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Wendy Ripassa – Schillingdijk 2,
1060 SV Amsterdam

VOORWOORD
Over 2012 is veel gezegd en geschreven.
Op het moment dat ik dit voorwoord opschrijf, moet de gevreesde of
felbegeerde datum (daar lopen de meningen nogal over uiteen) van
21 december nog plaatsvinden.
Als jullie ondanks alle spannende verhalen die over deze datum de
ronde doen, toch met de Waringin op schoot, kerstboom op de
achtergrond, glühwijntje in de hand, dit voorwoord lezen, dan
weten we dat het allemaal zo’n vaart niet heeft gelopen. Althans, de
Apocalyps zal dan wel zijn uitgebleven.
Misschien hebben zich wel allerlei positieve veranderingen voltrokken, grote en kleine
veranderingen, waardoor de wereld er een stuk vriendelijker uitziet ineens. De mensen zijn
geduldiger naar elkaar toe en bevechten elkaar niet uit machtswellust. Ze begrijpen dat ze het met
elkaar moeten doen en dat de wereld een betere plaats is als je geweldloos en met mededogen met
elkaar omgaat.
O, als dat zo kon zijn! Het is nog een paar dagen voor 21 december, dus ik kan nog dromen over
een volmaakte wereld, waar Liefde overheerst en mensen hun zelfzucht hebben afgelegd juist om
iets voor zichzelf en anderen te betekenen.
Wat ik in ieder geval kan, samen met u, lezer, is terugblikken op 2012. Aan de hand van de
bijdragen van onze schrijvende familieleden.
Ik hoop dat het voor u allemaal een goed jaar is geweest. Voor sommigen liep misschien niet alles
helemaal op rolletjes, maar was het over het algemeen een goed jaar? Misschien zijn er zelfs heftige
dingen voorgevallen of zijn er nog zware processen gaande. Anderen hebben misschien een topjaar
beleefd, en dat is ze van harte gegund.
Hoe uw jaar 2012 er ook uit heeft gezien, wij van de Stichting Ripassa wensen u de kracht, rust en
wijsheid om er doorheen te komen. In een nieuw jaar 2013, dat naar wij wensen, gezondheid, geluk
en voorspoed aan onze familieleden, waar ook ter wereld, zal brengen.
Mooie Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
En natuurlijk veel leesplezier met deze Waringin.
Namens het Stichtingsbestuur,
Wendy Ripassa
Wij danken de volgende mensen voor hun bijdrage In alfabetische volgorde:
Anton Ripassa
tante Guus Weijgers-Honken Ogelwight
Iris Morris-Ripassa
Sabrina van Laar-Boordie Ripassa
Victor Ripassa
Willen jullie ook kopij insturen? Zend die dan voor 15 november 2013 aan de redactie!

1

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 en in
de uitgave van 2011.
In de vacature van penningmeester is inmiddels zoals bekend, 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 en 2011 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.
Zoals eerder vermeld, bekostigen wij met jullie donatie niet alleen de uitgave en verzending van het
blad, maar ook de activiteiten van de Stichting Ripassa, waaronder het stamboomonderzoek.
Het bestuur zou het zo fijn vinden als de donateurs eens zouden reageren op de Waringin in het
algemeen en op de oproepen die er in het blad worden gedaan. Via email of telefoon bijvoorbeeld.
Zo is de familiedag van 2012 niet doorgegaan door gebrek aan getoonde belangstelling. Erg
jammer, want dat is nu juist de gelegenheid om elkaar eens te ontmoeten en elkaar op de hoogte te
stellen van ontwikkelingen in de familie.
We hebben een bestuursvergadering op zondag 12 mei 2013 in Amsterdam, ten huize van Wendy,
Schillingdijk 2. Iedereen is daarbij van harte welkom.
Resumerend, lieve familieleden, reageer eens!
Horen wij binnenkort iets van jullie?
Het bestuur
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AFSCHEID VAN MIJN JONGSTE BROER BENNY HONKEN OGELWIGHT
Op vrijdagmiddag 21 september 2012 overleed na een ziekbed van ongeveer 6 weken mijn broertje
op 80-jarige leeftijd in Keulen.
De vrijdag daarop zouden wij met zijn vieren om 10 uur in de ochtend richting Keulen gaan voor de
opbaring. Zoals was afgesproken kwamen om 9 uur Roel en Anna bij mij op bezoek, die bloemen
hadden meegebracht in verband met de opbaring. Vele grote witte rozen met
enkele rode rozen en diverse andere goed bijpassende bloemen. Heel
zorgvuldig verpakt in plastic met mijn afscheidsgroet erbij. Anna had
de dag hiervoor de juiste kleren klaargelegd en nu heeft zij mij
geholpen, zodat ik er heel netjes uitzag. Er was met Lia afgesproken
dat zij rond half tien bij het verzorgingstehuis Kennemerduin zou zijn.
De klok wees op een gegeven moment bijna 10 uur aan en Lia (die
geen mobiel heeft) was in geen velden of wegen te zien. Patricia, Fred
en ik keken elkaar aan. Wat nu? Anna en Roel raden ons aan om toch
maar te gaan, want Keulen ligt nu eenmaal niet om de hoek. Even na tienen
gingen wij op pad. Zonder Lia. Fred stuurde de auto richting de uitrit en juist
op dat moment kwam er een taxi aan. Wij dachten alle drie hetzelfde en ik zei `daar kan Lia wel in
zitten´.
Fred was zo alert om weer de ingang op te rijden om te zien of wat wij dachten ook zo zou zijn. Hij
stopte naast de taxi, waar Lia uit kwam stappen. Opgelucht was ik. Hoe Patricia en Fred zich
voelden, kon ik wel raden.
Eindelijk kon de reis naar Keulen beginnen. Het was druk op de weg. Vooral in Duitsland kon je dat
helemaal merken. Gelukkig had Patricia voldoende drinken meegenomen. Typisch mijn jongste
dochter, die denkt altijd aan dit soort dingen.
Vele uren later bereikten wij het gebouw waar de opbaring van mijn broer zou plaatsvinden. Bijna
tegelijkertijd stopte een andere auto. Daar stapte Jeannette, de vrouw van Benny uit. Zij kwam
direct mijn richting uitlopen. Wij vielen elkaar om de hals, want ons verdriet was immens. Samen
liepen wij gearmd een kleiner gebouw binnen. Mijn ogen vielen op een mooie houten kist met
daarop een prachtige langwerpige krans van witte rozen. Mijn hart bonsde. Opzij van de kist stond
een grote foto van een glimlachende Benny. Toen had ik het even niet meer. Jeannette en ik huilden
intens.
Voor ik het goed in de gaten had, leidde een persoon ons beiden naar de plaatsen, die voor ons
bestemd bleken te zijn. Toen viel mijn blik op diverse mooie bloemstukken op de grond rond de
kist. Daarna ontdekte ik een jeugdfoto van de drie Honken Ogelwight-broers. Ernst met een grote
gitaar. Hij moet toen zo´n 17 jaar zijn geweest. Zijn 2 jaar oudere broer Lood in het midden ook met
een gitaar en rechts Benny met een kleine gitaar in de hand. ‘Oh’, dacht ik nog, ‘wat zou ik het fijn
vinden om een kopie van deze foto te mogen krijgen.’ Nooit eerder had ik een foto gezien van mijn
drie muziek makende broers. Vele vrienden kwamen binnen en zochten een plaatsje. Omdat de
ruimte te klein bleek, stonden de meesten van hen buiten.
Na het begin van de door Benny gezongen melodieën, waarbij Jeannette haar tranen de vrije loop
liet, was er een korte stilte. Daarna gingen Patricia en Clivia, de dochter van Ernst, naast de kist
staan. Mijn dochter vertelde in het Nederlands wat ik de dag daarvoor als herinnering aan mijn
broer op papier had laten zetten. Vervolgens vertaalde haar nichtje mijn anekdotes in het Duits. Zo
ging het ook met het stukje wat Roby en Stef hadden ingezonden en met het verhaal van Boudewijn
toen hij zo´n 16 jaar geleden op verzoek van Benny een afschrift van geboorte opvroeg met
bemiddeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het duurde meer dan 1 jaar
voor de tot 3x toe gelegaliseerde geboorteakte uit Soekaboemi in het toenmalige Nederlands Indië op de plaats van bestemming was.
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Op een gegeven moment mocht ik na afloop van de plechtigheid één van de meer
dan 10 oranje ballonnen loslaten buiten Bistro Café Paradies. Aan de ballonnen zaten
kaartjes met tekst, waarvan ik vermoed dat er wensen bij waren ingesloten. De pastor
had namelijk in zijn verhaal Benny een paradijsvogel genoemd, op weg naar het
paradijs. Daardoor had ik de indruk dat de pastoor een bruggetje maakte naar de
“stamkroeg” van Benny.
Sinds hij in Keulen woonde en dat is zeker meer dan dertig jaar lang, was Bistro Café
Paradies de plek om even weer tussen de vrienden en buurtgenoten te zijn. Dat was zijn
vaste stek, want hij en de leden van zijn band hadden tot zo’n 6 jaar geleden jaarlijks
optredens in diverse landen in Europa.
Uit de vele gesprekken na afloop van de dienst kreeg ik de bevestiging waarom zo veel mensen naar
de uitvaart waren gekomen. Veel van hen namen de moeite om even met mij te praten. Benny was
heel geliefd bij zijn vele vrienden en buurtgenoten. Mijn broer hield wel van een geintje. Zo heeft
hij enkele jaren geleden een kennis verrast toen hij die nacht uit hun stamcafé richting huis ging. Hij
kwam midden in een oorverdovend vuurwerk terecht. Je kunt wel raden wie daar weer achter zat.
Ook vertelden enkele buurtgenoten dat hij tijdens de voetbalwedstrijden, die door de buurbewoners
gezamenlijk bekeken werden, als enige in een oranje shirt en met zo´n oranje getint Heineken hoed
tussen hen in zat en hen voortdurend zat te jennen. Maar bovenal werd mij duidelijk dat mijn broer
ook gewaardeerd werd om zijn buurtconcerten samen met zijn bandleden. Op het grote plein achter
de flat waar mijn broertje woonde was iedereen in de buurt welkom en na afloop kon men
aanschuiven aan de feestelijk gedekte tafels. Ik kan mij nog herinneren, toen ik zo’n 15 jaar geleden
samen met Roby, Stef en mijn zoon aanwezig was op zijn verjaardagsfeest, dat ik hem toch wel
enigszins bezorgd vroeg: `dit kost nog al wat´. ´Ach´, zei hij toen: ´wij leven toch maar één keer!'
A. Weijgers

CALIFORNIA CALLING
Het is weer zover, we zijn een jaartje verder--een jaartje dichter bij onze

