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VOORWOORD 

 
Dit verhaal is geschreven op verzoek van Ernst. De schrijver, mijn neef Wil badenbroek, is werkzaam 

geweest bij de Billiton Mij. in de ‘eindjaren’ (1950-1958). Deze tinwinnings-maatschappij heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse economie in de koloniale tijd en verdient onzes inziens zeker 

aandacht in de geschiedschrijving van die tijd. Wellicht hebben enkelen van u ook binding met dit eiland en 

wekken enkele punten uit dit relaas uw herinnering. 

 

Joyce Ripassa 

BILLITON 
 

Door: W. Badenbroek 
 
Dit is zomaar een verhaal over één van de 

Indonesische eilanden. Geen bekend eiland, maar wel 

één met een rumoerige geschiedenis, die weinig 

bekendheid geniet.  

Het eiland Billiton is gesitueerd aan de zuidoostkust 

van Sumatra.  

Aan de westkant ligt een groter eiland, Bangka, en 

aan de oostkant het grote eiland Borneo (thans 

Kalimantan). Billiton ligt vastgeklemd tussen de 

Gasparstraat aan de westkant, de Zuid-Chinese zee 

aan de noordkant, aan de oostkant de Straat van 

Kalimantan en in het zuiden de Java Zee.  

Het is geen toeristische trekpleister; maar dankt zijn 

bekendheid aan de aanwezigheid van tinerts en mede 

hierdoor het ontstaan van de Billiton Maatschappij. 
 
De geschiedenis van het eiland vóór 1850 wordt o.a. 

gekenmerkt door de van Nederlandse zijde opgeworpen vraag: is er tin te vinden in Billiton? 

In die tijd had Billiton tweeërlei faam: het was berucht om de zeeroverij en het had de onzekere 

vermaardheid om zijn tinrijkdom. (Tin was een belangrijke grondstof voor onder meer de wapenindustrie 

(brons). 

Officiële contacten tussen de Oost-Indische Compagnie en opperhoofden van Bangka en Billiton begonnen 

in 1668. Eén van de beruchte, onbetrouwbare opperhoofden was Sampoera. In dat tijdperk kwam tin nog 

niet ter sprake. Dit werd voor het eerst genoemd in november 1717. Alhoewel Bangka en Billiton tot het 

Palembangse Rijk behoorden, onderhandelde de Compagnie onderhands met de diverse opperhoofden. Het 

bestaan van tinerts in Billiton was steeds twijfelachtig. De Compagnie werd steeds op een dwaalspoor 

gezet. Werd er tin geconstateerd, dan werd er gesuggereerd dat het uit Bangka kwam. Expedities werden 

uitgestuurd op zoek naar tin. Men ondervond echter weinig medewerking van de eilandbewoners. 
 
Zo ging men de 19

e
 eeuw in met nog steeds de prangende vraag: was er tin in Billiton of niet? Bij de Vrede 

van Amiëns in 1802 kreeg de Bataafse Republiek alle op haar veroverde gebieden terug w.o. Palembang 

met de eilanden Bangka en Billiton. 

Vanwege de Europese koloniale twisten schreef de geschiedenis: 

1806 Palembang en de eilanden onder het Koninkrijk der Nederlanden. 

1810 onder Franse keizerrijk. 

1811 na de Franse overgave van Java en onderhorigheden onder Engeland. 

Gouverneur-generaal Janssen tekende op 18 september 1811 de zgn. capitulatie van Toentang. De sultan 

van Palembang had juist 4 dagen tevoren, opgestookt door de Engelsen, alle daar aanwezige Nederlanders 

laten vermoorden. Hierdoor kon Palembang dus niet aan de Engelsen worden overgedragen. De Engelsen 

elimineerden toen de opstandige sultan en benoemden zijn jongere broer tot opvolger. Ze dwongen hem 

daarna Bangka en Billiton aan hen af te staan per contract van 17 mei 1812.  
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Tractaat van Londen op 14 augustus 1814..  

