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UITLEG LAY-OUT
Deze pagina is in de PDF-versie ingevoegd, opdat de naast elkaar horende pagina's, zoals in de
'papieren' Waringin, ook inderdaad naast elkaar staan. Vooral prettig voor diegenen die de lay-out
van 2 pagina's tegelijk in de leesmodus kiezen.
Joyce Ripassa
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VOORWOORD WARINGIN 2013-VOORJAAR 2014
Deze editie van ons familieblad bereikt u uitzonderlijk laat.
De vogeltjes flirten en flikflooien al, de kamperfoelie is al uitgelopen
en de narcissen vinden ook al dat het lente is. Nu schijnt de natuur
ruim een maand voor te lopen op de normale gang van zaken, maar
laat zijn we wel met deze Waringin.
De reden was eenvoudigweg een gebrek aan vulling: te weinig
mensen hadden een tekst aangeleverd en zonder bijdragen geen
Waringin. Gelukkig leverde een belronde onder familieleden van
wie we gewoon wisten dat ze schrijftalent bezitten en/of een

Ondanks het late tijdstip, willen we al onze familieleden nog een prachtig jaar 2014 toewensen. Dat
het komende jaar veel mooie verhalen zal opleveren, waar we in de volgende uitgave allemaal van
kunnen smullen!
In de aanloop van deze editie hebben we u allen al gepord en op de hoogte gebracht van de
rubrieken die wij graag zouden vullen in ons familieblad.
Er blijft nog veel te wensen over voor volgende edities, maar al met al zijn we blij met de variatie
aan onderwerpen die we in dit blad kunnen presenteren.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en inspiratie om ook eens zelf te schrijven voor ons blad. Het
zijn juist de persoonlijke verhalen, kleine gebeurtenissen en momenten die voor andere leden van de
Ripassa-familie interessant zijn. Die ons verbinden over de grenzen heen.
Lees en oordeel zelf. En schrijf ons!
Met een hartelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Ripassa

Willen jullie a.j.b. niet vergeten de donatie van

- te storten op onze

bankrekening NL24ABNA0617213747 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 en per mail worden gedaan. Via email of telefoon
bijvoorbeeld. Zo is ook de familiedag van 2013 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.
Hartelijke groet,
Het Bestuur
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VAN HET BESTUUR VERNIEUWING BINNEN HET BESTUUR
Zoals jullie merken is ons familieblad dit jaar later verzonden dan andere jaren. De grootste oorzaak
hiervan is dat er onvoldoende kopij was om een behoorlijk aantal bladzijden te vullen. Misschien is
de interesse om verhalen via schrift met elkaar te delen de afgelopen jaren afgenomen. Wellicht
speelt een rol dat er steeds meer gedeeld wordt via andere media, zoals Facebook en Twitter. Dit
zien we helaas ook terug in het aantal en de samenstelling van leden van onze Stichting. We zijn
desondanks erg blij dat we jullie, met de bijdragen van onze vaste schrijvende familieleden, weer
een blad vol mooie verhalen mogen toesturen. En bijzonder blij zijn we met de bijdragen van nietreguliere schrijvers. Tamara, Glenn, Esther, Lana bedanken we even speciaal, maar ook onze vaste
schrijvers willen we niet onvermeld laten: Anton, wat zou de Waringin zijn zonder jouw juweeltjes?
overzee? Ernst, dank voor je geschiedenislessen over Nederlandsniet vermelden: de Waringin is de Waringin niet zonder jullie schrijfsels, dus heel erg bedankt!
Tijdens onze laatste vergadering hebben Ernst en Joyce aangegeven hun actieve rol in het bestuur neer
te willen leggen. Hierbij hebben zij gesteld wel voor andere randzaken beschikbaar te blijven, zoals het
stamboomonderzoek en het samenstellen van de Waringin. Tevens heeft Jeff tot heden de taak van
penningmeester ad interim opgevuld, maar zoekt de Stichting alsnog naar een permanente invulling.
Deze aankondiging leidde tot een gesprek over de huidige organisatie van de Stichting, de
ontstaansgeschiedenis en waar we ons voor inzetten. De Stichting heeft twee belangrijke doelstellingen:
1. het met elkaar in contact brengen van familieleden (via verschillende media).
2. het zoeken naar en administreren van familieleden (stamboomonderzoek).
Al debatterende kwam naar voren dat we wensen om meer mensen te betrekken in de verschillende
dingen die we doen, maar ook familieleden meer willen helpen bij bijv. het organiseren van een
familiedag of stamboomonderzoek. Wij hebben hiervoor de volgende structuur uitgewerkt

In dit voorstel blijft het bestuur het centrale aanspreekpunt, maar krijgt de Stichting een meer
faciliterende rol. Deze rol is onder te verdelen in twee taken die overeenkomen met de doelstellingen,
namelijk het stamboomonderzoek en met het in contact brengen van familieleden door middel van
verschillende media en middelen (ondergebra
Stamboomonderzoek
Bij het stamboomonderzoek is het doel dat verschillende mensen (ook buiten het bestuur) vanuit eigen
er
faciliterende rol te kunnen spelen. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van gegevens
(onder bepaalde voorwaarden) en de mogelijkheid om nieuwe gegevens te administreren via het al
in gebruik zijnde stamboomprogramma.
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Communicatie
Er zijn verschillende mogelijkheden om familieleden met elkaar in contact te brengen. Hiervoor heeft de
Stichting al de beschikking over een eigen website, een Facebook-pagina en brengt zij eens per jaar een
familieblad uit.
Daarnaast wordt er geprobeerd eens per jaar een familiedag te organiseren om mensen dichter bij elkaar
te brengen. Graag willen wij onze kennis, middelen en eventueel ondersteuning ter beschikking
stellen aan een ieder die bijv. een dag met familie wil organiseren of iets op de website wenst te
plaatsen

Vooralsnog is dit nog een voorstel en wordt er volgende vergadering nader invulling aan gegeven.
Uiteindelijk willen we meer familieleden enthousiasmeren om iets te organiseren. Kortom: kom