☺

'bestemming'--een jaartje wijzer geworden(hopelijk)!
Veel is er dit jaar 2012 gebeurd, in de wereld en in ons dagelijks leven.
Leuke dingen en minder leuke.
Hoe is het met jullie gegaan daar in Nederland? Leuke reizen gemaakt?
Kleine reisjes gemaakt? Happy moments to share with the 'big family'?
Een 'cucu' (kleinkind) rijker geworden?
Voor ons beiden is het een druk jaar geweest.
In december 2011 vorig jaar hebben we een cruise gemaakt naar de
Caribbean en de Nederlandse Antillen samen met een groep Indo-vrinden van ons zangkoor en
enkelen uit Vancouver, Canada. Ellen heeft een jongere zuster en zwager in Curaçao wonen
(eigenlijk een half jaar Curaçao/half jaar in Nederland voor hun business).
Ons schip de "Noordam" bleef een halve dag in Willemstad, Curaçao, wat ons heel goed uitkwam.
Dat gaf genoeg tijd voor Astrid en Cees om ons rond te rijden en hun huis te bezichtigen. Hun
dochter en haar man hebben daar een wijnzaak. Dus hen ook bezocht.
Op 5 december werd er voor de Nederlandse toeristen aan boord (en er waren er ongeveer 100, uit
Nederland, de States en Canada) in een aparte zaal Sint Nicolaas-feest gevierd en dat ging er jofel
aan toe, want de goede Sint en z'n pieten zien we niet vaak in de States.
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Sinterklaasliedjes zingen ging wat stroef maar met 't blaadje in de hand ging het gemakkelijker.
Vele foto's gemaakt natuurlijk.
"Dag Sinterklaasje--daag--daag--Zwarte Piet---Dag Sinterklaasje---daaag---! Zo konden we
afscheid nemen van onze goede Sint: hebben hem gauw op een van Noordams sloepen gezet en
naar Spanje gestuurd (hopend dat-ie de zeeweg kan vinden 'op deze woeste baren').
Ach--grapje natuurlijk.
Verdere belevenissen dit jaar: de Olympische Spelen in Engeland gevolgd op TV. Jullie ook? Wat
een variatie aan sportevenementen, echt iets anders dan al die oorlogen en dat geweld in de wereld
die op het beeldscherm zijn te zien. De volleybalwedstrijden interesseerden me vooral, omdat we dit
in onze jonge jaren veel gespeeld hebben in de Nederlandse clubs in Zuid-Californië.
In mei hadden we het traditionele "Holland Festival" in een park in Long Beach, wat zoals altijd
oergezellig was met een grotere opkomst van 'the Dutchies' dit jaar.
In augustus was de jaarlijkse Herdenkingsdag (augustus 1945) op het Militaire Ereveld in West Los
Angeles, gevolgd door een 'bevrijdingsbal' in de avond.
Omdat onze plannen om in de zomer naar Nederland te gaan om Ellens verjaardag daar te vieren
met de familie en vrienden door omstandigheden in duigen vielen, werd besloten om haar 80ste
verjaardag maar in Zuid-Californië te midden van onze grote vriendenkring te vieren.
We vonden een geschikte zaal in de 'Elk's Club' met een grote dansvloer, incl. bar en ruime keuken.
Prima! Het probleem was, het kon slechts zo'n 180 gasten bergen en we hadden een gastenlijst van
maar liefst 225. Hoe nou? What now?
Jammer dat we enkele kennissen hebben moeten teleurstellen en ze eventueel op een 'wachtlijst'
moesten plaatsen--voor eventuele 'cancellations' van genodigden. Gelukkig konden er enkelen nog
'ingeschoven' worden. Sorry-- maar 'apa boleh boeat ' zegt een welbekend Grieks gezegde.
Het huren van een Indoband was geen probleem en het menu bood een keuze uit nasi koening of
nasi oedoek, die verzorgd werd door een Indonesische cateringservice.
Voor snacks zoals lemper, risolles en kroketten werd ook gezorgd plus koffie en limonade. Voor
hard drinks (liquor) kon men bij de bar terecht.
Met de hulp van vrinden en René en Lilian werd de zaal mooi versierd met kleurige ronde en lange
tafelkleden. Astrid (Ellens zuster uit Curaçao) hielp ook mee.
Ik had wel wat moeite met de "Assigned Seating" om onze gasten zo goed mogelijk bij familie of
vrienden aan een tafel te plaatsen. Dat was helaas niet altijd mogelijk.
‘Kan ik bij "die-en-die" zitten?’ of ‘Waarom kan ik niet "daar-en-daar" bijschuiven?’
En waarom-------? Ja zulke vragen werden er gesteld. Sabar, maar 'njo!
Aan een ronde tafel voor 8 mensen kun je moeilijk 10 plaatsen-- Dempet mevrouw! (of je moet bij
iemand op schoot--hahaha)
Maar al-met-al was het een geslaagd feest---iedereen was 'Happy' en dans- en lachlustig:
"that's the way I like it--uhuh--that's the way I like it!" zegt een welbekend lied, right?
Ellen werd geëerd met 2 liederen gezongen door ons Herdenkingskoor en een speciaal lied "young
at heart" gezongen door een jeugdvriend van haar uit Zuid-Sumatra.
"A song really befitting her!" he said- and we all agreed.
Haar zuster Astrid en man kwamen speciaal over uit Curaçao om deze heugelijke mijlpaal met haar
mee te vieren. Een andere jeugdvriend kwam over uit Texas en één zelfs uit Nederland.
In gesprekken met enkele gasten verbaasde het me wel hoe enkelen onder hen zich vrij uitten over
soms persoonlijke problemen. Enkelen vertelden trots over hun volwassen kinderen, hoe ze zich
goed ontwikkeld hebben, o.a. in de medische wereld, zelfs over de wereld uitgezonden worden.
Trotse ouders. Well, good for them!
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Een andere kennis bedankte ons later dat ie op dit feest een jeugdvriend had ontmoet met wie hij
zo'n 60 jaar geleden nog gevoetbald had. Well, glad for him!
Zo ontmoet je allerlei mensen met hun happy en/of minder happy
ervaringen.
Het vorig jaar schreef ik dat met 't ouder worden ons vaker vrienden en
kennissen ontvallen. Droevig en waar. Afgelopen juni overleed onze
ex-buurman uit Jakarta, Indonesië, hier in Ventura, Californië : onze
"oom" Peter Leembruggen, 92 jaar oud, onze hopman van de Impeesa
Padvinderij. Een korte tijd waren wij padvinders in zijn
padvindersgroep. Tante Emma, zijn geliefde vrouw, was hem jaren
eerder voorgegaan.
Hij was zeer lang actief in de padvinderij, ook in Nederland.
Later (in 1975?) geëmigreerd naar Californië. Hij heeft een boek
geschreven getiteld "Het leven van een Indische padvinder" en in een
hoofdstuk schreef hij over de familie Ripassa (pagina 202) inclusief
"Oom" Peter Leembruggen foto's. Vaarwel Oom Peter!! De laatste volwassen 'oom' uit onze
tjelana-monjet-tijd in Indonesië. René en ik waren bij de begrafenis aanwezig.
Oom Peter heeft in Californië nog de "Soekaboemi Club' opgericht met vele leden uit zijn
Soekaboemi-tijd en oud-padvinders. Velen onder hen zijn hem allang voorgegaan naar de "eeuwige
padvindersoorden". Till we meet again, oom!
Wat hebben we nog meer beleefd in het afgelopen jaar 2012?!
Ohja-- lijkt me leuk hierover te vertellen. Californië is een toeristenattractie rijker geworden: the
Spaceshuttle Endeavour. (zie foto), maar er is veel aan voorafgegaan, voordat dit huizenhoge
'spaceship' eindelijk op haar eindbestemming bij het museum van het Los Angeles Science Center
terechtkwam.
Voordat deze spaceshuttle in LAX landde maakte ze haar
laatste vlucht "piggyback"-style op een Boeing 747 over
Zuid- en Noord-Californië.
We zagen haar laag over onze buurt in Downey vliegenbegeleid door 2 "Nasa"-vliegtuigen. Indrukwekkend-Impressive--trots! Schreef een Amerikaanse reporter:
"Endeavour's arrival in Los Angeles was a home-coming.
It may have zipped around the earth nearly 4700 times,
but its roots are solidly grounded in California.
It's main engines were fashioned in the San Fernando
Valley. It's heat tiles were invented in Silicon Valley. It's
"fly-by-wire" technology were developed in the Los Angeles suburb of DOWNEY (hoooh-- waar
wij wonen).
In 1991, it rolled off the assembly line in the Mojave Desert to replace Challenger, which blew up
during lift-off in 1986." Ahhh--made in California!-Gedeeltelijk in onze stad Downey, Ca.
Geweldig! Door Rockwell International.
Van LAX-airport werd dit grote spaceship op een lorrie-carrier (oplegger) met 160 wielen (!!) en
remote-controlled door de straten en wijken van Inglewood en Zuid-Los Angeles vervoerd naar
haar eindbestemming 12 mijl (20 km) verder op.
Een heel precaire 3-dagen durende taak en met een slakkengangetje van slechts 2 mijl per uur en
dan te bedenken dat de 'Endeavour' in de ruimte een snelheid van 17000 Mph (26000 km/u) heeft!
Veel is natuurlijk aan onderzoek voorafgegaan om dit zo goed mogelijk 'smooth' te vervoeren
vooral bij de bochten en bruggen. Hiervoor werden onderweg ruim 400 bomen en elektriciteitspalen
verwijderd vanwege de "wingspan" (vleugelwijdte) van deze shuttle die soms over de trottoirs
reikte. Het trok natuurlijk veel publiek aan langs deze wegen.
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De kosten voor het museum (en de stad)???--- 10 miljoen dollar! Hallooo.
Ik wilde deze shuttle eigenlijk in onze achtertuin laten plaatsen, maar kon de eerste kosten niet
direct betalen-- moest anders mijn bankaccount in Zwitserland aanspreken. Ach grapje tuurlek! Als
toeristenattractie rekent men erop deze hoge kosten weer terug te winnen.
What a foresight. So people, come and see our spaceshuttle Endeavour!! Onze nieuwste aanwinst in
Zuid-Californië.
Naast ons eigen persoonlijke leven is het jaar 2012 in Amerika het jaar van de Nationale
verkiezingen geweest. En wat er zo aan vooraf ging: eindeloze debatten en wederzijdse
beschuldigingen van de kandidaten. Dat ging er heftig aan toe.
Dit zullen jullie ook wel gevolgd hebben op tv neem ik aan.
President Obama krijgt er 4 jaren bij, maar helaas het bakkeleien is nog lang niet over in de
Congress. Problemen zijn nog niet gezamenlijk opgelost. We'll wait and see.
Dan nog een ramp: superstorm SANDY sloeg een week voor de verkiezingsdag met veel geweld en
harde winden en overstromingen de oostkust van de USA binnen. Wat een ramp! Die arme mensen!
En dat in de koudere maanden.
Nu is het de taak om ons empathie met de mensen te tonen door o a hulp in de vorm van geldelijke
donaties etc. etc.
Oh misschien wel leuk om t te vertellen:--- nee, ik heb de grote loterij niet gewonnen--zelfs een
kleine niet. I should be so lucky!
Het gaat hier om een klein vogelein-- zomaar over een piepklein vogeltje.
Enkele maanden geleden reed ik naar een tankstation in de buurt om 'gasoline' te tanken.
Stopte bij de pomp, stapte uit en ging naar binnen om (vooruit) te betalen. Moest m'n beurt
afwachten want er stonden enkele mensen voor me. Al wachtende hoorde ik een zacht gepiep van
een vogeltje dat blijkbaar verdwaald naar binnen gevlogen was.
De eigenaar vond het goed dat ik het jonge beestje wilde vangen. Het bleek een jong kolibrietje, dat
amper kon vliegen-- een "Hummingbird" noemen we dat
hier.
Over deze kolibries heb ik vroeger al eens geschreven.
Enfin, ik kon hem vrij gemakkelijk vangen met een lege
sodacup (limonadedrinkbeker). Is het ergens van een
nestje gevallen? Wie weet. Na betaald te hebben ging ik
ermee naar de pomp en begon te pompen.
Maar het vogeltje "Hummy" bleef niet stil zitten in die
sodacup en sprong op m'n arm.
Ik stak de arm vooruit zodat het niet kon vallen en het
bleef maar piepen (in paniek blijkbaar) Mammiemammie-roepend?
Niet lang daarna: ffrrt--fffrrt-ffrrt-ffrrt! moeder kolibrie kwam er aangevlogen, maakte enkele
vliegrondjes om me heen en---- warempel bij de laatste ronde landde ze op mijn arm en naast haar
babytje en begon haar te voeden--ongelooflijk grappig!
Ze bleef niet lang en vloog snel weg. Deze vogels zijn pijlsnel en vliegen als een helikopter. Wat
nu? Ik kon het toch niet thuis brengen.
Ik vond gelukkig een grote struik vlak naast het benzinestation waarin ik die sodacup met
"Hummie" horizontaal tussen de takken plaatste. Daar kan moeder haar vast horen piepen en te hulp
komen. En toen al.
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Sint Nicolaas in paniek!
Sinterklaasfeest in The Holland Soccer club in Paramount, Ca.
Overdag een feestje voor de kinderen en 's avonds voor de 'oudjes' en danslustigen. Dus 'vol
verwachting klopten ons aller (oude) harten' .'t Is toch leuk om al die lang vergeten liedjes weer te
zingen. Velen waren de woorden allang vergeten.
Een gastmuzikant uit Holland leidde de liedjes in en de Amerikaanse bandleden volgden zo goed
mogelijk instrumentaal mee. Santa Claus kenden ze maar StNic was iets nieuws voor hen.
De 2 Zwarte Pieten kwamen via de voordeur met takkenbos in de hand al binnen (niet met sapoe
lidih zoals wij gewend waren). Ze kwamen zonder de Sint. "How come?", dacht iedereen.
Na ongeveer 15 minuten kwam hij binnen--- via de achterdeur de zaal in. Iedereen zong ‘Zie ginds
komt de stoomboot uit Spanje weer aan’ om hem te verwelkomen.
We zaten toevallig vlak naast deze achterdeur en wat een hilariteit, wat een ramp!
Twee 4-wielige wagentjes (met die metalen wielen) werden door een persoon aan een touw naar
binnen getrokken-- de eerste wagen volgeladen met snoepgoed en cadeaus, in de tweede de goede
Sint ongemakkelijk zittend met lange staf in de hand.
Oh wat een ramp: het achterwiel van zijn wagen bleef vasthaken in de deurpost, maar dat zag de
man voorin (de 'trekker') niet; hij keek niet om.
De Sint probeerde het wat los te rukken, zijn linkerschoen raakte bijna vast aan het achterwiel--toen
weer wat rukken en ja--het ging beter, het wagentje was half de deur in, maar nu zat zijn staf vast
aan de bovenkant van de deur! Bovendien raakte de onderkant van die staf ook vast in zijn
wagentje. Help! Wat nu? Tot overmaat van ramp schoven zijn mijter en baard eraf---ampoen!
Iedereen lachen natuurlijk.
Ik sprong uit m'n stoel en kwam die arme man te hulp. Ving op tijd zijn mijter plus baard en drukte
die hard op zijn hoofd terug, gaf een goede ruk aan de nu wat gebogen staf en o wat een geluk, die
kwam vrij. De goede Sint rolde opgelucht verder naar binnen. Hoera! Maar, nee, te vroeg gejuicht-voor de tweede maal verloor hij zijn mijter en baard! Ik weer achter de sint aan en opnieuw, maar
nu wat harder, drukte ik de mijter plus baard op z'n hoofd. Weer gelach en gejuich in de zaal
natuurlijk, dat snap je wel.
Ik adviseerde de Sint om de volgende keer eerst wat "crazy glue" te gebruiken.
Het feest kon beginnen met de goede Sint en zijn (wat saaie) Pieten.
De zakken van de Pieten waren veel te klein voor de stoute kinderen!
Cadeau?? De vrouwen kregen ieder een banketstaaf, de mannen een chocoladeletter.
De Sint vertrok veiligheidshalve via de voordeur. Dag Sinterklaaasje--daaag--daag--!
Daarna dansen till midnight.
Het nieuwe jaar is begonnen-- wat zal ook dit jaar ons brengen? Vreugde en verdriet?
Hopelijk alleen vreugde. Het nieuwe jaar hebben we beiden leuk ingeluid met een gezellig
oudjaarsfeest bij de Dutch club te midden van vrienden en kennissen.
Lekker rame-rame, dansen en eten en een floorshow à la Avio.
De economie in de States ziet er nog droevig uit. In Washington DC. is het bakkeleien in de
regering nog steeds gaande -- schijnt maar geen einde aan te komen- de ravage in NewYork en New
Jersey is "overwelming" en de wederopbouw gebeurt met een slakkengangetje. Treurig!
Ik denk aan de massamoord op die kleine kinderen op Sandy Hook-school--- Oh Lord have mercy
on the people. Dat zullen jullie ook wel gevolgd hebben op TV. Gun control dat moeten we hier
beslist hebben.
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Hoe hebben jullie het nieuwe jaar ingeluid? Ook gezellig hoop ik (ondanks de koude winter---brrrr).
Well, we (Ellen en ik) wensen alle familieleden en kennissen in Negri Koud het allerbeste toe in dit
nieuwe jaar. Happy Holidays and may God bless you all with Good Health and Happiness--Selamat
Tahun Baru!!! Tot ziens, insjallah.
Love and greetings: Vic R. and Ellen V

