht ik hem dringend ons
huis te verlaten, want zijn jas lag al buiten op straat!
Geintje natuurlijk.
Iemand met wie ik kennismaakte zei: “Ripassa? Dat is
een heel goede wijn, maar wel prijzig.”
“Dat moet ook”, zei ik, “want anders kan ik er geen
Mercedes
op
nahouden.”
Alle gekheid op
een (saté)stokje, als je je naam zo breed uitgemeten op een
gevel ziet staan, geloof je je ogen niet meer. Toeval? Soms
is toeval zo onwaarschijnlijk dat het bijna ongeloofwaardig
is! Wij zijn maar niet in dat restaurant gaan eten, omdat de
aangeplakte menuprijzen een overtreffende weer-spiegeling
waren van de Valpolicella Ripassa-wijnprijs!
Bij het oppassen van huizen bezoek je vele uithoeken van
Nederland en maak je leuke dingen mee!
Je treft een scala van mensen, maar die ontmoetingen met
de plaatselijke “inboorlingen” zijn ook héél erg leuk! Ze
weten veel te vertellen over de directe omgeving en de
historische feiten van de omgeving. Wij zien nu al uit naar
het nieuwe “oppasseizoen”. Wij weten nu al dat in april
2011 er een Zaans huis op ons wacht in Wormer!!!
Anton Ripassa
ROBBER SYMPHONY
Rompelt een rover
ooit U over,
futsel dan terstond
zijn pistool hem ont.

En streeft het heer
U dan nog weer,
zeef hem dan
door d’hersenpan

Uit: Rollicky Rhymes in Dutch and double Dutch van John O’Mill
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BRIEF VAN DOORTJE

I

n 2010 is er veel gebeurd, zo veel dat ik het niet eens allemaal meer weet. Liefde, overlijden,
verdriet, geboorten, ja zo kan ik wel heel lang doorgaan, maar ik ben niet zo sentimenteel.

Ehm.. even denken.. ik heb vorig jaar een beugel gekregen. Een slotjesbeugel!
Hoe durven die mensen zo’n ijzeren, prikkend, strak zittend, lelijk ding in mijn mond te doen. De
orthodontiepraktijk waar ik zit bestaat uit één man (meneer Muller) en voor de rest alleen maar
assistentes en stagiaires. Ik kreeg mijn beugel dus en ik heb drie kwartier zitten wachten op de
vrouw die mij zou behandelen, omdat ze in de file stond. Toen hing ze ook nog boven mijn hoofd
met zo’n vieze rokerslucht. Toen de beugel erin zat, deed het eerst niet eens zo’n pijn. Maar toen ik
later in de pauze een broodje wilde eten kreeg ik echt een probleem. Ik ben namelijk nogal een eter,
maar ja wat kun je eten als het bij elke hap voelt alsof je tanden eruit gerukt worden. Als ik ooit bij
u eet kunt u beter ook geen spinazie presenteren. Puur voor uw eigen belang.
27 december ben ik met een van mijn beste vriendinnen naar een geweldige
paardenshow geweest, Apassionata genaamd. Het was echt geweldig, je wist
niet waar je kijken moest. In de pauze kon je sms’en om een backstagerondleiding te krijgen door de stallen. En ja, je weet hoe Indo’s zijn hè? Altijd
maar gokken. Mijn opa kreeg bijv. een december-kraskalender van ons en die
kon niet wachten dus die heeft hem een paar dagen later helemaal
opengescheurd met die van oma erbij. Hahaha, gekke opa toch! Maar ik dwaal
af.. Ik heb twee sms’jes gestuurd en mijn vriendin ook, en je raadt het al,
natuurlijk niks gewonnen.
School is zoals altijd supersaai. Het lijkt wel alsof de leraren een wedstrijd
houden wie de saaiste lessen kan geven. Er vallen elke week in ieder geval zes mensen in slaap in
een van de lessen. Gelukkig zie ik bij reünies en verjaardagen Sabrina af en toe nog die mij dan
weer moed inspreekt. Dank je Sabrina!
Maar de leraren pesten hoort er gewoon bij ;-)
Doortje

Casper Benschop
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ODE AAN OPA

V

orig jaar, toen Opa nog leefde, gaf Mitchell aan dat hij graag de naam Ripassa wilde
dragen. We hebben afgesproken dit voor hem uit te zoeken en dan zou hij het voor z'n
verjaardag krijgen (12 januari). Toen we aan opa vertelden dat Mitchell graag StensRipassa wilde gaan heten, was Opa apetrots!
Na navraag bij de gemeente en op de site, bleek dat het niet mogelijk was. Mitchell kon de naam
Ripassa alleen dragen, als ouders gescheiden zouden zijn en vader al tijden niet meer in beeld
was/disfunctioneerde; helaas dus. Dit laatste hebben we Opa niet verteld...
Toen overleed Opa op 3 maart jl.....
Mitchell wilde nog steeds Opa's naam dragen en als het kon nu letterlijk....
Op 3 april jl., precies een maand na het overlijden van Opa heeft Mitchell Opa's naam op z'n
wervelkolom laten tatoeëren.
Vol trots loopt Mitchell nu met RIPASSA op z'n rug. Zoals jullie kunnen zien is het erg mooi
geworden!

