De Familieblad
Waringin

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE STICHTING RIPASSA
JAAR 2011 (32) – VERSCHIJNT EENMAAL PER JAAR

colofon
De Waringin is een uitgave van de Stichting
Ripassa.
Het blad verschijnt eenmaal per jaar.
ABONNEMENT
Door minimaal € 11,- over te maken op
rekening 617213747 t.n.v. de Stichting Ripassa,
onder vermelding van voorletters, naam en
adres, heeft u een jaarabonnement. Opzegging
van het abonnement dient twee maanden
voor de afloop van het lopende jaarabonnement schriftelijk te geschieden bij het
secretariaat.
SECRETARIAAT
W. Kurd Ripassa
Hoflandstraat 3, 3815 PP AMERSFOORT
Nederland
Tel. 033-4750473 (thuis)
Tel. 06-26344279 (mobiel)
E-mail: kurd.ripassa@ziggo.nl

REDACTIE-ADRES
E.J.A. Ripassa-Schalk
Rossinistraat 510, 1962 PG HEEMSKERK
Nederland
Tel. 0251-233445
Email: ew_ripassa@ziggo.nl
(Denk om het “onderstreepje” tussen ew en ripassa))

PENNINGMEESTER
J.R. Ripassa
Doelenplein 27, 2011 XR HAARLEM
Nederland
Tel. 023-5317989
Email: j.ripassa@chello.nl

REKENINGNUMMER VAN DE
STICHTING
Bankrekening 617213747
OVERIGE BESTUURSLEDEN
Ernst Ripassa (voorzitter)
Wendy Ripassa (redactielid)
Quincent Ripassa

Voorwoord
Hedendaagse genealogie en familiestamboom
Familiedag 2011
Fotobladen familiedag
Kumpulan 27 september 2011
Reactie op artikel van Wendy
Boekbespreking
Indisch anno 2011
30 maart 2011 Anton en Nel 50 jaar gewtrouwd
California Calling
Vakantie in California
Tijdsdruk en ontspanning
De buitenlander
Toch ... is alles op zijn plaats gevallen
De belangrijkste dag van mijn leven
Herinnering
Bijna 2012
Familierelaties
Herdenkingspark
Pimp je kerstbal
Heuvel af, heuvel op
Allemaal niet leuk
Streng geleide levensloop
Friesland natuurlijk
Zeldzame zwammen ontdekt
Kringloopwinkelsnuffelaars
Klemvast
Het busje? Nee, dat kwam niet meer
Marmerwokjes
Kind reminder

Kopij zenden aan Joyce Ripassa, Rossinistraat
510, 1962 PG HEEMSKERK, of mailen naar
ew_ripassa@ziggo.nl
REDACTIE
(in alfabetische volgorde)

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
kopij in te korten, resp. aan te passen.

Ernst Ripassa - historie Rossinistraat 510, 1962 PG Heemskerk

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt in enige vorm hetzij
elektronisch, mechanisch, door middel van
fotokopieën, opnamen of op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de redactie van dit blad.

Joyce Ripassa (zie colofon)

© COPYRIGHT 2011

1

INHOUD

Kurd Ripassa - hedendaagse genealogie (zie colofon)
Wendy Ripassa – Schillingdijk 2,
1060 SV Amsterdam

pag.
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
12
14
15
17
19
20
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
40
41

VOORWOORD

E

erste kerstdag 2011.
Rustige dag, beetje grijs, geen rimpeling op het water om ons huis heen.
Uitstekende omstandigheden om in het voorwoord van ons fijne familieblad terug te blikken
op het afgelopen jaar. Een jaar dat voor ons allemaal afzonderlijk een eigen betekenis heeft gehad,
zoals dat elk jaar het geval is. Voor de een is het wellicht een soepel jaar geweest met persoonlijke
successen en zonder noemenswaardige tegenslagen. Voor de ander staat 2011 juist weer voor
enorme zware en verdrietige gebeurtenissen.
Ik wil in dit voorwoord even stilstaan bij een aantal mensen en samen met u mijn hart naar hen laten
uitgaan, geheel in de sfeer van Kerstmis.
Oom Don heeft enkele TIA’s achter de rug, waaraan hij enkele beperkingen heeft overgehouden,
die hem echter niet ervan weerhouden hebben om op onze familiedag aanwezig te zijn, ondanks de
af te leggen grote afstand.
Anton genezen, Nel en Anton vieren hun 50-jarig huwelijksfeest met deze dubbele vreugde.
Theo van Laar getroffen door een hersenbloeding, krabbelt dapper weer op en is zowaar ook
aanwezig op de jaarlijkse familiedag.
Maar ook heel verdrietige gebeurtenissen: neef Steven, zoon van Fanny Ripassa, verliest zijn
echtgenote Jody.
Persoonlijke belevenissen van onze trouwe kopijleveranciers vindt u in deze Waringin, met dank
dat zij hun gedachten en ervaringen met ons willen delen en zo weer het voortbestaan van ons
familieblad veilig stellen.
Bovenaan dit voorwoord vindt u een mooie foto van een zonsopkomst.
De zonsopkomst vertegenwoordigt voor mij zoveel dingen tegelijk in het leven: vernieuwing, maar
ook continuïteit en tegelijkertijd een uniek fenomeen, elke dag, op elke plek op aarde, zijn eigen tijd
en vorm.
Deze foto deed mee aan de wedstrijd van het Wereld Natuur Fonds ‘Geef de aarde door’.
Dat vind ik een mooie gedachte en een mooi beeld om u alle goeds voor het nieuwe jaar 2012 toe te
wensen.
Dat het jaar zich mag vullen met vooral blijde momenten en ervaringen die wij aan het eind van
2012 met elkaar willen delen.
Wendy Ripassa
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HEDENDAAGSE GENEALOGIE EN
FAMILIESTAMBOOMBOEK
Helaas wordt de website van de Stichting nog te weinig
bekeken. Uit de statistieken blijkt, dat mensen uit andere
landen onze site vaker bezoeken. Belangstellenden die via
Google zoeken, weten ons wel te vinden. Velen doen dit
omdat ze op zoek zijn naar hun oorsprong of omdat ze
andere familieleden zoeken. Als gevolg daarvan zijn we
door die website in contact gekomen met “nieuwe
Ripassa’s”.
Tijdens de laatste bestuursvergadering had ik aangegeven, dat ik graag wilde meehelpen met het updaten
van de Familiestamboom.
Dat heb ik geweten! Het hele jaar ben ik druk geweest met het inventariseren van alle nieuwe
familieleden. Deze “nieuwe Ripassa’s” hebben ons, zoals hierboven genoemd, gevonden via de
website. Van hen heb ik heel veel gegevens mogen ontvangen. Dit jaar heb ik ongeveer 100 nieuwe
personen kunnen invoeren. De teller staat nu op 610 personen, die in de stamboom zijn opgenomen.
De bijgewerkte Familiestamboom (update 26-11-2011) is ook te vinden op onze stichtingswebsite
http://www.ripassa-fam.com onder de knop: “STAMBOOM”
We zijn al een aardig eind op weg, om onze eerste uitgave van het “Familiestamboomboek” te
kunnen publiceren. Het boek bevat momenteel, alleen aan stamboomgegevens, zonder foto’s,
geboortekaartjes en andere documentatie, al 200 bladzijden. Als het boek gereed is voor publicatie,
dan zal dat op onze website worden bekendgemaakt.
Nog steeds zijn we op zoek naar mensen, die verhalen kunnen vertellen over zichzelf en/of over
(overleden) familieleden. Door middel van deze verhalen kan ik dan bij de naam van de
desbetreffende persoon ook een persoonsbeschrijving van hem of haar neerzetten in het FAMILIE
RIPASSA STAMBOOMBOEK.
Ben ook nog opzoek naar geboortekaartjes, overlijdensen huwelijksaankondigingen.
Mocht u nog fotoalbums of losse foto’s uit het verleden
hebben van uzelf of familieleden en u weet niet wat u
ermee moet doen, dan houd ik mij aanbevolen. Die wil
ik dan opnemen in het stamboomboek. Ook (digitale)
kopieën van bijvoorbeeld geboorte- of trouwaktes zijn
van harte welkom. Dat alles maakt het boek niet alleen
interessanter, maar ook prettiger om te lezen.
Als u foto's heeft die u niet kwijt wilt of waar u geen
negatieven meer van heeft, geen probleem. Van die
foto’s kan Kurd ter plaatse een reproductie maken,
zonder dat de foto uit het album gehaald hoeft te
worden.
Co Ripassa
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FAMILIEDAG 2011

Z

aterdag 17 september was het weer tijd voor het jaarlijks samenzijn van de familie: de
Ripassa-familiedag. Dit keer was het bij mij thuis in Amersfoort. Samen met mijn vriendin
Rianne namen wij de organisatie voor onze rekening.

Veel mensen waren aan het zoeken naar een flat of zoiets dergelijks. De verwachting van een jong
persoon, nog niet zo lang afgestudeerd en dan een volwaardige gezinswoning, bleek niet in het
plaatje te passen. Bij binnenkomst moest iedereen dan ook nog eens naar boven, omdat daar de
woonkamer is.
In totaal waren er circa dertig familieleden. Zelfs tante Iris uit Frankrijk was er met haar man. Erg
leuk om op deze manier mensen te spreken, die je niet vaak ziet. Natuurlijk onder het genot van een
drankje veel gebabbel en gekakel de hele dag door.
Beneden was de familiestamboom opgehangen. Dit gevaarte van 15 meter lang met alle bekende
familieleden hing bijna door de hele benedenverdieping. Co is de laatste periode flink bezig
geweest om de laatste gegevens van de familie in deze stamboom te verwerken. Zowel jong als oud
stonden geïnteresseerd de stamboom te bewonderen. Leuk om te zien wat bijvoorbeeld de tweede
naam van mensen is. Ook konden er kleine foutjes hersteld worden en werden er aanvullingen
gedaan. Zeker leerzaam.
Deze keer eens niet een traditionele Indische maaltijd. Er waren een Thaise citroensoep en een soep
van verse bospaddestoelen. Daarnaast een maaltijdsalade met pasta, mozzarella, perzik en tomaat,
vitello tonato (lams- en rundvlees met een garnering van tonijnsaus) en er was broodpizza. De
broodpizza is een Turks brood dat horizontaal door midden wordt gesneden met daarop tomaat,
salami, ui en kaas. Vervolgens even de oven in en klaar. De vegetariërs waren uiteraard niet
vergeten en ook voor hen was er keuze genoeg.
Jammer is wel dat je zelf het grootste gedeelte van de dag in de keuken bezig bent. Maar als je
iedereen vervolgens ziet smullen van het eten geeft dat toch veel voldoening. Mijns inziens zeker
voor herhaling vatbaar, maar volgende keer ergens anders. Dan kan ik ook weer wat meer kletsen
met iedereen.
Voor meer foto’s kunnen jullie terecht op onze familiesite : http://www.ripassa-fam.com
Quincent Ripassa

De oudste en de jongste gaste: tante Guusje en Doortje

Quincent Ripassa
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FOTO’S FAMILIEDAG 2011 BIJ QUINCENT THUIS

Ernst met zijn kleinzoons en Don lift mee. Kleinzoons Leroy, Joey,
Casper en Bryan

Sabrina in geanimeerd gesprek met Ron Morris

En ... daaris ie weer: Don aan de zijde van Iris Morris-Ripassa
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Bianca, Leslie, Leroy, Joey, Casper en Bryan

Keukenpraatje van Melvin en Jannie met Quincent en Rianne

Soep! Debby, Quincent en Rianne
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KUMPULAN 17 SEPTEMBER 2011

D

e familiedag 2011 in Amersfoort was super.
Dankjewel Quincent, dat je onze gastheer wilde zijn. En wat voor een.
Door omstandigheden mag Theo nog geen autorijden. Mijn ontalent is dat ik gruwel van de
grote weg (blijf afgunstig op je lef met het autorijden Dyonne). Als ik moet zal het me best wel
lukken, maar vrijwillig, laat maar. We hebben de NS en die moet ook iets verdienen toch Kurd? Wij
hadden A gezegd tegen de Kumpulan, dus nu zeiden we ook B.
Op die mooie zaterdag zijn we met de trein naar Amersfoort gereden. Daar op de bus gestapt en
hebben we een mooie wandeling gemaakt naar het geweldige onderkomen van Quincent. Ik zocht
naar een studentenflat. Groot was onze verbazing toen de studentenflat een meer dan riant
onderkomen bleek te zijn. Meer voor een zeer groot gezin. Bij binnenkomst zagen we de prachtige
stamboom, die de muren van de kamers sierde. Geweldig, daar een onderdeel van te zijn.
Boven gekomen een schitterende woonkamer met aangrenzende keuken. De statafel stond al
uitnodigend te staan, maar helaas was het moment voor mijn Theo gekomen om om een stoel te
vragen. Daar zit onze godmother tante Guusje. Fantastisch hoe ze weer aanwezig is en wat prettig
om weer met haar te praten. Als ze haar neus gaat poederen loop ik toch maar mee voor de
veiligheid, de trap vind ik iets té. Het gaat allemaal prima en we doen nog een “rondje stamboom”.
Helaas had ik met Jannie grote-mensengesprekken over de gezondheidsproblemen van onze
mannen. Ook Jannie kwam niet ongeschonden uit dit gesprek wat haar gezondheid betreft. We
misten Anton en Nel. De familie Benschop hebben we maar heel kort kunnen knuffelen, daar
Wendy haar toneelstuk moest doornemen.
Ik heb een heel prettig gesprek gehad met de man van Iris en ik vond het prettig haar weer te zien.
Ik heb Iris niet zien schetsen, geen tekeningen dus?
Uit de keuken kwamen de heerlijkste geuren, maar Theo zijn accu ging minderen. Als een vader
van een gezin stond Quincent erop, dat we wat eten meenamen. Ook al benadrukte ik dat dit niet
nodig was, we gingen met een heerlijk maaltje op weg.
Ik heb je bestek in mijn la liggen hoor Quin.
We maakten een snel afscheidsrondje en Melvin was zo lief ons naar de trein te brengen. De trein
kwam er zeer snel aan en met een kwartiertje reden we huiswaarts. Helemaal naar onze zin en Theo
doodmoe. Zijn spraakorgaan is aangetast door de hersenbloeding en hij moet het praten en de
woordvinding iedere dag trainen. De wil is er zeker, maar op een zeker moment is het op. In de trein
wilden we napraten, maar Theo gaat dan brabbelen en is dan niet te verstaan. We moesten er beiden
om lachen. Het was erg gezellig, hè The? The knikt van ja. We lachen en beginnen aan het dineetje
van Quincent.
Sabrina vLaar-Boordie Ripassa

REACTIE OP ARTIKEL VAN WENDY
Wat een leuke rubriek “LITERAIRE AANRADERS”, van Wendy Ripassa in de Waringin van
2010. De bespreking van beide boeken sprak mij onmiddellijk aan en ik heb beide boeken dan ook
dadelijk aangeschaft. Hoewel allebei familiegeschiedenissen toch zo verschillen.
”De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is”, heeft me erg ontroerd, vooral dat gedeelte waar Betje
Bloemendaal op transport moet naar Westerbork, met achterlating van haar twee jonge kinderen en
de pasgeboren baby.
Asta’s ogen is een heel ander verhaal, dat me soms deed denken aan de periode, dat ik verkering
had en verloofd was met Anton. Ik kwam toen veel bij hem thuis en zag hoe de gewoonten daar
heel anders waren dan ik gewend was. Ik vond het boek heel herkenbaar.
7

Een leuke bijkomstigheid was, dat wij op onze laatste rondreis door Griekenland, Ria en Antoon uit
Oss ontmoetten. Ria bleek de dochter van Jan te zijn. Jan was de laatste vriend van Asta.
Bestaat toeval? (Een artikel dat Anton in Waringin 2010 plaatste.)
Wendy is het ook mogelijk dat je van Literaire Aanraders een vast rubriek maakt in de volgende
Waringins?
Nel Ripassa-Lich
Zoals je hieronder ziet, wordt onvoorzien op je verzoek ingegaan, Nel. Zij het dan niet door Wendy
maar door Sabrina. Je wordt dus op je wenken bediend.

