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Elisabeth Riphagen in Indonesië. ,,Ik hoop dat de lezer wordt geraakt door wat er tussen twee mensen gebeurt.’’

‘Achter de eeuwige glimlach’
Liefst honderd verhalen schreef Elisabeth Riphagen over
haar ontmoetingen met inwoners van Indonesië, haar
tweede moederland. De bundeling van deze verhalen heet
‘Achter de eeuwige glimlach’. Het boek is vrijdag
gepresenteerd bij boekhandel Romijn in Barneveld.
Door Freek Wolff
Samen met haar man Gerrit woont
Elisabeth al 27 jaar in leefgemeenschap De Bondgenoot in Barneveld,
geïnspireerd en opgezet in samenwerking met predikant Stephen
Boonzaaijer. Hier wonen veertig
mensen die met elkaar een visioen
van vriendschap delen.
Elisabeth heeft een achtergrond als
theoloog met pastorale betrokkenheid. Ze werkte in Indonesië met
Gerrit van 1967 tot 1972 aan de opbouw van een middelbare technische
school in Midden-Sulawesi.
,,Later wilden we zo graag nog een
keer terug naar Indonesië’, zegt
Elisabeth. Toen het stel hier voor een
vakantie in 1999 arriveerde, brandde
het prachtige scholencomplex letterlijk een uur na aankomst voor hun
ogen af. ,,Gerrit zei: ‘Eén dag huilen
en de volgende dag weer aan het
werk’.’’
Eenmaal terug in Nederland begon
het echtpaar aan een fondsenwerving, zodat Gerrit in Indonesië weer
aan de opbouw kon beginnen. Vanaf
die tijd is hij jaarlijks gemiddeld vijf
maanden in Indonesië om tientallen
projecten te ondersteunen. Elisabeth
gaat gemiddeld twee maanden per
jaar mee ter ondersteuning van haar
echtgenoot. ,,We spreken de taal en
kennen de cultuur. De school werd
weer opgebouwd en geleidelijk aan
breidden de projecten zich uit naar

vooral achtergebleven gebieden op
diverse eilanden.’’
Gerrit legt uit dat er voldoende potentie bij Indonesiërs zelf aanwezig is
om zelf hun land te ontwikkelen.
,,Het gaat om motivatie, training en
het geloof dat je ook zonder corruptie het land op kunt bouwen. Vooral
jonge mensen die nog gaaf zijn, kunnen die handschoen oppakken.’’
Zo kwamen de Riphagens in de binnenlanden terecht, waar Elisabeth
het vertrouwen van de bevolking
kreeg. ,,Ik heb uren met ze op de
grond gezeten en naar ze geluisterd.
In de kampongs werden de meest
indringende verhalen verteld en die
ben ik toen op gaan schrijven.’’
Veel vrouwen vertelden over hun
eenzaamheid, verdriet, saamhorigheid, plezier, armoede en ziekte, over
het geweld en de liefde, de vriendschap die hen blij maakte en de corruptie die hen onmachtig maakte.
,,Ik heb met hen gegeten, gehuild,
gelachen, gewinkeld, motor gereden
en gefilosofeerd over hun leven en
hun godsdienst.’’
Wat Elisabeth diep heeft geraakt, is
de tolerantie en de gastvrijheid die
van de vrouwen uitging. ,,Steeds opnieuw lieten ze mij zien wat er achter
die glimlach verborgen lag. Het
meest trieste is dat ze blijven lachen,
maar elke lach heeft in dat land zijn
betekenis, van vreugde, boosheid,

verdriet of verlegenheid. De verschillen tussen rijk en arm, hoog en laag
bepalen sterk de levens van mannen.
Bij de vrouwen leeft meer het besef
van goed en kwaad.’’
Vaak komt de rol van de vrouw in het
huwelijk aan de orde, in de context
van de islam, het christendom of het
hindoeïsme. ,,Hoe iemand dat beleeft
vanuit zijn of haar eigen cultuur’’,
zegt Elisabeth, waarna ze kort een
indringend verhaal schetst van een
vrouw die ze in de rimboe met een
takkenbos op het hoofd thuis zag komen en die haar kinderen verloren
had. Alleen een gehandicapte jongen
leefde nog, maar hij werd geplaagd
en met stenen bekogeld. ,,De protestantse kerk keek niet naar haar om.
Een zuster uit de rooms-katholieke
kerk deed dat wel en gaf haar een
kalender, psalmboek en een weesgegroetkralenketting. Ze had echter
geen nette kleding en vond dat ze
daarom niet naar de kerk kon gaan.
De buitenkant is immers heel belangrijk. Dit soort verhalen zijn uit
het leven gegrepen, die de toerist
nooit zal horen.’’
Gerrit zegt dat er blijkbaar avontuurlijk bloed in je moet zitten, wil je
ontwikkelingswerk oppakken. ,,Die
‘drive’ heb je of heb je niet. Ik wil
risico, over grenzen gaan. Daar heb
ik geen duidelijke verklaring voor. Ik
ben pas gelukkig als ik wat kan doen
wat in me zit. Gewoon doen, niet zeuren. Waar geen wegen zijn, wegen
zoeken.’’
Op die weg ging Elisabeth mee,
waarbij ze personen ontmoette die
vaak in grote armoede leven. ,,Mijn
inspiratie ligt bij de mens. Ik ben altijd op zoek naar het diepere, wat
iemand beweegt tot wat hij of zij
doet. In de ontmoeting zoek ik naar
het transcendente, wat boven de
mens uitstijgt. Wie het dan ook is, om

te weten wat die ander beweegt om
mens te zijn. Om elkaar te vinden en
te ervaren wat je op een hoger plan
zet. Dat de lezer geraakt wordt door
wat er tussen twee mensen gebeurt.’’
Ooit werd het stel in de jaren zestig
uitgezonden door de Gereformeerde
Zendingsbond. ,,Ik verbaas me over
mijn naïviteit in die jaren. Ik wist
niet waar ik voor stond, ik deed maar.
Nu weet ik dat duidelijk wél. Ik sta in
het leven als een vrouw die de nabijheid van God ervaart. Dat relationele
karakter heb ik in De Bondgenoot
geleerd. Stephen Boonzaaijer is een
mens met een visioen. Dit heeft mijn
leven rijk gemaakt en in een ander
perspectief gezet. Door dit visioen
heb ik de rauwheid, hardheid, het
kruis leren verstaan en hoe smerig de
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wereld in elkaar zit. Ik ben dichtbij
de mensen en wil gaan voor liefde,
rechtvaardigheid en dat mag bij wijze van spreken álles kosten. De schaduwkant van het leven zal er altijd
zijn, maar hoe kun en durf je daar
bovenuit te leven? Daar is in een gebroken wereld een visioen van liefde
voor nodig, zodat je de moed hebt om
in je leven ergens voor te staan.’’
Die visie ontwikkelde Riphagen in
De Bondgenoot en mede daardoor
haar ontmoetingen met Indonesiërs.
,,Het heeft me veel gedaan en hun
verhalen hebben ook mijn leven verrijkt.’’
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