Tamara Stens-Ripassa

Casper Benschop
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EEN RUSTPUNTJE VOOR OMA

Z

omaar een woensdag. Laten we woensdag 3 november nemen. Samen met mijn collega, 2
vrijwilligers, 3 Marokkaanse moeders en 34 opgewonden leerlingen gaan we op ons eerste
scholenbezoek aan: het Stanislascollege. Een college dat van Praktijkonderwijs tot VWO+
loopt. Zo’n scholenbezoek is niets meer of minder dan een reclame van de school om leerlingen te
werven en de groep “achters” kijken verwachtingsvol naar zo’n dag (er volgen nog meerdere hoor)
uit.
Ik ben de coördinator, zorg voor de contacten, de buskaarten en het goede verloop van zo’n dag.

Eerst hoort iedereen om 8.00u aanwezig te zijn. En denk je nu echt dat iedereen er is? Ik ben altijd
blij, dat ik 20 minuten eerder als vertrektijd aangeef, zodat ik het moment van rode vlekken in mijn
nek tot de dag van heden heb kunnen vermijden.
Het goot. Voor negenen mag je met zo’n grote groep op een reductiekaart niet de bus in, maar
proberen kost geen geld. En ja het lukte hoor. De buitenlandse chauffeur had niet de moed ons met
34 allochtoontjes in de druipende regen te laten staan. Overdreven aardig ben ik dan altijd en met
een hart vol dankbaarheid. Ik loop altijd voorop, daar ik snel loop en geen gaten in de groep wil
hebben. Mijn twee mannelijke begeleiders krijgen zo hun instructie en ik mag niet klagen het ging
voortreffelijk.
Bij aankomst zie je de leerlingen en de moeders al iets kleiner worden. Jullie weten toch wel het
verschil tussen Basis Onderwijs en Voortgezet Onderwijs?
(Vraag het anders maar aan Doortje). Al die grote knullen en meiden, die met een smalende blik
naar de kinderen kijken van: jullie beurt komt nog wel.
Enfin, bij het College werden we met alle andere groepen 8 toegesproken door de rector en daarna
door twee lieve brugklassers verder begeleid.
Jassen werden in een klas gedeponeerd met de deur op slot en ja hoor we mochten/moesten over
een hoge bok springen om zacht op een mat te landen, geholpen door twee gymmeesters. Dit
symboliseerde de sprong van BO (basisonderwijs) naar VO (voortgezet onderwijs).
Ik bleef ergens met mijn buik op de bok hangen, maar dat mocht de pret niet drukken.
Ik splitste de grote groep in tweeën om verder mee te gaan naar de lessen. We kregen drie lessen
aangeboden en de kinderen mochten alles vragen. De moeders waarvan twee hun oudste kind naar
het VO brachten vonden het erg spannend en ik zei hun, toch goed te begrijpen hoe zwaar het is
voor de kinderen als ze deze overgang maakten. Ze waren zeer begripvol en konden het nu zelf ook
eens aanvoelen.
In de pauze was er een zeer druk gedeelte waarin de kinderen uitgenodigd werden met de disco mee
te doen of deel te nemen aan een spel. Ook kwam er een gezellig drankje aan.
Als je 34 leerlingen vrij laat in een grote, overvolle gymzaal, moet je verdomd goed opletten, daar
niet iedereen zoveel vrijheid aan kan. Ik heb ze goed geïnstrueerd van tevoren, dus het verliep
feestelijk en zeer aangenaam. Na de laatste les weer met ons 41-en de bus in. En dan van de
moeders te horen krijgen, dat ze niet verwacht hadden, dat de kinderen zich zo netjes zouden
gedragen in de bus. Wat waren mijn collega en ik trots.
Aangekomen op school een handje en een blij: “Tot morgen”. De drie moeders en de twee
vrijwilligers bedankten ons voor het minischoolreisje en ik was gelukkig.
Hierna hadden we nog een vergadering van een uur (waar gaat het over?).
En dan een boterham en snel fietsen naar Scheveningen, waar Theo al heerlijk met kleinzoon
(woensdag is opa- en omadag) aan de pannenkoeken zit en ook nog eens achter de computer. Ik
geef ze beiden een dikke knuffel en krijg een snelle kop koffie van manlief.
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Vervolgens goed flossen en tanden poetsen, want om kwart voor 4 staat er een controle van de
tandarts op me te wachten. Weer een knuffel, de auto in met heerlijke Listerinesmaak in mijn mond,
maar helaas kom ik onmiddellijk vast te zitten in een file op Scheveningen. Ga naar huis en ruil snel
mijn auto in tegen een fiets en kom buiten adem ( het stormde en regende) om tien over half 4 bij de
tandarts aan, waar ik onmiddellijk aan de beurt ben.
PPPPFFFFTTTTT….heerlijk een half uurtje rust bij de tandarts voor de moderne oma.
Wat fijn, dat er tandartsen zijn.
Sabrina

Rustpuntje???

DE ONDERBROEK
Een onderbroek,, hoog aan de lijn
hing te klapperen van de gein.
Lekker wapperen in de wind
is wat zo’n broek geweldig vindt.
Het is ook wat om alle dagen
verplicht ’t kruis te moeten dragen
en man en maagd en ouwe vrouwen
de bolle bipsen warm te houwen.
Uit: Rollicky Rhymes in Dutch and double Dutch van John O’Mill
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LIEFDEVOL 2011!