BOEKBESPREKING

B

edankt lieve Wendy voor je tip over Asta’s ogen.
In het eindejaarsnummer van de Waringin 2010 heeft Wendy
ons de tip gegeven over het boek van Eveline Stoel. Het boek
heet Asta’s ogen.
Eveline Stoel is getrouwd met een kwart Indo. Toen ze zwanger
raakte, kreeg ze grote interesse in de oma van haar man en is op
zoek gegaan naar de voorgeschiedenis van oma.
In het eindejaarsnummer zag ik de titel van het boek staan, maar had
er op dat moment niets mee. Ik kreeg het boek op mijn verjaardag
(een half jaar later 8 juni 2011) van onze schoondochter Sjollie en
bewaarde het als vakantiekost.
De vakantie verliep door omstandigheden heel anders en Theo en ik
kregen heel veel tijd om te lezen. Ik heb het boek in augustus in een
dag uitgelezen. Het was “ rouwkost” voor me en ik begon voor de
eerste keer eens iets van de Bersiaptijd te begrijpen.
Met de herfstvakantie heb ik mijn sportlunch gehouden. Er waren een paar Indische meisjes
aanwezig en die heb ik het boek doorgeleend met inscriptie. Gevraagd of zij er ook iets in willen
schrijven na het lezen en het door willen geven.
Leuk Wendy dat ik 8 maanden na jouw tip zo met het boek bezig ben.
Mijn tip nu gaat over het boek van Connie Palmen.
Hoe er ook in de media over haar geschreven wordt, ik vind haar geweldig.
19 november ben ik naar de lezing geweest n.a.v. haar net verschenen boek LOGBOEK VAN EEN
ONBARMHARTIG JAAR.
Connie P. beschrijft hierin hoe haar jaar na het overlijden van haar man Hans van Mierlo verlopen
is. Er werden veel vragen vanuit de zaal op haar afgevuurd. Zo ook de vraag wat het verschil is
tussen het boek de zaak I.M. (n.a.v. het overlijden van haar man Ischa Meyer) en haar laatste boek.
Het boek van I.M. is een boek over de liefde en het laatste boek is een boek over rouw in al haar
facetten.
Op de vraag : “Heeft u weer plezier in het leven?“, antwoordde ze: ´Ik heb zeer plezierige
momenten in mijn leven, maar gelukkig ben ik niet”.
“Durft u nog zo’n grote liefde aan?”
“Mijn volgende liefde wordt een hond met een rijbewijs!”
Sabrina vLaar-Boordie Ripassa
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INDISCH ANNO 2011

T

ijdens een buurtwandeling door het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer, maakten Kees
en ik kennis met allerlei sociale projecten die zich in dit stadsdeel afspelen. Theehuizen,
ontmoetingsplekken voor vrouwen van allerlei culturele achtergronden, logeerhuizen,
gesponsorde sportveldjes voor jongeren. De buurtwandeling werd georganiseerd door het
Zidtheater, een theater voor zogenaamde ‘Community Art’, kunst dus die ten dienste staat van de
gemeenschap. Het Zidtheater heeft dit jaar een prijs gewonnen van het Oranje Fonds voor
cultuurprojecten, in verband met het succesvolle cultuurproject ‘Zoet en Zout’, waarbij mensen van
verschillende culturele achtergronden verhalen over eten met elkaar deelden.
Maar wat ik met jullie wil delen, is mijn kennismaking met theatermaakster Elsbeth Vernout, die bij
de buurtwandeling als actrice betrokken was. Elsbeth is Indisch en maakt onder andere theater over
haar Indische achtergrond, de herinneringen en culturele uitingen van haar Indische familie die een
rol hebben gespeeld in haar vorming. Er blijkt vanuit de derde generatie Indo’s veel belangstelling
te zijn voor de Indische roots en door middel van boeken, onderzoek, theater en andere activiteiten
verbreekt deze generatie eindelijk het beruchte Indische zwijgen. Deze nieuwe generatie organiseert
festivals zoals het Pindakaas Festival en theateravonden zoals ‘Indisch.Nu’.
Eind november ging ik met een Indische buurtgenote naar ‘Indisch.Nu’ in het Tropentheater. Drie
theaterstukken, met in de pauze een Indisch buffet. In het muzikale theaterprogramma ‘Deze en
Genen Speciaal’ vraagt Elsbeth Vernout zich af wat haar grootvader heeft meegemaakt als
dwangarbeider in Birma tijdens de oorlog in Nederlands-Indië.
Het tweede theaterstuk ‘Rauwe Sprookjes’ toont een samenspel tussen Frank Irving en Jeannie
Charlene die tegen elkaar opbieden waar het gaat om hun tropische roots.
In het derde theaterstuk tenslotte, ‘Gegijzeld’, kijkt theatermaker Elsbeth Vernout samen met
Jeannie Charlene en Ruloff Manuputty terug op de Molukse acties in de jaren zeventig. Haar zus
Willemijn was in 1977 een van de gegijzelde kinderen in de school in Bovensmilde.
Vooral dit laatste stuk kwam bij mij binnen. Een theatermaakster, die om het persoonlijke drama
heen dat zij moest meemaken, toch de aandacht voor de Molukse zaak, waar het de Molukkers
destijds om te doen was, centraal stelt, in een theaterstuk dat mij aan het denken zette: ik ben haar er
dankbaar voor. Ik ben blij dat er theatermakers bestaan die aandacht besteden aan onze geschiedenis
en die maken dat wij ons vragen blijven stellen.
Wendy Ripassa
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30 MAART 2011
NEL EN ANTON 50 JAAR GETROUWD

D

it heugelijke feit werd toen overschaduwd, omdat wij op dat moment in een medisch circuit
zaten. We hadden op dat moment héél andere dingen aan ons hoofd, dan te denken aan het
houden van een feestje.
Toen de (medische) omstandigheden een gunstige wending namen, besloten wij om ons feestje
alsnog te gaan vieren op zaterdag 1 oktober j.l., met een high tea.
Wij kozen voor het “Tulip Hotel Tjaarda”, midden in de prachtige bossen van Oranjewoud. Toen
kwam het moeilijkste: wie nodigen wij uit en wie niet.
Waar moesten wij de lijn trekken? Naast de familie hebben wij nog een grote kring van goede
vrienden en kennissen.
Wij ontkwamen er niet aan om voorkeuren uit te spreken en toe te passen.

Naar mate 1 oktober naderde, werd de weersverwachting door ons steeds nauwkeuriger in de gaten
gehouden. Op de desbetreffende dag zou het droog blijven met een goede kans op zonneschijn en
aldus geschiedde het!
Wij konden onze gasten buiten op het terras met een welkomstdrankje ontvangen, de zon was
heerlijk warm en die liet de bossen in herfsttooi prachtig uitkomen.
Wij hielden de high tea binnen en genoten van allen om ons heen die ons lief waren en óók van al
het lekkers.
Na de high tea konden wij allen nog buiten op het terras in de zon zitten “uitbuiken” en fijn met
elkaar zitten praten, voor zover dat mogelijk was.
Al met al konden wij terugkijken op een heerlijke dag, die ons nog lang zal bijblijven!
Nel en Anton
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CALIFORNIA CALLING

I

s het jaar 2011 nu zo gauw voorbijgegaan? Nee toch? En alweer een
nieuw jaar voor ons-- vol verrassingen--leuke en minder prettige?
Volgens de Aztec kalender het jaar dat de wereld zal vergaan, zovele
voorspellingen doen zich meer de ronde.
Ach, wat de toekomst brenge moge--mij geleidt des Heeren hand---zo
herinner ik me nog een christelijk lied dat we toen in onze jeugd vaak
zongen.
Onze Waringin zag er weer prima uit met alle familie-ervaringen en
piekirans erbij geschreven - plus de vele foto's erbij, dat maakte het
geheel prachtig en interessant, vind ik. Keep up the good work, folks!
Zelfs een foto met een restaurant ergens in Nederland met onze naam "Ripassa" in grote letters
zomaar op de voorgevel! En die reportage plus foto’s van jullie familiedag in Amersfoort: jong en
oud in actie. Alleen de 'Twentse familie' ontbrak, waarom?
En wij hier in California. We willen het toch eens echt bijwonen--and meet the family.
Terugblikkend op dit afgelopen jaar- wat is er toch veel gebeurd in de wereld:
De revoluties in de Arabische wereld--ongelooflijk -- Osama Bin Laden en Kadhafi gedood, die
tsunami en nucleaire ramp in Japan, het 'Euro'-probleem in Griekenland en misschien ook in andere
Eurolanden (wie weet), onze Amerikaanse economie zwak en in 'shambles', het Congress dat aan
het bakkeleien is, hoge werkloosheid, etc. etc. Minta ampoen.
We volgen het wereldnieuws op CNN en op Aljazeera (Arab news) en de BBC, Asianews, zelfs op
IBA (Israelinews) op de kabel-TV. Het bevat veel meer informatie dan op de dagelijkse
Amerikaanse zenders!
Zoals eerder besloten doen we dit jaar 2011 wat rustiger aan qua reizen en dergelijke, om 'even op
adem te komen'. We zijn geen youngsters meer: niet zo jong en oneindig energiek. Maar toch
weerhoudt het ons niet om leuke dingen te doen en avonturen te beleven.
In mei hadden we traditiegetrouw ons jaarlijkse Holland Festival in Long Beach, Ca. dat heel
gezellig was en duizenden Nederlanders trok (sorta like the Pasar Malam in Den Haag, but for one
day). De Freeth-familie en m'n jongste zusje Cynthia
kwamen over voor deze 'Powwow of the Dutch tribe".
In juni en juli verrastte onze familie uit Heemskerk ons
met hun geplande Californië-vacantie, en genoten ze
volop van de Californische zon en entertainment, I’m
sure. Lekker bruin geworden, lui? Mickey Mouse
bezocht, plus in LasVegas gegambled en geshopt etc etc.
We/zij bezochten o a een 'krijtfestival' in Pasadena,
waarin ons nichtje Jennifer Ripassa (René’s dochter) aan
deelnam en haar tekenkunst in kleurkrijt op het trottoir
vertoonde. Vele talentvolle kunstenaars deden er aan
mee. En Jen won een prijs, geweldig!
Van Ernst en Joyce ontving ik een hele serie gebundelde
tijdschriften "Weerzien met Indie" (een zware bundel),
wat ik zeer apprecieer en er hun dankbaar voor ben. Thank you both! Geschiedenis en cultuur
interesseren me.
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Vroeger op school moesten we de vaderlandse geschiedenis leren. Wat herinner ik me er nog van?
O ja: Leidens ontzet (of was her verzet),- Slag om(bij?) Den Briel, de Watergeuzen (siapa itoe?),
Michiel de Ruiter (:in een blauwgeruiten kiel draaide hij aan t grote wiel) en dan de VOC en de
Indiëvaart, de eerste Engelse oorlog, de tweede Engelse oorlog (was er nog een derde?) de Spaanse
inval van Duce d'Alva—
Wat nog meer werd er in onze hoofden gestampt: zandaardappelen en veenaardappelen. Tell me:
wat is ‘t verschil?? Wie weet ‘t —en dan Kabeljouw --of was het Kabeltouw??
Een jaartal zal menigeen nooit vergeten: het jaar 1400 Slag bij Nieuwpoort! Makkelijk te
onthouden. In Belgie?
Afgelopen augustus hielden we onze traditionele WO2-herdenking op het Amerikaanse militaire
ereveld in West Los Angeles.
De opkomst voor dit evenement was minder groot dan die van vorig jaar. Ons herdenkingskoor
alleen al is met 3 leden verminderd.
Is het jullie in Nederland ook opgevallen dat met het ouder worden vaker vrinden en kennissen ons
ontvallen en we vaker naar begrafenissen gaan? Sad but true. Met de veroudering van onze
Californische Nederlandse gemeenschap, vraag ik me soms af : who's next? Gisteren nog een 68jarige kennis van ons ter ruste gelegd.
Hoognodig moet er weer een grote groep Nederlandse emigranten onze plaatselijke Nederlandse
gemeenschap gauw aanvullen, vind ik. Wishfull thinking!
Dit jaar hebben we beiden meer op onze gezondheid moeten letten, ettelijke doktersbezoeken
gehad, inclusief enkele ziekenhuizen etc. etc.
Werkelijk, de ouderdom doet zich nu gelden, hoewel dat weerhoudt ons toch niet om regelmatig
naar dans-parties te gaan' to shake a leg'. And meet friends at those places. We proberen zo gezond
mogelijk te leven en hopelijk zo het verouderingsproces wat te vertragen (als dat mogelijk is). Ik
heb er echt nog geen behoefte aan om met een stok te moeten lopen.
Nu vooral in onze "moderne gemotoriseerde" wereld met de milieuvervuiling erbij: lopen naar de
winkel/mall is er haast niet bij, met de auto gaat ‘t gemakkelijker en vlugger, minder gezonde
lichaamsbeweging. Ook jongere mensen gaan nu lichamelijk sneller achteruitmet o a. hartaanvallen,
kwalen en stress op jongere leeftijd. Alarmerend gewoon! Junkfood/slecht eten/roken. Extra letten
op onze gezondheid, is ‘t advies voor ons allen.
We kennen hier een jongeman, ongeveer 50 jaar oud, een 'workaholic', vol energie en hij verdiende
veel geld, werd vaak uitgezonden door zijn zaak, vele reizen/vliegen, maar weinig rust. Slapen: 3 of
4 uren per dag was gewoon, vond hij. Geen regelmaat dus en ongezond eten. Plus hij rookte erbij.
Ik waarschuwde hem dat "something 's got to give!" (Gezondheidsproblemen).
Je hebt vitaminen nodig, melatonine etc herbal supplements om op peil te blijven voor je nieren,
hart, lever, en noem maar op.
We kennen nog een ander jonge man van de zelfde leeftijd , ook een 'workaholic' en in dezelfde
situatie: ook veel geld verdienen, reizen etc., weinig rust and "on the go. Hij stortte in: uitgeput,
anemic, kon niet meer werken. Bleek dat-ie leukemie had! Wat een ramp, na vele
hospitaaloopnamen en intense medische verzorging en de bijstand van z'n ouders maakte hij
vorderingen, zeer langzaam maar zeker. Na een anderhalf jaar kon hij weer werken, hoewel met
beperkte uren. Succes in het leven - at what price? Veel geld is natuurlijk leuk, maar niet ten koste
van je gezondheid, vind ik.
We volgen hier regelmatig het programma van Dr.OZ' op TV, hij is hartchirurg die veel
gezondheidstips en medisch advies geeft: hoe men in deze moderne tijd toch gezonder kan leven
met goed voedsel, homeopathische middelen en lichaamsoefeningen.
Zeer interessant. Daarnaast is er een dagelijkse programma van "The Doctors" (5 doktoren) met
soortgelijke gezondheidstips en discussies. Erg leerzaam. Hebben jullie zoiets in Nederland?
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Wat hebben we nog meer gedaan in Californie dit afgelopen jaar?!
Begin September een bustrip gemaakt naar Las Vegas van 3 dagen en 2 nachten, gezellig met een
busvol Indo's net als het jaar daarvoor.
Gezellig 'riboet' aan boord met bingo spelen, kletsen en veel gelach en tuurlijk vele eterijen
waarover ik de vorige keer al geschreven heb. En we hadden de gelegenheid om de LV-familie, nl.
de Freeth-familie weer te ontmoeten en hebben gezellig en lekker in een Thai bbq-restaurant
gegeten ergens in Old Las Vegas.
M'n jongere zuster Cynthia was deze keer ook aanwezig. Ze was begin van dit jaar naar Laughlin,
NV verhuisd van de staat Massachussetts aan de oostkust.
Op de terugreis naar LA verraste onze Hollandse toerleider ons met een stopover bij een
International Market in Las Vegas, waar veel Indon/Hollandse/Duitse en andere producten
verkrijgbaar waren. Iedereen natuurlijk veel kunnen 'blandja' en iedereen ging happy naar huis.
Later in de maand september werd in een park een soort Indo oud-sportreünie gehouden, die er
gezellig aan toe ging met een partijtje volleybal en potluck lunchen. We voelden wel dat iedereen
oud en roestig geworden was, dat soepel rondspringen op het veld viel niet mee. Allemaal 'soedah
toea ' en gauw vermoeid. We aint what we used to be!
Hebben ons later bezig gehouden met bingo spelen en praten over onze jongere jaren (toen velen
nog veel haar hadden).
Wat is dit jaar snel voorbij gegaan. De Thanksgiving-viering ligt net achter ons (altijd op de vierde
donderdag in november). Dat betekent family gatherings en veel eten (turkey).
December ligt voor ons--Kerstviering en een drukke tijd.
Ik wens alle familieleden een veel beter, voorspoediger en gezonder nieuwjaar 2012!
Wij beiden denken er al over om het volgend jaar naar Nederland te komen. Ellen is van plan haar
verjaardag daar te vieren/tevens een familiereünie bij te wonen.
Maar eerst (dit jaar nog) even een cruise-vacantie maken naar o a de Nederlands Antillen! Ellen
heeft daar een jongere zuster wonen en die verheugt zich al op onze komst (op 8 dec).
Tot de volgende keer allemaal.
Vic R en Ellen V