Het Bestuur

CALIFORNIA CALLING
Hee-- surprise! We zijn al een jaartje verder- 2013 is praktisch 'op'.
verder, een
jaartje dichter bij onze 'bestemming'-- wat dat wel mag betekenen, dat laat
ik aan jullie over. Leuke vakanties gehad? Lekker bruin geworden ergens
op een strand in Zuid-Europa? Vertel eens wat over je ervaringen in het
afgelopen jaar 2013!
Graag wat reacties/commentaar op mijn 2012-artikel in ONS blad. Vind ik
best leuk. Wat taalfouten gevonden? Nee toch? Hee wat verwacht je anders:
al 50 jaren weg uit Nederland. Ik praat nu Nederlands zonder rollende
R's (American R's)
Ik las net een emailtje uit Heemskerk dat er een reorganisatie in 't Waringin-bestuur heeft
plaatsgevonden-- jongere leden zijn erbij gekomen: Quincent en Sabrina. GOED ZO!
Ernst heeft zijn taak overgedragen aan de jongere garde-- heeft een welverdiende 'rust' nodig. Ik
verwacht dat onze jongeren met even zoveel enthousiasme dit werk willen voortzetten.
Thanks for a good job done Joyce and Ernst! (and others directly involved). Ik denk toch wel dat
deze jongere generatie jullie steun en 'expertise' heus nodig zullen hebben to guide them along.
Dit jaar heb ik niet zoveel 'leuke' voorvallen om over te schrijven-- geen klein vogeltje dat zomaar
op m'n arm landt- maybe 't volgend jaar- of een vliegende schotel over onze stad. Hee wie weet, de
raarste dingen gebeuren er tegenwoordig hier en overal in de wereld.
O ja naar gezellige fuifjes gaan we nog regelmatig- dat is altijd leuk en 'good exercise'- plus een
uitgebreider vriendenkring daar te ontmoeten. Op onze leeftijd gaan we nu helaas vaker naar
funerals!
Ik vind het altijd leuk om Antons verhalen en opinies weer te lezen--keep on going 'uncle' Anton!
Met nieuws uit "us heitelan".
Wanneer ik dit schrijf, hebben we net een saai Sinterklaasfeest bij de club gehad.De sint kwam mooi op een troon de zaal binnen gerold met z'n saaie pieten, hij las o.a wat moppen
voor uit zijn boek, die echt "flat" uitvielen bij 't publiek (saai), presentjes werden uitgedeeld en een
beetje zingen erbij-- en toen al: hij vertrok weer lopend de deur uit "terug naar Spanje", de lege
troon werd voor hem uit geduwd, That was it folks!
Daarna dansmuziek verzorgd door "Express Band"- een Duitse band-- dus veel Duitse liederen op
deze avond gehoord, o.a. "Tulpen aus Amsterdam".
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Dit jaar is een druk jaar voor ons geweest met de verbouwing van het huis. Dat betekende veel
ongemak en veel stof overal. Oei, ik zal er maar niet over schrijven. Het was een Poesing Kepala
geweest (in t Armeniaans gezegd).
Wat een woelig jaar is 2013 geworden. Vinden jullie ook niet?! Met sombere gebeurtenissen: The
Shutdown van de Amerikaanse Centrale Regering in Washington DC.
Ongelooflijk en het eindeloos bakkeleien tussen Democraten en Republikeinen en allerlei groepen
ertussen in. Wat een blamage voor de USA. Uiteindelijk is er niets positiefs opgelost.
Het wordt hoe langer hoe gekker in deze wereld. Onrust overal. Nu krijgt mijn schrijven een
serieuzer karakter, dat voel je wel. 't Kan ook niet anders: bewust van wat er dit jaar allemaal
gebeurd is: natuurrampen (o.a. in de Filippijnen, tornado's in de US) oorlogen/opstanden (Sy
-Mexico) en nog veel
meer. Waar leidt dit alles naar toe, oh Lord?
Ik denk aan een liedje van lang geleden: "Stop the world I wanna get off-I'm tired of going 'round and 'round". Remember that song?
Gun violence in the US! Wapens en geweld in dit land, mensen worden zomaar doodgeschoten
alsof 't niets is. In scholen en theaters en tijdens een marathon (Boston). Het is te gemakkelijk om
wapens te kopen zonder controle.
Een mensenleven schijnt minder waarde te hebben in onze 21ste eeuw. Oh Heer bescherm ons!
Dan nog de kidnappings van jonge kinderen door pedofielen; de viezeriken.
Wat is er dit jaar nog meer gebeurd? Nee ik wil echt niet pessimistisch klinken, maar al deze
gebeurtenissen doen je toch nadenken en heus afvragen 'o Heer waar moet dit naartoe? En als
christen weet je dat deze toestanden lang geleden in Gods woord voorspeld zijn. Voor diegenen die
in de hoop van 't evangelie geloven, zij weten dat de redding nabij is. And I do believe this!
De laatste tijd was er in Amerika (en in enkele andere landen) een heftig debat/strijd geweest over
wat we hier noemen "same-sex marriage" voor en tegen 't legaliseren van huwelijken tussen mensen
van hetzelfde geslacht. Misschien dat er in Nederland niet zo'n ophef over gemaakt wordt, hier ligt
Er is zelfs sprake (nog niet officieel bevestigd) dat er op wereldbekende Roseparade op 1 jan 2014
op een van de 'floats' een huwelijksceremonie voor een 'same-sex' koppel zal plaatsvinden. Quite
daring.
Ik schrijf dit nu medio december, dus wie weet wat we in 't nieuwe jaar nog kunnen verwachten.
Oh well, wat de toekomst brengen moge mij geleidt des Heeren Hand. (Iris , do you remember this
song?) In Gods woord staat o.a. geschreven : "En zoals het gebeurde in de dagen van Noach zo zal
het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen (Jezus' weerkomst): zij aten, zij dronken, zij
huwden tot op de dag waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde."
Er is niets verkeerd met feesten, eten en drinken per se, tenzij dit alles is waarvoor men nog leeft.
Zoals het was 'in de dagen van Sodom en Gomorra' zo zal het zijn bij/voor de 'komst van de Zoon
des mensen', zo staat geschreven.
Is er nog hoop voor deze wereld? Jazeker.
Jullie kennen, denk ik zeker dat mooie lied (originally Swedish folk song) "How Great Thou Art",
een heel geliefd lied. Op onze afgelopen Herdenkingsdag in augustus 2013 op het Militaire Ereveld
West LA zong ons koor dit lied en daarna het Nederlandse kerklied "Wat De Toekomst Brengen
Moge".
Het derde couplet (stanza) van How Great Thou Art werd als volgt gezongen: woorden vol hoop:
"When Christ shall come with shout of acclamation"
And take me home, what joy shall fill my heart"
Then I shall bow in humble adoration"
And there proclaim, my God, how great thou art"
Het tweede Nederlandse lied dat we zongen "wat de toekomst brengen moge" wil ik hier speciaal
voor IRIS neerschrijven (may it bring some of remembering this song for her): 2 van de 3 stanzas:
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Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len, die alleen de weg niet vindt;
Neem mijn hand in Uwe Handen en geleidt mij als een kind.
Zingen is gezond----singing does lift your spirit up! Dus heb altijd lied in je hart en een lied op je
lippen!
Voorspoedig Nieuwjaar 2014 toe!
Love and greetings,
Victor R. en Ellen V.

HERDENKING BIJ HET INDISCH MONUMENT
Het is 15 augustus 2013. Het wordt een jaarlijkse traditie als tweede generatie naar het Indisch
monument te gaan om te herdenken.
gieten en gieten. We hebben de plastic regenjasjes (gekregen bij een optreden
Het houdt niet op. Ik besluit om samen met Theo thuis te blijven. Tegen zoveel nat geweld kunnen
wij niet op. We steken de kaarsjes aan en met gepast respect gaan we bij de televisie het
herdenkingsprogramma volgen.
Wat een verschil met verleden jaar. Het was heet, zo heet dat iedereen een flesje water kreeg en
indien nodig natuurlijk een refill.
2013 Nat en nog eens nat.
Weer indrukwekkend helemaal toen de 17-jarige Babiche Keuls, de kleindochter van Yvonne
Keuls, haar toespraak hield.

Sabrina van Laar-Boordie Ripassa
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VETERANS DAY
Herdenkingen worden gehouden op verschillende plaatsen.
Zo is er ook een Memorial Wall voor de gesneuvelden in de Vietnam-oorlog: The Virtual Wall.
Hieronder volgt zijn verhaal.
58.195
van het monument voor Vietnam-veteranen. Een van die
namen behoorde tot een exmij. Toen ik die naam las, kwamen
herinneringen bij mij boven over de
periode 47 jaar geleden toen ik in het
leger diende als verpleger. Het lijkt
nog zo kort geleden.
David Thornton, ernstig gewond, zei
nooit een woord, liet alleen soms een
glimlach vol pijn zien.
Ik deed alles wat een verpleger moest
David Thornton

te maken om naar een ander
Virtual Wall
ziekenhuis te worden vervoerd. Ons ziekenhuis was een
evacuatie-ziekenhuis en wij kregen de gewonden rechtstreeks van het slagveld. Soms hielp ik de
mannen bij aankomst uit de helikopters.
Het motto van ons ziekenhuis was: houd de gevechtsterkte op peil!

werden geopereerd, ongeveer 3762 werden teruggestuurd in actieve dienst. David was daar een
van. Het jaar daarop sneuvelde hij en werd een van de oorlogsdoden. Hij was ca. 22 jaar oud.
Het leger leidde ons op tot soldaten op medisch terrein, maar leerde ons niet hoe wij moesten
omgaan met onze oorlogsherinneringen. Dus toen de tijd kwam dat je terugkeerde in het
burgerleven, kon je je maar het beste goed in de hand houden. Sommigen doen dat beter dan
anderen.
Saluut aan de gevallenen!

deel uit maakte
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HET MOOISTE KLEINKIND VAN DE HELE WERELD
Een wonder
ndochter is de
klein hummeltje dat in het lichaam van je dochter
groeit. Dat alleen vond ik een hele aparte gewaarwording. Ik zag Aimee vaak nog voor me als kleine
meid met haar grappen en grollen, hoe zij opgroeide tot
tiener en nu is ze zelf
moeder.
Verantwoordelijkheden
en taken die nog niet
passen bij de leeftijd,
maar waar zij prima
mee weet om te gaan.
Als kleine meid was zij altijd al heel zorgzaam naar andere kinderen
toe, en in het spel met
wetend dat mijn wens een paar jaar later uit zou komen.
Marilena, met een Indische moeder en een Italiaanse vader, ziet er Hollands
welvarend uit. Heldere blauwe ogen, een prachtige glimlach, een lichte huidskleur
en haar, dat eindelijk begint te groeien en blond lijkt te worden.
Opa zijn
je opa bent?" Ik zeg dan maar