Alle koloniën en bezittingen in Indië, die door Engeland waren bezet of veroverd, werden aan Nederland 

teruggegeven. Volgens het tractaat werd het eiland Bangka teruggegeven aan het Koninkrijk der 

Nederlanden in ruil voor het etablissement Cochin. Billiton werd niet genoemd. Na moeizame 

onderhandelingen kwam het tot het Tractaat van Londen d.d.. 17 maart 1824, waarna Engeland afzag van 

alle aanspraken. Intussen hadden de agenten van het Nederlandse Gouvernement het eiland Billiton alvast 

bezet op 7 april 1817 en provisorisch toevertrouwd aan een assistent-resident. Echter, door het ontbreken 

van troepen en gezag kon het eiland niet bestuurd worden. 

Onder de “Almanak van Nederlands-Indië voor het jaar 1818" werd Billiton onder het hoofd “Domein” 

opgenomen. “De tinmijnen van de eilanden Bangka en Billiton zonder uitzondering behoren aan het 

Gouvernement en worden geheel voor rekening van hetzelve bewerkt.” 

Echter was daar nog steeds de vraag: was er nu tin op Billiton of niet? 

Deze vraag sleepte zich voort. Diepgaand onderzoek werd er niet gedaan. De kwestie was op dat moment 

van weinig belang. Primair was en bleef de bezetting van het eiland.  

Koning Willem I verenigde zich ermee bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1822. 
 
Op 17 oktober 1823 meldde de resident van Bangka, De la Fontaine, dat hij over voldoende informatie 

beschikte, die in het geheel genomen zeer gunstig was. Door het verkrijgen van een hoeveelheid tinerts van 

de Panumbahan Sarif Mohammed, die hij had laten smelten in Bangka concludeerde De la Fontaine dat 

Billiton niet alleen rijk was aan tinerts, maar bovendien dat het erts van zeer hoog gehalte was. 
 
De eerste officiële poging tot tinexploitatie op Billiton werd per contract afgesloten op 15 februari 1827. Er 

werd een overeenkomst gesloten tussen de commissaris voor Bangka F.H. Haase en de kapitein-Chinees 

(een rang in de Chinese kongsi’s toentertijd) Tan Hang Kwee. Door misdragingen en knoeierijen van deze 

man werd het contract ontbonden. Na diverse mislukte pogingen om contracten af te sluiten, zwegen de 

regerings-stukken over Billiton. 
 
We moeten nu even terug naar het Nederlandse koningshuis. 

Prins (Willem Frederik ) Hendrik werd geboren op Soestdijk op 13 juni 1820 als derde kind van de latere 

koning Willem II en Anna Paulowna. Prins Hendrik was het lievelingskleinkind van Willem I. Op zijn 10e 

verjaardag werd hij door zijn koninklijke grootvader benoemd tot adelborst 1
e
 klasse. Langzaam 

opklimmende in de periode van 1833 tot 1848 diende de prins als actief zeeofficier. Op 15 oktober 1836 

begon hij aan een wereldreis. Op alle tochten werd hij vergezeld door de marineofficier Ariëns.  

Van februari tot september 1837 verbleef de Prins in Indië en bracht een uitvoerig bezoek behalve aan Java 

en Madoera ook aan Makassar, de Minahassa en de Molukken. Hij werd gezien als de reizende 

ambassadeur van het koninkrijk. 

De exploitatie van Billiton bezat voor de Prins tweeërlei aspecten. Naast de mogelijkheid tot  tinwinning 

stond bij hem aanvankelijk sterk de gedachte op de voorgrond gebruik te maken van de economisch 

strategische positie van het eiland om er een vrijhaven van te maken. Dit alles om de concurrentie met de 

Engelsen in Singapore aan te gaan.  

Van de vrijhaven kwam overigens niets terecht en hij trok zelf zijn voorstel in. 

Op 12 februari 1850 wendden de Prins en baron van Tuyl van Serooskerken zich met een adres tot de 

Koning. Het verzoek hield in het exclusieve recht de tinmijnen in Billiton te exploiteren. 

Hierna werd een deskundig onderzoek naar tin in Billiton gedaan. Ze kregen de medewerking van mijn-

ingenieur Cornelis de Groot, sinds 1850 in Indië, en zijn assistent asp.-ingenieur Huguenin. Vraagstukken 

van juridische aard i.v.m. eigendomsrecht en andere rechten van de bevolking kwamen nu aan de orde. 
 
