WEDERZIJDS INDONESIËREIS
10 mei – 3 juni 2016

Dinsdag 10 mei
Rond zes uur ‘s avonds verzamelen we op Schiphol. Na de koffers te hebben afgegeven en langs de
douane te zijn gegaan begon het aftellen tot negen uur. Na twaalf uur vliegen was er een
tussenlanding van een uur in Singapore. Om half zeven ‘s avonds uur landen we in Denpasar.
Woensdag 11 mei
Na een korte taxirit kwamen we in hotel Harris aan. Een prachtig hotel met zwembad.
Donderdag 12 mei
Twee mensen blijven in het hotel bij het zwembad, vier gaan
naar de lokale markt in Denpasar en twee daarvan gaan nog
door naar het Bali museum. Rond half vijf gaan we met zijn
allen naar het strand. Na een prachtige sfeervolle avond gaan
we richting hotel. We eten bij een lokaal eettentje heerlijke
saté en omelet en als toetje doerians. Het kan niet meer
Indonesisch zijn dan dit.
Inmiddels zijn Annechien en Els aangekomen uit Sulawesi. Nu
is de groep compleet.
Vrijdag 13 mei
Rond elf uur vertrekken we naar Timor. Na aankomst reizen we snel door richting Yasap. In het huis
van Brecht staat een heerlijke
maaltijd klaar. Na wat heen en
weer gepraat worden de kamers
verdeeld en houden we een
siësta. Daarna gaan we naar het
kindertehuis waar we welkom
worden geheten door de
kinderen en de staf. De
ontvangst is ontroerend en
hartverwarmend: dans, zang en
toespraakjes. Alle groepsleden
krijgen een eigen toespraakje en
een sjaal cadeau. Na een
heerlijke maaltijd daar met de
kinderen gaan we terug naar het
logeerhuis.

Zaterdag 14 mei
’s Morgens horen we een indrukwekkend verhaal van Liliya Wetangterah over
de “Tragedi 65 di Nusa Tenggara Timor”. Onder leiding van synode voorzitter
Mery Koliman doet een groep vrouwelijke theologen onderzoek naar de
(massa)moorden op mensen die verdacht werden van communistische
sympathieën in 1965. Ook op Timor zijn heel veel slachtoffers gevallen en
deze groep houdt interviews met mensen die tot op de dag van vandaag de
traumatische gebeurtenissen met zich meedragen. Mede door het onderzoek
van deze vrouwen kunnen deze dingen voorzichtig bespreekbaar worden
gemaakt. Voor de jongelui uit het kinderhuis, die erbij zitten, is het
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waarschijnlijk de eerste keer dat ze deze verhalen horen en Liliya benadrukt hoe belangrijk het is dat
de verhalen verteld worden.
We zien ook filmbeelden van de interviews en van ds. Piet Middelkoop die in de jaren ’20 –’40 zoveel
heeft betekend voor Timor door zich intens te verdiepen in taal en cultuur van het eiland.
Na de siësta bezoeken we een Tempeh fabriekje van een Javaan met
handelsgeest waar ca twaalf Timoreese jongelui werken onder – voor
ons – onvoorstelbare omstandigheden. We sluiten vrolijk af met
Sasando muziek: een snaarinstrument van bamboe en palmbladeren. De
familie die het toont en laat horen is trots op hun rijke cultuur van de
muziek, verbonden met de traditie van het eiland.

Zondag 15 mei, Pinksteren
Al een paar keer hadden we tokeh tokeh horen roepen, niets gezien.
Gisteravond zat er een grote mooie tokeh
tegen de muur in de hoek op de veranda.
Vroeg op, na ontbijt met brood (!) gebakken
door Marsa gingen we om acht uur naar de kerk. Speciale dienst:
Pinksteren, inzegening van een huwelijk en eerste steenlegging van het
huis van de dominee. Allemaal prachtig aangeklede mensen en veel
kinderen. Veel gezongen, muziek gemaakt. Dominee preekte wel erg lang,
veertig minuten, met op het eind aldoor uitroepen “succes”. Na vijf
kwartier hadden we het wel gezien en zijn een paar van ons heel
voorzichtig de kerk uit gegaan toen ze aan het zingen waren.
Na de dienst met zijn allen op de veranda koffie, en limonade voor de
kinderen (traditie). Rondleiding gehad over het erf en de gebouwen door
Brecht en Usti, een van de oudere meisjes. Bomen die een aantal jaren
geleden zijn geplant zijn nu uitgegroeid tot hele grote: palmbomen,
bananen, papaya, mango, die helaas wel het vroegere weidse uitzicht over
de rijstvelden wegnemen.
Het plan was ’s middags naar het strand te gaan, maar dat ging vanwege zoutwaterkrokodillen niet
door. Daarom naar een zwembad buiten Kupang, met water uit een bron. Heerlijk verkoelend, nog
mooier om te zien hoe de kinderen genoten.
Maandag 16 mei
Met een busje uit Kupang naar het huis van Ibu Aleta in Soe, waar we overgestapt zijn in een pick-up.
We zaten achterin de laadbak op twee plankjes, en er was een blauw zeil over de huif, waardoor we
alleen naar achteren konden kijken. Aan de stangen konden we ons vasthouden, dat was ook nodig
want de weg was erg slecht, zo niet af en toe afwezig. We reden over grote keien en modderige
ongeasfalteerde wegen. We gingen naar Nausus: het project van Aleta.
De muziek kwam ons tegemoet, we kregen een prachtige welkomstceremonie en een geweven sjaal,
waarvan de draden nog niet waren doorgeknipt: de levensdraad mag niet achteloos worden
doorgeknipt. Julius was hier de ontvangende Engels sprekende gastheer.
In dit gebied komt veel marmer voor en onder de grote marmeren berg achter het dorpje zit een
voor heel Timor belangrijke waterbron. Grote mijnbedrijven waren in de negentiger jaren begonnen
het te exploiteren, waardoor de natuur geweld werd aan gedaan en de hele waterloop gevaar liep.
Door de grote vrachtwagens werden de wegen onbegaanbaar. Vrouwen uit het dorp, onder leiding
van Aleta, staken de koppen bij elkaar en bedachten een protestactie: voor de ingang van de mijn
gingen ze zitten met hun weefgetouwen en weefden de hele dag door. Zo versperden ze de weg tot
de marmergraverij. Ze hebben belangstelling van Jakarta en zelfs steun van de UNDP (United Nation
Development Department) gekregen, waardoor de exploitatie van het marmer is gestopt, en er een
foto is waarop Ibu Aleta samen met Barack Obama prijkt!
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We sliepen in twee authentieke rieten hutjes, lopo’s genaamd. In elk hut stonden keurig vier bedden
met matrassen en klamboes.
Eerst kregen we nog vele welkomstspeeches, telkens hetzelfde en er was een zogenaamde discussie,
die ook alleen maar speech was. En ze hadden uit hun primitieve keuken weer een maaltijd voor ons
en vele dorpelingen bereid. Ook kregen we betelnoten met krijt en bijbehorende vrucht, waarop je
zou moeten kauwen zoals pruimtabak. Je mond wordt dan knalrood en het heeft een licht
hallucinerende werking. Voorzichtig wegmoffelen is een andere optie.
Aan het einde van de middag was er een
weefwedstrijd: een achttal weefsters
zaten met hun hele eenvoudige
weefgetouwen prachtige patronen te
weven en er tussendoor zaten een aantal
vrouwen katoen te spinnen. De wedstrijd
bleek te bestaan uit jureren in een aantal
categorieën door weer een derde groep
vrouwen. Op deze wijze kreeg ieder een
prijs en hadden wij ruimschoots de
gelegenheid het weefproces te zien.