IETS HEEL ANDERS
Ik was helemaal niet van plan om naar het optreden van het Oekraïense koor te gaan. Toen het mij
duidelijk werd dat dit optreden gratis was, ben ik toch gaan kijken. Het optreden zou om half drie
beginnen. Om half drie was de zaal redelijk gevuld, maar het podium bleef leeg. Naarmate de tijd
vorderde, werd niet alleen ik onrustig. Ondertussen was er een half uur verstreken, maar het enige
vermaak dat wij hadden was om naar elkaar te kijken.
Uiteindelijk werd ons verteld, dat onze leidster telefonisch contact met de groep zou zoeken. Rond half
vier werd ons meegedeeld, dat de leiding geen verbinding kon krijgen met deze groep. Wat zou er toch
gebeurd zijn met hen? Steeds dramatischer werden mijn gedachten. Op een gegeven moment stond
Alien op en riep mijn naam door de zaal. Ik stak mijn hand op om haar te tonen waar ik zat. Zij richtte
zich tot mij met de vraag: “wilt u één van uw verhalen voorlezen”.
Ik was totaal verrast. Toen ik echter de vragende ogen van de dames om mij heen zag, dacht ik terstond
“waarom niet” en stond ik op. Aan de arm van Alien haalde ik eerst mijn rollator op en samen liepen wij
naar mijn kamer. Uit mijn kastje haalde ik 2 getypte vellen A4.
Daarmee gewapend liepen wij terug naar de eetzaal, waar een stoel in het midden van het podium
stond. Daar moest ik gaan zitten. Phil gaf mij een microfoon in de hand, zodat mijn stem overal in de
zaal hoorbaar was.
Ik las het verhaal “Weerzien” voor. Halverwege werden mijn ogen vochtig. Het ging over onze
ontmoeting. Van Johan en mij in Nederland ver na afloop van de 2e wereldoorlog toen Japan
Nederlands-Indië innam. Mijn man werd al in het begin van de oorlog als soldaat krijgsgevangen gezet
op een eiland. Met mijn dochtertje trok ik bij mijn ouders, die in Batavia woonden, in. Na afloop moest
ik mijn ogen bedekken, want ik wilde niet dat het publiek ze zou zien. Daarna las ik het verhaal van een
Deense huwelijksvoltrekking in Apeldoorn. Het applaus van de toehoorders na afloop van de verhalen
deed mij goed.
Vervolgens vroeg Phil wie van de gasten wilde optreden. Hij gaf aan dat het ook een zangstukje mocht
zijn. Al snel werd duidelijk dat het bejaarde publiek liever toehoorder wilde zijn. Omdat niemand zich
aanmeldde, zei ik tegen Phil, “zingen kan ik ook!” Dat vond hij prima. Wel verzocht hij mij vriendelijk
om een liedje in het Nederlands te zingen. Ik dacht aan het mooie lied: “bloemen van seringen, zijn
herinneringen van weleer enz.” Na twee regels gezongen te hebben, wist ik de rest van de tekst niet
meer. Dat vertelde ik Phil en de luisteraars. Ik ging weer rustig zitten en stilletjes probeerde ik de zinnen
weer in mij op te nemen. Plotseling veerde ik op. Verheugd dat ik de ontbrekende regels weer wist,
stond ik op en zong gewoon verder. Ook voor dit korte zangstukje werd er geklapt.
Tot slot vertelde Phil nog een paar moppen. Grijzend stonden sommige gasten op na Phil met een
applaus bedankt te hebben. Zo werd de middag toch gevuld. Wel op een ander wijze, dan gepland was.
Ach, dat is ook de charme van het leven!