Zij vindt dat iedereen een zus moet hebben, omdat zij zelf drie grote zussen heeft.
En zij weet uit ervaring hoe zussen je kunnen verwennen.

eigenlijk niets aan hebt gedaan. Misschien is dat het wel. Je krijgt zomaar van je kind een prachtig
geschenk en dan krijg je er nog een bijzondere titel bij ook.
Kleinkinderen
Mijn tante werd 75 jaar en dit heeft ze groot gevierd. Als ze het alleen met haar gezin zou vieren,
zou het al groot zijn. Mijn oom en tante hebben namelijk zes kinderen. Een gezellige drukte die ik
me nog uit mijn jeugd kan herinneren. Op een gegeven moment kwamen alle kinderen met hun
partners en de kleinkinderen naar voren voor een optreden: 13 kleinkinderen in alle kleuren, maten
En ik droomde even weg: ik zag me thuiszitten en onze dochters kwamen binnen met hun kroost. In

Boven in de slaapvertrekken allemaal kleine bedjes, luiers en flesjes in overvloed. Beneden de
woonkamer omgebouwd tot speelkamer en ergens in de keuken vinden opa en oma een plekje om
zich zo nu en dan terug te kunnen trekken. Wat een prachtige droom!
Hoeveel geschenken wij als grootouders zullen krijgen weet ik natuurlijk niet, maar dat het heel
bijzonder is, weet ik nu wel.
Glenn Ripassa
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BRIEF VAN IRIS
Lieve Familie Ripassa!
Joyce en Ernst, dank jullie nog voor de Kerstgroet via 't net! Handig is het toch! Zoals ik over de
telefoon aan Ernst zei, ook ik wens jullie veel

zijn, maar daarom is er ook 't familieblad!! M'n 1e
email had ik gezonden met 't blad in m'n
't blad. Daarom mailde ik dat eigenlijk. Dat was
dus in de lente (11 mei!). Ik zal een foto van die
periode opsturen, dan kun je dat eventueel toch
We eten vaak buiten, zelfs in de, nu bijna
afgelopen, decembermaand, hebben we minstens
6x op 't terras kunnen lunchen.
We hebben bezoekers op ons terras, (zie de foto) van 'n ander soort dan 't menselijke. Dat is toch zo
ontroerend, vooral toen, op 'n late namiddag, ik framboosjes plukte en.... rrrt, rrrt, achter me, hoorde
en rakelings langs me heen stapte daar een 'Bambi', zo klein en charmant.
Ik hield m'n adem in gewoon. Het had me niet opgemerkt of geroken?
Ha, ha, de wind kwam dus van de goede kant! Het snuffelde wat aan de gevallen appeltjes, ik
snoezige Bambi er vandoor, dwars door de tuin, de andere kant van waar hij vandaan kwam! Wat 'n
stouterd! Een 'enfant terrible' van 'n hert...
Goed, ik heb het in 'n vorig blad
gehad over die speciale dag in ons
dorp, 'le jour du Burgou', een soort
Robin Hood die hier 400 jaar geleden
geboren was en die men op een
fantastische manier gevierd heeft,
twee zomers geleden. Het schilderij
dat ik ervan gemaakt heb, heeft men
(alle clubs bij elkaar) gekocht en
hangt nu in de receptiehal van de
'mairie' (dorps-gemeentehuis) van
Marval, 't grotere dorp waar ons
gehucht bij hoort. Hierbij een foto van
die 'overdracht'!
Nu zijn we aan 't eind van 2013! We
zullen dat vieren met sommigen van de kleine gemeente die we bezoeken in St Junien, 3 kwartier
rijden hier vandaan, op heerlijke verlaten wegen iedere zondag!! Dat wordt dus a.s. dinsdagavond
tot donderdag laat in de nacht weer huiswaarts keren.
W
llen, zelfs in deze tijden
van zoveel nood.
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Lieve Ripassa's
Veel liefs van ons beiden,
jullie Iris,
God zegene jullie!

BOTERHAM MET TEVREDENHEID

ndag.
Ik stond in het ochtendzonnetje bij een hek, genietend rond te kijken en hij zat verlegen om een
praatje. Ja, hij woonde hier onder aan de dijk. In dat witte huisje daar met die hoge bomen en de
moestuin aan de voorkant. Dat was de zonnige kant, moest ik maar rekenen. Hij spitte het grondje
nog elk voorjaar zelf om. Hij had geen groente uit de winkel nodig.
Ja ja, dat mooie weer zou voorlopig nog wel aanhouden. Net de zomer van 1947.
Hoe oud was ik toen? Dertien. Of ik kon raden hoe oud of hij was? Ik bestudeerde dat olijke koppie,
gerimpeld als een walnoot, met de donkerblauwe, beweeglijke oogjes. Vijfentachtig, raadde ik. Hij
keek me verbluft aan. Alsof ik helderziende was.
Vijfentachtig, op de kop af, gisteren geworden. Ik feliciteerde hem.
Hij wees in de verte. Of ik al die koeien daar zag en die grote boerderij. Ik zag ze. Dat was het spul
van zijn zoon en kleinzoon. Ik knikte bewonderend. Geweldig, zei ik, die hebben het wel voor
mekaar. Niks voor mekaar, knalde hij terug. Allemaal van de bank, moest ik maar rekenen. En dat
noemden ze met hun tijd meegaan!
Dat hadden ze hem altijd verweten: dat ie niet met zijn tijd was meegegaan!
Och, zij hadden geen narigheid met elkaar, hoor, maar ze vonden hem toch een rare. Ja ja, dat
voelde -ie wel. Maar van die gele oormerken, daar gaven ze hem wel gelijk in. Die kerel die dat had

Hij had er in zijn tijd zestien gemolken en altijd gewerkt met het paard. Een Groninger. Hij had
altijd Groningers gehad. 's Morgens vroeg op, dan was de wereld nog zo stil en zo mooi. Als -ie nu
een stuk jonger was en weer boer moest worden, werd -ie natuurboer. Ik keek hem niet-begrijpend
aan.
mee, maar dat doet de natuur ook niet. Hij hoefde geen Mercedes, zoals zijn kleinzoon. Een
boterham met tevredenheid, nou ja, met een stukje kaas erop en een kop koffie erbij, daar had hij
genoeg aan. En dan zou het de natuur een stuk beter gaan, moest ik maar rekenen en hij kloste
tevreden verder.
Bron: Kaardebol
Ingezonden door: Anton Ripassa
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INDO-EUROPEESCH VERBOND - ONZE STEM
De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) had tussen 1600-1800 ongeveer 5000 schepen
t verschillende nationaliteiten In het belang van de
VOC werden overal handelsposten en versterkingen geplaatst. Op last van de VOC mochten de
mannen zich niet mengen met de inheemse bevolking. Uitzondering werd soms gemaakt, indien de
vrouw zich tot het Christendom bekeerde. Natuurlijk was het een koud kunstje de vrouw in kwestie
te laten dopen en zo ontstond de gemengdbloedige; de Indische Nederlander ofte wel de Indo.
Vroeger een scheldnaam, tegenwoordig een geuzennaam.
Vele VOC-mannen kregen kinderen bij inheemse vrouwen. (Lees ook eens het boek van Reggie
Baay "De njai".) Nadat jaren later hun VOCblijven of terug naar Europa.
De terugkerenden lieten hun vrouwen en kinderen achter en veelal verpauperden deze
achterblijvers. Een Hollander uit Haarlem, Johannes van der Steur (Pa van der Steur), trok zich het
lot van de achtergelaten aan en stichtte opvanginternaten voor hen.
In 1870 werd de "Ethische Politiek" door de Nederlandse regering ingesteld, die beoogde het niveau
van de inheemse volkeren op een hoger peil te brengen.
De Indo's voelden zich door de Nederlandse regering achtergesteld en richtten in 1919 een
vereniging op: het Indo-Europeesch Verbond, met het blad Onze Stem als orgaan om de belangen
van de Indo te verdedigen of te verbeteren.
Er werden scholen opgericht (IEV-scholen). De minder geslaagden vertaalden IEV na diverse nare
ervaringen als Indo Eeuwig Verlakt. Het bleek dat de in Nederland (lees Holland) behaalde
meer gefortuneerden hun kinderen (vaak de zoons) naar Nederland stuurden om daar hun diploma's
s in
aanmerking voor de hogere functies.
De grootmoeder (Augustina Ripassa-Boordie 1845-1902) van mijn grootvader J.A.P.D. Ripassa,
was al jong weduwe en had om in haar levensonderhoud te voorzien een logement (pension) voor
voornamelijk vrijgezellen uit H
streven naar "rasverbetering", d.w.z. een huwelijk met een Hollandse man. Alle zusters van
J.A.P.D., 6 in getal, zijn met Hollanders getrouwd.
Toen Nederlands-