Over de verhouding tot de natuur werd het volgende uitgelegd:
- De grond is ons vlees
- Het water is ons bloed
- De stenen zijn onze botten
- Het bos is ons haar.

Dinsdag 17 mei
’s Ochtends, in de regen, onder leiding van Julius een wandeling gemaakt naar de marmerafgraving.
Mooi stukje wandeling en prachtig uitzicht, maar doordat het geregend had konden we niet naar
beneden wandelen, waar het dorp ook nog akkertjes onderhoudt.
Na de zoveelste maaltijd (toevallig rijst!) weer terug. De
weg was nu bij stukken nog modderiger. Oponthoud van
ongeveer een uur omdat een gigantische boom over de
weg was gevallen. Wij zaten gekluisterd op onze plankjes
en kregen weer behoorlijk houten billen. Uitzicht was er
wel op de slippartijen in
de modder van motoren,
vol beladen met mensen,
kinderen en o.a. een
levende kip, die er wel
langs konden.

Terug op de hoofdweg Timor- Leste stapten we over in 4WD voor de
tocht naar Tanini. Eerst was die weg geweldig goed, maar het venijn
zat in de staart maar goed ook dat het donker was. Zo moesten we
met de auto door een riviertje rijden en vervolgens in volle vaart een
hele steile helling op.
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In het dorp weer door de bewoners met
dans en muziek in traditionele kledij
ontvangen en omhelzingen met neusbegroeting: de neuzen tegen elkaar
drukken en elkaar diep in de ogen kijken.
Omdat we moe waren hield de
ontvangende gastheer bij Sonaf Martin,
het op dat moment gelukkig kort. We
sliepen allemaal in een huis waarvan de
bewoners elders waren gaan slapen. In
een kamer kregen we nog lang bezoek, dat
ons eens goed opnam; een andere kamer
bleek een nest jonge katten onder het bed
te huisvesten. Niet op stappen!