I

k heb eens een film gezien waarin een man keer op keer op dezelfde
datum wakker werd en deze datum keer op keer weer moest
beleven, The Groundhog Day. Elke keer als hij wakker werd, was
het 2 februari van hetzelfde jaar en werd hij gewekt met hetzelfde
liedje op de wekkerradio, dat steeds op exact hetzelfde punt begon en
keek hij weer aan tegen een 2e februari in het besef dat het de zoveelste
keer was dat hij deze dag moest beleven. Hij was de enige die zich
hiervan bewust was, voor alle andere mensen om hem heen was het een
nieuwe datum, volgend op de 1e februari, voorafgaand aan de 3e
februari, een speciale dag bovendien, the Groundhog Day. De
gebeurtenissen en plaats waren steeds hetzelfde, alleen de manier
waarop de hoofdpersoon ermee omging kon variëren. Hij kon zich onbeschoft gedragen, onaardig,
zelfs een eind aan zijn leven maken, de volgende ochtend zou hij toch steeds weer wakker worden
met hetzelfde liedje, met dezelfde dag in het vooruitzicht. De grote verandering kwam toen de
liefde in het spel kwam, niet alleen voor een mooie vrouw, maar voor de wereld in zijn
algemeenheid. Door zijn voorkennis van de loop der dingen was hij in staat mensenlevens te
redden, er te zijn op het moment waarop een groepje oude dames hulp nodig had, op het moment
waarop iemand zich verslikte en met de greep van Heimlich van de verstikkingsdood gered kon
worden. De mensen reageerden op hem, hij werd gewaardeerd, was de held, er werd van hem
gehouden.
De volgende dag werd hij wakker met naast zich de mooie vrouw, het liedje van de wekkerradio
was weliswaar hetzelfde, maar begon op een ander moment en het was 3 februari.
Ik heb hiervan begrepen dat het niet de dingen zijn die je leven bepalen, maar de manier waarop je
ermee omgaat. Sta je toe dat de liefde een rol gaat spelen, dan heeft je leven zin en mag het verder
gaan. Zo niet, dan kun je net zo goed stoppen.
Voor mijn man Kees is de moraal van dit verhaal dat je elke dag de kans krijgt om iets van je leven
te maken. Ook mooi.
Waarom komt dit verhaal in mijn hoofd op? Gewoon, omdat we alweer aan het begin van een
nieuw jaar staan, het vorige is omgevlogen. Weer heb ik geen schriftje aangelegd met leuke
anekdotes voor in de Waringin, waaruit ik dan voor de jaarlijkse editie zou kunnen putten. Er is veel
gebeurd, ik wil er geen moeite mee hebben dat de jaren vliegen. Als ik naar mijn kinderen kijk, is
het helemaal verschrikkelijk. Vijftien en dertien zijn ze nu en ik weet toch zeker dat ze gisteren, nou
laat het eergisteren zijn, nog maar kleutertjes waren. Casper heeft het er al over dat hij binnenkort
(nou ja, nog een paar jaar, maar ik weet inmiddels dat ik net zo goed binnenkort kan zeggen) het
huis uit gaat. Doortje was er vroeger altijd van overtuigd dat ze dat al op haar veertiende zou doen.
Nou, daar zullen we niet mee akkoord gaan, maar een paar jaar erbij en het is zover.
Het wordt tijd dat ik tot een positief einde van dit stukje kom. Laat ik het zo zeggen: mijn doel is
om ervoor te zorgen dat ik straks – en straks is er zo – kan terugkijken op een leven waarin veel
liefde heeft geheerst, over en weer. Het afgelopen jaar hebben Kees en ik de gouden huwelijken
mogen meevieren van onze ouders en schoonouders. Zelf zijn we ook al bijna 23 jaar samen. Van
liefde hebben we wel kaas gegeten, door dik en dun, in voor- en tegenspoed.
Het is de liefde die onze wereld moet redden, die gouden randjes breit om vriendschappen, die de
relatie tussen mensen op het erepodium plaatst.
Ik wens al mijn familieleden een liefdevol jaar, een liefdevol leven toe.
Wendy Ripassa
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25 MEI 2010
ERNST EN JOYCE 50 JAAR GETROUWD

H

et was een prachtige zonnige dag, die 25e mei. Voorlopig de laatste, zo zou blijken. De
volgende dag was het weer opnieuw om te huilen.