A. Weijgers
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VRIJHEID……..

De bevrijding vieren we twee keer per jaar.
De week voor 5 mei kwam onze kleinzoon Jouke met een klein gekleurd fakkeltje op een stickertje.
Alle leerlingen van groep 6 kregen een kaart met een fakkeltje. De slogan was: VRIJHEID MOET
JE KOESTEREN, VRIJHEID GEEF JE DOOR.
Heel ontroerend toen hij mij het fakkeltje gaf met de woorden : VRIJHEID GEEF JE DOOR OMA.
Draag je het ook oma? Natuurlijk Jouke. Ik heb het fakkeltje gedragen en nu in mijn schatkistje
bewaard. Vrijheid doorgegeven door onze kleinzoon.
Dankjewel Jouke voor je doorgegeven vrijheid!
Het is heel warm 15 augustus. “Theo, ik ga naar de herdenking bij het Indisch monument”. Theo
houdt vanwege zijn gezondheidsperikelen nog steeds een powernap ’s middags, maar hij verzekert
mij dat hij samen met mij naar het monument toe wil. Dankjewel Theo.
Wij gaan op het fietsje, ik neem veel water voor Theo mee!!!!! Het is niet warm, maar tropisch.
Het is drukdrukdruk……
Theo vindt nog twee zitplaatsen, waar we niet eens mogen zitten, maar we zitten goed, eigenlijk
prachtig. Ik doe wel of ik 40 ben, maar wie wil deze twee 65plussers van hun plekkie verjagen?????
Er wordt een mooi beginpraatje gehouden, daarna wordt BUIGEN VOOR DE KEIZER gezongen
door Fréderique Spigt. Krijg het nu wel heel erg warm. Kippenvel………..
Het is heel erg druk. Er komen nog steeds mensen aan. Jonge stellen, waarvan er een Indisch is, met
hun kinderen. Oudere mensen, voor wie wordt opgestaan. Een harmonieuze sfeer. Het blijkt voor
vele mensen te warm te zijn en er wordt water verstrekt. Iedereen krijgt water. Het is zo mooi. In
de zon, stil met zoveel mensen en dan bij het schitterende monument.
Ik denk aan mijn vader, die in het jaar voor zijn overlijden met mijn zus en mij bij de opening van
het monument aanwezig was.
Ik denk aan mijn vader, dat hij het zo goed volgehouden heeft in het Jappenkamp.
Ik denk aan mijn vader, omdat ik altijd zo’n goed leven heb gehad.
Ik denk aan mijn vader……………
Dankjewel, pappie, voor de vrijheid!
Sabrina van Laar- Boordie Ripassa
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DE ENG-GRENS VERLEGGEN
Het wordt hoognodig tijd om mijn eng-grens te gaan verleggen. Toen onze hond
door de dierenarts uit zijn te verwachten lijden werd verlost, waren
wij er natuurlijk bij. Niet voordat ik een flinke handvol kalmerende
middelen tot mij had genomen, want ik vond het allemaal maar heel
erg vreselijk eng.
Heel erg vreselijk eng vond ik het idee dat ik aanwezig moest zijn bij
het euthanaseren van onze oude kat, die op een diervriendelijke manier
aan haar einde geholpen moest worden, om een lijdensweg te
voorkomen. Ik zat zenuwachtig en verdrietig achter de beslagen ruiten
van de auto moed te verzamelen om aanwezig te zijn bij de enge
handelingen van de dierenarts.
lk moet gewoon een enge hoge drempel over om erbij te zijn bij enge
dingen.
Natuurlijk is het laf . Zo'n grote kalende kerel met een soms grote mond,
die aan de tap de stoerste verhalen weet te vertellen en het zogenaamde "zwakke" geslacht graag wil
kleineren. Als het erop aankomt heeft diezelfde sufferd een heel klein hartje, wat op zich ook weer eng
is! Zo'n oen die zich als het effe kan , bij enge zaken, verschuilt achter zijn moedige echtgenote.
lk weet het. Een optelsom van een eng karakter, toch?
lk vond altijd al veel dingen eng. Bij een razende pijn in miin mond ging ik wel naar de tandarts en als
de zoemer dan voor mij ging, was de pijn over en moest die enge assistente mij aan de hand naar binnen
sleuren naar die enge behandelkamer met al die enge apparatuur. De tandarts wist wat hij aan mij had en
spoot mij subiet helemaal plat met die enge spuit, zodat hij zonder gespartel van mijn kant zijn werk kon
doen. Ondanks de roes had ik nog besef van zijn enge handelingen en voelde ik het angstzweet
droppelen op mijn voorhoofd en in mijn oksels.
Hoog is óók eng. Tenminste, dat heb ik altijd al gevonden. Onze ex-buurman klom fluitend op de ladder
om de dakgoten schoon te maken. Hij nam die van ons dan meestal ook even mee. lk zei dan dat ik geen
ladder had, maar hij wist wel beter. Hij was op een of andere manier op de hoogte van mijn belachelijke
eng-fobie, waar hij altijd onbedaarlijk plezier om had. lk vind het eng dat ik die eng-fobie heb, want het
kan soms verontrustende vormen aannemen. Vorige week nog.
We waren aan het huis-oppassen en een debiele lijster had een nest in de ligusterheg gemaakt op een
enge hoogte van anderhalve meter. Eng hoor! Dat is, met de poes Katja in de buurt natuurlijk vragen om
moeilijkheden.
Als de poes Katja dan binnenkomt met zo'n gillend jong lijstertje in de bek, is dat best een enge situatie
en slaat de paniek toe. Met overslaande stem krijs ik de naam van mijn moedige vrouw, die zonder
blikken en blozen de poes Katja bij haar nekvel grijpt, om het eng gillende vogeltje te bevrijden uit die
eng wrede bek van Katja.
Tenminste, ik denk dat het op dat moment zo gegaan was, omdat ik op dat enge moment even iets
anders moest gaan doen, dat geen uitstel verdroeg. Er moest nodig op dàt moment een setje nieuwe
batterijen in de zaklantaarn gedaan worden en ik moest nodig in de atlas uitzoeken wat de hoofdstad was
van Zoeloeland, of zoiets. Als ik dan na een half uurtje beneden kom en losjes informeer hoe het met dat
enge jonge vogeltje was afgelopen, laat mijn moedige betere helft weten dat het vogeltje het had gered.
Soms ook niet. En dan wil ze dat ik dat enge bloederige kadavertje in de container gooi. Lafbek als ik
ben, schuif ik de enge bloederige resten van dat vogeltje gauw door een gat in de heg, op het erf van de
buren. Ongezien natuurlijk. Dan is het op zo'n moment goed te weten dat er veel moedige vrouwen
bestaan, mijn betere helft en de buurvrouw. Want de buurvrouw zal dat enge klusje best willen klaren.
Zo zijn de vrouwen nu eenmaal.
Begrijpen jullie nou dat ik tot de slotsom ben gekomen mijn eng-grens naar boven te verleggen? Naar
een belangrijk hoger peil?

Anton Ripassa
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HET INDISCH ZWIJGEN? ME HOELA!

In 2012 wilde ik iets met de verhalen in ons gezin die nog niet of maar deels verteld waren. Ik merkte
aan mijn vader dat hij er best over wilde vertellen onderhand, maar dat het hem moeite kostte. Ik voelde
dat het belangrijk was dat mijn ouders de gelegenheid zouden krijgen om hun verhaal te vertellen en
erkend te krijgen. Ik denk dat veel Indo’s van hun generatie bij hun komst naar Nederland hebben
ervaren dat er erg weinig kennis was van het leven in voormalig Nederlands-Indië. En weinig
belangstelling ook, zelfs of juist voor de zware oorlogsjaren onder de Japanse bezetting en tijdens de
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.
Je verhaal mogen vertellen, erkenning van je verhaal, heeft een directe link met het gevoel ‘er te mogen
zijn’.
Ik vroeg aan theatermaakster Elsbeth Vernout, van wie ik twee theaterstukken had gezien over haar
Indische roots en over de Molukse kwestie, of zij zin had om met mij mee te denken over een
verhalenproject voor Indische Nederlanders.
Elsbeth en ik kwamen via een aantal brainstorms tot een vorm waarin mensen hun verhaal in een
poppenkast vertellen, waardoor het geheel zowel een theatrale lading als juist wat luchtigheid krijgt.
Videokunstenaar Martijn Grootendorst sloot zich aan bij ons project en in mei 2012, op het Tong Tong
Festival (de voormalige Pasar Malam Besar) in Den Haag, mochten wij onze kunsten vertonen.
En wat een mooie verhalen hebben wij te horen gekregen en op de camera mogen vastleggen! Een paar
daarvan zijn te zien op onze fanpagina Het Indisch Zwijgen? Me hoela
Daar hoort nog een uitroepteken achter, maar die paste niet in de paginanaam, maar zeker: me hoela!
Weg met het Indisch Zwijgen en kom maar op met die verhalen! Vond mijn moeder Joyce Ripassa ook,
want van haar komt de uitspraak die wij tot titel van ons project hebben genomen.
In januari 2013 staan we met onze kast op het internationale literatuurfestival Winternachten in het
Theater aan het Spui in Den Haag. Een artikel daarover staat in de komende Moesson.
In mei 2013 staan we weer op het Tong Tong Festival met een eerste theatervoorstelling op basis van de
verhalen die we hebben verzameld.
En we gaan door. Er zijn tal van ideeën voor nieuwe projecten waarmee wij een bijdrage willen leveren
aan het vergroten van het Indisch bewustzijn, generaties met elkaar in gesprek willen laten komen en
willen aantonen dat Indisch zijn iets is van alle generaties, iets wat zich ontwikkelt en ruimte mag
krijgen in de huidige samenleving, de wereld van nu.
Het betekent iets dat er, naast Europees, ook Oosters bloed door onze aderen stroomt en aan de talenten
en bijzondere eigenschappen die deze mix meebrengt, mag uiting worden gegeven.
Zowel Elsbeth als Martijn als ik voelen dat wij hier, in deze projecten, in deze nieuwe organisatie in
wording ons Indische ei kwijt kunnen. Dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
Nederlandse maatschappij door aandacht te besteden aan de koloniale periode in de Nederlandse
geschiedenis en de mensen die deze periode heeft voortgebracht.
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Heb je ook een mooi verhaal, een herinnering of anekdote die je voor de camera wilt vertellen?
Neem contact op met Wendy Ripassa via Facebook of via wendy.ripassa@upcmail.nl