Woensdag 18 mei
Vroeg op (zes uur). Rondleiding gekregen door het kleine dorp; alles meer geciviliseerd dan Nausus.
Varkens, vissen, waterput; en hierover uitleg gehad. Achter in
de tuin stond een leuk huisje met alang-alang (een gedroogd
grassoort) gedekt. Het stond leeg en Brecht gaf het advies
het huisje geschikt te maken voor toeristen.
We konden ook een kijkje nemen in de keuken, wat een
apart huisje was van één ruimte. Er wordt hier op houtvuur
gekookt. De keuken heeft een grote sociale functie:
verzamelplek van koken, kletsten en slapen.
Na het ontbijt kregen we de lezing bij Sonaf Martin die
gisteravond was opgespaard. In een kring zaten de
dorpelingen om ons heen. Het belangrijkste van het project is: scholing van jong en oud die
vroegtijdig hebben afgehaakt in het onderwijs. Hij doet dat in “pakketten” A, B en C, die telkens een
stuk scholing verder brengen. Hij doet het daar ter plaatse in een of twee dagdelen per week, zodat
de deelnemers hun eigen werk (landbouw ) kunnen voortzetten. De oudste deelnemer die net
pakket C had afgesloten was in de tachtig en hij vertelde hoe blij hij was dat hij zoveel geleerd had.
Hij kon nu lezen, schrijven, rekenen en zelfs wat Engels verstaan – maar spreken was te moeilijk: al
die rare klanken!
Sonaf Martin ondersteunt ook vrouwen om het weven in stand te houden. In een zaaltje waren een
achttal weefsters aan het werk en er hingen aan waslijnen veel doeken en sjaals die te koop waren.
Een paar vrouwen waren hele dunne katoenen strengen op een bolletje aan het draaien. Anders dan
wij het kennen werd de streng niet met twee handen opgehouden, maar om de knieën gespannen.
Bij het afscheid werd weer gedanst, dit keer vooral door twee jongetjes, die gisteren omringd waren
door veel ouderen; en vrouwen speelden weer op gongs.
Op de terugweg zagen we het prachtige weidse landschap dat we de vorige dag in het donker niet
hadden kunnen zien. Bij de rivier zagen we nu ook hoe we daar als auto doorheen moesten crossen
en hoe daar goudzoekers aan het werk zijn. Er schijnt een minieme hoeveelheid goud in de
rivierbedding te zijn en de gelukzoekers zijn dan ook bezig steentjes en stof in pannen te zeven, in de
hoop een korreltje goud te vinden. Enkele mannen wilden dan ook niet dat we dat fotografeerden!
’s Avonds thuis in Noelbaki en gezellig met de kinderen gegeten.
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Donderdag 19 mei
Vroeg op pad, want vandaag is er een druk programma. Met de auto naar een haventje voorbij
Kupang; dan met een motorbootje (erheen klimmen via twee ernaast liggende bootjes) oversteken
naar het eiland Semau. Heerlijk een half uurtje op het stralend blauwe water en het gedoetje van
vissersbootjes en wat vrachtschepen. Op Semau ruim
anderhalf uur in een pick-up, nu met blauwe, maar
precies even harde, plankjes naar een project van
organische landbouw onder de hoede van Pikul: een
NGO die gedeeltelijk gefinancierd wordt door UNDP.
Gesprek met de voorzitter van het project en de man
die door Pikul hiervoor gedelegeerd was. Het project is
anderhalf jaar geleden gestart en heeft nu vijfentwintig
leden. De inhoud is dat er bomen worden aangeplant
die ervoor zorgen dat het grondwater wordt
vastgehouden. Dit omdat het eiland sterk verdroogd is door de uitvoerige bomenkap van de laatste
decennia. Alles is droog gras en weinig schaduw. Er zijn twee soorten bomen die ze plaatselijk in
zelfgemaakte plastic potjes opkweken om later uit te planten. Het zijn de Nifasboom en een andere
boom die nog beter hout levert dan de Djatiboom, maar
minder water nodig heeft en goed rood hout levert. Deze
bomen zijn bovendien goed voor de bijen, zodat men op
termijn ook honing kan winnen. De bomen hebben
twintig jaar nodig om kaprijp te zijn en daardoor
inkomsten kunnen genereren. Onder die bomen kan ook
nog groente groeien. Op dit moment kweken en
verkopen ze o.a. uien en pepers. Na de zakelijke uitleg
zonder veel franje reden we naar een al aangeplant
bosperceel. Lastig om te zien waar de aanplant stond,
want je kunt niet rondom schoffelen, omdat dat de grond
te veel uitdroogt. Ook zagen we een groot waterbekken in aanleg dat gefinancierd wordt door de
overheid.
Na dit bezoek zijn we naar een schitterend palmstrandje gebracht, helemaal voor ons alleen. Heerlijk
geluncht met rijst in gevlochten bananenbladmandjes: tahoe, groente, kip, bananen en djeroek (=
mandarijn). Jufin was mee om haar Engels te oefen en voorzag ons van deze lunch en water. Na een
heerlijk zeebad weer terug; dus weer anderhalf uur hobbelen in de pick-up, een half uur op de boot
en een uur in de Yasap auto. Veel rijden, maar het was het wel waard. Een mooie dag met zowel
leermomenten als ontspanning. Wat wil een mens nog meer?
Vrijdag 20 mei
Onze uittocht naar Sumba. Vroeg op, vroeg weg, half acht. Met zijn allen + bagage in de auto ging
wonderwel! Alles verliep op rolletjes: op tijd op het vliegveld naar Tambolaka, Sumba om half tien.
Vlot aangekomen, alwaar een chauffeur klaar stond om ons naar het logeeradres te brengen: SOS
(Save our Sumba) http://www.sumba.nl een
Nederlandse stichting die samenwerkt met de
Sumbanese Dondersfoundation
http://www.dondersfoundation.org. We werden
verwelkomd door pater Mikhael Keraf, die ons iets
vertelde over zijn werk: er is een anti-malariaproject,
opgericht door “Gerard” en een veilige plek voor
misbruikte meisjes, soms met kind. Er zijn acht
meisjes en twee jongens, ieder met een eigen
kamertje. De stichting zorgt ervoor dat de meisjes
alsnog een opleiding volgen, zodat ze zichzelf kunnen
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onderhouden. De hoop is dat ze op den duur strijdsters worden om het vrouwengeweld tegen te
gaan. We maakten kennis met enkele van de meisjes, Linda en Shirley met de rasta-pet. Dit laatste
meisje was een jonge vrouw en sprak een beetje Nederlands, geleerd van Ibu Clara, die daar veel is.
De Dondersstichting helpt iedereen ongeacht welke religie de mensen hebben, inclusief de Marapu:
het animistische oorspronkelijke geloof van Sumba.
Er kwam nog een Nederlandse arts langs, die zeer verbaasd was een groepje Nederlanders aan te
treffen. Zij was vooral betrokken bij het malariaproject. Veel mensen krijgen hier malaria, en door
voorlichting probeert ze daar wat aan te doen. Het gaat vooruit, maar langzaam, langzaam. Ze
stoorde zich vooral aan het niet kunnen en willen plannen van de Sumbanezen en het ellenlange op
elkaar wachten – zeer herkenbaar voor ons!
Heerlijke lunch gehad, daarna kamers verdeeld; er waren zelfs een paar éénpersoonskamers.
Klamboes opgehangen, ventilators aangezet en een uurtje rust.
Rond vier uur een wandelingetje naar de Ruma Pande:
het gemeenschapshuis, waar we opgewacht werden door
een grote schare opgewekte en zingende kinderen.
Omgekeerd hebben wij hen getrakteerd op “hoofd en
schouders, knie en teen”, wat ze al kenden – geleerd van
Ibu Clara.
Daarna nog vader Jacob, de uil zat in de olmen en
papegaaitje leef je nog. Kortom: een beperkt en
eenvoudig repertoire dat we samen gezongen hebben.
Wandeling bij het vallen van de nacht en volle maan!! De
mandibak bij SOS heeft ons daarna allemaal verfrist. Een
leuke dag, niet het minst door de aardige meisjes.
Zaterdag 21 mei
Gisteravond na het eten nog met acht meisjes bij elkaar gezeten. Op een gegeven moment vroegen
ze: ‘Waarom zijn jullie eigenlijk hier?’ Ons antwoord: ‘we willen graag de cultuur van de gewone
mensen kennen en hoeven niet zo nodig naar toeristische trekpleisters’. Dat begrepen ze, geloof ik.
Vanmorgen rustig ontbeten, dit keer met toast en chocoladepasta. Een ongewone maar lekkere
combinatie. Daarna een klein tasje gepakt en op weg naar Dikiri, waar we een nacht gingen slapen.
Vervoer nog steeds met de prettige Donders auto’s. Onderweg vier tussenstops gehad, allemaal
interessant op eigen manier:
-cacao aanplant, georganiseerd door de
Dondersstichting. Nene Balubang leidde ons rond
en vertelde enthousiast over dit project. Hij is de
deskundige bij uitstek en leidt op steeds
wisselende locaties de mensen op om zelf een
dergelijke plantage te onderhouden. Na drie jaar is
de jonge aanplant oogstbaar en dan kan er het hele
jaar door geplukt worden. Tussen de cacaoaanplant worden allerlei andere producten geteeld,
zoals mais, tomaten, rode pepers enz.
- na de bezichtiging doorgereden en gestopt bij een
grote lokale pasar. Daar heeft iedereen zijn ogen uitgekeken, hier en daar wat gekocht (sinaasappels,
horloge) en vooral genoten.
- Daarna weer een stukje rijden en we kwamen terecht bij een adat-kampong: waar de gemeenschap
op een traditionele wijze leeft, in traditionele huizen, gedekt met alang alang, met een verhoogd
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middendeel in het dak. Daarin kunnen de zielen
van de voorouders huizen. Een tandeloze oma
noodde ons in haar huis om het huis van binnen te
bekijken. Het dorpje had opvallend veel kinderen
van alle leeftijden. Deze traditionele manier van
leven wordt ook door de Dondersstichting
ondersteund.
- Daarna weer de auto in en uitgestapt bij een
waterkrachtcentrale. Vele trappen op om te kijken
naar de dam bovenaan. Deze wordt van
regeringswege geëxploiteerd, maar Donders had
elders een dergelijke centrale gebouwd.
En toen waren eindelijk in Dikiri, een traditioneel huis aan een heerlijke rivier met
stroomversnellingen. Vriendelijk ontvangen met koffie en thee en gebakken zoete aardappelen
(waarvan we dachten dat het het middagmaal was) gevolgd door rijst met toebehoren. Ook dat
hebben we nog weten op te eten.
Na de lunch kampement gemaakt in hun gemeenschapshuis een paar
honderd meter verderop, van dezelfde bouw die hier traditioneel is,
vrijstaand tussen de rijstvelden; prachtig. In de rivier hebben we heerlijk
gezwommen. Sommigen durfden zich niet met het watervalletje mee te
laten drijven en hadden daardoor een soort zitbad, maar anderen gingen
verder. Tegen de stroom in weer aan de goede kant komen was niet
simpel maar lukte wel.
Het mandihok/WC had een biogas-installatie, iets wat hier in de omgeving
op diverse plaatsen in gebruik is. Je eigen uitwerpselen worden omgezet in
biogas wat het betreffende huishouden aan gas helpt.
Na een wandelingetje dor de rijstvelden en een demonstratie van de
huisvrouw hoe zij ginseng maakte liep deze geweldige dag ten einde.