In de geschriften over Billiton kwam duidelijk naar voren de naam van H. Loudon. Zijn werkzame leven 

was grotendeels gewijd aan de tinwinning in Billiton. Hij was de pionier van het hele gebeuren. Niet altijd 

werd hij begrepen, soms zelfs tegengewerkt. Dankzij zijn doorzettingsvermogen is de tinwinning van de 

grond gekomen. De grondslag van de Billiton-concessie mag op zijn naam worden geschreven. 
 
De voornaamste tegenspeler van Loudon en dus ook van de expedities was de depatti. Uit het dagboek van 

Loudon, 25 juni 1825 zegt hij: “Hij is in zijn hart de zaak niet genegen en haat mij als de pest; is een valse 

duivel waarvoor ik moet oppassen. Ik kan hem niet lekkerder maken, dan wanneer ik van een tournee 

terugkomende hem zeg: “Trada dapat timah (geen tin gevonden)”; een waas van genoegen komt dan over 

zijn gelaat.” 

Publiekelijk behandelden ze elkaar met evenveel egards en lijken ze de beste vrienden. De depatti was 
weinig toeschietelijk in het geven van inlichtingen.  
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Wanneer het hoofd van de expeditie, ook bentenghoofd, vertelde dat een commissie uit één, daarna uit zes 

en later uit meer personen gevormd zou worden tot er tin zou zijn gevonden, antwoordde de depatti 

laconiek: "Als de compagnie zegt, dat er tin is, dan zal het er wel zijn en zegt zij dat er geen tin is, dan is 

het er ook niet!" 

… 

Begin 1853 stond de zaak in zoverre op poten, dat Loudon naar Batavia kon gaan zonder vrees dat de zaak 

in het honderd zou lopen. 

De onderneming bestond uit concessionairs. Later ging de onderneming over in de Billiton Maatschappij. 

Het jaar 1853 was een moeilijk jaar. Er was een enorme na-ijver van het gouvernement van Bangka. In de 

zinsnede geuit door de resident van Bangka: 'Naar mijn overtuiging kan Billiton niet welvaren zonder aan 

Bangka te schaden", sprak de angst tot concurrentie. 

Billiton kreeg een eigen (ass.-)resident onafhankelijk van Bangka. Deze ass.-resident was H.G. Dielwaart, 

die zich met zijn vrouw in mei 1853 op Billiton vestigde. Zij was de eerste Europese vrouw op Billiton. De 

geneesheer die in Batavia was aangenomen, stierf na een half jaar op Billiton. De administrateur, M.J. 

Warbert, uit Nederland aangekomen, en ook Loudon, terug uit Batavía,werden ernstig ziek. Overbrenging 

naar Bangka bleek noodzakelijk. Slechts Loudon bleef leven. 

Na veel verwikkelingen ging Loudon in augustus 1855 eindelijk met verlof naar Europa. 

In juli 1856 keerde hij terug naar Indië. Hij bemoeide zich niet meer actief met de ontginning op Billiton. 

Hij gaf nog wel desgevraagd advies. Loudon voorzag financiële problemen door gebrek aan kapitaal en 

door wanbeheer van Van Tuyll. Bureaucratische handelingen tussen Den Haag en Billiton verliepen 

moeizaam. Debatten sleepten zich voort zonder concrete resultaten. 

In 1859 was het debetsaldo van de onderneming opgelopen tot f 1.I02,44. In dat jaar daalde de tinproductie 

tot de helft. Van Tuyll werd niet moe telkens nieuwe suggesties aan te dragen. Hij voerde 

onderhandelingen om het exploitatierecht op de nog niet geëxploiteerde helft van Billiton te verkopen. 

Daartoe was echter de toestemming nodig van Loudon, die sedert 1857 als officieel participant voor 1/5 

was erkend. Loudon's vertegenwoordiger verzette zich ertegen. Er waren reeds besprekingen gaande om de 

concessie onder te brengen in een Amsterdamse combinatie, toen plotseling op 17 maart 1860 Van Tuyll 

overleed. Wellicht vergemakkelijkte zijn heengaan de overgang van de onderneming in een naamloze 

vennootschap. Dit kreeg zijn beslag nog in 1860. 

Het zakelijke beheer van de N.V. Billiton Maatschappij droeg zeker bij tot een in onderdelen verzorgde 

administratie. Weliswaar vaak nog in moeilijke situaties, maar toch als een rustgevend patroon voor een 

duidelijk beleid. 
 