We vierden het feest in de kantine van jachthaven Onklaar Anker in
Amsterdam. Gewoon, een gezellig feest met niet al te veel
genodigden. Maar desalniettemin een geslaagd feest. Georganiseerd
door onze kinderen en kleinkinderen. Die hebben ons verrast met
allerlei lieve dingen, zoals een familiegroepsfoto op doek, een
verzamelboek van allerlei binnengekomen reacties op hun verzoek
aan de genodigden om herinneringen aan hun contacten met ons op
te sturen.
De familie was helaas door omstandigheden niet optimaal
vertegenwoordigd, maar Vic en Ellen (hier met vakantie uit
California) waren aanwezig, net zoals Don en Jannie, mijn zus
Sietske en haar man Harry, mijn nicht Glem met haar zoon Ed,
Kurd en Co verrasten ons met hun komst, tante Guusje was met Jeff
en Debby meegekomen, onze alleroudste vriendin Jopie van Leijen
was er met haar nicht Monique en nog veel meer dierbare vrienden en bekenden toonden hun
belangstelling. Helaas waren Sabrina en Theo net te laat voor de groepsfoto, maar ze waren er wel!
Bedankt lieve mensen voor de moeite die jullie hebben genomen.
De familie uit Haaksbergen moest om begrijpelijke redenen verstek laten gaan. Zo kort na het
overlijden van Theo konden ze het niet opbrengen om bij ons feest aanwezig te zijn. Des te
verdrietiger was het feit dat eigenlijk een week na ons feest, Theo en Floor hun 50-jarig jubileum
gevierd zouden hebben.
De kinderen en kleinkinderen hebben ons verrast met diverse mooie cadeaus en een ‘serenade’.
Er was gezorgd voor taart met onze bruiloftsfoto’s erop. We kregen een prachtige groepsfoto op
doek van kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Er was een duo dat muziek maakte,
(kennissen van Wendy). er werden foto’s gemaakt door André (vriend van Wendy en Kees) en later
kwam Kurd als aanvullend fotograaf, zodat we nu kunnen kiezen uit een enorm aantal foto’s als
herinnering aan deze heugelijke dag.
Het overdonderde ons wel een beetje, zoveel was er voor ons georganiseerd. Zelf zijn we niet echt
figuren voor grote feesten en partijen. Maar wat vonden we dit allemaal leuk.
Van de inhoud van de envelopjes, zoals op de uitnodiging als suggestie werd gezet, hebben wij
enkele privé-projectjes op Bali extra kunnen steunen.
Een van de cadeaus van de kinderen was een dagje Giethoorn met als afsluiting een Indisch buffet
in Taman Indonesia in Kallenkote op 5 juni. Wel een uithoek, maar de kleinkinderen hebben
genoten van de onbekende dieren in dit klein dierentuintje. De sfeer was geweldig. Wederom was
het een prachtige dag met daaropvolgend een periode van slecht weer. De weergoden zijn ons
inderdaad zeer gunstig gestemd geweest op beide feestdagen.
Kortom, we kunnen terugkijken op een prachtig feest en gaan welgemoed op naar de volgende
mijlpaal!
Ernst en Joyce
Meer foto’s staan op onze familiesite!
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Dit artikel is tot stand gekomen door her en der informatie in te
winnen en op te zoeken. Deze informatie is met eigen
teksten
aaneen-gesmeed
tot
een
alleszins
aanvaardbaar verhaal, dat de natuurlijke feiten
geen geweld aandoet.
Anton Ripassa

B

egin maart, zodra wij de eerste kieviten speels hun buitel- en kantelvluchten zien uitvoeren,
wint de buitenmens het meestal van de binnenzitter. Dan treffen wij ons zelf even later toch
met de kijker en notitieblok in het veld aan. “Stuntvliegers” noemen Nel en ik die dartele

vogels.
Als blijk van goedkeuring geven de kieviten onmiddellijk een
slowmotion-vliegen met trage diepe vleugelslag en
poten, overgaand in een buitelende vlucht.
Met deze zangvluchten wordt meteen het eigen gebied
afgebakend.
Misschien is die show ook wel bedoeld om passerende vrouwtjes het
binnen te lokken. Mannetjes worden in ieder geval zonder
pardon weggejaagd. Zo ook een eenzame fazant die wij als
een duveltje uit de doos steeds weer vanuit het gras zagen
opspringen naar een op hem duikende kievit.
Ook is het boeiend te zien hoe de kieviten,
kraaien, eksters, reigers en roofvogels uit hun
gebied verjagen. Een wolk luidschreeuwende
grutto’s en tureluurs die boven één plek in het
veld hangen, terwijl kievieten op die plek
duikvluchten uitvoeren, is meestal een aanwijzing dat daar een kat in het veld sluipt. Of
wellicht een wezel of een hermelijn. Paniek alom!!

demonstratie
hangende

gebied

In het algemeen weet de kievit zich goed te weren. Komen schapen of koeien te dicht bij het nest of
de jongen, dan gaat hij rechtop staan met wijduitstaande vleugels, zodat het zwartwitcontrast
optimaal uitkomt. Deze intimidatie werkt uitstekend als afleidingsmanoeuvre.
Ook door de onbarmhartige stormen die langs de Waddenkust razen, laat de kievit zich niet uit het
veld slaan. Diep voorovergebogen zit hij dan met de borst bijna tegen de grond gedrukt, zodat de
wind hem alleen nog maar vaster aandrukt en niet kan wegblazen.
Geen wonder dat wij op deze fascinerende vogel nooit uitgekeken raken.
Voor de kievit laten wij graag onze andere bezigheden even voor wat ze zijn. Trouwens zonder
veldwaarnemingen geen verhaaltjes en tekeningen. De buitenmens in ons heeft dan óók beide
handen nodig: om de kijker vast te houden en om aantekeningen te maken.
Anton Ripassa
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PRINSJESDAG 2010

V

oor de grote vakantie inviteerde het Tweede Kamerlid Pierre Heijnen me om als gast mee te
gaan luisteren naar de troonrede van de koningin op Prinsjesdag. Als juf op een basisschool
in den Haag heb je vrij op Prinsjesdag. Ik had nog geen plannen en zei enthousiast JA.
Prinsjesdag valt altijd op de derde dinsdag van september. September 21 zou de dag zijn, toevallig
de eerste dag van de herfst.
Twee weken voor deze datum druk gemaild met de secretaresse van P.H. en ik genoot al bij het
kiezen van het hoedje, dat ik zou dragen. Ik ben gek op grote hoeden. Een gelegenheid om zoiets te
dragen wilde ik niet voorbij laten gaan. Maar ja, al mocht Theo niet mee, hij ziet me graag met zo’n
dophoedje, dus ja hoor dat kleine hoedje opgezet. Het was een prachtige dag. Daar ik geen eregast,
maar een gast was, hoorde de kleding bescheiden te zijn (hmhm).
’s Ochtends bracht Theo me weg, beiden op ons fietsje. Hij maakte een foto van mij voor de
Tweede Kamer. Theo gaf me een dikke kus en wenste me veel plezier, want hij mocht immers niet
mee.