Team Het Indisch Zwijgen

Wendy Ripassa

HOE OUDER WE WORDEN, HOE GELUKKIGER
Naar mate we ouder worden, gaat onze fysieke toestand erop achteruit. Toch worden we gelukkiger
als we de middelbare leeftijd voorbij zijn. Onderzoekers van de University of
Warwick hebben de leefstijl en gezondheid van 10.000 Britten en Amerikanen
geanalyseerd en dit geconcludeerd.
Aan de hand van acht factoren werd de kwaliteit van het leven
geëvalueerd. Hoe gezond mensen zichzelf vinden, pijn, sociaal
gedrag en geestelijke gezondheid behoorden tot deze acht factoren.
De leider van het onderzoek, Saverio Stranges, denkt dat je in de
loop der jaren beter leert omgaan met problemen en vervelende
gebeurtenissen en daarom gelukkiger bent. Hij zegt: "Het kan ook
liggen aan de lagere verwachtingen van het leven. Oudere mensen
leggen zichzelf minder druk op, zowel op het persoonlijke als het
professionele vlak."
De uitkomst van eerder onderzoek wordt met deze kennis bevestigd.
In dat voorgaande onderzoek werd geconcludeerd dat ons niveau van geluk eruit ziet als een Ucurve: Het dal van de U bevindt zich bij het 45e levensjaar, maar naarmate je dan ouder wordt,
neemt het geluksgevoel toe.
Wat het onderzoek óók aantoont, is dat mensen die per nacht zes à acht uur slapen, gezonder zijn en
een groter geluksgevoel hebben dan deelnemers die minder dan zes of juist meer dan acht uur
slapen
Bron: NU.nl & University of Warwick
Ingezonden door Anton Ripassa
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Tip?!!
Mijn vriendinnetje Sophie (68 jaar) is gek van Bram. Bram Moszkowicz (onze troetelstrafpleiter)
wel te verstaan. Bram had een boek geschreven en gaf een feestelijke lezing bij ons in Den Haag bij
Paagman om zijn boek te promoten. Liever rechtop sterven dan op je knieën leven is de titel van
het boek. Sophie is niet zo op dit soort zaken, maar ik kon haar de ontmoeting met Bram niet
onthouden.
Een belletje naar haar. Sophie vindt het zeer spannend. Op die mooie zaterdagmiddag van 21 april
treffen we elkaar voor Paagman. Zij zichtbaar zenuwachtig. Zitplaats is er helaas niet meer, want de
bus van Sophie, deed er volgens haar wel erg lang over. Het is heel erg druk. Grijze koppetjes, maar
nog meer jonge mensen, die studenten bleken te zijn.
Daar kwam hij. Oei wat is hij klein en gezet. Hij doet heel charmant. Hij vertelt eerst waarom hij
het boek heeft geschreven. Daarna vuren de aanwezigen hun vragen op hem af. Vele studenten
rechten met zeer zinnige vragen. De vraag van iemand hoe het zat met de belasting (op dat moment
een hot item) wimpelde hij niet zonder moeite af. Hij raakte zeer geïrriteerd toen de man door bleef
gaan over dit onderwerp
Het was een geweldig interview van Arjan Peters (journalist van de Volkskrant).
De lezing nam wat tijd in beslag, omdat iedereen zeer geïnteresseerd was/leek.
Na anderhalf uur mochten we het boek aanschaffen en natuurlijk een handtekeningetje laten zetten.
Met mijn mobieltje kan ik geen foto’s maken. Goed voor mij. Een telefoon is om mee op te bellen
of om opgebeld te worden. Dat anderen er niet zo over dachten bleek later.
Ik wilde Sophie verrassen, dus kocht ik het boek voor haar om haar daarna voorzichtig in de rij
wachtenden te plaatsen. Dat vond ze zeer eng, dus ging ik voor haar. Bram nam voor iedereen de
tijd en de fotosessie met de boekenkopers ging hem lachend af.
Ik was aan de beurt. Een beminnelijke man met voor iedereen een aardig woordje. Hij wilde dat
iedereen naast hem plaatsnam, dus ging ik op het stoeltje naast hem zitten. Sophie keek al die tijd
vol verrukking naar haar Bram.
Zwaaiend met het boek plus handtekening liep ik op haar af. “Cadeautje!”, riep ik. Een dikke
knuffel van Sophie en op naar het terras voor een groot glas witte wijn.
NB: Sophie is dyslectisch en heeft het boek nog steeds niet gelezen. Ik heb het boek uit de bieb,
maar kwam niet verder dan 4 bladzijden.
Bram M. een leuke vent, maar een groot schrijver………..? Niet voor mij.
Sabrina van Laar- Boordie Ripassa
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BELASTINGMOEILIJKHEDEN
Onderstaand de tekst van een brief, die bij één van de Nederlandse belastingkantoren binnen kwam.
U kunt daaraan zien, hoe zwaar het leven van een Nederlander is............
Mijn heren,
Heden ontving ik het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting over het afgelopen jaar.
Helaas moet ik u mededelen dat ik hieraan niet kan voldoen om de volgende rededen.
Sinds jaar en dag betaal ik reeds loonbelasting, onroerendgoedbelasting, weeldebelasting,
straatbelasting, rioolbelasting, motorrijtuigenbelasting, verontreinigingsbelasting, polderlasten,
alcoholaccijns, baatbelasting, benzineaccijns, BTW, invoerrechten, gemeentelijke leges en
overdrachtsbelasting, milieubelasting, etc., etc.
Daarnaast wordt van mij regelmatig een bijdrage verlangd door de kerk, de synagoge en de
moskee, het Leger des Heils, het Anjerfonds, het leprafonds, Stichting 40-45, het bedrijfsfonds, het
ziekenfonds, de sportvereniging, Vara en alle andere TV-acties en alles wat nog op te noemen is!!!
Van mijn bescheiden inkomen draag ik tevens bij aan de WW, AOW, WAO en nog veel meer weeën.
Ook komt men regelmatig collecteren voor het Rode Kruis, het Witte Kruis, het Blauwe Kruis, het
Gele Kruis en allerlei andere kruizen met alle kleuren van de regenboog.
Al die gekleurde kruizen doen goed werk voor mensen die door omstandigheden een zwaar kruis
hebben te dragen!
Zorgvuldig heb ik mij altijd gehouden aan de wettelijke regelingen van de Grondwet, Vreemdelingenwet, Bedrijfspensioenwet, Ziektewet, Hinderwet, lnvaliditeitswet, Belastingwet, Weduwen- en
Wezenwet, Bijstandswet en de Werkloosheidswet.
Door dit alles weet ik niet meer waar ik leef, waar ik van leef en of ik echt nog wel leef!!!!!!!
Gedurende mijn hele leven ben ik beboet, bediend, begeleid, beoordeeld, behandeld, bekeurd,
belast, belasterd, betast, beroofd, berecht, berispt, alsmede op rigoureuze wijze uitgemolken,
belazerd, uitgeloot, uitgebuit, uitgemaakt, uitgezocht en uitgescholden!
Het is nu zover gekomen dat ik zoveel schulden heb, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik
eigenlijk ben!
Mijn hele leven heb ik doorgebracht met het invullen van formulieren!!
Ontelbare malen heb ik moeten verklaren dat ik geboren ben!!
Méer dan honderd keer heb ik ingevuld dat ik getrouwd ben en, o wonder, nog steeds met dezelfde
vrouw!
Maar dat wil men kennelijk niet geloven.......
Al met al, heren en dames belastingambtenaren, zie ik het momenteel helemaal niet meer zitten, ik
ben volledig uitgeput en zoals ik reeds in de aanhef van mijn brief zette, kan ik dat aangiftebiljet
niet meer invullen!!
lk ben totaal afgebrand en alle A-, B-, T- en E biljetten dansen en draaien voor mijn ogen.
lk hoop dat u begrip kunt opbrengen voor mijn situatie.
Ingezonden doorAnton Ripassa
Bron: "het bowlingblad"
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Eind 2011.
Op Ernsts en Joyce's kaart voor het Nieuwe Jaar: "Heb je nog iets voor de Waringin? vlug opsturen."
Minta ampoen! Toch veel te laat me daaraan te herinneren.. Begrijpelijk. ze hadden het al te druk met
Wendy aan te sporen voor kopij! Volgens haar keken ze er steeds lief bij, dus zie ik nu hun lieve
gezichten ook voor mij.
"t Is toch nog een heel karwei om te schrijven. Nog steeds geen computer. Sorry! Ik probeer netjes te
pennen (haha).
Niet lang daarna (na de aansporing) kwam de prachtige Waringin aan. Zo mooi gedaan. Genoten ervan.
Al die uitstekende artikelen: de grappige, de interessante, de gevoelige, die met zoveel sarcastische
humor van Anton. Gelachen om tante Guusjes "Klemvast" (die moest ik toen wel vertalen voor Ron!)
Blij met haar getuigenis over haar doop door onderdompeling. Nog wel op haar leeftijd en een voorrecht
daarbij aanwezig te kunnen zijn met Joyce, mijn zus.
Moge onze lieve tante, net als de 'kamerling' (Handelingen 8) twee eeuwen geleden, haar weg vervolgen
met blijdschap en zegen!
Het was ook goed te lezen hoe dankbaar zij is met haar nieuwe woongelegenheid, ook al moet ze
klimmen met haar rollator als ze gewinkeld heeft. Goede 'keep fit'!
Ik vond het heel moedig van Theo en Sabrina om op de familiedag te verschijnen. We weten dat ze met
dezelfde moed en humor zo door zullen gaan en weer zullen zien 'van kracht tot kracht' iedere dag. Ik
heb nog baat bij Theo's advies toen ik schetste op die familiedag 2009. Deze laatste keer niet
gedaan,Sabrina, want ik wilde gewoon genieten van ons samenzijn in het gastvrije huis van Quincent en
Rianne, waarvoor ook nog onze hartelijke dank!
Wat kan ik nu vertellen over ons leven hier in de Limousin? Als ik het vergelijk met Californië of de
wandelvakanties van Wendy en Kees ... De laatste keer dat wij hier wandelden lag er sneeuw. We
zouden tot een boerderij boven op een heuvel gaan en terugkeren naar ons dorp, maar er stond een gure
noordenwind, dus doorgegaan via één, twee gehuchtjes naar Marval, dus een grotere ronde gemaakt
(oppassen op de gladde wegstukken. Het café was gesloten - jammer, anders daar even kunnen uitrusten
met iets warms. M'n knieën protesteerden: veel te lang, die wandeling.
Op dagen dat we naar de gym gaan, geen last van knieën, de 'overland skimachine' is beter voor me.
We hebben een sleutel voor deze gym in het bos bij Nontron (Dordogne) en we combineren
boodschappen doen met de gym daarna en we halen ook ons drinkwater van een bron er dichtbij.
Hoewel deze gym ook gebruikt wordt door rugbyteams en mensen die aan bodybuilding en
gewichtskampioenschappen doen, is het meestal voor privé-gebruik, als we 's morgens 3x per week daar
zijn. Soms zijn er ook andere mensen, zoals Robert een ex-consul en zijn petite vrouw Chantal. Zij
willen altijd Engels spreken, terwijl wij juist ons Frans willen gebruiken.
Vanmorgen was er een jonge studente die haar hiphop dansroutine op het tapijt aan het uitoefenen was
op nogal klagende muziek. Met haar hadden we leuk contact, alhoewel dat geeft oponthoud bij onze
routine.
Op het ogenblik na de lunch, lig ik te zonnen op het balkon en Ron op een kampbed te 'siësta-en' op het
terras - kleine wiekslagen om ons heen - veel verschillende vogelgeluiden (we geven zaad op de lage
muur van het terras en hangen zaadbollen op onder het dak). We genieten van zóveel verschillende
vogels, waarvan ik de namen niet weet in het Nederlands. Ze moeten er weer aan wennen dat wij weer
volop buiten zijn. Af en toe snelt er een hert door de tuin. Ook de 'sangliers' (wilde zwijnen) hebben ons
grasveld omgeploegd op zoek naar witte wormen. We hebben ook keuteltjes gevonden van konijnen en
we horen jachthonden in de omgeving, op sommige dagen. Maar blijf uit de buurt - vooral na de lunch
als de in oranje geklede jagers de rosé en andere drank door de keel hebben laten glijden!
Dat het nu zulk heerlijk weer is terwijl er een paar weken geleden tot -15 gr. gevroren heeft - èn er veel
sneeuw lag. De scholieren hebben nu vrij om hun skiën te perfectioneren in de Alpen of de Pyreneeën.
Op één van de zondagochtenden, op weg naar St. Junien, waar we een Evangelische Gemeente
bezoeken, bleef zelfs onze Landrover steken! Bevroren diesel en antivries! Ondanks de antivries!