VAKANTIE IN CALIFORNIA!
Op 13 juni 2011 vlogen wij van Amsterdam naar LAX. Na uren gevlogen te hebben en een
tussenstop op Philadelphia Airport, werden we verwelkomd door (opa) Ernst, (oma) Joyce,
(Oompa) Rene en Lillian. Geweldig om ze daar te zien!!
Onze komst was al helemaal voorbereid, er stond een grote
Chrysler klaar om ons alle indrukwekkende plekken te laten zien
door de beste chauffeur/gids van de hele USA: Oom René!
Na een tussenstop bij Lillian thuis, werden
we naar “ons huis” gebracht, wat een
prachtige villa met zwembad en alle luxe die
wij ons maar konden wensen bleek te zijn!
Na een kort nachtje, dankzij de jetlag,
kwamen oom Rene, (opa) Ernst en Bria ons
halen voor een dag vol nieuwe indrukken.
Wat een huizen!! Wat een palmbomen!! Wat een prachtig land!!
Ook de dagen die volgden waren er met veel indrukken. Zo zijn wij naar
Beverly Hills geweest, Malibu, en natuurlijk naar Azusa waar we onze ogen hebben uitgekeken.
Daar zagen we de eagles en daar drong het goed tot ons door dat we echt in de USA waren!
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En toen…. O ja, die Chinezen…. Ja, ja dat was erg grappig… Maar goed waar het om ging was dat
wij een 3-daagse bustour gingen maken naar San Fransisco met een tussenstop in Yosemite. Met,
wat later bleek, een Chinese organisatie, inclusief Chinese reisleider, alleen maar Chinese toeristen,
Chinese films en muziek, eten, folders etc. (Opa Ernst en Oom René konden niet stoppen met ons
uit te lachen toen zij dat hoorden).
San Fransisco dus.. Wat een geweldige stad is dat!! (Natuurlijk kon Chinatown niet overgeslagen
worden). Veel bezienswaardigheden bekeken als Lombard Street, Pier 39, Alcatraz en de Golden
Gate Bridge! Nu kunnen wij iedere keer dat de Golden
Gate op tv is zeggen: Daar hebben wij gelopen!!
Eenmaal terug hebben we 1 dag rust gehad, de volgende
dagen waren vol gepland met heerlijk eten, shoppen,
zonnen, en veel uitstapjes naar bijvoorbeeld; Santa Monica
en Hollywood waar we veel “beroemdheden” hebben
gespot.
Ook hadden wij die week dankzij oom Vic, de kans
gekregen om naar Disneyland te gaan. Ook dit was een hele
belevenis waar we iedereen thuis jaloers mee maken!
Samen met Ahren en Mike, die ons naar de beroemdste attracties brachten hebben wij een
fantastische dag beleefd!
We waren al aangekomen bij onze laatste dagen in L.A.
Natuurlijk kon deze vakantie niet voorbijgaan zonder een
etentje met de hele familie! Bij oom René thuis ontmoetten
wij oom Vic en Ellen, Jennifer en J.P., Ahren, Mike en
Baby. Leuk om deze Ripassa-broers bij elkaar te zien!
De laatste activiteit op de planning
was een weekend
Las Vegas! De
reis naar Vegas
alleen al was een attractie op zich, kilometers woestijn, de
hitte, wat een indrukken! In Las Vegas ontmoetten wij
tante Cinthy en Gilroy. Veel gezien in Vegas en nog
gewonnen ook! 80 dollar! Dyonne ging helemaal uit haar
dak, en werd maar raar aangekeken door alle “echte”
gokkers, voor wie 80 dollar niets is, haha! Na dit bezoek
aan Las Vegas zat onze reis er helaas alweer op, maar één ding weten we zeker en dat is dat wij ooit
nog eens terug komen naar
Californië!

Fijne feestdagen allemaal en een gezond en gelukkig 2012!
Liefs van Bianca en Dyonne
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TIJDSDRUK EN ONTSPANNING

‘J

e moet nog een stukje schrijven voor de Waringin!’, riepen mijn ouders begin december. Ik
legde ze uit dat de tijdsdruk bij mij eerst heel hoog moet oplopen voor ik me tot zoiets
moeilijks als het schrijven van een stukje voor ons familieblad kon zetten.

‘JE MOET NOG EEN STUKJE SCHRIJVEN VOOR DE WARINGIN!’, riepen mijn ouders vanaf
dat moment enkele malen per week. Maar ze kijken er gewoonweg te vriendelijk bij. Hoe moet ik
dan druk ervaren? ‘Ik heb toch nog een week?’, gaf ik terug op 24 december. Dat bleek een
misverstand. De persen stonden al klaar, alleen mijn stuk ontbrak nog.
Sorry Pap en Mam, ik blijk in de loop van het jaar toch minder gevoelig te zijn geworden voor
tijdsdruk. Al die oefening in ontspanning en mindfulness heeft mijn prestatiedrang geen goed
gedaan. Maar dat neemt niet weg dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen en mijn bijdrage
moet leveren aan ons unieke familieblad, net zoals onze trouwe kopijleveranciers ook dit keer weer
hebben gedaan.
Dus hier een eerste stukje. Niet over tijdsdruk, daar heb ik nu genoeg over gezegd, maar juist over
iets wat mij veel rust geeft en helpt te ontspannen: wandelen
(vertaalde versie, gevonden op Internet,
www.tweevoeter.nl)
Antonio Machado
Caminante
(originele versie)
Caminante son tus huellas
el camino y nada más
caminante no hay camino
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Wandelaar, je sporen
zijn de weg, en zij alleen;
wandelaar, er is geen weg,
de weg ontstaat in het gaan.
Gaandeweg ontstaat de weg,
en als je omkijkt
zie je de baan die nooit meer
betreden zal worden.

Caminante no hay camino
sino estelas en el mar.

Wandelaar, er is geen weg,
slechts een kielzog in de zee.

Wandelaar

Als mijn hoofd heel druk is en ik mijn gedachten niet meer geordend krijg, helpt het het beste om te
gaan wandelen. Het lijkt alsof mijn gedachten met elke stap netjes in de rij gaan staan om gedacht te
worden, in plaats van zich onbeschoft en zonder oog voor anderen naar de voorkant van mijn
denken te verdringen, waar ze elkaar beconcurreren om de eerste plaats.
Na ongeveer 15 minuten doorwandelen hoor ik mezelf vaak een zucht slaken en heb ik het gevoel
dat ik letterlijk meer lucht en ruimte in mijn hoofd en lichaam krijg.
Eigenlijk doet het er niet zo zeer toe waar ik wandel. Kees en ik wandelen vaak direct de voordeur
uit, de dijk langs de ringvaart van de Haarlemmermeer op, langs de Oude Molen zonder wieken
(ooit onderdeel van de Stelling van Amsterdam), de oude Lutkemeerweg op naar de oude
Osdorperweg en weer terug. Een wandeling van ruim een uur en o, wat knappen we daarvan op.
Een wandeling rond de Sloterplas heeft dezelfde uitwerking. Allemaal gewoon in onze directe
woonomgeving.
In het buitenland tijdens de zomervakanties wandelen is natuurlijk ook heerlijk. Bijna ieder jaar
tijdens de herfstvakantie met mijn vriendin Esther naar Spanje, waar we stedenbezoek en wandelen
in de schitterende Zuid-Spaanse natuur met elkaar combineren.
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Met het gezin tijdens vakanties wandelen is eigenlijk het fijnste wat er is, maar Casper en Doortje
willen niet altijd meer mee. Deze zomer vierden we vakantie in Umbrië, Italië met op de heen- en
terugreis een stop in de Oostenrijkse Alpen. Maar daar kan je wandelen! We hebben prachtig
gewandeld rond Heiligenblut met prachtige vergezichten vanaf de hoogten.

Wendy Ripassa

DE BUITENLANDER

W

at een overmaat aan hond het café aandoet, doen kinderen onze restaurants aan. Nooit
zitten ze eens stil. Als ze zich niet luidkeels achter hun bordje super patat ’met’ vervelen,
rennen ze blèrend tussen de tafels met eters door. Heel sporadisch lukt het een kelner er
ongezien eentje een pootje te lichten. Goed personeel is tegenwoordig erg schaars.

Zo niet in Frankrijk! Kies voor een rustig etentje niet zozeer een Frans restaurant, als wel een
restaurant in Frankrijk. Daar zit elk kind stijf op z’n stoel. Zo is het beter binnen handbereik van
zijn ouders. Zodra het de mond maar even opent voor iets anders dan een hap eten, krijgt het
automatiquement een allemachtige lel voor zijn/haar harsens. Tais-toi! Dat doet het kind. Het kent
de Fransen. Wij Nederlanders raken op zoiets niet uitgekeken.
Toch illustreert het nog slechts de omgang van de Fransen met hun kinderen.
Moet je ze met hun dieren zien omgaan! Als er zoiets als een landaard bestaat, komt die nergens zó
duidelijk naar voren als in hun omgang met dieren.
Fransen houden veel van dieren, mits ze goed en smakelijk zijn klaargemaakt.
De natuur beschouwen ze als een goed gesorteerde etalage waarin de GROTE KOK zijn waren
alleen maar levend heeft uitgestald om ze zo lang mogelijk vers te houden voor de consumptie!
Je hoort in Frankrijk niet zozeer de vogels als wel de kogels fluiten. Met het gevolg dat je in
Frankrijk op je bord dieren aantreft, waarnaar je in Nederland nog niet eens mag wijzen.
Een enkele keer is het Nel en mij overkomen dat tijdens een bergwandeling, na een schot, de hagel
als hagelstenen door de struiken ritselden. Ons “Verboden Toegang Artikel 461 Wetboek van
Strafrecht” wordt heel kor vertaald met “Chasse gardée” en alle “chiens” blijken “méchants”, wat
ze moeilijk kwalijk valt te nemen in zo’n land.
Wat niet wil zeggen dat een dier in naburige landen beter af is.
In Spanje hanteert men sterk verouderde en omslachtige manieren om publiekelijk stieren te
slachten en in Italië maken ze onze zangvogeltjes kapot om die vervolgens zonder te kauwen door
te slikken. Wij Nederlanders, die tegenwoordig – liever dan oude gebrekkige mensen – de padden
helpen oversteken, nemen hiervan hevig ontsteld kennis.
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Een hele schrik was het ook toen er gastarbeiders bij ons kwamen wonen. “Gastarbeiders”, wat is
dat een stomme benaming, omdat je een gast toch niet laat arbeiden!
Waar wij onze kerkelijke hoogtijdagen opfleuren met een diepvrieskalkoen uit een exportslagerij,
bleken veel Noord-Afrikaanse immigranten zich niet vroom te voelen voordat ze een half dozijn
geiten en schapen in een achterkamertje op weinig christelijke manier op ambachtelijke wijze het
loodje laten leggen. Hun God neemt nu eenmaal niet zoals de onze, genoegen met het bloed van
Zijn Zoon! Dagbladen versterken de indruk dat je buitenlanders niet met een beest alleen kunt laten.
Net zomin als een priester met een leuk klein jochie. Niet dat zo’n kind een beest is, maar wel een
lekker dier kan zijn!
Die Vikingen uit Noorwegen knuppelen zeehonden dood, in Zuidoost Azië eten ze onze allerbeste
huisdieren op en op de Filippijnen verhoogt men zijn potentie door het uit een levende slang
gesneden hart kloppend en wel op te eten en zó de overbevolking te helpen over te bevolken.
Zuid-Amerikanen doen wie het eerste de kop van een levende haan kan trekken en in Indonesië
rukken ze voor ons de billen levend van kikkers.
Naarmate onze horizonten zich verbreden, krimpt het stukje wereld waar men net zoveel van dieren
houdt als wij, verder in. Eigenlijk is het in België al niet zo pluis en wie op de hoogte is van wat
men in ons eigen Brabant en Limburg onder “vogelliefhebbers” verstaat, houdt zijn eigen dieren
krampachtig boven de Moerdijk. Aan hun lijf géén carnaval!
Kleur je op een grote wereldkaart de landen in waar ze net als wij bij het zien van een cowboyfilm
meer medelijden hebben met de paarden dan met de Indianen, dan blijkt het liefhebben van dieren
een Engelse onderneming met een dependance in de Lage Landen.
Negentig procent van all dierenvrienden zijn de Engelse taal machtig.
Het is nog verbazingwekkender dat de beperkte aardrijkskundige actieradius van de diervriendelijkheid, de korte levensduur van haar bestaan is. Zelfs in het Engelse bolwerk van de
dierenliefde is het geslijm met hondjes en poesjes pas sinds kort algemeen aanvaard.
Twee eeuwen geleden dienden honden er nog gewoon voor om te bullebijten. Hiertoe werden ze
opgehitst en losgelaten op een stier die met een touw aan een paal was vastgebonden. Hoe
venijniger de honden waren en hoe vasthoudender de stier, des te opwindender was het feest van
bloed en opengereten buiken voor de omstanders. Het gebrul van de stier en het gerinkel van
geldstukken waren de muzikale begeleiding van een geslaagde dag, waar men weer lekker had
genoten.
Het heeft onze “beschaving” tientallen jaren gekost om zich te ontworstelen aan het victoriaanse
beeld van het “beest in de mens”: de losse omgang van de ene sexe met de andere, incluis de daarbij
behorende hypocrisie.
Het dierbeschermende deel van de wereld is een eiland gebleven te midden van een zee vol
schaamteloos van de dierenwereld smikkelende Zuid-Europeanen en Aziaten.
Dat eiland is van verre al herkenbaar aan de voedersilo’s van zijn Bio-industrie en legbatterijen.
Anton Ripassa
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TOCH……..
IS UITEINDELIJK ALLES OP ZIJN PLAATS GEVALLEN