Zondag 22 mei
Na een wat onrustige nacht, hoewel de matjes goed geïnstalleerd waren en we alle ruimte hadden,
om half zeven naar de kali gegaan voor een verfrissende zwem. Dit keer op een eenvoudigere plaats,
zodat je je niet onmiddellijk in een stroomversnelling hoefde te storten. Maar eerst werden we
gewekt met een heerlijk kopje ginseng, waarvan de gastvrouw gisteren de productie had
gedemonstreerd. Veel kruiden, veel suiker, en twee uur constant roeren. Wat een
uithoudingsvermogen bij dat vuurtje waar het toch al niet koud is! Het stimuleerde ons om een paar
zakjes van haar te kopen.
Na het ontbijt een wandelingetje de berg op naar een ander lid van de samenwerkende
gemeenschap. De hele groep bestaat uit twintig families die door de Dondersfoundation begeleid
wordt, waarbij veeteelt, landbouw en de
ginseng productie centraal staan. De Hivos
begeleidt hen op het gebied van biogas. Trots
liet onze gastvrouw haar gasje zien, waarop
vooral het dagelijks eten wordt bereid. Het
houtvuur is voor de ginseng.
De wandeling was helaas maar kort omdat
gemeld werd dat de auto’s er alweer waren om
ons op te halen. Als uitgeleide kregen we nog
een charmant dansje door twee van de meisjes
die gisteren ook voor ons gezongen, gedanst en
gedeclameerd hadden. Het dansje bestond,
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onder gong-begeleiding, uit over vier bamboestokken heen en weer dansen, waarbij die stokken
door andere mensen aldoor op en neer bewogen werden. In dit geval waren de bamboelatten even
vervangen door pvc-pijpen, maar het geheel was daarom niet minder leuk.
Opvallend: de heer des huizes wandelde door het bos op blote voeten, en zijn mes heeft hij gebruikt
voor het afsnijden van twee voortreffelijke wandelstokken. Nog iets opmerkelijks: Josh, van de
Dondersstichting vertelde dat hij over twee jaar gaat trouwen: dan heeft hij hopelijk zijn bruidsschat
van twintig stuks vee bij elkaar. En zowel hij als zijn vrouw zijn hoog opgeleid. De oude traditie
verdwijnt niet één twee drie! Als hij dat gebruik niet in ere zou houden zou hij verstoten worden
door zijn familie.
Terug bij SOS rond twaalf uur. Na de lunch eerst een siësta, daarna op weg naar het strand. Mooi
strand, maar jammer genoeg bleek het water niet zwembaar, omdat het eb was en het hele eerste
stuk bezaaid met koraal waar niet over heen te komen was, hoewel er wel allerlei lokale mensen met
netjes bezig waren visjes of garnalen te vangen. Dus belandden we snel op het terras
van de Beach bungalows, waar we oorspronkelijk hadden willen overnachten, maar
wat vol was. Bintang op het terras, wel eens leuk voor de afwisseling. De meisjes van
SOS bleven op het strand en hebben daar genoten.
Morgen gaan we naar Yuliana in Tarung, een heel traditioneel dorp. We zijn benieuwd
wat we van haar zullen horen. De Dondersfoundation doet in ieder geval prachtig
werk!