Bij binnenkomst werd ik zwaar gescreend, moest ook een geldig legitimatiebewijs bij me hebben en
de officiële uitnodiging. Bij de receptie was het erg druk en zag ik ministers en Kamerleden
binnenkomen. De dames met geweldige hoeden en de heren in kreukvrije pakken. De secretaresse
werd opgepiept en ik mocht bij haar op haar kamer een bakkie drinken en wachten op mijn
gastheer, die een oecumenische dienst bijwoonde, die vooraf gaat aan het feestelijke Haagse
gebeuren. Bij zijn terugkomst informeerde hij me over de gang van zaken. “We mogen maar een
gast uitnodigen, we gaan eerst in onze “koffiekamer” koffie drinken, daarna gaan we naar de
Ridderzaal.”
Dan zal hij me naar mijn plekje brengen en gaat hij bij de andere Kamerleden zitten. Iedereen zit bij
elkaar, de ambassadeurs, de Kamerleden, de genodigden. Dan is het wachten op de koningin met
haar gevolg, die door anderen begeleid worden, waaronder G. Verbeet (de voorzitter van de tweede
kamer).
Spannend allemaal. We gaan beginnen. In de koffiekamer is het studentikoos gezellig. P.H. stelt me
voor aan Job Cohen, aan Plassterk, aan Mariëtte Hamer en aan Nebahat Albayrak. We drinken
koffie en na de koffie een vrolijke speech van Job Cohen, staande op een stoel om ons allen veel
plezier te wensen. “De troonrede zal nu niet veel voorstellen”, meldt hij, “maar we maken er een
echt Haags feestje van.” Er worden grapjes gemaakt en hij plaagt G. Verbeet.
Op de vraag aan haar, waarom zij geen hoedje draagt, zegt zij: “Ik ben de gastvrouw (zij zal de
koningin begeleiden) en een gastvrouw draagt in haar eigen huis geen hoed.”
Mariëtte Hamer vertelt ons de code van het hoedje dragen. Heb je een hoed op, dan houd die op.
Om 1500u, na het aanbieden van het koffertje moet de hoed af, want dan zijn we allemaal weer
gelijk!!!!!” Weer wat geleerd.
Na de koffie gaan we naar de Ridderzaal. Nu mag ik als VIP aan de andere kant van het hek lopen,
word weer gescreend en mijn gastheer ook. Hij brengt me naar mijn stoel. Rij 10 vanaf the Queen.
Leuk hoor. Mensen om me heen, die net als ik een gast of partner zijn van een van die pipo’s. Enfin,
dat worden aangename kennismakingen.
De kern van het gebeuren is natuurlijk de troonrede.
Na de troonrede, een mooi muziekje van ons Residentieorkest. Een van de huisregels, je mag de
Ridderzaal pas verlaten als het koninklijk gezelschap weg is.
Na de Troonrede van the Queen en het vertrek van het koninklijk gezelschap mogen we ons weer
bewegen. Per groep mag je de Ridderzaal verlaten. Eerst de koningin, dan de ambassadeurs, dan….
En daarna…..

24

Wij waren aan de beurt. Camera’s op je gericht mensen achter hekken. Geweldig. Mijn gastheer
stond al op me te wachten en nodigde me uit voor een lunch in de Tweede Kamer aan de PVDAtafel. Enig een lange tafel met allemaal mensen van de PVDA. Ik werd aan mensen voorgesteld.
Aan een andere tafel zag ik Geert Wilders zitten met zijn gevolg. Ik zou het best leuk vinden om
met hem op een fotootje te staan, maar in het gezelschap waarin ik me bevond durfde ik niet naar
een andere tafel te gaan. Dat is not done.
Na de mooie lunch werd ik meegevraagd voor wat andere onduidelijke zaken, maar ik vond het wel
weer genoeg. Ik had thuis voorlopig voldoende te vertellen en wilde mijn badge eigenlijk ook wel
weer afdoen. Na een hartelijk afscheid en een dik dankjewel van mijn kant aan mijn gastheer ging
ik met mijn hoedje in een plastic tasje weer naar Scheveningen terug.
Bij het naar buiten gaan een druk, warm, feestelijk Den Haag. Ik was weer anoniem en fietste met
een heerlijk gevoel naar huis.
Bij thuiskomst schoentjes van Jan Jansen uit, hoedje in de kast en met manlief buiten op het
dakterras een heerlijk wijntje gebruiken.
Ja hoor. ’s Avonds de eerste: Was jij dat in Boulevard? Daarna weer een telefoontje: Was jij dat nu
echt?
Verschillende telefoontjes volgen.
Verschillende sms’jes volgen.
Een week lang roem, tijdelijke roem.
Heerlijk.
Sabrina

uitnodiging
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zaalindeling

FOTOBLAD BIJ PRINSJESDAG 2010
Hoedje op en klaar voor de
zitting!

Met gastheer Pierre Heijnen
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LITERAIRE AANRADERS

H

et afgelopen jaar heb ik 2 familiegeschiedenissen gelezen die mij persoonlijk aanspraken:
‘De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is’ van Judith Uyterlinde en ‘Asta’s Ogen’ van
Eveline Stoel.

