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‘Niet zwanger
kunnen worden?
Man weg’

iNDONESiË

Glimlachen
om het lot
ze vertelden haar over
hun dromen en hun zorgen.
Honderd verhalen van gewone
mensen die zij in indonesië
ontmoette, bundelde Elisabeth
Riphagen (67) in Achter de
eeuwige glimlach.

“Z

e glimlachen altijd,
vrouwen én mannen.”
Maar als Elisabeth
Riphagen in gesprek
raakt met Indonesiërs blijkt
achter die vrolijke gezichts
uitdrukking vaak een hard be
staan, getekend door corruptie
en ongelijkheid, schuil te gaan.
Riphagen kreeg met allerlei

mensen een vertrouwensband
en tekende schrijnende en ook
strijdbare verhalen op. Zoals
dat van Claudia (12) uit Flores,
die rechter wil worden om de
corruptie in haar land aan te
pakken, of van lerares Yasmani
op Java. Zij geeft een onthullend
inkijkje in het gebrekkige onder
wijs. Of van Ngurah op Bali, die
als afgestudeerd filosoof de juiste
connecties mist voor een baan.
En die trouwens ook vertelt dat
hij zijn toekomstige vrouw eerst
heeft ‘uitgeprobeerd’, want ze
moest wel zwanger kunnen
worden. Riphagen: “Het sneed
me door de ziel te zien hoe vaak
mannen hun vrouw verlaten
als ze niet zwanger raakt.”
Riphagen is vergroeid met
Indonesië. Van 1967 tot 1972
verblijft ze met man Gerrit op
Sulawesi, waar hij een technische
middelbare school opzet. Terug

zuiD-afRiKa

in Nederland studeert ze theo
logie en Nederlands. Vanaf 1999
werkt haar man elk half jaar in
het onderwijs in Indonesië en
gaat Riphagen enkele maanden
mee. “Maar stilzitten wilde
ik niet.” Ze zette vijftig biblio
theken op. “Als mensen al een
boek in huis hebben, dan is
dat de koran of de bijbel.”
Tijdens haar werk in de afge
legen kampongs (dorpen) op
eilanden als Sulawesi, Flores
en Sumatra, waar Riphagen hulp
zocht bij het realiseren van een
boekenuitleen, kwamen de vele
verhalen los. “Wat altijd weer
opviel, was dat mensen vast
houden aan een droom, en hun
leven betekenis willen geven.”
aNNEMiEK HuiJERMaN

win win win – Doe de quiz

op oneworld.nl/glimlach en
maak kans op een exemplaar
van Achter de eeuwige glimlach

achter de eeuwige glimlach.
Honderd ontmoetingen met
indonesiërs /
Elisabeth
Riphagen /
conserve /
€ 18,99

NOORD-KOREa

Over de successen en het falen
van Nederlandse anti-apartheidsorganisaties. aan de goede kant. Biogra-

Romanschrijver mag het eeuwfeest van de geboorte van de
vorige leider Kim Il-Sung bijwonen.

fie van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990 / Roeland Muskens
aspekt / € 19,95

achter gesloten grenzen. Reizen door
Noord-Korea / José Luís Peixoto /
atlas contact / € 21,90
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fESTiVaL
Pinkstermuziek
Op Music Meeting
Nijmegen, editie 30,
treden de bands Los
Van Van (Cuba),
Boulpik (Haïti), Mamar
Kassey (Niger) en vele
anderen op.
za 7 t/m ma 9 juni
Park Brakkenstein,
Nijmegen
musicmeeting.nl

fOTO-EXPO
Leven van het water
Voor Vrouwen van het
water fotografeerde
Angèle Etoundi
Essamba (Kameroen)
bewoonsters van
Ganvié, een vissersdorp aan een lagune
in het West-Afrikaanse Benin.
t/m 24 augustus
afrikamuseum
afrikamuseum.nl

DaNS
Dansfeest
Een Latin Night, Battle
of the Bands,
dansworkshops,
exotische kostuums:
allemaal op het
festival Op Roakeldais.
do 26 t/m zo 29 juni
Warﬀum (Gr.)
oproakeldais.nl

TONEEL EN MEER
Holland festival
Soefizangeres Abida
Parveen (Pakistan),
Coup Fatal (Congo),
The Kitchen (India):
kunst van overal.
zo 1 t/m zo 29 juni
Locaties in amsterdam
Hollandfestival.nl

BRaziLiË

Reünie van Braziliaanse topmusici, die bossanova, Braziliaanse
funk en samba spelen en de 20ste
verjaardag van het label vieren.
friends from Rio Project 2014 / far
Out Records / € 13,50