maandag 23 mei
In de ochtend afscheid genomen van de meisjes en de pastor.
Die raadde ons gelukkig aan om naar het museum in Weetebula te gaan, vijf minuten van onze
slaapplaats. En geweldig mooi museum, opgericht door een pater en gebouwd onder leiding van een
Javaanse architect die ze aanmoedigde hun eigen huizen te bouwen,
maar met andere techniek, die langer houdbaar blijft. Prachtig gelukt,
ook hun Kantor en logeerkamers.
Het museum is systematisch ingericht: traditionele cultuur, weven
(helaas veel in kasten) Ceramische potten, speren en schilden,
muziekinstrumenten en heel veel prachtige foto’s. Ze hebben
bovendien een prachtig fotoboek uitgegeven waarin veel terug te
vinden is en velen van ons kochten het.
Voor de lunch stopten we ergens onderweg in een verassend leuk
restaurant; eerst rustig wat drinken, daarna eten.
Vervolgens naar het Marapudorp Tarung, een dorpje op een plotselinge steile punt bij Wakabubak,
omringd door rijstvelden in de vlakte. We zouden hier twee nachten lokaal overnachten bij mensen
thuis, maar de meesten van ons sloeg de schrik al om het hart toen we het dorp binnenkwamen.
Op zich was er veel te zien en was de contactpersoon
Yuliana weer een interessante vrouw die alles prima
geregeld had. Maar het dorp was zo vol en vies:
honden, eenden, kippen, varkens, alles liep bijna over
je tenen heen als je op het stoepje van een van de
huizen zat. Ook de mandi gelegenheid trok niet erg.
Maar los daarvan gaf Yuliana heel veel uitleg over
haar initiatieven en de dorpsadat. Haar initiatief:
kinderen van het dorp plastic laten verzamelen
waarmee ze iets verdienden en dan Engelse les
konden kopen. Zijzelf is even getrouwd geweest met
een Fransman, heeft alleen lagere school, maar is een
pientere en doorzettende vrouw. Ze vertelde dat hierboven in het dorp vooral alleenstaande
moeders wonen en arme mensen. Iemand die trouwt verhuist meestal naar beneden in betonnen
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huizen. Maar de dorpscultuur en religie wordt hier nauw gevolgd en vereist.
We hadden geen welkomstdans omdat er net een kindje, van tweeëneenhalf jaar oud was
overleden. Er waren dus al veel gasten en er werden al varkens
geslacht bij het centrale huis, waar zowel de priester woont, als het
huis van het overleden kindje is.
Els en ik waren samen ondergebracht in een onoverzichtelijk
donker huis, wel klamboe maar met gaten, en toezicht van weet ik
wie terwijl we ons klaar maakten voor een onrustige nacht. Ons
huis lag ongeveer op het centrale plein, waar nog tot laat in de
nacht eindeloos gepraat werd, hondengeblaf was en vroeg in de
ochtend de moskee beneden en hanengekraai.
Voor het slapen gaan werd er door de priester voor ons nog een kip ritueel geslacht en zijn darmen
geanalyseerd. Daaruit kwam na veel gebed dat er veel geluk is voor ons allen.