epublik Indonesia, ontstond een grote
-Zeeland, Zuid-Afrika, maar het overgrote deel

vertrok naar Nederland, ca. 300.000 personen.
De Verenigde Staten van Amerika waren in die tijd een gesloten land, maar in 1960 kregen de uit
volgens de Pastore-Walter Act. Ongeveer 15.000 mensen hebben daarvan gebruikgemaakt. Ook
mijn moeder en twee broers en twee zusters. En waar Indo's zich ook mochten vestigen, velen
hebben elkaar gevonden een gemeenschappelijke vereniging opgericht om elkaar te helpen.
ook Indisch toneel, Indische muziek, gesprekken met bekende auteurs en natuurlijk ook Indisch
eten biedt. Ook bestaat er in Nederland al 50 jaar lang een Indisch maandblad, De Moesson.
Ook in Amerika vonden Indo's elkaar. De Soos werd opgericht en een blad verscheen "De Indo".
Het grootste deel van de immigrantwerkgelegenheid. Ook daar organiseerden (en organiseren) ze kumpulans als dansfeesten, toneelvoorstellingen, shows en picknicks en sportevenementen.
Het blad De Indo wordt niet alleen in de VS gelezen, het heeft ook abonnees buiten Amerika.
Schertsend werd INDO ook vertaald als In Nederland Door Omstandigheden.
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Toen en nu
Vanaf rond 1950 kwamen de meesten van de ca. 300.000 Indo"s (hier toen genoemd Indische
Nederlanders) naar Nederland. Deze mensen werden merendeels opgevangen in zgn. contractpensions (hotels die een contract met de Nederlandse regering hadden Indische Nederlanders te
huisvesten). Deze hotels waren voor jaren verzekerd van een vast inkomen.
De contractpensions waren over het hele land verspreid. De Indische Nederlanders woonden enkele
maanden of soms wel jaren in zo'n hotel. Later kregen ze een huis aangeboden, ook weer over het
hele land verspreid. Men kreeg een kleding- en meubelvoorschot, dat maandelijks tot op de laatste
cent terugbetaald moest worden.
Vermenging
Als wij de ouders die na de 2e WO naar Nederland vertrokken als 1e generatie aanmerken en hun
nakomelingen 2e, 3e enz., krijgen we een aardig overzicht wat 'vermenging' betreft.
Bijvoorbeeld: (en ik ga hierbij tot de 3e generatie)
De dochters van tante Guus Weijgers, hebben Hollandse partners en haar zoon een Deense vrouw.
Onze nicht Iris heeft een Engelse echtgenoot. Ook Sabrina heeft een Hollandse echtgenoot.
Mijn broer Theo en ik hebben 'volbloed' Indo's als echtgenotes. Onze kinderen hebben allen
Hollandse partners. Mijn broer Don heeft een Hollandse vrouw en zijn zoons hebben allen
Hollandse partners.
Mijn zuster Fanny was getrouwd met een Portoricaan en kreeg met hem 2 kinderen.
Mijn andere zuster was eveneens getrouwd met een Indo met wie zij 3 kinderen heeft gekregen.
Haar 2e huwelijk was met een Amerikaan.
ische partners.
Anton en zijn broers, als 2e generatie, hebben allen een Hollandse partner en Kurd als 3e generatie
idem dito.
Ernst Ripassa

ARABISCHE LOGICA
Een jonge Arabier vraagt aan zijn vader:
die rare hoedjes op ons
.
Zo
jongen die ons lichaam beschermt tegen de hevige woestijnzon.

on:

enen aan onze

verbranden aan het hete zand van de woestijn.
Zoon:
Bron: Vrije Vogels KLM
Ingezonden door Anton
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BUITENKAMPERS
HET VERHAAL VAN MIJN GROOTOUDERS EN OUDERS
In oktober 2013 hoor ik van een dierbare vriend dat hij met
broer en nichtje naar de docu-film Buitenkampers is
geweest. Indrukwekkend en emotioneel, dat gaf hij me mee.
Ik gelijk googelen en zie dat het over de Indische
Nederlanders gaat die buiten de jappenkampen moesten
overleven, de Buitenkampers.
Ik zie dat Hetty Naaijkens-Retel Helmrich wederom de
regisseur is (contractpensions, zon, maan en sterren heeft zij
ook geregisseerd) en weet dat ik deze docu-film ook wil
zien. Helaas, hij heeft al gedraaid in Enschede. Na wat heen
en weer gemail met de mensen van Buitenkampers, blijkt
dat ze hem nogmaals gaan vertonen in Twente en dat was
gisteren.
Samen met mam, Rob, Mitchell en zijn Nona Crissy Luyt,
haar moeder, broertjes en oma gaan we naar de voorstelling.
Er zijn veel mensen, met name 70-plussers, wat
leeftijdgenoten (vijftigers) met hun kinderen, echter de
jeugd is duidelijk in de minderheid.
Hetty opent de bijeenkomst met een korte uitleg en dan start
de film, een film waarin verschillende Indo's en een enkele
Nederlander, opgegroeid in voormalig Nederlands-Indie, hun verhaal doen. Een verhaal dat start
met een fijne jeugd, die in een klap weggevaagd wordt doordat de Japanners hun oorlog starten
tegen de Engelsen, Amerikanen en Nederlanders.
Dan volgen de persoonlijke verhalen van de Indo's die buiten de kampen moesten zien te
overleven....
Ik herken dan de emoties en gedeelten van de heftige verhalen van mijn vader en moeder..... Ik
word geraakt door de mensen die hun verhalen vertellen en voel boosheid, verdriet en heb vele
vragen.... Wat maakt dat een mens zo ver gaat dat hij onmenselijk wordt? Wat maakt dat mensen
boven anderen willen staan? De vertwijfeling, het verdriet, de boosheid....
Bewonderenswaardig hoe deze mensen, allen 70-plussers, hun verhaal vertellen, de mannen hebben
het stuk voor stuk moeilijker bij het vertellen over hun verleden.
Ik word geraakt door een uitspraak: het niet erkennen van de buitenkampers is het niet
erkennen van mij...
Dan komt opeens een oom in beeld die ik goed ken, oom Nono Lents.
Ik schrik van zijn verhaal.... Die stoere, lieve man, zo gebroken door zijn verleden.... Nu komt het
eruit..... Met een jonge Indische muziektherapeute zingt hij liedjes uit zijn jeugd en mijn gedachten
gaan terug naar mijn lieve vader, hoe hij als kleine jongen en oudste van het gezin verantwoordelijk
was en zich er verantwoordelijk voor voelde om voor eten te zorgen. Hoe de Jappen hem keer op
keer kleineerden en hoe hij als 12-jarig mannetje op z'n fiets de buurt in moest om te vertellen dat
zijn pappie was overleden...
Het verhaal van de enige Belanda, hij vertelde over een vriendin die moest erkennen dat haar
moeder een inlandse was.... Terwijl ze dat altijd ontkend had.
Ik herken hierin die belaga (verwaande) Indo's die ik in mijn jeugd ben tegengekomen en vaak
zeiden: nee hoor, ik ben Nederlands!
Toen het verhaal over de capitulatie, NederlandsDie herkenbare verhalen over de rampokkers met hun bamboestokken....
Het bizarre verhaal van een vrouw wier jongste broertje erg blank was en opeens weg was....
Waarschijnlijk in stukken gehakt en aan de varkens gevoerd.....
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Ik begreep nooit m'n vaders antipathie jegens de rood-witte vlag, echter nu kon ik me er alles bij
indenken. Ik begreep nu zijn keuze nog meer om als 17-jarig jongetje bij de marine te gaan, om zo
voor een inkomen te zorgen voor zijn familie. 17 jaar, een kind nog en zo bezig met overleven.....
Op weg naar een land dat hij niet kende, 17 jaar en zonder dat hij iemand kende begon hij aan een
nieuw, onbekend leven bij de marine...
Mijn oma, zo vroeg weduwe, wat een sterke
vrouw was dat en wat heeft zij 't goed gedaan.
De verhalen van mijn moeder over haar broertje
vermoord was door de Jappen en totaal
onherkenbaar terug was gegeven... Mijn opa en
oma waren verscheurd van verdriet maar moesten
door..... De baas van mijn opa, een Japanner,
kwam condoleren en schaamde zich enorm voor
het leed dat zijn volk had aangericht en gaf mijn
grootouders een dienblad, ingelegd met parelmoer.
Hierna heeft mijn opa hem nooit meer gezien. Het
dienblad met verhaal staat al jaren op mijn
dressoir....
Zoveel verhalen, zoveel leed.... Het Indische zwijgen, het zwijgen van mijn vader...zo logisch.
Maar wat ben ik blij met deze docu-film, hiermee wordt de geschiedenis van de Indo weer op de
kaart gezet in de hoop dat onze kinderen en hun kinderen altijd met trots hun roots zullen dragen.
De film komt eind maart uit op dvd en is een aanrader om naar te kijken met elkaar...
Wij hebben als Indo's een extra mooie erfenis door de verschillende bloedsoorten die door onze
aderen vloeien. Indonesisch, Nederlands, Moluks, Pools, Japans, Frans.... etc., etc... En ook kijkend