16

Met horten en stoten ging het, dus gestopt en de goegemeente gewaarschuwd per mobiel dat we het
wellicht niet zullen halen en het was Rons spreekbeurt ook nog! Normaal zijn we er om een uur of 9 om
de gitaar op te zetten en de liederen door te nemen met het koortje. Goed, wij weer naar huis gekropen
en mijn Peugeot geprobeerd. Ja,. die deed het goed. We arriveerden in de gemeente onder een warm
welkom, verbaasd, toch nog op tijd (10.45 uur) voor de "sainte cène" (avondmaal). Ron laat de preek die
hij voorbereid heeft varen en geeft daarvoor in de plaats "de vergelijking van de bevroren Landrover"
(niet in de Bijbel). Wellicht raden jullie wat dat betekent: bevroren harten? Gods liefde kan dan niet
doorstromen om onze motor goed te.laten draaien en ons vooruit te brengen. Het filter moet ook
vernieuwd."
Dat was dus iets om van te leren. Onze wasmachine, die in de grote "grange" schuur stond, deed het ook
niet, dus Yvez, de dorpsloodgieter, heeft hem in ons gasthuisje geïnstalleerd met ook een fijne wastafel
erbij. Gemakkelijk voor mij, dus iets positiefs uit iets negatiefs. Alleen ligt er nog een waterton languit
op het gras in de voorhof. Het pakijs duwde het van de muur (hoger dan ik) en boem! Nog is het ijs niet
helemaal ontdooid en we hopen dat ie nog te gebruiken is voor de zomer.
Wat ik ook nog overgehouden heb van de "cold spell" is een bontmuts, gefabriceerd door manlief. Het
was eigenlijk de 2e. De 1e zat me te strak. Wie heeft een kleiner hoofd dan ik, die mag 'm hebben! We
denken dat de muts is gemaakt van beverhuid uit een mantel gekocht voor 50 euro's in een 2ehandszaakje.
Nu het weer heerlijk warm is, geen vaten meer in de tuin, alleen met speciale toestemming van de
"Mairie" (gemeentehuis). Dus alle rommel van dode takken achterin de tuin opstapelen - bij het bos.
Gisteren nog een oude kastanjeboom geveld. Het was een kunst om hem op een goede plek te laten
vallen en niet op het balkon! We hebben weer twee hopen brandhout erbij - voor de houtkachels
's winters.
De koude dagen zijn nu achter de rug, althans de natuur vertelt ons dat. Krokusjes en narcissen steken
hun kopjes omhoog en enorme groepen kraanvogels en ooievaars gaan met statige wiekslag noordwaarts
ver boven La Nadalie. We horen hun schril roepen lang voordat we ze kunnen zien.
Ik denk terug aan 2011, wat ik ervan herinner. Ik was dus blij om met Ron op de familiedag te zijn in
september. Het is heel wat voor ons om van deze rustige streek naar het drukke Amersfoort te komen.
Ook bij het naar Mike's huis gaan, raakten we de weg deerlijk kwijt. Een lieve meneer, als een engel,
reed voor ons uit naar het Leusder Kwartier. Het was laat en dan toch nog een engel op de weg! Dank U,
Heer.
Op onze laatste dag naar een reünie van mijn oude school in Oosterbeek (van 50 jaar geleden!). Wat een
vreemde gewaarwording: je herkent iedereen wel, maar die veranderingen: oude hoofden en gebogen
vormen, grijs, kaal, rimpeltjes, foto's uit onze jeugd bekeken, gelachen, adressen uitgewisseld, sommige
mensen zijn er niet meer, een minuut stilte om ze te herdenken - verdrietig - ik hoor opa Altman (2e man
van mijn oma van moeders kant) in mijn gedachten: "De tijd gaat snel, gebruik hem wel. De tijd gaat
vlug, keert nooit terug!" Hoe gebruiken we onze tijd hier wèl?
Van de zomer hadden we bezoek uit Engeland. Een gezin met 4 meisjes onder de 10 jaar. Leuk was het
en dan genieten we.
O ja, niet te vergeten is de Dag, of Het Feest van de Burgou op 24 juli. Jullie vragen dan natuurlijk:
"Wat is dat?" De Burgou was, naar de legende, een "Robin Hood" die hier in La Nadalie geboren en
getogen was. Hij had ook een bende om zich heen - zoals er zovele waren in Frankrijk 200 jaar geleden.
Iemand van Marval merkt op: "Hoe haalt Lucien (de burgemeester) het in zijn hoofd om de geboortedag
van een bandiet te vieren?!" Maar dat is 't 'm juist: hij is de enige waar La Nadalie prat op kan gaan ... en
hij gaf toch wat hij gestolen had van de rijken, aan de armen? Dus een goed excuus om feest te vieren!
Men sloeg aan het organiseren. Vanaf begin april tot en met 24 juli en daarna de opruiming, was men
druk. Lui uit dorpen in de omgeving er ook bij. Adrienne, de burgemeestersvrouw met haar vriendinnen
aan het kleding maken. Blauwe jakken voor de mannen, schorten en mutsen voor de meisjes en
vrouwen, volgens de plattelandsmode van die tijd.
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Dagen ervoor terrein bewerkt, markees opgericht aan de overkant van ons huis. Ook wij waren druk een
bijgebouwtje op te knappen voor
een tentoonstelling van mijn
schilderijtjes en Rons canes
sculptés
(wandelstokken
met
houtsnijwerk). De dag werd een
enorm succes, dankzij de goede
organisatie,
samenwerking
en
camaraderie.
Het begon met een georganiseerde
wandeling. Er waren 120 vrijwilligers voor nodig om het eten 'op
de oude manier' voor te bereiden en
te serveren. Grote zwarte potten op
vuren - kastanjes in kleinere. Met
450 man aan tafel in de markees.
Muziek overal, tentoonstellingen,
een huisje van de Burgou, oude
foto's. Alle dagelijkse bezigheden
uit die tijd - broodovens, spinnewiel, smederij. Publiek kon meedoen aan dakpannen maken of touwen
fabriceren. Manden- en meubelmaken werden gedemonstreerd. Ouderwetse spelletje voor de kinderen.
Gereedschappen overal, en hoe de was toen gedaan werd: wasborden, water uit de put halen. Oude
fietsen enz. enz.
Folkloristische dansgroep - de onmisbare harmonica en voertuigjes met ezel en pony om in rond te
rijden. Het feest van de Burgou was "la belle France" op z'n best! Een buitengewone dag, nog beter dan
de meifeesten die vóór ons huis in Engeland gevierd werden, maar het deed me daar wel aan denken!
Nu zijn we hier al 7 jaar - ongelooflijk. Onze kinderen vinden dat we te ver van iedereen vandaan
wonen. Natuurlijk is dat zo en er is een gemis. Dus dit huis is te koop. We zingen het lied dat Vic zich
herinnert: "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand". Ging het toen niet verder met:
"Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land"? Ripassa's verspreid her en der - wat het voor ons
betekent, weten we nu nog niet. Een ander gezegde vertelt hetzelfde: `We do not know the future, bus
we know the One who holds the (our) future".
Er is een wonder nodig voor de verkoop, omdat de huizenmarkt plat ligt, maar zoals in Engeland - het
gebeurt op de juiste tijd (Zijn tijd). En wat dan, hoe dan als het niet gebeurt? Wel, dan gaan we naar' t
ons bekende land: het hemelse. Dus geen zorgen maken.
Volgende klus: cake maken voor een toetje na het eten bij vriendin Frédérique in Rochechouart.
Volgende week na het weekend de moestuin klaarmaken - niet meer zo uitgebreid dit jaar (wèl tomaten
en citrouilles (pompoenen) en bloembakken vullen). De frambozenstruiken bemesten, want daar hebben
we altijd veel plezier van.
Zo gaat ons leven hier en sturen we jullie allen onze hartelijke groeten en tot schrijfs of tot ziens, ook
van Ron,

Jullie Iris (Morris-Ripassa)
N.B. 'markees' zijn volgens mij '(na googlen) wat wij 'partytenten' noemen (JR)

18

Dit artikel is tot stand gekomen door her en der informatie in te
winnen en op te zoeken. Deze informatie is met eigen
teksten
aaneengesmeed
tot
een
alleszins
aanvaardbaar verhaal, dat de natuurlijke feiten
geen geweld aandoet.
Anton Ripassa

Ons appartement is op de zesde verdieping van ons flatgebouw "de Sperwer" en onze woonkamer heeft
een haast panoramisch raam.
Buiten staan behalve gebouwen ook veel struiken en bomen en honderd meter verder ligt een leuk
moerasbos met veel waterpartijen.
Tegen de avond scheert er altijd een behoorlijk grote groep kraaien langs ons raam, om in de
dichtstbijzijnde grote bomen te landen. We ontdekten dat ze in die bomen op achterblijvers bleven
wachten. Duurt het te lang voor die er zijn, dan gaan ze "echt" overleggen en het grootste gedeelte vliegt
door. Een handjevol kauwtjes blijft in die bomen zitten wachten op de achterblijvers.
Zijn die eindelijk gekomen, dan volgt er weer een "overleg" en vliegen ze samen verder naar een punt
waar ongetwijfeld een samenkomst is op hun overnachtingsplek. Zo'n overnachtingsplek is heelvaak een
kerk waarvan de toren een favoriete overnachtings- en broedplaats voor deze kauwtjes is. De hoge
decibels van galmende kerkklokken nemen ze op de koop toe.
Maar er zijn altijd wel buitenkerkelijke torenkraaien die de voorkeur geven aan de stilte, rust en
eenzaamheid van een holle boom, een leeg konijnenhol of een......schoorsteen. Ook dit jaar weer heeft
een koppeltje, na luidruchtige strijd met andere geïnteresseerden, een schoorsteen "gekraakt".
Er wordt heel wat gesleept met takken voordat het nest eindelijk klaar is en de binnenkant met gras en
vezels bekleed kan worden. Wol, die ze uit het prikkeldraad pikten, waar schapen graasden en soms
pikten ze de wol uit de vachten van de schapen. Braaf zijn ze allesbehalve, ondanks hun zwarte
ingetogen kledij. Om naar ze te kijken is een lust voor het oog! Of ze nu vechtend met een indringer in
de dakgoot rollen, zitten te vrijen op een schoorsteen, stuntvliegen in een straffe
wind boven de kerktoren: je raakt niet uitgekeken op dit kleinste lid van de
kraaienfamilie, waarvan de raaf de grootste is. Afgaande op zijn felle,
zilverwitte ogen, zou hij best wel eens de slimste kunnen zijn!
Er zijn ook torenkraaien die wèl kerkelijk zijn, maar domweg geen
geschikte toren kunnen vinden. Door vroegere restauraties aan
kerken is het voor de traditionele bewoners knap moeilijk
geworden. lk doel hier verder nog op kerkuilen,
gierzwaluwen, vleermuizen(zoogdieren) en ten leste de
torenvalk.
Vandaag de dag wordt met hen gelukkig rekening
gehouden.
Zo kunnen we tenminste blijven genieten van de
torenvalk, wanneer hij als een wiekelend windmolentje stil
hangt in de lucht. Als een steen kan hij zich op z'n prooi
laten vallen, maar mist die vaker dan hem lief is! Een
volgende keer zal het wèl raak zijn!
De speciaal voor hem opgehangen nestkasten worden volop gebruikt, behalve het exemplaar dat ik
indertijd voor hem ophing aan ons schuurtje. lk moest me toen tevreden stellen met de kauwjes op onze
schoorsteen.
En dat kostte mij toen niet de minste moeite.....poes Bella zorgde toen voorlopig wel voor het
schrikbewind onder de woelmuizen in de tuinen in de buurt (voor zover zij niet in haar mand lag te
pitten...!)
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"STUKJES" UIT DE KRANT
In mijn verzameldoos van "stukjes uit de krant" vond ik o.a. het hierna volgende artikel.
Het is afkomstig uit het Noordhollands Dagblad van 24 februari 2012 en is van de hand van Nico
van Straalen.