dinsdag 24 mei
Iedereen was het er over eens dat één nacht genoeg was om een beeld te krijgen van het lokale
leven. Maar tot en met de lunch hebben we nog heel veel gehoord van Yuliana, die een enorme
informatiestroom liet vloeien, ijverig vertaald door Brecht.
Een tour door het dorp en een wandeling naar de sawa’s blijken één en hetzelfde: je loopt tien
stappen en beland op het verandaatje van het volgende huis waar het gesprek doorgaat: over de
positie van de Marapu godsdienst, die probeert erkenning te krijgen in Djakarta als zesde godsdienst;
over hun wens onafhankelijk te blijven van donoren, waaronder de Dondersstichting, maar tegelijk
het probleem van bv de waterpomp die al twee jaar (!) stuk is, waardoor al het water beneden
gehaald moet worden; over hoe de dorpelingen elkaar helpen; over begrafenisrituelen (waarbij weer
enorm veel geslacht wordt, meer naarmate iemand ouder of belangrijker is). Verder werden we
gevolgd door een groepje vrouwen die aldoor
weefwerk aan ons trachtte te verkopen.
Meerderen van ons hebben zichzelf verbaasd dat
ze tegen hun eigen verwachting in toch
aangetrokken werden door het weefwerk, zodat
enkele weefsters gelukkig toch een doekje armer
en wat geld rijker zijn.
Yuliana verzorgde samen met een nicht en nog
wat familieleden telkens mooie maaltijden, met
behoorlijk veel groente en ook fruit, daarmee een
uitzondering vormend op wat we elders kregen.
Waar we aten was telkens een verrassing:
iedereen loopt bij elkaar binnen en op de één of
andere manier stond er altijd ergens weer een maaltijd voor ons klaar.
Na de lunch stonden onze chauffeurs klaar, die weer zijn komen aanrijden uit Waitabula, en die ons
in twee uur rijden naar Lewa brachten. Prachtig afwisselend landschap, heuvelland, ongeveer zo
hoog als de Ardennen, af en toe laagvlaktes ertussen met rijstbouw en tenslotte veel bos,
onbewoond, onbewerkt, met spaarzaam wat huizen hier en daar.
In Lewa allerhartelijkst ontvangen door Rudolfo en John, die een protestants centrum leiden, waar
allerlei groepen scholing over landbouw krijgen. We krijgen schone slaapzaaltjes, en mandi-ruimtes,
waar we dankbaar gebruik van maken.
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woensdag 25 mei
Vanochtend een rondleiding door het project PPMT ( Pusat Pelatihan Misi Terpadi ) Het project is van
de protestantse kerk en wordt gesteund door de Chinese kerk in Jakarta: die zijn erg rijk, en daardoor
kan het project rijkelijk op steun rekenen.
De predikanten op Sumba hebben altijd, naast hun religieuze opdracht, de
taak om de mensen te dienen: ‘Dien de geest en het lichaam’. Het instituut
hier is dan ook een bijscholingsinstituut, waar de predikanten beurtelings een
opleiding van veertig dagen krijgen, waarin ze veel leren over bevordering van
de landbouw, waardoor de honger bestreden kan worden. We kregen een
rondleiding over een gedeelte van het bedrijf, wat zes hectare groot is. Sinds
kort is er een nieuwe predikant, Rudolfo, die voortvarend alles aan het
vernieuwen is. De basis is een aantal gebouwen van een Nederlands
landbouwbedrijf. De
Nederlanders hebben
indertijd zo goed
gebouwd, dat hun werk nog steeds
gerenoveerd kan worden. De Indonesiërs
hebben daardoor ook telkens een positieve
houding tov Nederland.
We liepen langs de keurige moestuinen met
allerlei groenten en kruiden vlakbij het
hoofdhuis. Er waren fruitbomen, veel
rijstvelden en grote schuren waar compost en
onkruidbestrijdingsmiddelen gemaakt
werden, alles uit organische afvalproducten
van eigen erf. Er wordt daar nog verder mee geëxperimenteerd. Ze onderwijzen volledige biologische
landbouw. Er zijn ook wat dieren: geiten en varkens, die uiteraard ook nuttig zijn voor de compost.
Ergens werd door ingehuurde lokale arbeiders hard gerooid en gespit om totaal overwoekerd terrein
voor te bereiden op verbouw. Het is ook de bedoeling dat er een winkel komt waar zaden,
bestrijdingsmiddelen en groente te koop zal worden aangeboden. Na de veertig dagen training
worden de predikanten in hun gemeentes opgezocht door de leider van dit instituut om te
controleren en te helpen bij hun verdere kennis van de landbouw.
Na het ontbijt liepen we naar het theologische seminarie van Lewa, wat sinds zes jaar bestaat. Daar
voor moest iedereen naar Kupang en dat joeg iedereen op kosten, zodat dit een grote verbetering is.
Er wordt heel veel theologie gestudeerd, hier zo n verhonderd studenten verdeeld over vier jaar, in
Kupang zeshonderd. Er zijn meer meisjes dan jongens. In Lewa is er een algemeen jaar en daarna
splitst het in godsdienstleraar en predikant. Iedereen wordt liefst predikant. Het geeft
bestaanszekerheid, en het zijn allemaal sociaal bewogen studenten. De studie behelst veel sociale
vaardigheden, maar ook kennis van de cultuur van Sumba zelf, inclusief zang en dans en de Marapugebruiken. De predikanten zoeken ieder hun weg
tussen de christelijke leer en deze oude gebruiken.
's Middags gingen we een lokale kerk bezoeken en
dat bleek veel meer te behelzen, want in heel
Indonesië zijn er op woensdagmiddag in de kerken
allerlei kinderactiviteiten, waaronder bv Engelse les.
Ook worden één keer per maand de verjaardagen
gevierd van de kinderen die die maand jarig zijn.
Wij reden als proef voor morgen in de laadbak van
een pick-up waarin matrassen waren gelegd. Dat
veroorzaakte veel verbazing, o.a. toen we het
grasveld van de kerk op reden. Daar waren
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ongeveer honderd kinderen aan het spelen, en wij werden welkom geheten in de kerk met allerlei
liedjes, met handgebaren, gebeden, zang met keyboard begeleiding, bijbellezing enz. Ieder kind had
weer zijn bijbel bij zich. Daarna stichtelijk verhaal om die bijbeltekst actueel te maken, en weer veel
gebed. De kinderen zijn dan heel gedisciplineerd, maar het is moeilijk waarnemen hoe ze het
beleven.
Daarna werden de jarigen naar voren gehaald, waarbij Thea zich aansloot. De jarigen werden
toegezongen en moesten spelletjes doen. Ook daar zat weer een stichtelijke moraal aan.
Daarna werd ons gevraagd ook naar voren te komen en iets te zeggen. Daar worden we aardig
bedreven in en dat wordt met grote aandacht gevolgd. We eindigden met "er zijn er veel jarig, hoera,
hoera".
De kinderen krijgen elke week een maaltijd die door vijf moeders bereid wordt en wij kregen dus ook
te eten, na de uitvoerige fotosessies buiten.
Ik was onder de indruk van een toegewijde docente Engels, die goed sprak en hoopt nog door te
kunnen studeren in Bali.