De beginjaren verliepen moeizaam. Het zoeken naar een goed ontginningsstelsel viel niet mee. De 

exploitatie van de diepmijnen (mijnen met diepten van meer dan 30 meter) werd in eigen hand gehouden. 

Anders was het met de open mijnen; dat waren gtote open putten. De diepten varieerden van zo'n 6 tot 12 

meter. De ertslagen werden losgespoten met waterkanonnen met een druk van 6 atm. Via geulen werd de 

tinhoudende modder naar een kuil geleid en zandpompen transporteerden het via een buizenstelsel naar 

de verwerkingsinstallatie. 

Deze open mijnen werden veelal bemand door Chinezen. Deze werknemers werkten in kongsie-verband. 

De kongsies waren verschillend van sterkte en konden tot 200 werklieden tellen. De maatschappij bepaalde 

de hoogte van de produfttie. ... 
 
Wat deden de Billitonnezen zelf? 

De anak negeri, de inheemse bewoners, waren minder geschikt voor de mijnontginning. Gedurende een 

halve eeuw bleef de werkgelegenheid voor de inheemsen beperkt. Van de zijde van de bevolking was van 

energieke deelname in de ontginning geen sprake. Als een yan de oorzaken werd vermeld dat de voeding 

een belangrijke rol speelde. De Chinees, gesteld op een behoorlijk rantsoen vlees per dag, was fysiek de 

meerdere van de hoofdzakelijk op plantaardig voedsel terende inheemse bewoner. De Billitonse anak 

negeri waren evenwel zeer geschikt voor het beroep van typist, werker in laboratoria, magazijnwerker, 

drijver van machines, oppasser en als bouwers van pondoks (tijdelijke verblijfplaatsen) voor de 

boorploegen. Er was verder een verschil in het uitbetalen van de lonen. De inheemse bevolking kreeg zijn 

loon uitbetaald deels in natura en deels in geld. De helft van het loon in geld werd aan de vrouwen 

uitbetaald. De reden hiervoor was dat de mannen graag gokten en de gezinnen daardoor in grote 

moeilijkheden kwamen. Deze maatregel leidde tot een staking, die echter vergeefs was, omdat de vrouwen 

de zijde van de leiding kozen. 
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Dankzij de Billiton Maatschappij werden de. verbindingen zowel buiten als binnen Billiton sterk verbeterd. 

Ter verbetering van de onderneming werden er cursussen en opleidingen verzorgd, o.a. een ambachtsschool 

zag het licht. 

Ook de gezondheidszorg kreeg veel aandacht. Er kwamen ziekenhuizen en poliklinieken. 

Het sociale en culturele leven werd niet vergeten: sociëteiten kwamen er voor de staf en de gewone 

beambten. Er werd bovendien een pensioenfonds opgericht. 

Op 8 december 1941 brak WO II uit. Het gehele Europese personeelsbestand, uitgezonderd zij die het 

vernielingswerk moesten verrichten, werd naar Java geëvacueerd. Op 16 februari 1942 ontving de leiding 

het sein tot onbruikbaar maken volgens plan. 

Het vernielingskorps, de militairen, en de verpleegkundigen van de medische dienst verlieten Billiton per 

KPM-schíp "Sloet van de Beele" onder escorte van de torpedojager "Van Nes"'. Beide schepen werden 

echter tot zinken gebracht.  

De helft van de opvarenden kwam om het leven, waarvan dertig in dienst van de Billiton Mij. 

 

Billiton werd op 10 april 1942 vanuit Bangka bezet door ca. 200 Japanse militairen. 

Op 20 januari 1943 werd de zgn. Billiton Susu (tin) opgericht om zo goed en zo kwaad als het ging de 

tinproductie weer op gang te brengen.  

Op 25 augustus 1945 kwam de officiële bekendmaking dat Japan zich had overgegeven. De Japanse 

bezetting vertrok na de leidende functies aan Indonesiërs te hebben overgedragen. 

Begin oktober 1945 kwamen uit Amerika de heren Vermeulen en van de Berg. 

Na een mislukte landing met een Catalina van de Marine volgde een noodlanding op de rivier de 

Teroetjoek.  

Met roeiboten werd het gevolg_naar Tandjoeng Pandan gebracht.  