Het bijzondere tijdens de nabespreking met Mitchell was m.n. hoe enorm hij het als storend ervaart
dat er familieleden zijn die onbekend zijn met hun Indo-zijn. En dan herken ik de woorden van een
vrouwelijke buitenkamper: "het niet erkennen van de buitenkampers is het niet erkennen van
mij".......Voor mij is het niet erkennen van je Indo-zijn, het niet erkennen van je grootouders en
ouders...
Tamara Ripassa

Beste blanke,
Er zijn dingen die je moet weten: ik ben zwart geboren en zwart opgegroeid.
Als ik lang in de zon zit, blijf ik zwart. Als ik koud ben, ben ik zwart. Als ik bang ben, ben ik
zwart, als ik ziek ben, zwart. Als ik sterf, dan blijf ik zwart.
lang
in de zon loopt, word je rood en als je het koud hebt, ben je blauw. Als je in angst zit, ben je grijs
en als je ziek wordt, groen, terwijl je grauw wordt als je doodgaat.
En dan noem je mij

Auteur onbekend
Ingezonden door Anton Ripassa
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EEN KLEINE ONTBOEZEMING
Toen mijn eerste rimpels kwamen was ik nogal in paniek.
lk heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek.
Nou, mijn man vond het fantastisch,
mijn gezicht was weer elastisch!
Niks geen rimpels, niks geen vouwen,
net zo glad als bij ons trouwen.
Maar toen zei mijn vriendin: "Het is wel gek,
maar je kop past niet meer bij je nek!"
Ach, het was een klein ingreep, want ze trekken dit dus strak
en ze geven hier een sneetje anders komt er daar een zak.
Nou, mijn man was heel tevreden
over wat ze met me deden.
De plastisch chirurg keek nauwkeurig,
en zei: "Tot zover is het keurig,
maar ik zit nog met uw borsten in mijn maag,
want volgens mij zitten die iets te laag."
Toen ze waren opgehesen leken ze een beetje klein,
maar met siliconenvulling mochten ze er weer zijn.
Nou, ik zag mijn man ontvlammen,
Maar een avond na het vrijen
keek hij peinzend naar mijn dijen,
En al had hij dan geen duid'lijke kritiek,
ik ging toch weer naar de kliniek.
Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg
liet ik die meteen ontvetten, maar toen was ook mijn navel weg.
Om tezelfdertijd mijn billen
minstens zo'n stuk op te tillen.
Ik was op ieder feestje weer in tel,
maar zat ondertussen wel heel strak in mijn vel.
Mijn man voelde zich naast mij niet meer op zijn gemak.
Want op straat riepen ze: "Ga je lekker, ouwe zak?!?!"
Nou, toen kocht hij een toupetje
en een veel te strak korsetje.
Hij ging wandelen en trimmen
en in het fitnesscentrum gymmen.
En maandenlang deed hij een rigoureus dieet
tot hij zomaar in de sauna overleed!
Nou, daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan zijn graf.
Maar nu hij mij niet meer kan zien, is de aardigheid er af!
Ik laat nu de kwabben zwellen
en ik zal u wat vertellen.
Dames, laat je niet verlakken,
laat de boel toch rustig zakken,'
want met glad gestreken nekken
valt het leven niet te rekken.
Koester buik en onderkinnen, want ...
uw schoonheid zit van binnen!!!
Uit het Blad voor Heemskerkse Ouderen
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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 aaneengesmeed tot een alleszins aanvaardbaar
verhaal, dat de natuurlijke feiten geen geweld aandoet.
De zon is bijna onder, het avondrood kleurt nog het
veld en wordt zwakker en zwakker en zal
spoedig overgaan in schemerdonker. Wij
zitten op ons gemak, met de rug tegen een
uurbescherming) te kijken, waarop
(houten dakversiering op Friese boerderijen, vaak met
in schril contrast
een historische achtergrond, met een uilengat erin, zodat de uilen in de grote schuur kunnen komen)
met nestgat is geplaatst. Het gebiedje is een reststuk oud cultuurlandschap, kleinschalig, met wat
oude bomen, ruigten, hoogstamfruitbomen en een kronkelige houtwal. Wij laten onze blik door dit
oogstrelende rommelige rustieke geheel gaan. Nel stoot me met haar
elleboog aan en wijst zwijgend met haar kin naar het uilengat.
Ineens is daar het hart
mimiek bijna menselijk, als het bleke gelaat van een middeleeuwse
jonkvrouw. De adem stokt ons in de keel. Gelijk een
spookverschijning uit een oude sage, laat de kerkuil zich uit het
nestgat vallen om over het rieten dak tussen de bomen van de
houtwal te verdwijnen. Oogverblindend de duisternis in.
Met nog heftig kloppend hart voelen we ineens een sprankje begrip
voor vroegere tijden, toen de uil als doodsvogel gold, als voorbode
van de ondergang. Ellendige tijden moesten ze doormaken, aan
spijkers bungelend op en boven houten deuren, gekruisigd als afschrikking tegen onheil en kwade
geesten. Nu is de mensheid wijzer. Althans wat dat betreft. Wat de kerkuil aangaat zijn we zelfs
tot de
achterliggende nestbox. Met name ook in Friesland.
En dat moet ook, want de kerkuil is een kwetsbare vogel, honkvast en g
jachtgebied. Meer dan welke andere uil, is de kerkuil op de nabijheid van de mens aangewezen. In
grootschalige landbouw- en natuurgebieden zal je dan ook vergeefs naar hem op zoek gaan. Nog
steeds tegen het schuurtje geleund, zien wij ineens uit het schemerdonker iets op ons afkomen, dat
iets zwarts. Een rat? Tezamen duiken ze het nestgat in, dat zich als het ware achter de uil en zijn
prooi sluit. Inmiddels is de schemer in duisternis overgegaan. Wij moeten het dus wel voor gezien
dankbaar dat we dat hebben mogen meemaken, in deze jachtige tijd.
Anton Ripassa

Een dag later kom ik terug en zie hoe het steenuiltje op de grond voor zijn wilg ligt. Dood.
Zijn ogen zijn opengesperd, kleiner dan zijn buik, maar groter dan zijn keelgat.
Anton Ripassa
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DE JAREN VLIEGEN
Zo aan het einde van het jaar besef je pas dat er weer een jaar voorbij gevlogen is. Velen zeggen dat
naarmate je ouder wordt de jaren sneller gaan. Nu ook voor mij de 30 dichterbij komt, wens ik soms
dat de dagen langer zijn dan 24 uur. Waar je tijdens je studie meer tijd hebt voor sociale contacten,
sporten en om andere leuke dingen te ondernemen (studeren was immers een bijzaak), blijken deze
dingen voor mij met een baan moeilijker te combineren. Met vrienden die in verschillende
windstreken van het land wonen, werken in Den Haag, het huishouden en natuurlijk ook tijd voor
jezelf en elkaar, mogen er wat mij betreft meer uren in een dag of meer dagen in een jaar.
n jaren uit te
zoeken en uit te printen om in fotoalbums in te plakken. Dat is ouderwets hoor ik je denken, maar
uitzoeken zijn, nemen we tegelijkertijd onze herinneringen van 2013 door. De leukste willen wij
graag met jullie delen.
Samenwonen
2013 begon voor ons met een nieuw avontuur d
Rianne met de kerst 2012 het vertrouwde ouderlijk nest te verlaten, haar kleren mee te nemen en bij
mij in te trekken. Kort daarvoor waren we al voor andere meubels aan het zoeken geweest om er
ons huisje van te maken. Deze werden half januari geleverd en het kostte verschillende sterke
n huis te krijgen en vervolgens een uur om
bij te komen met drankje. Niet zo gek natuurlijk als de leverancier Zwaartafelen heet. Inmiddels een