Donderdag 26 mei
Om half tien vertrokken we uit Lewa, na een dankwoord en
de volgende fotosessie. De bagage was boven op de cabine
gebonden en we zaten deze keer zelfs op drie matrassen,
achterin de pick-up. Bovendien was deze pick-up open
zowel aan de zijkanten als boven, zodat we volop konden
genieten van een panoramisch mooi landschap.
Nog even terug voor een vergeten mobieltje, voor mensen
uit West en Oost een onmisbaar attribuut. Een prachtige
tocht naar Waingapu: een prima weg met schitterende
vergezichten. Door de open pick-up volop natuurlijke airco,
dus prima uit te
houden. Na een paar fotostops kwamen we tegen twaalven
in de stad aan. We kochten een picknicklunch en vervolgde
de weg naar het strand. Het bleek te gaan om een resort wat
Rudolfo hoopt ooit te gaan bouwen. Er is een huis waar
familie woont en er is het graf van zijn vader. Rudolfo is een
man met bijzondere gaven die als kind gered is door het
gebed van zijn vader. Rudolpho is een Natzar en stelt zijn
leven in dienst van de gemeenschap. Bij PPMT hebben we er
al prachtige resultaten van gezien en op deze plaats wil hij
een christelijk centrum beginnen, waar mensen tot rust
kunnen komen. Het is een paradijselijke plek waar we onze lunch opaten en konden zwemmen. Een
prachtig strand met volop bomen voor de nodige schaduw.
Daarna bezoeken we nog de naastgelegen tuin waar
Rudolpho met een paar mensen in korte tijd een groene
oase heeft geschapen in het droge steppe landschap.
Werkelijk een klein wonder.
Aan het einde van de middag komen we aan in, jawel, een
echt hotel, waar we hopen op een douche. Een leuke
afwisseling na twee weken mandiën. Naast het hotel zijn
langs de straat diverse warungs (eettentjes). In één ervan
genieten we van heerlijke gado-gado.
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Vrijdag 27 mei
Voor vertrek naar het synodekantoor een kort crisisberaad. Stef had gebeld naar Brecht: we hadden
vanmorgen om half zeven in het vliegtuig moeten zitten….. Er is pas weer plaats in een vliegtuig op
dinsdag, en dan moeten we al terug zijn gevlogen naar Bali. Het wordt nu de extra-speciale
toeristische route: per ferry, dertig uur op een veerboot via Flores terug naar Kupang. We zijn
benieuwd naar een dag en twee nachten onder een tropische sterrenhemel én naar onze
medepassagiers.
Op het synodekantoor van de protestantse SKS worden we
ontvangen door vikaris Navsari Marumata en dominee
Sherlin Wudi. Sinds twee jaar werken zij voor het
vrouwencrisisteam. Er zijn op Sumba helaas heel veel
problemen rondom geweld binnen de gezinnen. In de adatcultuur is de vrouw bezit van de man. Hij betaalt een forse
bruidsschat van bv paarden, varkens of goud en daarmee is
de vrouw zijn eigendom. Hij kan haar ook weer verkopen als
hij bv meer paarden wil hebben. Ook bij een huwelijk uit
liefde of bij hoogopgeleide jonge mensen blijft de plicht van
de bruidsschat.
Naast hulp aan vrouwen die de moed hebben een beroep
op hen te doen is een belangrijk doel van het vrouwencentrum verspreiding en bewustwording van
de gendergedachte in de plaatselijke kerken. Predikanten kunnen een belangrijke rol spelen bij de
begeleiding van vrouwen (er zijn bovendien veel vrouwelijke predikanten) met name door de man te
laten zien wat zijn houding teweeg brengt. Bij alle synodebijeenkomsten wordt over dit initiatief
gesproken en er zijn voorlichtingsbijeenkomsten op scholen. De wens is naast de gesprekken die ze
op dit moment met de vrouwen hebben waarin ze hen aanmoedigen het probleem met hun man te
bespreken, de opvangmogelijkheden (nu twee kamers) uit te breiden. Ook spreken ze wel eens met
de echtgenoten. Na een aantal vragen van onze kant o.a. over de mogelijkheid van samenwerking
met SOS (wat ze niet bleken te kennen) kregen we een korte rondleiding door het synodekantoor en
vertrokken weer richting hotel Elvin zoals we gekomen waren, per ojec (brommertaxi).
’s Middags gaat het merendeel van de groep naar een heerlijk strand, hoog water, schaduwhuisjes,
picknicken en zwemmen. Een paar anderen blijven bij de bagage die we op één kamer hebben
mogen verzamelen tot vertrek die avond.
Om acht uur vertrekken we in twee groepjes met het
hotelbusje naar de ferry. Groot geluk dat we bedden
hebben in de Viproom. Het is moeilijk binnenkomen op
de ferry in het donker en de totale chaos, en nog meer
om de VIP-kamer te vinden- geen boot-personeel die
een helpende hand biedt. Het ruim zit helemaal vol met
vrachtwagens, auto’s, brommers, mensen, waaronder
met zekerheid een haan die ik de volgende ochtend
hoor kraaien, en heel veel spullen. Niet om tien uur
zoals we dachten, maar pas rond half twaalf vertrekt de
boot eindelijk.
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Zaterdag 28 mei
Dankzij de airco en de bedden slapen sommigen van ons
redelijk. Om zes uur ’s morgens meert de ferry aan in
Aimere op Flores. Rennende kruiers met grote
handkarren lossen en laden heel veel spullen. Er gaan
veel mensen van boord en er komen heel veel, echt heel
veel mensen bij, in het ruim, op het dek en jawel ook de
Viproom wordt bestormd en mensen slepen allerlei
nieuwe matrassen binnen. Je verplaatsen op het schip
wordt een waar avontuur. Veel handelaren met
maaltijden, matjes enz. lopen te venten op de boot tot
vlak voor vertrek.
Om negen eindelijk vertrek naar Kupang, een tocht die
dan nog ca achttien uur zal duren: eerst daglicht en dan
begint de tweede nacht. Mensen richten een plekje in, vaak op een ter plekke aangeschaft matje, er
wordt gegeten, gedronken en geslapen. Er heerst een gemoedelijke sfeer en het lijkt erop of mensen
weinig moeite hebben met de hitte( die aan dek meevalt, maar in de goedkopere lounges
verstikkend is) en de primitieve omstandigheden. We zijn de enige westerlingen aan boord en de
meesten van ons zijn niet echt geschikt en zeker
ook niet blij met de lange tocht. We zeggen: een
interessante ervaring, maar een die we wel
hadden willen missen. Wel levert het boeiende
waarnemingen op en een prachtig kleurenspel bij
zonsondergang.
Om drie uur ‘s nachts uur komen we aan in
Kupang, maar het duurt nog geruime tijd voor wij
van boord kunnen waar Stef en de chauffeur ons
opwachten met de bus. Thuis wacht Marsa met
de thee, en de mandi-kamer is nog nooit zo door
ons gewaardeerd.