De ontvangst was stormachtig. Over de gehele passar wapperden de Nederlandse, Amerikaanse, Engelse en 

Chinese vlaggen. Uit Batavia vertrok de kruiser  HM's Tromp naar Billiton met aan boord enige 

medewerkers van de Maatschappij, een dokter en verpleegkundigen. Na aankomst werd de officiële 

overgave van Billiton door de Japanse commandant verricht. 

Zo werd Billiton het eerste stuk Nederlands-lndisch grondgebied dat weer rechtstreeks onder Nederlands 

bestuur kwam, zonder dat de Engelse vlag er ooit had gestaan. 

 

Als militaire bezetting arriveerde begin november een detachement van zestig oud-krijgsgevangenen uit 

Singapore, dat de Marinetroepen van de "Tromp" afloste. Het burgerbestuur werd gevormd door een 

majoor van de Nica met enkele asp.-controleurs. 

 

Na de overdracht aan de Indonesische regering veranderde bestuurlijk wel het een en ander. 

Wat de ontginning betrof, werd er steeds met voortvarendheid gewerkt. Er kwamen Indonesische en 

Chinese vakbonden. Ook stakingen kwamen voor. Door besprekingen konden, soms na langdurig 

onderhandelen, de werkzaamheden worden voortgezet. 

De technische vooruitgang ging door. Zowel het grondonderzoek, de boringen, als de exploitatie van de 

mijnen werden met nieuwe technologieën aangepakt. De emmerbaggers werden vanuit Europa versleept en 

ingezet voor de tinwinning op zee en in de diepere tinlagen. 

De Billiton Mij. kreeg de concessie tot 1 maart 1958. In het jaar ervoor begon ook het touwtrekken om 

Nieuw-Guinea. Helaas moest Nederland het onderspit delven n.a.v. de VN-resolutie: Nieuw-Guinea werd 

overgedragen aan de Indonesische Republiek. Mede hierdoor werd de concessie niet verlengd.  

Per I maart l958 werd het Nederlandse personeel op staande voet ontslagen.  

In april kwam de evacuatie op gang. 

Het Nederlandse tijdperk op Billiton en het tijdperk van de Billiton Mij. eindigde op 1 maart 1958. 

 

Bron: Gedenkboek N.V. Billiton Maatschappij 1860-1960 “De standvastige tinnen soldaat” 

door Mr. A.F. Kamp 
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HERINNERING AAN MIJN GROOTVADER 

J.A.P. RIPASSA 

 

 

 

 
 

 

 

 

De bejaarde man zat altijd 

in z’n krakende rotanstoel 

met in de verte starende ogen, 

van vroeg tot laat, onbewogen. 

 

De vraag van zijn kleinkind 

haalde hem uit een diepe droom; 

er kwam beweging in z’n lijf 

en hij stond op, stijf en loom. 

 

Uit een hoek van de kamer 

haalde hij z’n oude viool, 

 

 

 

 

bracht ten gehore een lied 

voor haar, zijn enige idool. 

 

De viool haalde zijn hart open 

en huilde krassend mee; 

“O, wat een verdriet, 

zij is weg en ik zie haar hier niet.” 

 

Zijn vingers trilden nog na 

bij het slotakkoord van dit lied. 

Hij zette zich langzaam neder, 

want verder kon hij niet

 

 

A. Weijgers-Honken Ogelwight, Heemstede 
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Opa J.A.P. Ripassa met enkele kleinkinderen; 2e 

van rechts is de schrijfster van dit gedicht. 



KLASSEFOTO 
 

In plaatselijke kranten, maar ook in tijdschriften, zie je vaak klassefoto's afgedrukt staan. Mijn 

zusje Lia vond dat een idee om er een naar de " Waringin " te sturen. 

 

Op bijgaande foto sta ik - 2
de

 van links - net 5 jaar oud. Zo vlak na de oorlog (1946 ) waren er 

nog maar sporadisch kleuterscholen. De juffrouw\rr op de achtergrond mocht van haar ouders 

de grote voorkamer van hun huis aan de Heemsteedse Dreef gebruiken voor kleuteropvang, 

wat ze met verve deed. 

 

Ik droeg twee vlechtjes met aan elk eind een strikje. De gebreide trui is door een personeelslid 

van een wolwinkel aan de Tempelierstraat te Haarlem gebreid. Die trui moest namelijk vlug 

klaar zijn. Voor de haast moest toen extra betaald worden. 