Motorrijden
Bijna vier jaar geleden kwamen wij elkaar tegen op een dorpsfeest in Hoevelaken en begon ons
gesprek over onze gezamenlijke hobby motorrijden. Ik kende haar al langer uit een discotheek uit
de buurt waar ik achter de bar stond. Haar broer met zijn vriendengroep waren vaste gasten en zo
kwam ze regelmatig een drankje bij mij bestellen. Via Hyves (wie kent het nog) was ik er achter
gekomen dat zij motor reed, met als gevolg dat ik tijdens het dorpsfeest op haar af stapte om een
praatje te maken. Na een paar afspraakjes werd het tijd voor een serieuze date en besloten we naar
de TT in Assen te gaan.
Sinds dat moment vieren wij ons jaarlijks jubileum wanneer de MotoGP race op het TT circuit in
Assen verreden wordt. Het blijft een harmonieus gevoel om met honderden motorrijders daar naar
toe te reizen, in je motorpak de races te kijken en samen met fans van verschillende coureurs te
juichen voor de winnaar (dit jaar won motorlegende Rossi). Hier kunnen voetbalfans nog een boel
van leren. Maar het mooiste blijft altijd de terugreis. Honderden mensen langs de weg die komen
kijken en kinderen die geen genoeg kunnen krijgen van het geluid en het zwaaien.
Formule 1
Eigenlijk volg ik alles wat snel gaat op wielen, maar de Formule 1 is hetgeen wat ik het actiefste
volg. Samen met een aantal vrienden kijken wij elke race op een groot scherm met een hapje en een
drankje. Maar eens per seizoen gaan we zelf naar Spa om de race van dichtbij mee te maken. Met
circuit te b
keuken, aparte douche, toilet en voor tien zitplaatsen, maar ziet er na weekend uit als een
zwijnenstal.
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er genoeg om nog een heel jaar over na te praten. Naast de nodige
belevenissen (natuurlijk met een slok op) langs de baan en op de
camping, sprongen er voor mij twee dingen uit dit jaar. Ons bezoek
ij het hoogtepunt. Beginnend met het
avontuur om er te komen. Als een stel kwajongens net zo lang zoeken
naar een (letterlijk) gat in het hek om op het binnenterrein te komen.
Vervolgens over hekken klimmen om plots tussen de sportwagens uit
de lagere divisies te staan. En dan het gat in de beveiliging zoeken om
binnen het zwaar beveiligde F1 dorp te komen. Eenmaal (ruim een uur
later) binnen hebben we een poosje bij de bandenleverancier staan
elijk
werden we na circa 20 minuten ontmaskerd en werden we netjes naar
staan praten met een aantal monteurs voordat we ons avontuur

indigden.

Dan is er altijd het moment om afscheid te nemen, in te pakken en op huis aan te gaan. Zo ook na
een weekend Spa, maar niet zonder een cadeau achter te laten. Na de race hebben we snel alle
spullen opgeruimd en waren we klaar voor vertrek. Nog even afscheid nemen van de buren en we
konden vertrekken. Om op de terugweg brandstof te sparen werd er besloten om de vuilwatertank
(water van het douchen en het toilet) te lozen. Zo gezegd, zo gedaan; de motor werd gestart, de dop
van de tank werd losgedraaid, iedereen stapte in en we begonnen te rijden. Ik keek in de spiegel
terwijl we wegreden en zag de buren enthousiast wuiven, maar naarmate we verder weg reden zag
ik hen naar hun neuzen grijpen om dicht te houden. Deze gezichtsuitdrukkingen zal ik niet snel
meer vergeten.
We hebben na deze actie beslo
jaar zoeken we het mooie weer op en reizen we af naar Barcelona. Gegarandeerd voor een week
bestaande uit een combinatie van motorsport en mooie belevenissen.
Vakantie
Naast het (inmiddels) jaarlijks uitje met de
mannen, is het ook heerlijk om samen met je
partner op vakantie te gaan. Dit jaar hebben
we mogen genieten van twee vakanties;
Malta en New York.
Wanneer je van plan bent om naar Malta te
gaan, raden we je aan om in ieder geval een
bezoek aan Gozo te plannen. Op dit eiland is
een bijzonder natuurfenomeen te vinden
rotspartij waar wind- en watererosie een
Tevens zijn er aan de westkust van dit eiland
talloze zoutbaden te vinden.
Malta zelf heeft een rijke historie vanwege haar strategische ligging in de Middellandse zee. Hier
zijn dan ook talloze oude tempels en forten te vinden, maar ook zijn er zandstranden. Een eiland
met vriendelijke mensen en voor ieder wat wils.

19

New York was een totaal andere ervaring.
Hier kan ik wel een boekwerk over
schrijven. Achteraf vlogen de dagen voorbij
en bleken onze dagen redelijk volgepland
met bezienswaardigheden. Uiteraard hebben
we de bekendste iconen van de stad
bezocht, zoals het Vrijheidsbeeld, Ground
Zero, Times Square, Empire State Building,
Central Park etc. etc.. Eigenlijk te veel om
op te noemen. Daar waar je op straat opgaat
in de menigte, hebben we ook verscheidene
m
hun ervaringen uit de stad te horen, maar
ook confronterend hoe hard de Amerikaanse samenleving kan zijn. Daarnaast hebben we uiteraard
ook tijd genomen om te winkelen. De lege koffers van de heenweg waren ruim gevuld op de
terugweg. Op een van de laatste dagen werd het drukke programma in Central Park ons teveel en
zijn we heerlijk in de zon op het gras in slaap gevallen. Ik werd alleen wakkergemaakt door een
jongen die een honkbal op mijn been gooide. Waarom moet iedereen dan ook op een mooie zonnige
zondagmiddag in het park zijn.. Maar het leukste is dat je bijna nog wekelijks herinnerd blijft aan
New York door beelden van tv-series, films of het nieuws.
Eigenlijk te veel om op te noemen
Terugblikkend op afgelopen jaar hebben we
eigenlijk ontzettend veel leuke dingen
gedaan. Zo zijn we naar verschillende
musicals (o.a. Soldaat van Oranje) en
cabaretvoorstellingen geweest, maar hebben
ook veel en lekker gegeten met vrienden en
familie. De zomer was ons qua weer goed
gezind en stond dit jaar in het teken van
motorrijden, uitjes naar het strand en een
aantal festivalbezoeken met vrienden.
Op een van de mooie nazomeravonden heb
ik na lang klagen mijn verjaardagscadeau
(ruim anderhalf jaar geleden ontvangen van Rianne op mijn 27ste verjaardag) gekregen; een
ballonvaart over Amersfoort. Als kind hebben mijn ouders ons vaak meegenomen naar
ballonevenementen en heb ik vaak naar luchtballonnen geschreeuwd en gezwaaid.
Nu zoveel jaren later had ik de kans om zelf terug te kunnen zwaaien naar al die kinderen. Terwijl
de zon langzaam aan de horizon verdween, voeren wij langzaam van Amersfoort over de Utrechtse
Heuvelrug om in een weiland tussen de stront te landen. Al met al een cadeau om niet snel te
vergeten.
Genoeg voor nu
Elk jaar wordt oudejaarsdag voor ons traditioneel afgesloten met een dag carbidschieten. Mijn
zwager en zijn vriendengroep schieten al jaren carbid in het weiland van Rianne's oom. Elk jaar
worden er nieuwe dingen verzonnen en is het uitgegroeid tot een waar jaarlijks terugkerend
evenement. Op het land staat een grote tent met eten, drinken en muziek waar elk jaar meer mensen
op afkomen. Dit jaar hebben we aardig wat uren achter de bar staan helpen om er weer een
geslaagde dag van te maken. Voor een impressie verwijs ik je graag naar de website van mijn vader
(Kurd) en die van het Carbidteam(.nl).
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Werkt die Quincent nog wel eens met al die verhalen, hoor ik je denken. Om op vakantie te kunnen,
moet er natuurlijk wel geld binnenkomen, dus ja. Het bedrijf waar ik werk heeft tot heden nog niet
veel hinder ondervonden van de economische malaise. Voor mij heeft dit geresulteerd in een vast
contract per dit jaar. Hiermee ben ik natuurlijk erg gelukkig, omdat ik in mijn nabije omgeving
helaas ook verhalen hoor over ontslag en faillissementen.
Bij terugblikken hoort ook vooruitkijken. Voor ons wordt het allebei een druk jaar met werken en
voor Rianne hierbij ook nog leren (deeltijd HBO accountancy). Uiteraard gaan we ons best doen om
rbij hoort ook het verzamelen van
unieke leuke herinneringen aan vakanties, gezelligheid met vrienden en familie en andere
momenten. Wij wensen iedereen aankomend jaar dan ook veel succes bij het verzamelen van jullie
leuke herinneringen.
Quincent Ripassa