Huttentut, guichelheil en bingelkruid
Als planten en dieren bewustzijn hadden zouden ze zich schamen voor de rare namen die de mensen
soms aan ze geven. Vorige week zat ik in een vergadering waarin een plan geopperd werd voor het
landbouwkundig gebruik van huttentut. “Huttentut?” zei ik, “Dat wordt nooit wat. Die naam is niet
goed”.
Toch is huttentut een erg interessant plantje. Het lijkt een beetje op koolzaad en het behoort
tot dezelfde familie. Net als koolzaad heeft het olierijke zaden maar bij huttentut bevatten die zaden
een uitzonderlijk hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren. Daardoor is het een uitstekende bron van
vetzuren voor de bereiding van allerlei gezonde voedingsproducten. Door veredeling en genetische
modificatie kun je de plant geschikt maken voor grootschalig gebruik. Je zou er ook biodiesel van
kunnen maken.
Vroeger kwam huttentut vrij algemeen in Nederland voor, met name in vlasakkers. De plant
werd ook wel als groente gekweekt en de olie werd gebruikt in lampen. Maar door verandering in
het akkerlandschap is het een zeldzame soort geworden. Hij wordt beschouwd als een zogenaamde
“vergeten groente”.
Zo zijn er veel plantensoorten met merkwaardige namen. Als eerstejaars student biologie
moest ik gniffelen toen we een plantje moesten leren met de naam guichelheil. Je zult maar zo’n
naam hebben. Er zijn zelfs drie soorten guichelheil in Nederland: teer guichelheil, rood guichelheil
en blauw guichelheil. Guichelen klinkt als een kruising tussen huichelen en goochelen; de betekenis
moet je ook in die buurt zoeken: het betekent “de spot drijven”. Maar waarom bij die plant het
guichelen tot heil leidt is me een raadsel.
Er zijn nog veel meer planten met rare of onuitspreekbare namen. Wat dacht je van
gewimperd langbaardgras, stijf struisriet, verspreidbladig goudveil, tripmadam,
varkenskerveltorkruid, dodemansvingers, gerande schijnspurrie, enzovoorts. In de flora viel mijn
oog op “bosbingelkruid”. In België is “bingelen” een populair woord dat slaat op “huiswerk maken
door basisschoolleerlingen via het internet”. Het werd zelfs genomineerd voor het
jongerentaalwoord van het jaar 2011, maar ik neem aan dat dit niet de betekenis is van bingelen in
bosbingelkruid. Bingelkruid hoort tot de wolfsmelkachtigen en het sap is giftig voor schapen en
koeien. Ga je bingelen als je bingelkruid eet? Joost mag het weten.
Zelf heb ik nooit een plant een naam mogen geven, want ik ben geen botanicus. Of toch wel:
toen ik nog biologiestudent was zat ik een keer met een vriend ergens in Zuid-Holland op een dijk.
In die tijd namen we vaak onze flora’s mee en gingen dan planten determineren. We zagen een
klein, bijzonder plantje met groengele bloempjes in de knop die volgens ons sprekend op een penis
in erectie leken. We konden er niet uitkomen wat het was en daarom noemden we het
“penisplantje”. Later kwamen we er achter dat het een vrij zeldzame orchidee was met de mooie
naam groenknolorchis. Dus we moesten onze naam weer intrekken omdat de plant al een naam had.
Vaak gaan de namen van planten terug op oud-Nederlandse voorwerpen of situaties, die niet
meer bestaan waardoor de betekenis ons ontgaat. Misschien heeft er iemand wel eens een boek
geschreven over de etymologie van Nederlandse plantennamen. Ongetwijfeld is er ook een goede
afleiding voor de naam “huttentut”. Maar ondertussen zit die plant er maar mee. Gelukkig heeft
huttentut ook nog een wetenschappelijke naam die veel mooier is: Camelina sativa. Ik denk dat de
vetzuren van Camelina meer aftrek zullen vinden dan die afkomstig van huttentut.
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EEN HEERLIJKE LEEFTIJD
De tijd vliegt voorbij en dat beangstigt mij wel eens. Ik wil nog zóveel dingen doen en nog meer
meemaken. Constant zit ik in tijdsnood. Als ik na een ANBO activiteit of --vergadering, of na
zangrepetitie c.q. optreden thuis kom, heb ik het gevoel maar weinig tijd te hebben, om voor het
slapen gaan nog alles te doen wat ik me voorge-nomen heb.
Toch is het heerlijk om op “je eigen manier” het goed druk te hebben. Tot uw geruststelling: ik heb
het over de tijd die ik over heb naast de tijd die ik angstvallig reserveer voor mijn privé leven, dat
mij heilig is!!! Persoonlijk vind ik dat altijd beter dan lichamelijk en/of geestelijk passief in je stoel
te ‘hangen”. Het laat naar bed gaan wreekt zich dan de volgende ochtend. Dan gaat het opstaan om
half acht wat moeizamer. Toen ik jonger was, stond ik altijd fris op, of ik nou vóór twaalven naar
bed ging of in de héél kleine uurtjes. Dat presteer ik niet meer (alhoewel) Het tekent veel sneller als
ik mijn dag eens een keer niet heb.
Daartegenover staat wel dat ik tegenwoordig veel leukere en diepgaande contacten heb met mensen.
Als ik nu met iemand praat, wissel ik echt gevoelens en gedachten uit.
In je jeugd ben je veel meer met jezelf bezig, denk ik. Je leeft maar op een eilandje. Nu zit ik wat
leeftijd betreft precies tussen jongeren en ouderen in. Dat heeft voordelen: ik ben nog jong genoeg
om tieners en twens te kunnen volgen in hun belevingswereld. Maar ik kan me ook goed
verplaatsen en begrip opbrengen voor de problemen en gedachten van de ouderen.
Vroeger vond ik ouderen vreselijke zeurkousen, maar omdat ik zelf ook niet meer zó “piep” ben,
krijg ik daar toch een heel andere kijk op.
Toch ben ik niet saai geworden (vind ik zelf), hoewel ik toch mijn periodieke opvliegendheid wat
meer moet gaan intomen (zegt mijn vrouw). Ik vind het nog steeds leuk om (in gezelschap) “keet te
schoppen”. Dan kan ik me echt wel als een grote lummel gedragen, al vinden sommige mensen dat
alleen jongelui gek mogen gaan doen.
Weet u, 74 jaar is een heerlijke leeftijd, in deze tijd met al z’n mogelijkheden op allerlei gebied.
Alleen jammer dat 74 dichter bij de 80 ligt dan bij de 60.
Alhoewel, er is toch nog wel tijd om van alles te doen en te beleven.
Een heerlijke leeftijd.
Anton Ripassa

LACHEN IS GEZOND
Een stoere oude cowboy, gepokt en gemazeld in het veedrijven, vertelde zijn achterkleinzoon het
geheim van zijn hoge leeftijd.
Elke ochtend een snufje buskruit in de havermoutpap en veel chilisaus op de pannenkoeken bij het
ontbijt.
Na de begrafenis van zijn 105 jarige overgrootvader, volgde de achterkleinzoon de raad op en
bereikte de gezegend leeftijd van 107 jaar. Wat hij achterliet na zijn crematie; 15 kinderen, 30
kleinkinderen, 45 achterkleinkinderen…. En een gat van 5 meter doorsnee in de muur van het
crematorium!
Ingezonden door Anton Ripassa
Bron: Readers Digest

21

WAAR KOMEN DE ACHTERNAMEN VANDAAN?
Tot 1100 hadden mensen alleen voornamen. Toen de handel ontstond
moesten bazen hun knechten gaan uitbetalen. Omdat velen dezelfde
voornaam hadden, was het voor de baas erg verwarrend om de juiste
persoon te betalen.
ln kleine gemeenschappen was het normaal om als meisje de naam
van je moeder te krijgen en als jongen de naam van je vader" Om een
verschil tussen hem
en jou aan te geven heette je dan bijvoorbeeld Jan van Jan, dus zoon
van Jan, Jans zoon, Jansz. (het latere Jansen).
Daar waar meer mensen bij elkaar wonen, is het handig om iets aan
Jan toe te voegen. Er zijn immers meer mannen die Jan heten.
ln het begin van de 19e eeuw verplichtte Napoleon iedereen om een
achternaam te dragen. Als ie er nog geen had, werd er een achternaam
voor je verzonnen. Die verzonnen achternamen sloegen op je beroep,
je woonplaats, je karakter of op je uiterlijk.
Zo kon je zien wat hun beroep was (de Smid, Bakker, Wever) of waar
ze vandaan kwamen. Dat kon een boerderij zijn, een dorp, een streek
of stad (Van Aken, Van Geel).
Soms ook werden kenmerkende eigenschappen gebruikt (Jan de Kale, Wim de Kromme).
Of je moest zelf snel een achternaam verzinnen. Sommige mensen verzonnen een grappige of vieze
naam (zoals Naaktgeboren), waar hun achterkleinkinderen nu nog steeds last van hebben!!
Ingezonden door Anton Ripassa
Bron: Willem Wever