I

edereen op zijn eigen manier maakt verrassende wendingen in het leven mee. Soms zijn er
momenten, dat je – zeker door het wegvallen van familieleden of vrienden – intens verdrietig
bent. Evengoed zijn er ogenblikken dat je heel blij wordt door gebeurtenissen, die zo maar uit
de lucht lijken te vallen. Dat overkwam mij afgelopen maand maart. Ik kwam thuis van een
midweek in Arcen. Daar zat ik weer in mijn appartementje aan de Blekersvaartweg. Heerlijk op de
oude vertrouwde bank. Ik was nog vol van de gebeurtenissen, die ik daar samen met Marijke en
haar vriend had beleefd. Het rinkelen van de telefoon bracht mij terug op aarde. Mijn jongste
dochter vroeg mij of ik net thuis was gekomen. Dat beaamde ik. Ook vroeg zij hoe mijn vakantie
was geweest. Enthousiast begon ik te vertellen. Al snel liet mijn dochter weten, dat Boud dadelijk
ging bellen.
Nog geen 10 minuten later belde mijn zoon. Ook hij vroeg hoe ik het gehad had. Nog vol van de
vele mooie dingen die ik de afgelopen dagen had beleefd, vertelde ik hem mijn verhaal. Ik rondde
af met: “en over twee weken gaan wij er weer heen voor een midweek of misschien wel langer.”
Resoluut liet hij weten: “Dat gaat mooi niet door!” “Wat zeg je?”, interrumpeerde ik hem en hoog
van de toren blazend vervolgde ik fel: “ik mag doen wat ik zelf wil en daar heb jij niets over te
zeggen.” ”Ma luister en laat mij even vertellen waarom het niet gaat!” Er was aan beide kanten een
adempauze. Luchtig zei Boud: “Volgende week ga jij verhuizen. Dat is al geregeld en dus gebeurt
het gewoon.” “Waarheen?”, vroeg ik verbaasd. “Ma, waar heb jij je laten inschrijven?”, was zijn
wedervraag. Daar moest ik echt diep over nadenken. Het duurde even voordat het kwartje viel.
“Heb je soms bericht ontvangen van Kennemerduin?” “Ja, je kunt beginnen met inpakken, want
komende woensdag ga je verhuizen.” Toen moest ik zitten. Dit had ik niet verwacht. Ik moest het
even verwerken. “Ben je er nog?”, klonk er aan mijn oor. “Het heeft lang geduurd, maar eindelijk
wordt je wens verhoord. Schrijf maar op welke meubels je mee wilt nemen. Denk er om, er kan niet
veel mee”, was zijn waarschuwing en zijn moeder kennende zei hij tenslotte: “Alsjeblieft ma, wees
reëel.”
Daar zat ik dan. Toch een beetje beduusd van deze onverwachte boodschap. Vrij snel daarna heb ik
Marijke gebeld. Zij vond het wel jammer, maar zij vond het voor mij fijn dat het lange wachten op
een plekje in het verzorgingshuis nu eindelijk voorbij was. Er stonden nog een paar verhuisdozen
van Pat in mijn woning. Na twee dozen gevuld te hebben kreeg ik een beetje pijn in mijn rug. Dat
was voor mij het sein om te stoppen met inpakken. Ik ging languit op de bank liggen en voor ik het
in de gaten had viel ik in slaap. Vijf kwartier later werd ik wakker. Tijd voor TV. Tussendoor wat
gegeten en voor ik er erg in had kwam er een einde aan een bewogen dag.
In de dagen voor de verhuizing heeft Anna mij ontzettend veel geholpen. Telkens weer de vraag.
“Wat gaat er mee en wat blijft achter?” Al met al vond ik het heel enerverend. Fantastisch hoe Anna
mij daarbij ondersteunde. Zij heeft mij er gewoon doorheen gesleept. Zo vlogen de dagen voorbij.
Op de verhuisdag kreeg ik even na tien uur de receptioniste van Kennemerduin aan de telefoon.
Juist op het moment dat Boud arriveerde. Ik gaf de telefoon aan mijn zoon, want het had iets te
maken met de verhuizing. Boud vertelde mij dat de receptioniste hem verteld had, dat de Herenweg
die ochtend geheel was afgesloten. Dat hield in dat de verhuiswagen voorlopig niet het terrein van
Kennemerduin kon oprijden. Vermoedelijk zou dat duren tot het begin van de middag. Daar was
Boud niet echt blij mee. “Dan plan je een verhuizing en dan heb je dat weer”, was zijn eerste
reactie. Toch kon hij er wel om lachen. Daar was ik verbaasd over. “Ach ma, het is nu eenmaal niet
anders. De verhuizers komen toch pas na de middag. Dus dat is dan weer het goede nieuws.“
Rond kwart over elf stapten wij in de auto van Boud en reden richting de achterkant van
Kennemerduin. In de omgeving van Overbosch heeft hij zijn auto geparkeerd en gingen wij lopend
door het bos naar Kennemerduin. Meer dan een half uur deden wij er over om er te komen.
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Ik was bekaf en helemaal buiten adem viel ik in een stoel die direct bij de ingang stond.
De ontvangst was hartverwarmend. Van meerdere kanten kreeg ik alle aandacht. Hoe intens moe ik
ook was, ik voelde mij direct thuis. Toen ik een beetje op adem was gekomen, werd ik begeleid
naar de eetzaal. Ik keek rond naar een geschikte plek. Bij de eerste de beste tafel was nog een stoel
niet bezet. Daar liep ik op af en vroeg of deze stoel nog vrij was. “Ja, u mag overal zitten waar u
wilt. Hier geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.” Daar zat ik koninklijk, na mij natuurlijk
voorgesteld te hebben aan de drie andere tafelgasten. Toen het eten voor ons op tafel stond, zag ik
mijn overbuurvrouw een kruisteken maken. Ik sloot mijn ogen en dankte God voor de maaltijd,
zonder er verder iets voor gedaan te hebben. Wat een bevoorrecht mens ben ik. Na de warme
maaltijd met als afsluiter een lekker zoet toetje na, ging ik nieuwsgierig richting mijn nieuwe
kamer. Ondertussen bleek Anna er ook te zijn. Zij had mijn bed al helemaal opgemaakt. De
driedelige bank, het vierkante tafeltje, de drie stoelen, de TV, wat stond alles mooi op zijn plek.
Als er iemand een eremedaille verdient, dan ik het Anna. Zij had zelfs de drie klerenkasten
ingeruimd. Het was allemaal zo keurig en netjes. Ik werd er stil van.
Omdat er nog vele dozen met kleren en schoeisel vanwege de beschikbare ruimte nog niet uitgepakt
konden worden, hebben Roel en Anna de volgende dag plastic doorschijnende dozen voor mij
gekocht. Daar stopten zij de zomer en winterkleding in. Vanaf de bank keek ik naar de ijverige
handen van nicht Anna. “Waar laat ik de rest van je kleren?”, hoorde ik haar vertwijfeld vragen.
“Daar komt wel een oplossing voor”, hoorde ik mijzelf zeggen. “Je moet echt het een en ander weg
doen”, zei Anna op het moment dat zij huiswaarts ging.
Die avond in bed, kijkende naar de kasten in de slaapkamer, zag ik ineens de oplossing. Leg een
lange plank boven beide kasten, dan creëer je bergruimte. Morgen Ton M. bellen, dacht ik blij. Niet
voor de eerste keer, bleek Ton M. de redder in nood te zijn. Samen gingen wij de volgende dag
richting de Gamma. Gewapend met zijn rolcentimeter zocht hij een plank met de vereiste maten.
Redelijk snel had Ton de juiste plank te pakken. Na bij de kassa afgerekend te hebben, liepen wij
triomfantelijk naar de auto, waar Ton de achterbank opende en de lange brede plank er in schoof.
Blij gingen wij terug naar Kennemerduin. Ton bracht de brede plank op zijn plaats. Daarna zette hij
de door Anna gevulde plastic dozen op. Ton bekeek het geheel en kwam tot de conclusie dat er nog
een smalle plank gekocht kon worden van 1.60 bij 20 cm. De volgende morgen kwam hij – deze
keer op de fiets – de kleine plank brengen en plaatsen. Zo kregen de laatste plastic dozen met kleren
een plek. Toen Ton naar huis was gegaan, keek ik blij en dankbaar naar deze pracht van een
oplossing.
Ik ben nu dubbel gelukkig, dat ik veel waar ik aan gehecht ben bij mij heb mogen houden. God
heeft mij gezegend met deze ruime kamer. Ik hoop van harte dat mijn laatste wens gerealiseerd mag
worden. Ik wil graag gedoopt worden. Zo’n zeventig jaar geleden was dat de wens van mijn
echtgenoot en van mij. Mijn vader was daar vierkant tegen. Zo erg zelfs, dat hij alle banden met ons
zou verbreken. Om die reden hebben wij besloten om daarmee te wachten. Nu ik terug kijk kom ik
tot één conclusie. Mijn man en ik zijn rijk gezegend door al die jaren heen. Daarom wil ik mij
overgeven aan onze Schepper.
Dan is – wat mij betreft – alles op zijn plaats gevallen.
A. Weijgers
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DE BELANGRIJKSTE DAG VAN MIJN LEVEN

H

et was zondag 25 september 2011 toen ik ontwaakte. Op enkele seconden na wees de klok
7 uur. Tijd om op te staan, want voor mij zou deze dag de belangrijkste dag van mijn leven
worden. Hier heb ik naar toe geleefd en dankzij de Heer mag ik vandaag in de Maranatha
kerk in Amsterdam gedoopt worden.
Zoals altijd nam ik deze ochtend een verkwikkende douche. Na mij zorgvuldig drooggewreven te
hebben, kleedde ik mij aan. Ik maakte mijn griesmeelpap en al ontbijtende bekeek ik het nieuws op
televisie. Mijn tas met handdoeken en schoon ondergoed stond al klaar. Het wachten was op
klokslag 10 uur, want dan zou mijn zoon uit Apeldoorn mij komen ophalen. Tot mijn grote
verbazing reed hij nog voor de genoemde tijd de poort in van het verzorgingshuis Kennemerduin te
Heemstede, wat een hele reis is vanaf zijn woonplaats. Zo reden wij samen naar Amsterdam-West.
Na de kerkdienst zou er een doopdienst gehouden worden. Twintig dopelingen hadden zich
opgegeven voor deze dienst. Voor de doop gingen wij ons omkleden. Rosita was mijn begeleidster.
Zij hielp mij bij het aantrekken van de doopkleren. Uiteindelijk had ik een zwarte legging en een
zwart T-shirt aan. Daarover heen werd ik gekleed in een wit wijd katoenen lang hemd. Mijn armen
verdwenen zijwaarts door lange mouwen. Ik kreeg van zuster Carmen een paar witte kousen
aangereikt en plastic slippers.
In afwachting van de doopdienst werd de kring van dopelingen steeds groter. Nadat de
ochtenddienst was afgelopen, gingen wij in rij de kerk binnen. Vele familieleden, broeders, zusters,
vrienden en kennissen hadden al hun plaats ingenomen. Ik keek de kring met witte gewaden rond.
In een flits schoot het mij te binnen. Als wij nog een puntmuts hadden gekregen met uitsparingen
voor de ogen en de mond, dan leken wij allen op leden van de Ku Klux Klan. Bij dit dwaze idee
moest ik glimlachen.
Eindelijk was het zo ver. Rosita hielp mij en met haar aan mijn linkerzijde en mijn wandelstok in de
rechterhand, gingen wij richting de zitplaatsen op de eerste twee rijen. Deze plaatsen waren voor de
dopelingen vrij gehouden. Rosita liet mij plaatsnemen op de tweede stoel. Zelf zat zij aan mijn
rechterzijde. Schuins achter mij kreeg ik oogcontact met mijn zoon, die mij glimlachend aankeek.
Bijna pal achter mij werd ik mijn nicht uit Frankrijk gewaar. Wat was ik verheugd om Iris MorrisRipassa en haar jongere zus Joyce, die haar van Amersfoort naar Amsterdam had gereden, te zien.
Tijdens de dienst kwamen ds. Jan Marikus en Marijke Spijker gearmd binnen wandelen. Zij
begroetten mij met een zoen. Ondertussen had de voorganger, broeder Stenhuys mij verteld, dat ik
als eerste aan de beurt zou komen voor de doop.
Mijn innige wens werd bewaarheid. Nu pas kwamen door de spanning de tranen te voorschijn. Zij
rolden over mijn wangen terwijl ik meezong met de liederen. Gelukkig kon ik op het scherm de
tekst lezen. Rosita schoot direct te hulp en reikte mij een papieren zakdoek aan. Halverwege de
dienst kwam Marijke Spijker mij wat Wiebertjes brengen. Daar had ik juist behoefte aan.
Broeder Stenhuys las het Bijbelgedeelte dat staat in Handelingen 8, de verzen 36 tot en met 39.
Daarna gaf hij een toelichting hierop. "En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en
de kamerling zei: Zie, daar is water; wat is er tegen, dat ik gedoopt word? En Filippus zei: Indien gij
van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof, dat Jezus Christus
de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel
Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water gekomen waren, nam de
Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met
blijdschap".
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Korte tijd later werd ik opgeroepen om voor het podium te gaan staan. Broeder Stenhuys stelde mij
de vraag waarom ik mij liet dopen. Prompt antwoordde ik: “Om een discipel van Jezus te worden!”
Blijkbaar had ik deze woorden niet luid genoeg gezegd, want hij herhaalde met de microfoon in de
hand, mijn woorden. Mijn begeleidster nam vervolgens de wandelstok uit mijn hand, terwijl aan
mijn linkerzijde een mannenarm mij stevig vasthield. Geholpen door hen, ging ik de treden op, die
naar het podium leidden. Daarna werd ik begeleid en daalden wij het doopvont in. Ik was zeer
verbaasd toen ik ontdekte dat het doopvont zich onder het podium bevond.
Dankzij de hulpvaardige handen van de beide mannen die zich in het doopvont bevonden, bereikte
ik soepel de bodem. Wat was het water warm en behaaglijk. Eén van hen vertelde mij dat ik mij
moest omdraaien. Stevig hielden de beide mannen mij vast. Op een gegeven moment ging ik
achterwaarts zachtjes geheel het water in, terwijl één van hen uit voorzorg mijn neus behoedzaam
had dichtgeknepen. Daarna was ik even van de wereld. Ik kwam pas bij mijn positieven toen ik de
woorden hoorde: “Pas op mevrouw, u gaat nu uit het water en daar is de eerste trede waar u op moet
staan.” “Mijn ogen zien niets”, kon ik nog zeggen. De greep op mijn armen voelde nu als ijzers,
waar ik niet aan kon ontsnappen. Heel zorgvuldig werd ik begeleid. Ineens kon ik weer zien.
“Halleluja, hier komt de tweede trede”, hoorde ik zeggen. Plotseling voelde ik andere armen om mij
heen, die mij eveneens stevig vasthielden. “Kom”, zei Rosita, “wij gaan ons aankleden”.
Opgelucht dat de plechtige doophandeling voor mij achter de rug was, ging ik weer op de stoel in
de nog lege kring zitten totdat iedere dopeling zich omgekleed had. Onder luid applaus kregen de
dopelingen hun doopcertificaat uitgereikt en een mooie witte langstelige roos. Ondertussen was ik
wel wat moe geworden en ging ik als eerste zitten. Na de doopplechtigheid kreeg ik van zuster
Roma een prachtig handboeket. Zij vertelde mij dat ik deze bloemenhulde van de Haarlemse groep
kreeg.
Mijn dag was hemels, want ik voelde mij intens gelukkig en welgedaan. Wat heb ik veel rijke
zegeningen ontvangen op deze voor mij gedenkwaardige dag. Ik dank God dat ik deze doop door
onderdompeling samen met zo veel jongeren mocht mee maken.
A. Weijgers