Het boek van Judith spreekt mij natuurlijk aan omdat ik Judith en veel van
de beschreven familieleden ken. Het verhaalt over de geschiedenis van
Judiths Joodse familie van moeders zijde, gecombineerd met haar
persoonlijke ervaringen met de adoptie van haar eerste dochter Luisa.
Een parallel in de verhalen was het feit dat veel kinderen in haar familie, en
zo dus ook haar dochter (dochters inmiddels) door omstandigheden moesten
opgroeien bij vrouwen die niet hun biologische moeder waren/zijn.
Het boek is ontstaan vanuit Judiths besef dat ze maar weinig van haar
moeders familie wist, juist op het moment waarop de adoptieprocedure van
start ging en familievragen een issue werden. Bovendien werd er in dat jaar
1997, een tumor in het hoofd van haar moeder geconstateerd en ook het idee
dat haar moeder dood kon gaan en geen verhalen zou nalaten, speelde een
rol in de informatiehonger die begon te knorren. Ook haar moeder leek zich
bewust van het risico haar verhalen niet meer op een normale manier aan haar kinderen door te
kunnen geven. Op de avond voor haar operatie gaf zij Judith een doos met brieven die haar moeder
Betje Bloemendal tijdens de Tweede Wereldoorlog had geschreven.
Betje was door de Duitsers gevangen genomen en bracht de zwangerschap van haar derde kind in
gevangenschap door in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Haar twee oudste kinderen stonden
soms buiten om een glimp van hun moeder aan het raam te kunnen opvangen. Na de bevalling
werden moeder en kind op transport gezet naar Westerbork. Het kind kon worden gered, Betje is
zoals veel andere familieleden in een concentratiekamp om het leven gekomen.
Met Judith en haar man Frank, haar dochters, èn haar moeder gaat het goed.
De andere familiegeschiedenis, ‘Asta’s Ogen’, is geschreven door Eveline
Stoel. Zij is de partner van een kleinkind van Asta Hoyer en heeft haar
journalistieke en schrijverstalenten ingezet om de geschiedenis van de
familie Hoyer vanaf de laatste koloniale jaren in Nederlands-Indië tot heden
te beschrijven.
Asta wordt neergezet als ‘het hoofd van een Indische familie die in haar
eentje acht kinderen grootbracht en een natuurlijke autoriteit uitstraalt:
‘Marlon Brando in een bloemetjesjurk’. Vanaf het moment dat Eveline Stoel
Asta’s familiekring betreedt, als vriendin van een van haar vele
kleinkinderen, is zij door haar gefascineerd. Hoe zag Asta’s leven in Indië
eruit? Wat is er precies met haar man gebeurd? Hoe lukte het de familie te
aarden in het Brabantse Oss? En waarom wil niemand terug naar Indonesië,
als was het maar voor een vakantie? Als Stoel vragen stelt, stuit ze op het
spreekwoordelijke ‘Indische zwijgen’. Pas na jaren krijgt ze meer details te horen. Gecombineerd
met haar eigen onderzoek vallen de puzzelstukjes op hun plaats.’
Persoonlijk heeft dit boek me heel veel historisch inzicht gegeven in de maatschappelijke context en
gebeurtenissen waarin mijn familie en hun tijdgenoten zijn opgegroeid. Maar ook de gevaren en
dreigingen waarmee ze in die laatste jaren zijn geconfronteerd en die geen andere keus lieten dan
naar het onbekende vaderland te vertrekken zijn levendig beschreven, evenals de ‘gastvrijheid’
waarmee ze in Nederland, dat zelf nog volop in de traumaverwerking en wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog zat, zijn ontvangen.
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En de manier waarop deze families hun bestaan hebben opgebouwd, stoer en dapper, niet klagend
maar dragend. Ik ben blij dat dit boek geschreven is.
Beide boeken kan ik mijn familieleden van harte aanbevelen.
Wendy Ripassa
-o-o-o-