RIPASSA: AFKOMST PORTUGEES OF TOCH ITALIAANS?
Waar zou ònze achternaam vandaan komen? Gedacht wordt aan een verschrijving van Riopassa,
uitgesproken als Rioepassa. We zijn 'verschrijvingen' tegengekomen als Riupassa, Rupassa,
Riepassa, Rieuwpassa, Riewpassa, Rieupassa., zelfs Riripassa.
Rio = rivier in het Portugees, en aangezien de Portugezen de eerste Europeanen waren die zich
vestigden op de Molukken, is een verband met het Portugees vrij vanzelfsprekend. Maar er bestaat
ook de naam Aipassa en ai is het Molukse woord voor water. Ook een 'verschrijving'?
Kurd en Co vonden in een stamboomprogramma ook de naam 'Ripassa' als naam van een Italiaanse
familie, geëmigreerd naar de VS. Neen, waarschijnlijk niet die van de ons bekende gelijknamige
wijn. Of toch wel? Een Italiaan vertelde ons dat "Ripassa" een Italiaanse familienaam was, die aan
een ripassowijn (dubbel gegist) gegeven was als merknaam voor de desbetreffende wijn.. Dus
"Ripassa" is in dit geval de naam van een ripasso-wijn.
Resumerend (kunnen jullie het nog volgen?): Hoe zit het nou: afkomst Portugees? Of toch
Italiaans? Wie weet meer?
Joyce Ripassa-Schalk
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"STUKJES" UIT DE KRANT
Zo nu en dan duik ik in mijn verzameling en kwam een column tegen van Marianne Janssen in de
Telegraaf van 10 december 2005. En in verband met 'goede voornemens' zo aan het begin van het
jaar, leek me dit een aardig 'stukje' om met jullie te delen. Het heet LIJNEN.
"Herken je mij niet?"
Ze kijkt nog eens goed. Gebaart dan wat hulpeloos: "Nee ... Maar help me eens even."
De vrouw noemt haar naam. Zegt tevreden: "Wat dit me nou doet, dat kujn je niet weten!
Wat vind je ervan? Ik ben gehalveerd, zie je dat?"
Dàt is het! De blozende stralende vrouw die ooit zo genoot van het leven, staat voor haar als
visgraat, dooraderd en bleek. Mijn hemel, wat zou haar mankeren? Hoewel, de tevredenheid druipt
van haar af, van haar lijf, van haar jeugdige kleren die zo vreemd contrasteren met wat haar
gezicht aan jaren , aan leeftijd verraadt.
"Gehalveerd ...", zegt ze dan.
"Gehalveerd!", zegt de vrouw. "Van honderd naar vijftig mevrouw! En ik ben er nog niet, hoor.
Ik kom pas op streek. Goh, dat je me net niet herkende. Dat zegt wel genoeg, hè? Dat doet me wel
wat. 't Begin, dat was echt een ellende. Dit niet meer, dàt niet meer, alles gezond. Ik heb 't wel op
willen geven. Maar nu? 't Is gewoonte. Ik taal er niet naar. Ik ben gewoon anders gaan leven."
Ze knikt maar eens. Stom.
Voor haar ogen verschijnt, in een wensdroom, een schaal met tompoezen. Ze zijn roze, veel
suiker, banketbakkersroom. Haar maag gaat er verder van bloezen, maar o, ze zijn heerlijk, ze
neemt er maar één. En nog één om het af te leren. Ze glimlacht verzadigd.
"Wanneer begin jij?"
Met een schok keert ze terug op de aarde.
"Dat weet ik niet", zegt ze "Later misschien. Of niet. Want ik hecht niet veel waarde aan een
kilo erbij of een kilo eraf. Ik vind mezelf best zo ik ben."
"Het bekende excuus", zegt de graatdunne vrouw. Ze schudt wat misprijzend het hoofd.
"Karakter. Dat is het, Dat is al de helft. Pas als je jezelf hebt beloofd dat je nimmer meer, noot meer
die grens overschrijdt, ben je klaar om de lijn uit te zetten. Karakter! Dat is het!"
'Slagroom! Likeur! En peren met melkchocola!', droomt ze verder. Ze zucht. Wat een
heerlijk visioen. Het water loopt haar in de mond
"Je peinst en je piekert. Denkt uit en te na. En dan weet je: zo wil ik niet zijn., Zo rond en zo
vadsig, zo vet en zo zwaar. Ik heb het nu goed voor elkaar, maar jij, 't doet me leed als ik jou dan zo
zie. Het is niet gezond, weet je dat?"
Ze schrikt op uit haar droom. En ze kijkt de vrouw aan. Ze blikt in de donkere ogen die
uitstralen dat ze, waarom is dat toch?, haar mollige lijf niet gedogen. Dat ze haar háát om haar
lakse gedrag dat ze zichzelve verbood..... "Want ze snakt naar een roomsoes", herkent ze haar blik
"en ze weet dat ik die zal gaan eten".
"Ga mee aan de koffie", noodt zij haar plots. "Beloon jezelf eens voor dat lijnen. Je kunt ook
te ver gaan.
De vrouw keert zich om. Ze loopt weg. Een doorschijnend figuur.
Ze krijgt plots onbedaarlijke, heerlijke trek in zuurkool met worst en met spek. Het is even
voor zessen. Ze haalt het nog net.
Gehalveerd! Ja ze is me daar gek!
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ECHTE LIEFDE
Het gelukkigst zijn niet altijd degenen die van alles het beste hebben, maar zij die het beste maken van
alles wat op hun pad komt.
Het was druk in de praktijk die ochtend. Rond half negen kwam een oudere heer, ik schat 'm op een jaar
of tachtig, langs om de hechtingen uit zijn duim te laten halen. Hij had wel haast, vertelde hij, want hij
had een afspraak om negen uur!
Ik vroeg hem plaats te nemen in de wachtkamer en vertelde hem dat het met deze drukte waarschijnlijk
zeker een uur zou duren, voordat iemand tijd voor hem had.
Ik zag hem onrustig op zijn horloge kijken en bedacht me dat ik ook wel vast even naar zijn duim kon
gaan kijken.
De wond was mooi genezen, dus toen vroeg ik aan een van de doktoren of ik de hechtingen kon
verwijderen. Terwijl ik de instrumenten klaarlegde, maakte ik een praatje met de man en vroeg hem
waarom hij zo'n haast had.
"Omdat ik om negen uur in het verpleeghuis moet zijn", zei hij. "Mijn vrouw verblijft daar en ik ontbijt
iedere ochtend met haar."
Ik informeerde naar haar gezondheid en vroeg of ze daar nog lang moest blijven. "Ze heeft Alzheimer",
zei hij. "Dus ze zal er tot haar dood verpleegd moeten worden."
De hechtingen waren eruit en ik verbond zijn duim. Het was inmiddels tien voor negen; hij zou zich
moeten haasten om nog op tijd te zijn.
"Is uw vrouw erg ongerust als u te laat bent?", vroeg ik aan de man.
"O nee, dat niet", was zijn antwoord. "Ze weet helemaal niet wie ik ben, ze herkent me al vijf jaar niet
meer." Verbaasd zei ik tegen hem: "En toch gaat u er iedere ochtend heen? Terwijl u een vreemde voor
haar bent?"
Glimlachend boog hij zich naar mij toe, gaf een klopje op mijn hand en zei: "Zij weet misschien niet
meer wie ik ben, maar ik weet nog héél goed wie zij is!"
Met tranen in mijn ogen hielp ik hem in zijn jas. Ik keek hem heel lang na toen hij zich de praktijk uit
haastte. Wat een geluk als je in je leven zo'n liefde tegenkomt. Een liefde die de fysieke of romantische
liefde ver overstijgt en aanvaardt was is, wat is geweest, wat nog komt en wat niet meer komt.
Ingezonden door Anton Ripassa
Bron: Happinez
MOGEN EN LUSTEN

Een kenmerkende "spraakverwarring" in Friesland .
Toen ons gezin in april 1950 in Nederland kwam, was er nog geen woning voor ons en werden we
ondergebracht in een opvangcentrum: kamp "Oranje" in Fochteloo.
De mensen daar waren voor ons lndische Nederlanders maar moeilijk te verstaan.
Veel later begrepen we dat die mensen het Stellingwerfs spraken.
Na een half jaar kregen we een inwoning toegewezen in het dorp Hijlaard, twaalf kilometer van
Leeuwarden, achter het dorp Boksum. Hier spraken ze het voor ons o zo moeilijke Fries!
Al gauw had ik een stel vrienden en vriendinnetjes, gedeeltelijk omdat ik als "lndo" en ook nog
bruin, toch wel een "apart" kereltje was, een bezienswaardigheid.
Door hen begon ik het Fries enigszins in de "smiezen" te krijgen. Als we in onze wederzijdse
gesprekken er niet uit kwamen, wilden ze best Nederlands praten.
Op een keer kwam een stel dorpskinderen bij ons thuis eten.
Op het menu stond onder andere tomaat. Een buurjongen zei tegen mijn moeder: "lk mag geen
tomaat." Stomverbaasd zei mijn moeder: "Van wie mag dat dan niet?"
Hij reageerde nog verbaasder en vroeg: "Mag buurvrouw dan wel tomaat?"
Met nog steeds een verbaasd gezicht zei mijn moeder: "lk zou echt niet weten wie mij dat zou
kunnen verbieden. lk bepaal zelf wel wat ik eten wil of niet."
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Het heeft lang geduurd voordat we begrepen dat de buurjongen met "mogen" eigenlijk "lusten"
bedoelde.
Het is net zo met het begrip "vlieg" en "mug" en andere begripsverwarringen.
En verder: als je buiten Friesland nog niet zeker weet of je een kledingstuk wilt kopen, vraag je of
ze het "even apart willen hangen". ln Friesland "hangen ze het even achteruit".
Als je buiten Friesland buiten de bebouwde kom woont, dan woon je achteraf, maar in Friesland
woon je buitenuit.
Naderhand kan je er om lachen en na al die tientallen "Friese"jaren, mag ik graag, pardon, vind ik
het leuk om zoveel mogelijk Fries te praten.
ldee: L.C. Anton Ripassa, met een naar waarheid "vrije" bewerking

WOORDSPELINGEN
Ze heeft dikke billen, maar ze zit er niet mee.
Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.
De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwangere patiënte volledige persvrijheid.
Een man maakt je eerst het hof en leidt je dan om de tuin.
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.
De cursus lassen voor beginners is afgelast.
Bij de slankheidsclub zijn 3 nieuwe leden aangekomen. Maar er zijn er ook 3 afgevallen.
Een paar maanden na de amputatie van zijn been, steekt deze man reeds op eigen houtje de straat
over.
De situatie van de dakloze analfabeten is niet om over naar huis te schrijven.
Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand zijn zevende verjaardag.
Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken.
Hij wacht op een levertransplantatie, maar de levertijd is wel 8 maanden.
Edelachtbare, als u wilt dat ik terechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen.
Tip voor vakantiegangers: Span je niet in.
Wat doen weekdieren in het weekend?
Bestaan er wegwerpboemerangs?
Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de vingers
gezien.
Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder.
Roken: het blijft een teer onderwerp.
Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen.

Ingezonden door Anton Ripassa
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