HERINNERING

H

eel wat jaren geleden had ik het plan opgevat om leuke en/of interessante gebeurtenissen in
ons gezin te noteren. Op 14 september 1976 deed ik wat ik allang had willen doen, zonder
er een regelmatig dagboek van te maken. Ik heb dus een willekeurige datum genmen.

Die dag gewoon gewerkt en daarna gezellig gezamenlijk gegeten.
Jeff (toen 15 jaar) ging vandaag voor het eerst naar dansles. Hij kwam keurig opgedoft beneden,
gekleed in een mooie grijze broek met krijtstreep en een wit overhemd en om te dansen mijn
schoenen aan. Hij werd opgehaald door een vriend en getweeën gingen ze hun eerste schreden op
de gladde dansvloer doen.
Leslie (11 jaar) liet ons een liefdesbrief zien die hij van een klasgenote had ontvangen. Daarin
vertelde ze dat ze hem heel aardig vond en de brief was zoals toen gebruikelijk, voorzien van een
groot met een pijl doorboord hart. Hij was er wat mee in zijn nopjes mee maar wist niet wat hij
terug moest schrijven. Wendy gaf hem schertsend aanwijzingen.
Wendy (12 jaar), brugpieper, moest zelf als huiswerk voor het vak geschiedenis een verhaal
schrijven over de dood. Dat ging als volgt.
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Mijn dood (30-2-1942)
Het was op de laatste dag van mijn leven. Ik ging dood. Ik voelde dat ik werd opgelicht en in de
harde houten kist werd gelegd. Mensen waren bezig om een kuil te graven.
Opeens ging ik razend snel naar beneden. Ik had een vreemd gevoel in mijn maag. Net als in een op
hol geslagen lift. Het was een diepe kuil maar ik was inmiddels al beneden gekomen. Ik wou
uitstappen, dus probeerde ik met mijn handen het deksel op te lichten, maar ik kreeg mijn handen
niet van de grond. Een stem zei: “Oud lijk”, dus er was nog iemand. Ik dacht even na over deze
woorden. Toen wou ik gillen, maar het ging niet. Mijn stembanden waren waarschijnlijk
vastgeroest door het vocht onder de grond. Maar ja, onder de grond zijn wormen, dit is nu eenmaal
zo. Al gauw kriebeleden ze over mijn hele lichaam en ik kon niets doen. Wat was ik ongelukkig. En
zo moet ik in slaap zijn gevallen. Ik werd wakker in een kool. Ik moest dus nog geboren worden.
Maar hoe kan dan nou? Dat is toch zeker allemaal bijgeloof?! Ook praten ging niet, want het enige
wat ik kon zeggen was: “Da, da.”
Nu zit ik hier op school en denk na over die ervaring “de dood”.
Ik moest het wel overschrijven, want haar geschiedenisschrift zal waarschijnlijk op school blijven.
Dit verhaal heeft zij ons voorgelezen dn daarna kon ze het niet laten om het op z’n Amsterdams en
later op z’n ‘Limburgs’ (met zachte g) nogmaals voor te dragen. Toen ik dat hoorde, zei ik “Je
moet maar actrice worden.”
En nu is ze al vanaf 1990 verbonden aan het toneelgezelschap Dagwerk. Zij is met 2 anderen de
vaste bezetting en aangevuld met steeds andere spelers treden ze op in diverse Amsterdamse
theaters.
De toneelstukken waarin ze heeft meegespeeld zijn o.a.:
- Dag en Nacht
- Westkaai
- De zelfmoordenaar
- Kalldewey
- De wisselmarkt
- Het Land
- De God van de Slachting
- Goedbloed
Helaas heb ik niet van alle optredens de brochures bewaard.
Maar nu even iets heel anders.
Tante Guusje heeft het naar haar zin in haar nieuwe woning in het bejaardentehuis. Ze doet mee aan
allerlei activiteiten. Onder andere leest ze voor uit de verzameling verhalen die ze geschreven had.
Onlangs zei ze tegen mij dat ze binnenkort door haar verzameling heen was. Toen zei ik: “U hebt
nog plenty verhalen om voor te lezen”, doelend op de verhalen die ze in de loop der jaren aan de
Waringin had ingestuurd. Ik heb haar toen ca. 45 verhalen toegestuurd, waarvan ze de meeste zelf
had geschreven. In haar Kerst- en Nieuwjaarskaart aan ons meldde ze dat haar verhalen in het
bewonersblad “Kennemerlicht”, dat eens per 2 maanden verschijnt, zullen worden gepubliceerd.
Ernst Ripassa
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BIJNA 2012

H

eerlijk de maand december. Lichtjes aan en gelukkig nog geen sneeuw.
Jammer? Tuurlijk het oogt zeer mooi en kerstachtig, maar ik vind het nog steeds heerlijk
met de fiets naar school te gaan, ook in de storm.
Nu ik het toch over storm heb. Het is een stormachtig jaar geweest in huize van Laar-Boordie
Ripassa. 8 juni ben ik 64 geworden. Een van onze favoriete liedjes is WHEN I AM 64!. Wij hebben
de première van Yellow Submarine gezien in Londen in 1966. Het is een tekenfilm met de Beatles
als getekende figuren. Net getrouwd in 1965 en het leven moest nog voor me/ons beginnen. In deze
film werd een lied gezongen met een animatie van het cijfer 1 naar 64. Bij 64 zag je zeer oude
oma’s en opa’s op een cartooneske manier uitgebeeld en natuurlijk de retorische vraag WILL YOU
STILL NEED ME, WILL YOU STILL FEED ME WHEN I AM 64.
Als je 19 bent denk je er niet over om nog eens 64 te worden, maar goed in de zesde maand van
2011 was het dus zover. ’s Nachts werd ik om 1200 uur al door vrienden en door Theo toegezongen
met dit lied en ’s ochtends op school vonden mijn zeer jonge collega’s (ingewijd over vroeguh) het
kikke om me met dit lied toe te zingen. “Whiteboard” aan en galmen maar!!!
Ik was optimaal jarig die dag en ben je dubbel jarig als je het op school viert.
The day after een ADV-dag, kliekjes eten en snoepen en genieten van mijn nieuw verworven
badderspulletjes. In een woord genieten. Mijn zwagertje en schoonzusje waren 13 juni 25 jaar
getrouwd. Ze gaven een dinertje voor intimi. Het was tweede pinksterdag.
Theo en ik zijn nog in het bezit van onze feestkleren van hun trouwdag en besloten na 25 jaar deze
kledij weer aan te doen. Het zat prima, was feestelijk en retro, maar niet gedateerd.
Opgepimpt met wat gadgets. Geweldig. Wat feestelijk was het en wat een lol hadden we.
We leefden alweer naar het volgende feestelijke weekend toe. Woensdag 15 juni ging Theo met
kleinzoon en zijn vriendje naar een spannende 3D-film. ’s Avonds, het aankomende weekend
bespreken en Theo zou zich de andere dag mooi laten maken voor het weekend.
16 JUNI 2011!!!!!!!
Het begon zo mooi. Je voelde dat de zon zou komen, praatje met de buurtwinkel om 700u
’s ochtends. Theo bracht me weg. Wat een plezier hadden we. De vakantie zou bijna beginnen…
Om 1400 uur werd ik opgebeld op school. Theo is onwel geworden bij de kapper. Geen paniek, kan
toch. Mijn zwager komt me halen. We kletsen wat en komen bij Theo aan.
De energie stroomt uit mijn lichaam. Dit is het dus.
Kortom Theo heeft een hersenbloeding gekregen. HE DID NOT FEED ME WHEN I AM 64!
Ons zorgeloze bestaan stopte op deze dag.
Het gaat nu goed, steeds beter. Het leven kent vele vormen. We hebben deze vorm geaccepteerd en
zijn gelukkig met soms zorgelijke momenten.
Bijna 2012, heerlijk de maand december. Lichtjes aan en gelukkig nog geen sneeuw.
Sabrina vLaar-Boordie Ripassa

23

FAMILIERELATIES
De verwilderd kijkende patiënt was opvallend onrustig en de arts van de inrichting vroeg hem:
“Hoe bent u eigenlijk hier terechtgekomen?”
Hakkelend zei de patiënt: “Dat is gekomen door een rare en tragische samenloop van
omstandigheden. Het is allemaal raar gegaan en geen mens die het zo kan verzinnen. Het zit als
volgt. Ik had geen relatie en op een bepaald moment kreeg ik de geest en trouwde met een lieve
weduwe die een volwassen dochter had, die niet meer thuis woonde.
Dat was dus niets bijzonders, maar na een tijdje kwam de narigheid.
U houdt het niet voor mogelijk, maar mijn vader trouwde met de dochter van die weduwe die mijn
vrouw was geworden.
Hierdoor werd mijn vrouw de schoonmoeder van mijn vader, die haar schoonvader was.
Mijn stiefdochter werd mijn stiefmoeder en mijn vader werd mijn schoonzoon.
Tot zover was het voor mijn nog te behappen, zij het dat alles erg verwarrend was.
Het werd helemaal een gekkenbende toen mijn stiefmoeder een zoon kreeg, die dus mijn stiefbroer
was, maar hoe gek het ook klinkt: hij was ook de kleinzoon van mijn vrouw en zodoende was ik de
grootvader van mijn stiefbroer. Dokter, hebt u ook een snelwerkend medicijn voor me, want ik
word weer helemaal kierewiet.
“Dat kan”, zei de dokter, “want uw verhaal is wel erg intrigerend, hoe …”
”Nee, nee”, riep de man bevend, “zelfs dat was met enige moeite nog te bevatten. Mijn vrouw en ik
kregen een zoon, die was de zwager van mijn vader (als broer van diens vrouw). Mijn stiefdochter
is dus, even diep nadenken, tegelijk de grootmoeder van haar broer, want die is de zoon van haar
stiefzoon.
Och, och, wat voel ik me naar.
Omdat ik dus de schoonvader van mijn vader ben, is mijn zoon de zwager van mijn vader.
Mijn vrouw is echter ook mijn (stief)grootmoeder en mijn zoon is dus de zoon van mijn
grootmoeder.
Ik ben de stiefvader van mijn stiefmoeder, mijn vader en zijn vrouw zijn dus mijn stiefkinderen,
mijn vader en mijn zoon zijn dus (stief)broers.
Als ik er nu goed over nadenk en dat is al moeilijk genoeg, ben ik een neef van mijn vader en mijn
eigen grootvader. En … en…, nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Ik weet wel zeker dat ik de
eerste jaren heel graag in deze inrichting wil blijven”, besloot de man zijn verhaal.
“Tja”, stamelde de arts met verdwaasde blik, wankelend in zijn stoel. “Tja, ik ben de draad van uw
verhaal kwijt, maar ik laat u voor lange tijd hier opnemen, dan kunt u mij uw familierelaties nog
eens uit de doeken doen.”
Anton Ripassa
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HERDENKINGSPARK Familie heeft een linde geplant ter nagedachtenis aan Theo Ripassa
Uit: Tubantia d.d.9 nei 2011

‘Eigenlijk is deze plek nog mooier’

Dochter Tamara en moeder Floor Ripassa bij de linde in het
Herdenkingspark aan de Scholtenhagenweg.
Foto Wim Corduwener

Het herdenkingspark aan de Scholtenhagenweg is gisteren officieel geopend door wethouder
Patrick ten Voorde. Inmiddels zin er vijf bomen geplant. Tamara Ripassa plantte samen met haar
familie een linde, om haar overleden vader Theo te herdenken.
door Laura Smit

“H

et is fijn dat er nu een plekje is waar we mijn vader kunnen herdenken”, zegt Tamara
Ripassa. Vader Theo overleed op 3 maart 2010, op 77-jarige leeftijd. Al tijdens de
voorbereidingen op de crematie hoorde de familie over het herdenkingsjaar.
“Ik denk dat mijn vader het mooi zou hebben gevonden. Het idee van herdenken past bij hem. We
hebben bijvoorbeeld geen uitvaartdienst gehouden, maar een herdenkingsdienst. Volgens mijn
vader zullen we elkaar terugzien, is het maar een tijdelijk afscheid. Daarom wilde hij ook niet dat
wij verdrietige zijn. Toen uitvaartverzorger en initiatienemer van het herdenkingspark Joop Weeink
ons hierover vertelde, dachten we: dát willen we.”