 

Mijn moeder deed over mijn trui wel driemaal zo lang als de bedreven breister. Op deze 

manier kon ik de ene week de nieuwe trui dragen en de volgende week, die mijn moeder 

eindelijk klaar had. 

 

Op onze eerste bootreis naar Holland stopte de "Oldenbarneveld" voor de plaats ATAKA 

waar we van warme kleren werden voorzien. Er was een wollen vest noch trui bij. Wel een 

blauwe flanellen blouse en een donkerblauwe rok met kniekousen, plus ondergoed. 

 

Naar ik later hoorde, moest het in 1946 een barre en lange winter zijn geweest. 

Precies weten doe ik het niet meer. 

 

R de Graaf-Weijgers 

Bron: A. Weijgers - Honken Ogelwight 

 



SINT THOMAS-LUIDEN 
 

Het is juli. Nel en ik zitten lekker te genieten van de zon en van onze tuin met wilde planten. 

Alles staat in volle bloei en diverse geuren strelen onze neus. 

In de vijvertjes pronkt de lichtgele mini-waterlelie. Er heerst een enorme activiteit van allerlei 

insecten en vlinders. Door al deze geluiden horen we het loeien van een koe, de vertederende 

roep van een grutto en de heldere 'lach' van een tortelduif. 

Door al die puur natuurlijke geluiden worden wij beiden wat doezelig. Heerlijk gewoon. 

Plots komt van ver het geluid van een kerkklok. Iets wat wij 's-zomers niet vaak horen. 

Nel zegt: "Een kerkklok .... december" en ik weet dat ze nu aan het Sint Thomas-luiden denkt. 

In december, als de wind oostelijk is, kunnen wij soms hele dagen lang het geluid horen van 

kerkklokken. Ver weg vanuit Oranjewoud. 

Dit vereist nadere uitleg! 

 

Van 21 december tot nieuwjaar worden in de dorpen (ten oosten en zuidoosten van 

Oranjewoud) Katlijk, Oude- en Nieuwehorne en Brongerga, de klokken in de klokkenstoelen 

geluid van 's morgens acht tot 's avonds laat: het Sint Thomas-luiden. 

Een klokkenstoel is een van hout gemaakte stellage met 

een dakje erop waarin meestal twee klokken hangen. De 

vorm van het dakje kan van plaats tot plaats verschillen 

en een enkele keer hangt er maar één klok in 

De klokkenstoel staat naast de kerk, omdat in vroegere 

tijden de torens het gewicht van de klokken niet konden 

dragen. De torens zouden wegzinken in de weke 

veengrond. 

Tijdens de 'Midwinterdagen' blijven in de 

eerdergenoemde dorpen de touwen aan de klokken 

hangen als een stille uitnodiging aan iedere passant: als u 

ook eens een klok wilt luiden, ga uw gang. Iedereen, ook 

de niet-dorpeling, mag zijn/haar krachten beproeven op 

de touwen van de klokken. Vroeger stonden de dorpelingen bijna de hele dag in de rij om hun 

'klankje' bij te dragen tot de algemene midwintervreugde. 

Door de gewijzigde werkomstandigheden (velen hebben nu een aan tijd gebonden baan) zijn 

er niet altijd mensen beschikbaar om aan de klokkentouwen te trekken Trouwens, als er wèl 

geluid wordt (en dat is 's middags en 's avonds meer het geval dan 's morgens) is er meer dan 

genoeg animo, ook op Tweede Kerstdag. Ook dan wil men u wel eerlijk aan de beurt laten 

komen. 

Een winterse tocht naar deze streek in Friesland loont de moeite: de bossen en dreven van 

Oranjewoud zijn dan vaak een sprookjestuin gelijk. 

 

Het Sint Thomas-luiden heeft een heidense oorsprong. In voor-christelijke tijd trachten de 

angstige bewoners van de Friese wouden op de kortste dag van het jaar de boze geesten met 

veel lawaai te verdrijven. Later namen de klokken het zuiveren van de lucht over en men liet 

ze tíen dagen en nachten onafgebroken luiden. 

Dit gebruik werd min of meer gekerstend door het te wijden aan Sint Thomas, wiens naamdag 

21 december is. Het een en ander blijft natuurlijk aanvechtbaar. 