WAAROM? DAAROM!
De Leidse prof. Jos van den Broek beantwoordt wekelijks vragen van kinderen, soms
,,Kunnen een mens en een dier een kind krijgen?"
Deze lastige en spannende vraag kreeg ik van Bernou (8) naar aanleiding van het volgende gedicht
dat ik in mijn boek 'Beste Martha' had geschreven.
Een ezelin die paart met een paard,
heeft straks een kleine muilezel gebaard.
Als een merrie 't met een ezelhengst doet,
krijg je een muildier met ezelGeiten doen het wel eens met schapen,
dan maken ze jonge scheiten en gapen."
En als een leeuw vrijt met een tijger,
krijg je een teeuwtje of een lijger.
Maar als muizen het doen met leeuwen,
krijg je geen luizen en ook geen meeuwen.
Teeuwen en lijgers, muilezels, scheiten en gapen bestaan.
Maar mengvormen tussen andere dieren?
Terug naar de kindervraag.
Zouden we 'het' bijvoorbeeld kunnen doen met een chimpansee of een bonobo?
Mwa... helaas kunnen we dat niet helemaal uitsluiten.
Ja, verreweg het grootste deel van het DNA van mens en chimp komt overeen.
Mensen en chimpansees hebben echter een verschillend aantal chromosomen (chimpansee 48;
mens 46). Daardoor zou 99,9% van dergelijke kruisingen waarschijnlijk onvruchtbaar zijn. Dat is
net als 99,9% van alle muildieren (kruisingen tussen paardenmerries en ezelhengsten) en muilezels
(jongen van ezelinnen en paardenhengsten).
Paarden hebben 64 chromosomen en ezels 62.
Sovjetwetenschapper Ilja Ivanov heeft aan het begin van de 20ste eeuw wel geprobeerd om een
Hij liet in Afrika chimpansees bevruchten met sperma van de lokale bevolking.
Zonder resultaat.
Voorlopig is het antwoord dus: nee. Geen chumans of humanzees.
En van mij mogen we dergelijke draken van experimenten ver van ons bed houden.
Bron: Noord-Hollands Dagblad 7 feb. 2014
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Mijn wekker gaat om 7.00u.
Willem is dan al op zijn werk, Wupperman Staal in
de Moerdijk.
Dochter Lana (18 jaar) is op weg naar Eindhoven. Eerst
bussen, dan treinen en dan fietsen om op school te komen,
Fontys Sport Hogeschool. Dit is haar 2e jaar.
Ondertussen roep ik naar boven of zoon Damian (14 jaar) al
wakker is, want die moet om 8.00u de deur uit om naar het
JTC te gaan, Mavo 3.
Ikzelf begin om 9.00u, bij
Kinderdagverblijf Doppido,op de
groep de D'elfjes (0-4 jaar).
Ik word heel fanatiek begroet door
mijn andere kindjes. Na een dag
verzorgen,
lachen,
genieten,
"opvoeden", kletsen, kroelen, enz.
sluit ik mijn groep om 18.00u.
Dan ga ik door naar de korfbaltraining, waar Damian al
bezig is met trainen en ik mij
voorbereid om training te
krijgen van Willem. Tussen de oefeningen door, zie ik Lana verschijnen, want ook
zij komt trainen. JA, we zijn een echt korfbalgezin en NEE, we doen niet aan
gemengd douchen.
Onze "teamopstelling" is:
Damian in B1
Ik in het 5e
Willem trainer en coach van het 5e
Lana in het 1ste
Als Lana als laatste klaar is met trainen is het tijd om naar huis te gaan.
Nog even bankhangen of wat Facebook-en. En dan slapen, want de volgende dag gaat mijn wekker deze
keer af om 6.00u.
Groetjes,
Esther

LENTEKRIEBEL
et witte bloempje met zijn gele hartje dat ik in mijn

en ruikt eraan met haar ogen dicht. Dan laat ze hem vallen en kijkt mij diep in mijn ogen, slaat haar

Anton Ripassa
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MIJN LEVEN ALS EEN RIPASSA:
Hallo allemaal,
Ik ben Lana Ripassa, de dochter van Willem en Esther Ripassa
uit de Brabantse hoek. We wonen
, een
kleine stad. Er is niet veel te doen in
Roosendaal, vooral niet voor de
jongeren. Ik ga veel liever op stap in
Eindhoven.
In Eindhoven volg ik mijn studie voor L.O docente aan de Fontys
Sporthogeschool. Ik studeer nu al twee jaar aan de Fontys, het is een
zware opleiding zowel praktijk als theorie, maar het is wel echt een
leuke studie die echt bij me past. Sporten is een van de grootste
factoren uit mijn leven. Naast mijn studie sport ik zelf ook nog. Net als
papa, mama en Damian speel ik korfbal.
Ik speel nu sinds twee seizoenen in 1. Dit seizoen zijn we
op weg naar het kampioenschap. Op dit moment staan we
mooi boven aan. Naast al dat sporten wil ik er nog wel
goed verzorgd uitzien. Ik ben dan ook in mijn vrije tijd
bezig met mijn nagels (nailart).
Ik vind het best jammer dat
het grootste deel van de
R
woont. Er is weinig contact,
gelukkig bestaat Facebook
en kunnen we zo een beetje elkaars leven volgen. Het is goed dat er
Ripassa-dagen worden georganiseerd; het is alleen jammer dat we
vaak niet kunnen langskomen.
Als goed voornemen zullen we dit jaar proberen wel aanwezig te zijn bij de Ripassa-dag om jullie
allemaal weer een keertje te zien en natuurlijk om bij te kletsen.
Groetjes,
Lana

LENTEBODEN
De lente komt in een glorie van goudgeel: de narcis, de forsythia en de maaimachine van
Gemeentewerken. De lente is de tijd om je naaste (nog meer) lief te hebben. Hij zou gereedschap
kunnen hebben dat je liever niet koopt, maar leent .
De lente is het seizoen waarin je regen, sneeuw en zonneschijn kunt verwachten en dan tegelijk.
Anton Ripassa

23

BRIEF VAN DOORTJE BENSCHOP
Ik ben Doortje.
Mijn oma, die de Waringin samenstelt vroeg of ik iets kon schrijven, dus hier gaan we dan. De
laatste keer dat ik schreef is volgens mij toen ik naar Cuba was geweest, in de eerste klas van de
middelbare school. Inmiddels zit ik in de vijfde
klas van het Amsterdams Lyceum en dat valt niet
mee.
Maar ondanks de saaie lessen biedt mijn school
ook leuke dingen aan. Namelijk uitwisselingen
met scholen in andere landen. Er was keuze uit 8
locaties: Singapore, Reykjavik, Sint Petersburg,

Rome 2013 met vriendin Michelle Rienks

Berlijn.
Ik had me ingeschreven voor New York en als
tweede keuze Reykjavik. Ik ging ervan uit dat ik
niet ingeloot zou worden aangezien je meerdere
lootjes kon krijgen door dingen als school-