Voordat de uit Nederlands-Indië afkomstige Theo overleed, had hij al een duidelijk beeld voor ogen
over hoe zijn crematie eruit moes zien. “Mijn vader vond begrafenissen eigenlijk geweldig. Voor
hem was het een soort reünie. Het enige waar hij een hekel aan had, was de kou. Daarom wilde hij
ook niet dat wij buiten in de kou stonden. En die kans is er natuurlijk in Nederland. Hij zei altijd:
‘Als ik kom te overlijden, lig ik op het heetste punt, maar jullie staan er ook warm bij’. Na de
begrafenis hadden we een kumpulan, een gezellig samenzijn met vooral heel veel eten. Iedereen
moest met een volle maag naar huis. Dat wilde hij. Het is volgens zijn wens gegaan.”
Toen het idee van het herdenkingspark bij de familie bekend werd, ging het nog over het park op de
begraafplaats aan de Enschedesestraat. Die plannen zjin er nog steeds, maar omdat de realisatie
daarvan nog lang kan duren, heeft Joop Weeink inmiddels het tweede park geopend aan de
Scholtenhagenweg. Voor de familie Ripassa een geluk bij een ongeluk.
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“We vinden het helemaal niet erg dat het oorspronkelijk bedachte park er nog niet is. Deze plek
vinden we eigenlijk nog mooier. Ik hoef niet eens naar binnen, als ik er langs rijd is “het al goed.”
Op 16 april is de as van Theo, samen met zand uit Bali – het eiland waar hij vandaan kwam – bij de
linde verstrooid. “Vijf maanden na zijn overlijden zijn we met de familie naar Bali gegaan. We
wilden in eerste instantie daar een beetje van de as van mijn vader verstrooien. Dat mocht echter
niet van de autoriteiten op Bali, we mochten alleen alle as daar achterlaten. Dat wilden we niet.
Vervolgens zijn we naar het oude huis van mijn vader gegaan. Toen we daar aankwamen waren ze
aan het bouwen. De bouw werd stilgelegd om ons de tijd te geven om te doen waar we voor
kwamen. Dat was erg bijzonder. We hebben uit de tuin waar mijn vader vroeger speelde zand
meegenomen.”
De linde was een bewuste keuze van de familie. “De omschrijving van de linde past bij mijn vader.
Het is een statige boom. Bovendien lijkt een linde als ie heel erg oud wordt op de Indonesische
boom de waringin.”

PIMP JE KERSTBAL!

U

itnodigingen blijven verrassend. Per post, per mail maakt niet uit. Het
waar ik altijd aan denk is, dat de ander aan jou gedacht heeft en prijs stelt
aanwezigheid.

eerste
op jouw

In oktober valt er een uitnodiging bij me binnen PIMP JE KERSTBAL (for
ladies only). Een van mijn jongere collega’s is na een kortstondig huwelijk en
een dochter gescheiden. Spannende Griekse (!) mannen waren in haar
aandachtsveld gekomen en het verruilen van haar blanke ambtenaartje tegen
een Griekse God is niet zo moeilijk geweest. Maar ja ook Griekse goden
moeten tegenwoordig papieren hebben om te kunnen blijven en houwen willen
ze graag, maar trouwen (hohohoho). Enfin de Griekse god zit nu weer in
Griekenland (kassian toch) en Ilse moet haar eigen tijd weer zien in te vullen. En dat
deed ze dus. Ja juist, we gaan ballen oppimpen.
Afgelopen vrijdag 9 december tussen die twee oude kerels in was het zover. Maar wat een gezellige
avond is het geweest. Ze had ca 18 meiden uitgenodigd (ja ik mag erbij hoor, voel me ook zeer
vereerd). Van een heel mooi en groot huis is ze nu naar een heel mooi en klein huis verhuisd. Wat
een talent toch om in je eentje met zoveel gevoel weer een huisje in te richten en alles komt van
Marktplaats.
Goed we kwamen binnen. Alles was in het piepkleine huisje in kerstsfeer. Gezellig!!!!! Ze had een
supergrote tafel midden in haar kamer staan met allerlei attributen erop om kerststukjes te maken,
porselein te beschilderen, doosjes te beschilderen, kerstballen te pimpen, te keramieken noem maar
op. Dochterlief was bij pappa. Als ze dit allemaal gezien had was ze beslist niet naar pappa gegaan.
Ilse had haar moeder uitgenodigd, wat vriendinnen en een paar gezellige collega’s. Zijzelf heeft
niets gemaakt deze avond. Ze voorzag ons van wijnen, warme chocolademelk, warme cider,
glühwein en de nodige hapjes. Het geheel kreeg de image van een therapeutische avond, maar ik
genoot.
Wat ik met dit verhaal vertellen wil is, dat er een meisje is met haar kindje, dat het allemaal niet
meer zo ziet zitten. Ze viert haar eigen kerstfeest op deze manier. Ze gaat niet op de bank zitten
zappen en zielig doen, maar ze doet wat en iedereen ging vrolijk weg. Bijna-moeders, pasgeworden moeders en ook de oma van Jouke.
Gewapend met mijn eerste zelfgemaakte kerststuk reed ik huiswaarts.
Ik ging het bijna leuk vinden. Nu de Bingo nog.
Sabrina vLaar-Boordie Ripassa
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HEUVEL AF, HEUVEL OP

J

aren op gewacht en … uiteindelijk na mijn negentigste levensjaar was het zover. Ik kreeg een
prachtige woon- en slaapkamer in het verzorgingshuis Kennemerduin te Heemstede
toegewezen. Kamer 008 werd mijn nieuwe woonvertrek. Ik vertoef aan de voorkant van dit van
binnen gerenoveerde gebouw, redelijk dicht bij de ingang en wat heel praktisch is in de buurt van
het restaurant, waar elke middag een gevarieerd menu voor ons oudjes liefdevol is klaar gemaakt.

Dit statige gebouw ligt in de oude duinen en waar ik heel blij mee ben is dat ik via de achterkant,
lopend met mijn rollator langs de vrijstaande aanleunwoningen dit pand, dat in een parkachtige
omgeving is gesitueerd, kan verlaten. Dan ga ik steevast richting de winkels. In mijn tempo bereik
ik in zo’n 20 minuten de eerste winkels van het centrum. Toch is er best wel een probleem tijdens
het eerste deel van deze wandeling richting de winkels. Omdat met name de achterkant van dit
terrein in de oude duinen ligt is er best wel een hoogteverschil te overwinnen. Op weg naar de
winkels maak ik een diepe duik. Dan is het remmen geblazen. Voetje voor voetje daal ik af naar de
lager gelegen weg. Het is een heel kort stukje, maar ontzettend stijl. Er is niet voor niets een bord
geplaatst om speciaal de rollator gebruiker te waarschuwen. Daaruit blijkt dat er 10% gedaald of
gestegen moet worden.
Als ik weer terugkom van de winkels is het laatste stukje de heuvel op
met een volgeladen rollator best wel een hele toer. Dat lukt mij als
negentigjarige niet altijd zonder hulp. Onlangs ging ik weer heel
moeizaam naar boven. Een passerende dame, die haar hond uitliet, kon
het kennelijk niet aanzien. Met haar vrije hand pakte zij mijn rollator
bij het zitgedeelte en trok de rollator moeiteloos naar boven.
‘Heerlijk als je nog zo jong en krachtig en hulpvaardig bent’, ging het
door mij heen. Opgelucht boven aangekomen bedankte ik haar voor de
hulp.
Mijn rollator voorzien van een boodschappenmandje is mijn steun en
toeverlaat. Pas onlangs ben ik te weten gekomen wanneer de eerste
rollator op de markt is gekomen. Dat was in 1978. De Zweedse Aina Wifalk was door polio
gehandicapt. Zij vond het heel belangrijk om mobiel te blijven. Via het Zweedse
Ontwikkelingsfonds kwam zij in contact met een bedrijf dat een prototype maakte. Nu is in een
groot deel van de westerse wereld de rollator niet meer weg te denken uit het straatbeeld.
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Het maakt ons oudjes heel mobiel. Wij staan er niet zo bij stil maar uit onderzoek is gebleken dat
een persoon van tachtig jaar tijdens zijn leven ongeveer 120.000
km te voet heeft afgelegd. En dan te bedenken dat een mensenkind
pas stappen kan vanaf ongeveer het 2e levensjaar.
Toch blijft er – wat mij betreft - nog wel het een en ander te
wensen over. Want hoe je het wendt of keert, de bult die aan de
achterkant van het terrein van het verzorgingshuis Kennemerduin
overwonnen moet worden is best wel gevaarlijk voor ons oudjes.
Ik heb onlangs vernomen dat er wettelijke normen zijn. De
Nederlandse norm (NEN 1814) stelt dat de hellingshoek van een
helling bij voorkeur niet steiler is dan 1:25. Wij hebben het dan
over
een hellingshoek van 4 %.
Nu maar hopen dat de directie van Kennemerduin zich daar niet
alleen bewust van is, maar op korte termijn tot actie overgaat. Ik
begrijp best dat zo’n aanpassing nogal wat geld kost. Hoop doet
leven en ach er valt altijd wat te wensen over.
Met een blik vanuit mijn woonkamer richting de prachtige
voortuin mijmer ik: ‘wat is het toch een voorrecht om zo prachtig te mogen wonen omringd door
zoveel mensen, die hun vak van zorgverlening in mijn beleven op een liefdevolle wijze vormgeven!
Ik ervaar dit geheel als een rijke zegen.
A. Weijgers
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ALLEMAAL NIET LEUK
April. Het is weer zover. Omdat het ons veel te ingewikkeld wordt, huren wij een expert in van de
ANBO (bond voor ouderen), niet zo duur als een accountant en die expert heeft bewezen heel goed
te zijn.
U zult nu wel in de gaten gekregen hebben, dat ik het over betalen van belasting heb en dat als
velen met mij niet leuk vind. Wij begrijpen best het nut (?) van het belastingstelsel, maar laat ons
maar verder met rust!!! Wij, de maatschappij, kunnen best volstaan met een eenmalig jaarlijks
bedrag, dan wordt alles verder veel goedkoper.
Manieren hebben ze trouwens ook niet bij de Belastingen. Hebt u weleens een bedankje gehad voor
uw vrijgevigheid?
Penningen ophalen begon al in de Romeinse tijd. Overwonnen volken werden belastingen opgelegd.
De Friezen moesten koeienhuiden leveren en mannen om dienst te doen in de Romeinse legioenen.
Betrouwbare mannen, die goede militairen waren.
De Fransen namen het systeem over en zo werd er lange tijd van uitgegaan dat wij bij het Heilige
Romeinse Rijk hoorden.
De uitleg is dus: “Verover maar gauw een land en je bent na verloop van tijd de rechtmatige
eigenaar met je eigen zelf ontworpen wetten en regels.”
Later hielden allerlei adellijke kopstukken hun legers op de been met belastinggelden, om over de
hoofden van de burgers hun vetes en oorlogen uit te vechten en zo hun macht uit te breiden.
De mensen die er het meest van te lijden hadden, financierden hun ellende dus eigenlijk zelf, met
net zo veel geklaag als heden ten dage.
Eigenlijk is het pure diefstal.
Sinds 1965 pas hebben alle volwassen Nederlanders actief kiesrecht en mogen wij eindelijk
meepraten over wat er met ons geld gebeurt, maar tussen onze stem en de uiteindelijke beslissing
van hoger hand zitten zoveel niveaus, dat men moeilijk kan zeggen dat het onze eigen beslissing is.
Natuurlijk hebben wij profijt van vele dingen die de overheid met ons geld doet, maar dat hoort ook
zo. Dat is ook de bedoeling, daar betalen wij voor. Zoals banken vaak doen alsof ons geld van hen
is, zo handelt de Belastingdienst ook in de omgekeerde volgorde.
Ook nu gebeuren er veel dingen met ons belastinggeld, waarmee ik – en u
vast ook – het helemaal niet eens ben, vooral op het uitgavenbeleid met
onze gelden.
Een zgn. democratie echter, is nog altijd het beste alternatief en dus leg ik
mij er (mokkend) bij neer. Wij zijn nog steeds het volk dat huiden en
soldaten levert, daar mag de overheid mee doen wat ze wil. Maar kom
dan niet met ingewikkelde regelingen en wetten. Ze mogen mij best een
ietsje-pietsje hoger aanslaan, als ze maar zelf die ingewikkelde
formulieren invullen plus alle geldende kortingen!!!
Kijk, dàn wordt het pas gemakkelijker en leuker. Nou ja, leuker?
Anton Ripassa

29

STRENG GELEIDE LEVENSLOOP

T

ja, zo gaan die dingen nu eenmaal: je wordt geboren en binnen twee jaar kun je lopen en
praten, dus na nog eens twee jaar moet je waarschijnlijk nog wel veel meer kunnen.
Knippen en plakken bijvoorbeeld, of spatten met ecoline en tandenborstels.
Thuis mag dat niet, want dan komt alles eronder of zit alles vast aan elkaar vastgeplakt. Bovendien
weten ze op de basisschool precies wat je in die twee jaar geleerd moet hebben. Je krijgt een
kwartje mee voor melk en je ouders hebben hun handen weer iets vrijer, Ze kopen nieuw behang,
knippen de lijn uit de vacht van de huisdieren en hopen dat de kleuterschool je talenten in sociaal
geaccepteerde banen zal weten te leiden. En dat is ook zo.