Een echte relatie met de ‘heidenen' kan evenwel niet worden gelegd, daar de Friese wouden 

eerst omstreeks het jaar 1000, toen Friesland allang gekerstend was, hun inwoners kregen. 

Sommige dorpen zelfs pas omstreeks 1100 of 1200 of nog later. 
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Het Sint Thomas-luiden is tot een ‘kunst' verheven, waaraan  mits er twee klokken hangen, 

door twee personen wordt deelgenomen. Eén begint de grote klok te luiden en daarna moet 

door de ander de kleine klok (de stuurklok) gestuurd worden. Er moet zodanig geluid worden, 

dat de befaamde vierkante slag ontstaat, waarbij op het ‘bam' 

van de grote klok het 'bim' van de kleine klok volgt. 

Onregelmatigheden in dit samenspel mogen niet voorkomen. 

Het bespelen van de klokken heet 'klokstjûren' = ‘kloksturen. 

Het lijdt geen twijfel of dit 'klokstjtûren' valt te vergelijken 

met het 'change ringing' in Engeland, genaamd "The sound of 

bells". 

 

In Oudehorne, het tweelingdorp van Nieuwehorne (waar 

Nora, onze oudste dochter met haar gezin woont) is het 

'klokstjûren' tot wedstrijd verheven. De jury bestaat uiteraard 

uit lieden met gevoelige oren en een goed ritmegevoel. De 

laatste jaren mag ook 'het ‘vrouwvolk', in  het Fries 'de 

froulju's" meedoen. De winnaar of winnares krijgt dan een wisselprijs (een zilveren klok). 

Aan belangstelling bij deelnemers en kijkers (luisteraars) ontbreekt het niet. 

 

Anton Ripassa, Heerenveen 

 

 

KERSTMIS IN GRIEKENLAND 
 

"Het zit hier met kerst altijd vol", vertelt Sakis Skibas, eigenaar van het restaurant "De Griek" 

in Castricum. "Mensen vinden het leuk om kerst op een andere manier te vieren. Wij zorgen 

voor een Griekse kerstmaaltijd en muziek." In zijn restaurant staat een boom. "Maar in 

Griekenland", zegt hij, "versieren wij met kerst een klein bootje en zetten dat in huis." 

Sakis Skribas woont al tweeëntwintig jaar in Nederland. In die tijd is hij bij zijn geloof 

gebleven. Hij is orthodox christelijk. "In Nederland is een orthodoxe kerk, de Sint 

Nicolaaskerk in Rotterdam. Veel Grieken gaan daarheen op eerste kerstdag en met Pasen. Ik 

kan helaas niet gaan. Ik heb het dan te druk in m'n restaurant." 

In Griekenland vasten de mensen voor kerst veertig dagen. "Dat is om je zonden te 

laten vergeven", zeg Sakis. "In die tijd eten we geen vlees en geen boter. Op eerstel<erstdag 

gaan we naar de kerk om te bidden Dan nemen we brood en wijn. Daarna komt net als in 

Nederland de familie bij elkaar om te eten. Veel mensen eten kalkoen of varken." 

Uit het vasten blijkt, volgens Sakis, dat in Griekenland het geloof en de kerk serieuzer 

worden genomen dan in Nederland. “In Griekenland zijn mensen de betekenis van dit soort 

feestdagen nog niet vergeten. Volgens mij komt dat doordat in Griekenland de mensen armer 

zijn. De familieband is sterker. Mensen hebben elkaar meer nodig. De kerk steunt arme 

mensen ook moreel. En ook met geld als je echt in de problemen komt. In Nederland gebeurt 

dat niet meer. De welvaart heeft volgens mij een negatieve invloed op het geloof," 

Toch vindt Sakis kerst in Nederland gezelliger. Zijn vrouw en zijn dochter die ook in 

het restaurant zitten en wachten tot de eerste klanten komen, vallen hem daarin bij. "In 

Nederland duurt kerst ook een dag langer. In Griekenland hebben we alleen eerste kerstdag. 

En het is gezellig als het met kerst een beetje koud is, onbehagelijk, en soms met sneeuw. Dat 

is in Nederland zo. Pasen vind ik in Griekenland weer gezelliger. Kala Christoegenja !" 

 

Overgenomen uit het Noord-Hollands Dagblad d.d. 29 december 1997 
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