Een paar weken later kwam een vriendin naar me toe rennen met de mededeling 'Doortje!!! Je bent
ingeloot voor New York!!!' Ik kan het nog steeds niet geloven maar 5 april komt mijn New Yorker
hier al een week verblijven en het Amsterdamse leven meemaken. Het enige probleem is dat ik er
niet zo goed voor sta op school en je alleen mee mag als je overgaat. Dat wordt dus nog even
bikkelen.!!!
In de volgende Waringin zal ik vertellen of het me wel of
niet gelukt is, en zo ja dan vertel ik mijn New York
ervaringen.
Verder ben ik in oktober 2013 naar Rome geweest met
school. Dat was geweldig! Veel mooie gebouwen,
uitzichten en mensen gezien. Lekker eten en een leuke sfeer
met vrienden om je heen.
Toen ik terugkwam ben ik begonnen met kickboksen. Ik
vind het helemaal geweldig en kan al mijn energie erin
kwijt. Ik spar en vecht nog niet, ik doe alleen trainingen
maar ik vind het heel leuk. Het is ook een hele goeie workout en voor iedereen. Er traint bij ons ook een man met een
kunstbeen mee en meisjes van 10 jaar oud tot vrouwen van
rond de 60.
Tot de volgende keer!
Doortje Benschop
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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 aaneengesmeed tot een alleszins
aanvaardbaar verhaal, dat de natuurlijke feiten
geen geweld aandoet.
Even ten noorden van Heerenveen ligt

het

voormalig veenafgravingsgebied, veel
petgaten en legakkers. S.B.B. heeft er
twee wandelroutes aangelegd, die door het
eel veel vogels, zoals

gebied slingeren. Soms heb je ogen tekort, wan
de zwaan. Laag over het wateroppervlak ko
op je af. Dan verschijnen ineens de zwarte pootflappen als
landingskleppen onder het imposante, witte lichaam. Ze
loslaat, komt de zwaan tot stilstand. Als een perfect
landende Boeiing! Een indrukwekkende reclamespot van
onze (nog steeds) nationale luchtvaartmaatschappij.
Inderdaad is de knobbelzwaan de Boeiing onder de vogels.
Door zijn grootte en zijn tamheid is de vogel gemakkelijk
waar te nemen. Iedereen kan dus in feite genieten van de
hier genoemde waarnemingen: het kopschudden als

pootdrogen en het grazen in de voorjaarswei.
In schril contrast hiermee staat de totale agressie van de zwaan wanneer een indringer zijn gebied
binnenkomt! Druipt deze niet af, dan volgt een woest gevecht tot een van beiden sterft. Voor
menigeen betekent een aanstormende zwaan: maak dat je wegkomt, wil je niet een paar rake
klappen van deze witte woesteling oplopen.
Als symbool heeft de knobbelzwaan in Friesland altijd al een bijzondere betekenis gehad, getuige
on
.
Zie je in de verte zwanen vliegen en maken de vleugels een luid zingend, fluitend geluid, dan zijn
het knobbelzwanen. De wilde en de kleine wilde zwaan vliegen geruisloos!
-Engelse
Anton Ripassa

ECHT DE HELE WERELD
Er was eens een konijntje met twee rechtopstaande oortjes en dat was best heel lief. Zijn broertje had
echter een recht oortje en een hangoortje. Dat zag er nog veel liever uit! De hele wereld wilde hem
knuffelen.
Elke dag stonden de mensen in een lange rij te wachten voor het konijnenhok.
Als de een geknuffeld had, gaf deze het konijntje door aan de volgende.
Zo ging dat maar door, ook in de winter.
Het konijntje was het knuffelen al lang zat, maar durfde niks te laten merken.
Op een dag was het doodgeknuffeld. De mensen vonden het verschrikkelijk!
Maar zijn broertje vond het nog veel verschrikkelijker en riep door zijn tranen heen: "Kijk nou wat jullie
gedaan hebben! "
Iedereen vond het heel zielig voor het overgebleven broertje en de hele wereld wilde hem gaan
knuffelen.

Anton Ripassa
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DOL OP VERHALEN

Sinds twee jaar werk ik
Samen met videokunstenaar Martijn Grootendorst en theatermaker Elsbeth Vernout werk ik aan een
online levende verhalenbank, te bekijken op www.hetindischzwijgen.nl of Facebookpagina
www.facebook.com/hetindischzwijgenmehoela
Onze kast heeft inmiddels op festivals en in verschillende musea gestaan en als zendstation van vele
verhalenvertellers mogen dienen.
We nodigen mensen met een band met Nederlandspersoonlijk en waar gebeurd verhaal te vertellen. Op deze manier hopen we de tot nog toe niet
vertelde verhalen van mensen die Nederlandsgeneraties. En de geschiedenis van deze mensen de erkenning te geven die ze verdient. En die deze
mensen verdienen. Maar ook voor jongere generaties staat onze kast open. Sterker nog, wij hebben
ons onder andere ten doel gesteld om de koloniale geschiedenis van Nederland een wijdere
bekendheid te geven onder de hele Nederlandse samenleving, in al haar culturele en sociale variatie.
Nou ja, en er zijn natuurlijk nog duizend andere redenen te bedenken waarom je verhalen zou
verzamelen. Omdat mensen die verhalen vertellen, zo echt zijn, zo authentiek, omdat je aan de hand
van verhalen de ware aard van mensen leert kennen en wat hen drijft en inspireert, omdat verhalen

En daarna nog een reeks redenen en motivaties die met elkaar een familieblad zouden vullen.
Wat dat laatste betreft, kom toch door met jullie verhalen! Familieverhalen die tot nadere
kennismaking, herkenning of nieuwe inzichten zouden leiden. Verhalen die zouden kunnen leiden
tot verwerking in zang, muziek, video, literatuur of andere kunstuitingen. Dat is in ieder geval wat
gebeurd is met een selectie uit de verhalen die Elsbeth, Martijn en ik tot nu toe hebben verzameld.
terde wens in om de verzamelde
verhalen een tweede leven te geven, in samenwerking met artiesten met diverse culturele
achtergronden.
Op 31 januari werden verhaalfragmenten voor het eerst getoond als bron voor kunstuitingen van
mooie artiesten zoals Monica Akihary en Niels Brouwer, de Barockpuppies, Elsbeth Vernout en
Frits Lambrechts, Dido Mirck en Reggie Baay. O, wat ben ik trots!
icoon van de Komedie Stamboel, een Parade-achtige theatervorm die eind 19e, begin 20e eeuw
hoogtij vierde in NederlandsInmiddels, nu 31 januari is geweest, weten we hoe het is gelopen. Dus een volgende keer kan ik
daarover verhalen.
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Kijk, en zo gaat dat met verhalen: het ene verhaal roept het andere op.
Je bedenkt een vorm waarmee je mensen kunt uitnodigen om hun verhaal te vertellen, zij inspireren
weer anderen om hetzelfde te doen, de verhalen inspireren tot kunst en die kunstuitingen gaan
ongetwijfeld weer tot nieuwe verhalen leiden.
Wendy Ripassa
BOEKENTIPS
Als boekentip wil ik het boek van Nico Dijkshoorn noemen.
Nooit ziek geweest, een roman.
Met kracht beschrijft N.D. hoe de familie zich schikt naar de nukken
van zijn vader.
Volgens het blad OPZIJ een WERKELIJK PRACHTIG boek.
Er zijn eerder boeken verschenen van N.D., maar dit is het eerste boek
dat ik van hem gelezen heb.
Ik vond het schitterend, maar ook triest.
Voor diegenen, die Nico Dijkshoorn niet
kennen, hij zit als dichter bij De Wereld
Draait Door
op de woensdag.
(En weet je waar hij graag eet? Bij de Chinees op Benoordenhout in Den
Haag)
Nog een aanrader: Soerabaja van Pauline Slot.
Soerabaja is het waargebeurde verhaal van een Nederlands gezin in de

Sabrina

Nagekomen boekentips:
van Marion Bloem: een familiegeschiedenis
die begint in Nederlands-Indi
verhalen, gevoeligheden, emoties en gedachten
elkaar weer laten ontmoeten. Prachtig beschreven
door Marion Bloem.
; een
persoonlijke familiegeschiedenis van de schrijver,
die op meesterlijke wijze vertelt over de
geschiedenis van zijn ouders waartoe hij eindelijk
toegang krijgt als zijn vader hem, na zijn dood, de
weg wijst naar een koffer vol tastbare
herinneringen.
Wendy
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