Na twee jaar kom je thuis met trots zelf gestrikte veters, na vier jaar kun je al tot boven de honderd
tellen, na acht jaar mag je naar de ‘grote’ school en na veertien jaar mag je gaan studeren!
Maar dat is hartstikke moeilijk. De decaan op je school laat 4000 folders zien van wat er allemaal
mogelijk is en zegt dat er 45.000 bestaan! Met trillende vingers wijs je er één aan, want tenslotte
hangt je hele toekomst ervan af.
Maar de folder oogt leuk, belooft veel mooie dingen en je ouders wrijven zich blij in de handen,
want over vijf jaar zul je nog véél meer kunnen en wat zullen de buren, vrienden en familie dan wel
niet zeggen.
Er komen veel brieven uit Groningen met een groot dreigend en intimiderend logo en in een streng
lettertype. Ze willen wel geld geven, schrijven ze, maar niet genoeg. Dat vind je wel logisch. Er
bestaan ook landen waar je je hele studie zelf moet betalen, weet je inmiddels. Want je weet al zo
veel meer. Je ouders, bij voorbaat trots, springen bij en stellen de nieuwe auto nog maar even uit.
Maar de studie valt allemachtig vies tegen. Al die boeken die je moet lezen, in een nog strenger
lettertype dan de brieven uit Groningen en bovendien in het Engels! En wel twintig per jaar, maar
niks géén uittreksels, want hoe je daaraan moet komen leer je pas volgend jaar en dan ben je al
gestopt met studeren. Je hebt je namelijk vergist, je kunt beter iets anders gaan doen: een anderen
studie kiezen, gaan werken en dan een avondstudie gaan doen.
Dan komt wéér zo’n brief uit Groningen met een groot dreigend en intimiderend logo, in een streng
lettertype en bovendien in het Engels. Omdat je stopt, was je beurs bij nader inzien toch maar een
lening, met veel rente nota bene.
Dan komt er ook nog een brief van de Melkunie met een groot dreigend en intimideren logo en in
een streng lettertype. Omdat je je hele leven tot nu toe nog geen noemenswaardige prestaties en
opvallende resultaten hebt laten zien, wordt het tijd dat je je schoolmelkgeld nog eens vierdubbel
terugbetaalt….
Dan overweeg je om legionnaire te worden.

Anton Ripassa
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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

D

e slakken hielden ons bezig. Steeds kwamen de kleinkinderen aan met een leeg
slakkenhuis. Bij de eerste aanblik leken ze allemaal gelijk, maar legde je ze op een rij, dan
bleken ze grote verschillen te vertonen.
Er waren kleine nogal platte (slakken dus), die glansden als parelmoer en een heleboel grotere
bolronde. Sommige waren geel, andere bruin, maar de meeste hadden een tekening van gele en
bruine strepen.
We probeerden daarin een volgorde te vinden en zagen dat er geen
twee gelijk waren. Slakken zijn dus individueel te herkennen.
Die verschillen en kenmerken noopten mij verder in de
slakkenkunde te duiken. Ze hebben een streepjescode in de
streeptekening op hun huisje! Of dat gevolgen heeft voor slakken
onderling, kon ik niet ontdekken. Misschien, heel misschien, heeft
iemand daar onderzoek naar gedaan. Zeker is dat die strepen van belang zijn voor de camouflage.
Slakken kunnen nu eenmaal niet hard wegrenen als er gevaar
dreigt. Ze trekken zich dus terug in hun huis, wat ze dus wel
kunnen, dat ondanks de vaak felle kleuren haast onzichtbaar
wordt in de direct omgeving. Toch weten lijsters ze wel te
vinden. Die slaan ze kapot op een steen en pikken daarna de
slak eruit. Daardoor kunnen wij zo’n slakkenhuis van binnen
bekijken. Flinterdun is het materiaal, ingenieus de constructie
en dan te bedenken dat de slakken tot de oudste dieren ter
wereld behoren! Daar moet toch een groot architect mee bezig
geweest zijn.
De verbazing daarover delen met anderen, ook met publiek bij
een IVN-wandeling, is een belevenis die ik niet zou willen missen
Toch zijn niet alle huisjes zo dun. Soorten die in kalkrijke gebieden leven, hebben meestal huisjes
met dikkere wanden, de groeiranden zijn echte ribbels
Naaktslakken hebben minder voorkeur voor kalk, ze hoeven geen huis te bouwen. Ze dragen slechts
een schild op hun rug, wat hun heel andere mogelijkheden geeft. Zo kunnen ze diep in de boden
wegkruipen en wachten op goede tijden, of daar hun eieren leggen.
Er zijn grote en kleine huisjes, bolle en puntige, zelfs hoorntjes zijn er. De meeste rechtsom
gewonden, maar er blijken ook ‘linkse’ slakken te zijn. Mogelijk is dat soortgebonden. Onze huisjes
zijn allemaal rechtsom. Je merkt wel dat ik me niet bekommer om soorten en namen. Voorlopig heb
ik genoeg aan het zoeken en bekijken van slakken en huisjes. Kinderen
zijn eerder geneigd
hun slakken persoonlijke namen te geven dan te zoeken naar de echte.
Er bestaat een determinatieboekje met een zoekkaart.
Voor kleinere kinderen zou een zoekkaart met gekleurde plaatjes heel
aan trekken blijken.
Van het bovenstaande is het niet de bedoeling om op alle slakken zout te
leggen!
Anton Ripassa
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In aansluiting op het ‘natuurstuk’ van Anton, een ‘herfststukje’ dat mij opviel. (JR)

’t Zwanenwater veel rijker

Zeldzame zwammen ontdekt
Door Ed Dekker

CALLANTSOOG – Natuurgebied ’t Zwanenwater bij Callantsoog – van
Europese allure - is veel rijker dan deskundigen al dachten. Bij twee excursies
deze maand zijn er 21 nieuwe soorten paddenstoelen ontdekt. Op één na staan al
deze soorten op de rode lijst.
Paddenstoelenkenner Martijn Oud uit Alkmaar spreekt van ‘spectaculaire’
ontdekkingen.
De excursies waren onder zijn leiding. In ’t Zwanenwater van 600 hectare
waren al 321 soorten paddenstoelen geregistreerd. “Nu zijn dat er totaal dus
342. Geweldig”, aldus Oud. Rolf Roos van Uitgeverij Natuurmedia heeft de
vondsten gisteren bekendgemaakt.
De tochten waren op 12 en 17 november. “Ondanks het droge weer hebben wij
deze twee dagen totaal 72 soorten paddenstoelen gevonden. Op zich is dat al
opmerkelijk”, zegt Oud, “Helemaal bijzonder is dat het gaat om soorten die in
uitgestrekte, vochtige graslanden groeien of in natte duinvalleien. Deze soorten
zijn te zien tot in december en zijn minder afhankelijk van regen. De meeste
zijn klein, maar vallen op door kleur, geur of vorm.”

Karmozijnwasplaat.
Foto M. Oud

Als eerste noemt Oude de karmozijnwasplaat, een van de bedreigde soorten die
op de rode lijst staat. Voorts de veenmosvuurzwam, geurendewasplaat en
rossigemelkzwam. Verrast was Oud ook door de ontdekking van nieuwe
aardtongen: de brede aardtong en fijngeschubde aardtong.
Eén aangetroffen soort is dermate zeldzaam dat er nog geen Nederlandse naam
voor is: geoglossum elongatum.
Er zijn nu in ’t Zwanenwater zeven verschillende aardtongen aangetroffen.
Oud: “Dit aantal geeft de zeer hoge natuurwaarde van het gebied aan.
”Kortgeleden heeft Fred Koning uit Burgervlotbrug in ‘t Zwanenwater zelfs de
zandaardtong gevonden. Die staat op de rode lijst als ‘ernstig bedreigd’.

Geringde vlekplaat.
Foto E. vdEijk

’t Zwanenwater is zo rijk dankzij de onbemeste, vochtige graslanden en
hooilanden. Een deel van het gebied bestaat uit moerassen met veenmos. Sinds
1973 beheert Vereniging Natuurmonumenten het gebied. “De natuur krijgt volop
gelegenheid om zich te ontwikkelen. Een schoon en vochtig milieu plus constant
beheer doen wonderen.”
Bron: Dagblad Kennemerland van 29 november 2011

Zandaardtong.
Foto Fred Koning
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KRINGLOOPWINKELSNUFFELAARS

N

iet veel leden van de familie Ripassa weten dat Nel
en ik min of meer verslaafd zijn aan het bezoeken
van kringloopwinkels.
Als we op een huis gaan passen waar we nog niet eerder
waren en het is na de kennismaking zeker dat we daar gaan
oppassen, dan zijn er twee dingen die we het eerst per Google
gaan doen.
1. Het dichtstbijzijnde Indonesische restaurant opzoeken
2. Alle kringloopwinkels in de wijde omtrek lokaliseren.

Als we dan de omgeving gaan ‘ontdekken’, nemen wij nummer 1 en 2 in onze route op en laten we
het leuke en het nuttige samenvallen.
Laatst ontdekten we een grote originele Indonesische houten schaal, met prachtig snijwerk. we
wisten dat zo’n schaal duur was en met enige schroom vroeg ik wat ik ervoor moest betalen. De
vraagprijs was, schrik niet, € 4,-. Ik liet die persoon niet eens uitspreken, want toen zat die schaal al
in onze tas.
Er lagen ook een stuk of zes boekjes over Kapitein Rob. Volgens mij hebben vroeger veel jongens
die boekjes verslonden. Het is een verzamelobject, dus waren ze allemachtig duur, maar toch kon ik
het niet laten zo’n boekje eventjes door te neuzen. Deze boekjes brachten de vraag bij mij op of de
hoofdpersoon echt had bestaan. Dus dook ik zonder enige verwachting het internet op en vond na
veel gezoek en gemopper genoeg tekst om als kopij voor de Waringin te gebruiken.
Kapitein Rob: slechte echtgenoot en vader, maar een prima zeeman. Voluit was het Rob van
Stoerem en echte fans van hem wisten bovendien dat hij een vrouw en drie dochters thuis had
zitten, die in zijn leven geen nader aangeduide rol speelden. Hij bracht ze zelden of nooit ter sprake,
zoals het onbekend was of Rob zijn gezin wel goed verzorgd achterliet wanneer hij er vandoor
moest. Het was zeker dat hij heel vaak er vandoor was en maar sporadische eens thuis was, wat
door het bestaan van zijn drie dochters werd bewezen.
Vast staat wel dat het verder niemand wat kon schelen, het enige waartoe de stoere pijprokende
Hollandse zeebonk zich steeds verplichtte, was het beleven van ongelooflijke, geheimzinnig
avonturen. liefst aan de andere kant van de wereld.
Dat is kapitein Rob altijd uitstekend afgegaan, want of hij met zijn zeiljacht nu in de havenstad Sidiel-Bab, in Punta Reposo, in de Nevelvallei of in het fort van Ceuntomala belandde, het draaide
steevast uit op een hoop ‘gedonder’.
Geen enkele gevaarlijke enge man die de schipper en zijn scheepshond Skip het leven zuur kon
maken. De aan grootheidswaanzin lijdende professor Lupardi en zijn Japanse assistent Yoto, maar
ook Kid Blauwneus, de geheimzinnige baron Himota en de zwarte tovenaar, wisten niet hoe ze de
gevierde stripheld het vuur na aan de zeebenen konden leggen.
van de belevenissen tegen het kwaad is tussen 1945 en 1966 uitvoerig verslag gedaan als strip in
“Het Parool”, dat in die tijd 73 complete en later in boekvorm verschenen Kapitein Rob-verhalen
afdrukte.
Peter Kuhn maakte de strips en journalist Evert Werkman maakte de teksten.
Samen maakten ze een wereld waarop de realiteit bijna alle grip had verloren en die de fantasie van
het toenmalige publiek gemakkelijk prikkelde.
Zo stelden ze de ‘zwijgzame en onverstoorbare zeebonk’ Van Stoerem een futuristisch ‘Historisch
Oog’ ter beschikking, een apparaat waarmee deze zich direct in gebeurtenissen uit het verleden kon
mengen. Dus science fiction was voor hem geen geheim: Rob had met zijn zeebenen de maan al
bewandeld, toen de latere astronauten nog met een snotneus in een korte broek liepen.
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Daarnaast lieten Kuhn en Werkman Kapitein Rob omgaan met bekende figuren Simon Carmiggelt,
Anthony van Kampen en de gewezen burgemeester van Amsterdam D’Ailly en Albert Einstein.
Net als die bijfiguren krijgt Kapitein Rob de plaats die hem in de geschiedenis toekomt. Weliswaar
met gebruik van een rijke fantasie van de schrijvers.
Anton Ripassa

KLEMVAST

L

ouise W. is een dochter van vrienden van ons. De allereerste keer dat ik haar zag was in Den
Haag. Zij moet zo rond de zes jaar geweest zijn. De contacten met haar ouders werden
intensiever op het moment dat hun gezin in Lisse ging wonen. Zeker toen ook wij in de jaren
zestig de financiële ruimte kregen om een auto te kopen. Mijn man en ik konden daardoor onze
vrienden in Lisse regelmatig een tegenbezoek brengen. Vrijwel altijd wilde een deel van onze
kinderen mee. Zo vernam ik van mijn zoon, dat hij het heel fijn vond als wij op bezoek gingen bij
de familie W. Hun zoon Peter was iets ouder dan Boud en Huib net een tikkeltje jonger. Louise zat
wat leeftijd betreft tussen onze jongste dochter en onze één na jongste dochter in. Volgens Boud
werd er veel gesport en geravot in hun achtertuin, maar ook in de buurt van hun huis. Verder kon
mijn zoon zich herinneren dat er veel plaats was voor grapjes en plagerijtjes onderling.
Boud vertelde mij vervolgens dat zij zich nog goed kan herinneren de tijd dat Louise in de
omgeving van Heemstede naar de middelbare school ging. Dan kwam zij bij ons tussen de middag
haar 12-uurtje nuttigen. Volgens mijn nu 62-jarige zoon was zij toen al een mooie jonge dame in de
knop. “Gewoon een pareltje, die zich niet de kaas van het brood liet eten”. “Elkaar een beetje over
en weer plagen, het ging gewoon van nature”, was het laatste wat hij er over wilde zeggen. Ik vond
het gezellig als zij haar boterham in ons huisje aan de Landzichtlaan 51 kwam opeten. Jonge
mensen om je heen vind ik sowieso heerlijke drukte. Toen, maar ook nu.
De laatste jaren zie ik Louise zo nu en dan. Op een keer bezocht zij mij op de Blekersvaartweg 10.
Heel enthousiast vertelde zij mij over haar nieuwe baan. Vervolgens vroeg ik haar of zij iets leuks
kon vertellen over al die bezoeken in de thuiszorg. In eerste instantie had Louise even de tijd nodig
om te bedenken wat zij naar voren zou kunnen brengen. Plotseling schoot zij in de lach. Ik werd er
alleen maar meer nieuwsgierig door. “Vertel toch, dan kan ik ook genieten”, was mijn reactie.