Uit: Standplaats Jakarta
Column uit de Leeuwarder Courant
HET JAMU-VROUWTJE
Ze staat iedere dag tegen een uur of vijf voor mijn huis. Het kruidenvrouwtje.
In een mooie sarong en kabaja. Haar haren samengebonden in een ouderwets Indonesisch knotje.
Op haar rug een enorme rieten mand met plastic flessen. De inhoud varieert van donkergeel tot
ondefinieerbaar kleurloos. In haar hand een plastic blauw emmertje, waarin kleine glaasjes zitten,
voor de medicinale drankjes.
De beloftes van het medicijnvrouwtje zijn groot: van ongesteld zijn zonder pijn, tot gewichtsverlies
en fantastisch seksverkeer. Van een mooie witte huid en glanzende haren tot een goede adem. Voor
ieder pijntje een drankje, een jamu.
De drankjes maakt ze in haar kleine huisje. Op het houtvuur een enorme pan, waar een dikke
rookwolk boven hangt. In het water in de pan gaan koenjit, gember, citroengras en andere kruiden.
En geheime ingrediënten.
De jamu-vrouw is niet gek natuurlijk, de exacte samenstelling geeft ze niet prijs.
Haar drankjes vinden gretig aftrek. Zelf heb ik ook ooit een jamu genomen, om af te vallen. Een
vriendin zwoer erbij. Onder het mom van “baat het net het schaadt ook niet”, waagde ik het erop.
Het drankje had een donkerbruine kleur en werd aangelengd met water uit een fles.
Ik moest eerst een drankje snel achteroverslaan en kreeg direct een ander drankje om er de bittere
smaak mee weg te spoelen.
Vervolgens kreeg ik hartkloppingen, voelde me misselijk en had diarree.
Veel at ik die avond niet. Dus het hielp wel.
Veel mensen drinken iedere dag een jamu, bang als ze zijn ernstig ziek te worden als ze het niet
doen. Of om enorm in lichaamsomvang toe te nemen. Of om nooit meer geslachtsverkeer te hebben.
Maar gezien de onbestemde ingrediënten weer niemand eigenlijk wat hij/zij slikt.
Er is geen keuringsdienst van waren die de medicinale drankjes controleert.
Ook voor kinderen zijn er speciale drankjes. Om beter te slapen en om de eetlust te bevorderen. Het
kruidenvrouwtje heeft aan mijn kindermeisje een goede klant. Iedere dag koopt zij een jamu, voor
haarzelf. Ooit heeft ze wel geprobeerd er mijn kinderen een te geven, maar dat zag ik niet zitten.
Vandaag is mijn babysitter al naar huis, ik sta in de keuken en gebaar naar de jamu-vrouw dat ze
door kan lopen. Ze glimlacht, naar mij, denk ik. Dan zie ik plotseling mijn vierjarig zoontje tussen
de spijlen van het hek kruipen. Schijnbaar als een vaste klant drinkt mijn zoontje het goedje op. Ik
ren naar buiten. Net te laat, het glaasje is leeg. De vrouw vraagt 20 cent aan mij voor de jamu en
beantwoordt mijn paniek met een glimlach. Mijn zoontje kijkt mij geruststellend aan en mompelt
iets van “bijna iedere dag” en “gezond voor mij”.
Ingezonden door Anton Ripassa
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TAAL-RIJM
Opgedragen aan den vreemdeling, die Hollandsch leert
O, vreemdeling, die onze taal bestudeert,
Lees verder. Ik wed dat mijn Rijm je wat leert.
‘k Hoop niet, dat de studie je tegen zal vallen,
Zoo zegt men bal – ballen, maar, ach! niet: dal – dallen.
En ’t enkelvoud, vreemd’ling, van koeien is: koe,
Maar de boef draagt wel boeien, de drenkling geen boe.
En Vondel, je weet het, schreef prachtige reien,
Maar niemand bestelt in een lunchroom ooit eien.
En kinden is niets, noch ook winderen – wel lammeren,
Wel: wortelen, geen eikelen,noch borstelen of kammeren.
Zoo kom je vanzelf op de lastigste paderen:
Rad – reden? Stad – staden? Is vad stam van vaderen?
Ook heb je wel potten, maar nergens zijn slotten,
En niemand zegt roten, marmoten of lotten.
De boer houdt geen haanders, maar zeker wel hoenderen,
En draagt op het land meestal klompen – nooit schoenderen
Het meervoud van krent is eenvoudigweg: krenten,
Maar: vent, in het meervoud, is kerels – niet: venten.
Leer ook de geslachten, mijn leerling, vroegtijdig:
De vrouwen zijn vrouwlijk, maar wijf is onzijdig.
O ja, dat is waar, ‘k zou het haast nog vergeten:
een oud wijf is mannelijk – je moet het maar weten!
Zoo stelde Verheul al het onderscheid vast
Tusschen een gast, de gast en –eilacie!**)- het gast.
Zeg: naaister, maar schilderster moet je niet zegge’,
Ook niet koninges of dievin of vriendegge,
Dan deminutiva*), als scheepje van schip;
Heeft Jantj’ al een zweepje – zijn pa heeft geen zwip.
En ‘k weet het, lief kind, met gevogelte dweep je,
Maar toon nu geen lippetje om dit taai-droge sneepje.
Ook werkwoorden moet je met zorg bestudeeren,
Want als je niet oppast, dan scheur’ je je kleeren.
Je zult het al weten – ik hoop, dat je ’t wist
Dat je heden zult eten, maar gisteren niet ist.
Toen gisteren de torenklok twaalf had geslagen,
Zeg, ben je toen rustig naar huis toe gegagen?
Gezegd is niet beter gezegd dan: gezeid,
Maar nooit is er nog naar een drenkling gedreid.
Och, als je ’t maar weet, is ’t gemaklijk genoeg:
Ik joeg bij ’t behang naar een muisje dat knoeg.
En als je in vervelend gezelschap haast sliep,
Heeft niemand gemerkt dat je heimelijk giep.
Ik denk ook wel niet, dat je vaak hebt gezocht
Naar een post in je boek, die verkeerd was gebocht.
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Bedenk, vriend, als j’ in verontwaardiging raakt,
Dat niet wan wordt getrouwd hij, die nacht heeft gebraakt.
Ik vraag j’ of je hier wel eens ooit aan gedacht hebt,
En of je ‘r je aandacht genoeg aan geschacht hebt?
En dan –’t is niet erg als je j’ even vergist –
Wat zeg je: ‘dank wijtte’, ‘dank weet’, of ‘dank wist’?
Leer ook de getallen, o vreemdling, aandachtig:
Zeg: vijftig en zestig, niet drietig en achtig.
Ook d’uitspraak is soms nog een moeielijk ding,
Immers, beving je ooit van de angst een beving?
En hoorde j’ooit iemand in ’t Hollandsch bevelen,
Een vocht naar een lager staand vat te hevelen?
Al schrijf je ook Gorinchem, spreek het uit: Gorkum,
Maar schrijf in vergissing niet Borinchem voor Borkum.
En teeder is zeker hetzelfde als teer,
Maar noem nooit een reeder bij ongeluk: reer.
Misschien ben je ’t Hollandsch in zoover al meester,
Dat je heester niet zoo maar laat rijmen op zeester.
En heb je de klemtoon al zoo goed te pakken,
Dat je lieden, die slabakken gooit met slabakken?
En ’t enkelvoud, hoe zeg je dat dan wel? slabak?
En rijmt dat op tabak? Of beter op klabak?
En rijmt dit precies: ‘Als Marie gelei maakt,
Dan vind ik, dat die naar een spiegelei smaakt?’
Neen, houd j’ aan de regels, al ben je een vrijgeest,
En zeg niet gelei-taart zoowat als gelei-geest –
Zoodat ‘k maar wil zegge, aan ’t eind van mijn lied:
Het Hollandsch is heusch nog zoo makkelijk niet.
Charivarius, Ruize-Rijmen, 1922
*)
**)