Als medewerkster in de thuiszorg komt zij vanzelfsprekend bij verschillende families binnen om
een helpende hand te kunnen bieden waar dat nodig is. Zo moest zij op een dag een man helpen
inzepen, voordat hij kon gaan douchen. Ineens zei hij in alle nood: “ik moet plassen!” “Oh”,zei
Louise, “hou het nog even op, dan zoek ik wat.” Zij riep de echtgenote van de patiënt en vroeg haar
een urinaal te brengen om de urine op te vangen. Bij gebrek aan een urinaal werd er snel een smal
langwerpig vaasje aangereikt, die Louise aan de man in nood gaf. Heel soepel kon hij ‘zijn
jongeheer’ door de opening van het vaasje manoeuvreren. Tot opluchting van allen werd zo zijn
plas opgevangen. Toen de man uitgeplast was, ontstond er echter onverhoeds een door niemand te
voorzien probleem. Voor alle duidelijkheid, de opening van het vaasje was niet van vorm
veranderd, maar kennelijk wel de omvang van zijn ‘jongeheer’. Het hele zaakje zat klemvast!
Voordat er paniek kon uitbreken reageerde Louise alert met de opmerking: “Ach, geef het even de
tijd dan valt alles vanzelf op zijn plaats.” Kort daarna was dit het geval. De ontspanning was zowel
zichtbaar als voelbaar en de ontklemming voelde als een ware bevrijding, getuige de zucht en de
opmerking: “Eindelijk, ik kan nu gaan douchen!”
A. Weijgers
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HET BUSJE? NEE … DAT KWAM NIET MEER…
Kan het toch niet laten om het gekste van 2011, dat ik tijdens mijn werk, als machinist op
het spoor heb meegemaakt, in de Waringin te plaatsen. Het verhaal is al eerder geschreven
voor ons personeelsblad en zo hier en daar zitten er nog “spoortermen” in, dan moet u mij
maar niet kwalijk nemen als mijn extra toegevoegde uitleg niet begrijpbaar is. Het gaat om
de beleving, gevoel en het verhaal…

Het is vandaag zaterdag 29-01-2011; mijn eerste rit is de stoptrein naar Zwolle, vertrek om 16:43
uur uit Amersfoort. Ik was lekker op tijd en stond met een bak koffie in de hand te wachten op die
trein. De trein moest vanuit Utrecht komen en kwam met 7 minuten vertraging Amersfoort binnen
gereden. Reizigers erin en eruit, deuren dicht en scheuren maar. Alle seinen onderweg naar Zwolle
stonden op groen en zo kon ik de vertraging inhalen.
Zo ook bij station Nunspeet, stond het sein op groen. Mooi, kon ik ook nog de laatste drie minuten
vertraging even wegwerken; ik had er zin in.
De bocht voor het station kom ik doorzeilen; K*T-godver-de-godver...
Staat er aan het begin van het perron iemand, gekleed in een witte jas, midden in mijn spoor.
( %$@&&^%&%$#@%^% )
Alles erop, vol in de remmen en met een rotklap kwam ik met mijn trein vlak voor die gozer tot
stilstand. Omdat ik harder mocht en kon rijden, een stoptrein die aan het einde van het perron een
rood sein heeft, schrok die Tim (ja zo heet die l*l), zich helemaal de "vinkentering" en wist niet hoe
snel hij het perron moest opklimmen; waarbij hij ook nog een keer op zijn bakkes ging.
Via de portofoon roept de hoofdconducteur mij op en zegt: “Als jij ATB-remming krijgt, dan
kunnen we nooit tijd inhalen.” (ATB = Automatische Trein Beïnvloeding, via een computer wordt
de maximum snelheid van de trein gecontroleerd en bewaakt).
“Nee”, zeg ik, “er stond een vent in ons spoor.” Ik had dat nog niet gezegd of de HC stond al in de
cabine. “Wie?’, zei hij. “Die l*l daar, op het bankje, die zo zenuwachtig heen en weer zit te
bewegen.”
Trein opgetrokken tot dat bankje en de HC (Hoofdconducteur verder in het verhaal te noemen HC),
“Naar buiten. Ik bel de treindienstleider (de persoon van Prorail, die de seinen en wissels bedient),
om te vertellen wat er aan de hand is.”
De HC vroeg ondertussen om naam en legitimatie. Die gaf hij niet en die had hij niet. Vond hij ook
niet nodig, want hij is maar 13 jaar oud. Een bankpasje of zo had hij ook niet. Waarop zijn
vriendinnetje zegt: "Tim, doe niet zo moeilijk".
Okay, dan een postcode-check. Hij was niet van plan om die te geven.
Ik verhoor zijn twee vrienden en zijn "vriendin" en vernam al snel, dat het om een weddenschap
ging, om zo lang mogelijk in het spoor te blijven staan voor een aankomende trein.
(Is het project "Luister is" bij hen op school geweest en wat denk je? Brengt het die gekken alleen
maar op ideeën. In stukken gereden lijken moeten ze laten zien; net als tegenwoordig op het
journaal te zien is. En NIET die kids na afloop van hun bezoek een stickertje en een boekje geven.
Die tijd van benadering is allang passé.)
Toen werd ik even boos !!!
Met mijn handjes op mijn rug, heb ik hem "neus-aan-neus" even verteld, (heel Nunspeet moet het
gehoord hebben) wat ik van hem vond.
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Na mijn preek heb ik hem aangehouden. De cabine van de trein stond toch nog ter hoogte van het
bankje en heb in de cabine de treindienstleider gebeld en op politieassistentie gevraagd.
Tevens toestemming gekregen om de trein verder langs het perron te trekken, zodat de overweg, die
net voor het station ligt, vrij zou komen. Dan kan het wegverkeer weer doorrijden.
Kom van vooruit de cabine weer naar achteren gelopen en Timmetje probeert te vluchten door over
een hekje te springen richting de parkeerplaats en fietsenstalling.
Komt op dat moment de Intercity met 140 km/h uit de richting van Zwolle gereden. Dat ging maar
net goed. (weer een schrikreactie).
Enige tijd nadat die Intercity voorbij is gereden gaan de bomen van de overweg dicht en gaan niet
meer open. GEWELDIG! Wat een pech. Storing ??
Na 40 minuten na mijn melding zie ik vanaf het perron richting de overweg kijkend, blauwe
zwaailichten en dan denk je: wat ????
Gaat de politieauto tussen de gesloten bomen door alsof een naderende trein meteen kan stoppen,
omdat daar een politieauto rijdt, die blauwe zwaailichten voert. Wachten op een klap?
Gelukkig was er net even geen trein, al verwachtten we wel treinverkeer over linkerspoor uit de
richting van Amersfoort. (Ervaring.) {de 3de schrikreactie: ik heb een hart, ik voel die kloppen, maar
waar zit die nou?}
Vind je dit allemaal gek? Houd je dan maar vast want het kan nog gekker !!!!
De politieauto wordt geparkeerd op het P&R-terrein en ja hoor, daar komen de veldwachters.
Geheel verschillend van tenue; maar goed het is Politie.
Timmetje had het recht om iets te krijgen en ik ben de laatste, die tegen gaat houden waar hij recht
op heeft; eerlijk toch!?
De HC en ik dragen de drie jongelui over aan de politie en we geven onze verklaringen af.
Op dat moment kijken de HC en ik toevallig naar de inmiddels bekende overweg en wie schetst
onze verbazing?
Zien we een stadsbus van Syntus tussen de gesloten bomen door manoeuvreren. We kijken elkaar
eens aan en onze ogen worden zo groot als schoteltjes en onze bekkies vallen open van verbazing.
Ja, het kan dus nog gekker…
Ineens een luide knal en ja, hoor (dat is “schrik” nummer 4: nu is er alleen nog adrenaline). Het kan
dus nog gekker. De bus had zich op de overweg vastgereden!!!!
Zeg tegen die veldwachters: “Hé, nog meer werk aan de winkel.”
“Nee hoor, dat is op het spoorterrein, dat lost de NS zelf maar op.”
Na dit antwoord twijfel ik geen moment en hol langs mijn trein naar voren, om aangekomen in de
cabine via de GSMr (de grote versie van een GSM-telefoon met een zware zender, waarmee
verbindingen door het gehele land gelegd kan worden met NS, Prorail en hulpdiensten), meteen een
alarmoproep te plaatsen en daarmee alle treinen in de regio te waarschuwen voor het gevaar.
Hol terug naar achteren en we zien de reizigers uit de bus vluchten en dat snap ik wel, want door de
ramen van de bus zagen we drie witte lampjes heel snel groter worden. JA, er kwam een trein aan
uit de richting van Amersfoort over het linkerspoor!! Wij vlug achter het gebouwtje schuilen; want
als die trein dwars door die bus gaat, dan wil ik geen onderdelen tegen me aan krijgen.
Dat ging ook weer net goed. Een paar meter voor de bus, kwam de stoptrein tot stilstand.
“Schrik” nummer 5; mijn hart staat ook stil, geloof ik.
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Door de ramen van de bus zijn de frontseinen van de trein die
kwam aangereden zichtbaar. Boven de bus is het dak van de trein
te herkennen. (Foto Kurd Ripassa met GSM.)

Na overleg met het personeel van de trein die bijna door de bus was gereden, werd er besloten, dat
wij zouden kunnen vertrekken. Voor ons was er niets meer te doen of te helpen; dan maar gaan
rijden richting Zwolle.
Nou vergeet het maar. Geen treindienstleider te pakken te krijgen; niet op de GSMr en ook niet via
de GSM (diensttelefoon). De halve wereld afgebeld, maar ze namen gewoonweg de telefoon niet
op.
Na 20 minuten had ik contact met iemand; ik weet niet eens wie en die persoon liet de
treindienstleider mij bellen. Na 25 minuten werd het sein op groen gezet en konden we eindelijk,
met 75 minuten vertraging, vertrekken.
In Zwolle werden we allen opgevangen. De reizigers door het PBT-team en we kregen allen een
kop koffie of thee aangeboden, een rangeermachinist voor de trein af te rangeren en voor de HC en
mezelf de wachtdienst voor opvang.
Na het opvanggesprek en de nodige papierwinkel ben ik naar Amersfoort afgereisd. Trof toevallig
de HC, die op de trein zat, die vlak voor “het busje” was gestopt. Zo konden we mooi even foto’s
uitwisselen (hihiiii…).
Hoorde ik van hem, dat het wegtakelen van de bus ook niet vlekkeloos was verlopen.
Een half uur na mijn alarmmelding kwam er een autoambulance (staat in het midden van de foto,
tussen de trein en de bus) ter plaatse om het, zo dacht men, taxibusje van het spoor te slepen.
Je had de ogen van die lui moeten zien, toen ze werden geconfronteerd met een stadsbus.
Hilariteit alom…
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Voordat er een truckbergingsvrachtwagen was, ja daar ging weer even wat tijd over heen.
Die moest ook uit Oldebroek komen, vlak boven ’t Harde.
Maar toen die er was, was het ook een monster van een truck.
Aangekomen in Amersfoort, aldaar nog even gebabbeld met de wachtdienst
en toen maar weer eens op huis aan…
Ik heb nog wel een leuke sticker die de buschauffeur op zijn busje mag
plakken à
Hieronder een verzameling van de foto’s en krantenartikelen, die in de tekst niet zijn gebruikt…
Zomaar… Om nog even na te genieten…
Kurd Ripassa

De vluchtheuvel waarop de bus vast zat.

Sytus lijnbus 112 door de gesloten overweg.

FOTO: www.nwvfoto.nl
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Truckbergingsvoertuig van
Stouwdam Berging
FOTO’S: www.nwvfoto.nl
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STORY: Kurd Ripassa ©2011
PHOTO: Google
Kurd Ripassa
Evert van Beek
Johan Siebeling
www.nwvfoto.nl ©2011
Barry M.

NEWS:

Veluwe Noord - Regio - Stentor
Veluweland.nl
THANKS: Veluwse Veldwachters (Politie)
Syntus
Stouwdam Berging
Timmetje (niet te vergeten)
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MARMERWOLKJES

I

k keek vanmorgen in de spiegel en raakte uit mijn humeur toen ik mezelf zag.
Nu hoor ik jullie al zeggen: “Geen wonder met zo’n hoofd.”
De achtergrond was niet goed. Ik keek via het glas langs mijn oren en zag het egaalgrijze vlak
van het douchegordijn. Samen met wat mijn hoofd wordt genoemd een wel erg onromantische
geheel. Dat vond ik en ik wist dat zich hier de invloed van de reclame deed gelden.
In heel veel advertenties wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een grillige achtergrond, die lijkt
op wolken of marmer.
Alles van waarde in deze wereld (auto, computer, Elzeviers dagblad, tomtom) wordt afgebeeld voor
een wand met een fijn structuurtje van licht en donker, veegjes in blauw, grijs en wit.
Echte wolken zie je trouwens ook vaak. Het was er ineens en op internationale schaal.
Ik heb bij voorbeeld een groot fotoboek, waarin alle leden van een productieteam gezellig voor
hetzelfde gevlekte wandje staan.
De betekenis lijkt duidelijk. Wolken zijn oer, eeuwig, net als marmer en het nieuwe product mag
dan heel modern zijn, het is ook, en meteen al, klassiek. “Deze nieuwe auto”, fluisteren de wolken,
“is een rijdend monument.”
Toch moet je uitkijken met het zoeken naar een betekenis. Jaren geleden was Luxaflex in de mode.
Het goede leven werd gefotografeerd tegen een achtergrond van witte strepen. Betekenis? Nul.
Alles helder en strak, maar niemand wist waarom. Het gebeurde zomaar en misschien is dat met
die marmerwolkjes ook zo. Je moet nu eenmaal een achtergrond hebben.
Het vreemde is natuurlijk dat iedereen hem gebruikt. wie begint ermee en waarom nemen anderen
dat over? De marmerwolkjes zijn zo wijd verspreid dat je je niet kunt voorstellen dat ze allemaal
van één reclamebureau komen.
Hoe gaat zoiets? Iemand begint, een ander ziet het en denkt: mooi stijlvol, chic, ga ik ook doen.
(Bestaat er ook een copyright op achterwandjes?)
De ander is een plagiateur, maar hij heeft het voordeel dat er onder advertenties geen namen staan.
De derde die het ook doet is al geen plagiateur meer. De
marmerwolkjes kunnen nu beschouwd worden als iets dat “in de
lucht hangt”.
De derde (vierde, vijfde etc.) is géén dief maar “iemand met een
antenne”. Hij weet wat de moderne tijd van hem eist. De
marmerwolkjes zijn een stijl geworden.
Intussen zit ik ermee als ik ’s morgens voor de spiegel sta. Mijn
achtergrond is niet goed.
Zal ik ons douchegordijn beschilderen of gewoon wachten tot zijn
moderne broertje gemarmerd of gewolkt op de markt wordt
gebracht?

Anton Ripassa
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KIND REMINDER (zoals dat in het Engels zo aardig luidt)
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
Bovenstaande is de herhaling van de oproep zoals die in de Waringin van 2010 vermeld stond.
In de vacature van penningmeester is inmiddels voorzien door de benoeming van Jeff Ripassa a.i.
Waarom ad interim? Omdat hij van mening is dat het gezin van Ernst Ripassa te sterk
vertegenwoordigd is. Dus anderen, aarzel niet je op te geven.
De oproep voor vervanging van Ernst blijft onverminderd van kracht. Joyce blijft voorlopig aan met
steun van Kurd en Co. Zin om aan de oproep uit 2010 gehoor te geven? Aarzel niet!
Een ander punt is het volgende.

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

nieuwe bankrekening 617213747 bij ABN-AMRO.
Met jullie bijdrage bekostigen wij niet alleen de uitgave en verzending van het blad, maar ook de
activiteiten van de Stichting Ripassa, waaronder het stamboomonderzoek.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Het bestuur
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Het bestuur wenst u allen al het goede
voor het nieuwe jaar 2012:
voorspoed, geluk en gezondheid!