demunitiva = verkleinwoord
eilacie = helaas, jammer genoeg
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FOTO’S UIT DE OUDE DOOS

Johannes Argus Ripassa, 1862-1915, en
echtgenote.

Josephus August Petrus Ripassa,
1861-1943

Vanaf 16 aug. 1896 geheten Boordie
Ripassa ter ere van zijn moeder,
Augustina Boordie

(over)grootvader van

Grootvader van Sabrina

Augustina Wijgers-Honcken Ogelwight
Anton,
Henk (Enschede)
Willem
Kurd
Theo Don, Ernst, Victor, Fanny en René
Het meisje rechts achter is tante Guus

Nicolaas Charles
Ripassa, 1877-??

Grootvader van
Iris, Joyce en Rob
Henk (Zwolle)
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REKENING HOUDEN MET EEN ANDER

I

n openbare parken heb je vaak een speelruimte, zoals een zandbak.
Hebben jullie we eens op een bankje gezeten met zicht op de
spelende kinderen?
De aandachtige kijker zal zich niet ontgaan zijn dat
spelende
kinderen
een
eigen
mimiek,
lichaamstaalstrategie hebben.
Verstandige ouders leren hun kinderen: “Je moet
rekening houden met een ander”.
En omdat kinderen graag lief gevonden willen worden, wijzen ze niet
op
hun
voorhoofd bij het horen van zo’n mededeling. Maar proberen ze de truc te leren om lief hun schepje
te delen als moeder in de buurt is en het andere kind een blauwe plek te knijpen, zo niet een lel te
verkopen, als ze zich onbespied wanen.
Rekening houden met een ander is maar weinig mensen aangeboren. De meesten hebben er grote
moeite mee. Dat is al zo als ze kind zijn in de zandbak en het is nog steeds zo als ze als volwassene
deelnemen aan het autoverkeer en tegenliggers dwingen tot een noodstop, omdat ze zo nodig
moeten inhalen. Maar natuurlijk is rekening houden met een ander ook niet echt leuk.
Een kind wil gewoon dat ene schepje in de zandbak hebben en nog liever mee naar huis nemen
ook. Dat moet een volwassene toch kunnen begrijpen? Ongevoelig voor het betraande gezichtje van
het meisje met de vlechtjes, graaft, bouwt en schept het kind
zich de zonnige middag door.
“Je moet delen”, zegt z’n moeder lief opvoedend, als ze
de giftige blikken van de omringende medemoeders niet
langer kan verdragen. “Het is niet eerlijk, als jij dat
schepje maar steeds voor jezelf houdt.” In haar hart is ze er
maar wat trots op dat haar kind zich zo goed kan
handhaven. “Dat zal hem later goed van pas komen”, zal
vader ’s avonds tevreden zeggen als hij het verhaal van
moeder hoort.
Moeder pakt dus het schepje af van haar kind en geeft het aan het meisje met de vlechtjes. Haar
kind schopt, brult en worstelt als blijk van zijn later gedrag als volwassene. De moeder denkt: “Ach,
we moeten toch zo naar huis.” En het kind heeft geleerd dat “rekening houden met een ander”
betekent dat je met blote handen moet graven in plaats van met een schepje. Wat heb je aan lief zijn
als het je een schepje kost??
Zo worstelt een mens van geboorte tot graf met hetzelfde onoplosbare probleem dat nog het meeste
lijkt op lopen met twee linker- of twee rechtschoenen aan je voeten. De ene zit lekker, de andere
knelt.
Een zitplaats hebben in het spitsuur van het openbaar vervoer is prettig, opstaan voor die
hoogzwangere vrouw hoort erbij, als je rekening wilt houden met een ander, maar je wordt er nog
erger moe van dan je al was. Je doen en laten vertellen de mate van je opvoeding, niet waar?
Als ‘beschaafd mens’ probeer je te doen wat er van je wordt verwacht. Maar wat moeten er veel
mensen rondlopen met een diep verlangen naar de tijd van de prehistorie. Naar de tijd van hol,
berenvel en knots. Het leven toen met de omgangsvormen van toen was in ieder geval simpel, toen!
Anton Ripassa
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Hoewel wat laat, wensen wij allen een voorspoedig
en vooral gezond 2011 toe!