Zondag 29 mei
We mochten uitslapen na alle vermoeienissen van de boottocht, toch waren de meesten al rond acht
uur weer op en aan het ontbijt. Brood, speciaal voor de zondag gebakken. Een luie dag vandaag om
bij te komen. ’s Middags samen met de kinderen
gegeten: lekkere papayasap als toetje; het eten is
hier erg goed. Middags om vier uur reden we met
de chauffeur en Yallen naar Kupang. Eerst naar de
pasar; blijft altijd een belevenis hoe de waren
worden uitgestald, de mensen en de bedrijvigheid
die er heerst. Yallen nam ons mee naar een soort
souvenirwinkel waar ze geweven dingen
verkochten. De meesten kochten kleine tasjes met
een rits van ikatweefsel. Als sluitstuk naar een
oude begraafplaats die helemaal overwoekerd
was. Oude grafstenen van Nederlanders.
Nog even naar het strand; de zon ging net onder, prachtig.
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Maandag 30 mei
Het was de laatste nacht in het huis van Brecht. ’s Morgens de
kleuterschool in geweest. Twee klasjes met in totaal ongeveer
twintig kinderen. In Indonesië dragen de kinderen
schoolkleding. Geen onderscheid in kleding, behalve dat de
kleuters een andere kleur hebben dan de kinderen van de
basisschool, en die verschilt weer van de High Schooljaren.
Op weg naar het vliegveld, afscheid
genomen van Stef, Marsa en Yallen. De
vlucht Kupang naar Denpasar vloog
voorbij. Van Denpasar met twee busjes
van het hotel Panorama, naar Ubud.
Mooi hotel, voor het eerst sinds de
eerste twee dagen op Bali lekker warme douche, en een zwembad. In het
hotel gegeten.
Bali is echt heel anders dan West-Timor en Sumba. Veel palmbomen, heel erg
veel verkeer en motoren. Voor morgen een fietstocht afgesproken.

Dinsdag 31 mei
Opgehaald met een busje voor de fietstocht van ongeveer drie uur (Brecht, Els, Sjany, Plony en Thea).
Annechien en Riekje bleven voor doktersbezoek achter.
Op mountainbikes fietsten we door sawa’s, dorpjes en langs
tempels. Vooral het links rijden was even wennen. Een pittige
tocht, heuvelachtig, terwijl je links en rechts werd ingehaald
door motoren. Verschillende rijstvelden gezien: plaatsen in het
water die nog uitgezet moesten worden, anderen al hoger, tot
en met rijpe rijstvelden. Een vrouw
was met de hand rijst aan het scheiden
van de planten. Er wordt twee keer per
jaar rijst geplant en geoogst (in drie
maanden vanaf het zaaien kan er
geoogst worden). Bij de rijstvelden
staan beeldjes en kleine tempeltjes. Voordat de rijst geoogst wordt, worden
er offers gebracht: bloemetjes in een mandje. Tempels van buiten bekeken;
niet binnen want daarvoor heb je toestemming nodig, wel uitleg. Er is God
(het licht) en nog drie goden: Brahma, Shiva en Ganesh. Deze hebben
verschillende gedaantes.

Woensdag 1 juni
Prettige wandeling naar het museum Puri Lukisan. Onderweg veel
leuke winkeltjes. Museum met Balinese kunst uit de 19e en 20e
eeuw. Mooie gebouwen rondom een parkachtige tuin. Daarna met
Els en Sjany gewandeld naar een plek waar we met Annechien en
Plony hadden afgesproken, maar dat was onvindbaar. Uiteindelijk
elkaar toch getroffen op een terras met er omheen en diep onder
vele rijstvelden en klapperbomen, prachtig.
Halverwege de middag zijn we naar Denpasar gegaan om Sita van
Bemmelen op te zoeken. Sita is getrouwd met een Balinees en
woont al jaren met hem op Bali. Ook de beide dochters zijn daar
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opgegroeid, studeren nu wel in Europa, maar voelen zich zeer Balinees. Ze heeft veel van haar
aanpassingen, o.a. hoe om te gaan met de schoonfamilie, verteld. Zij heeft haar weg en werk
gevonden, vooral ontstaan na de bomaanslag in 2002. In de paniek die toen ontstond heeft zij veel
kunnen doen, o.a. opvang van familieleden, en het trieste transport van al die (ongeveer
tweehonderd) overledenen eerst naar vriescellen, en daarna zo mogelijk naar plaats van herkomst.
Sita heeft een open huis voor ieder die op Bali terecht komt en helpt vooral jonge mensen dan hun
weg te vinden.

Donderdag 2 juni
Laatste dag van deze reis. Het groepje wordt steeds kleiner: Brecht gisteren al weg, Annechien
vanmorgen om iemand in Denpasar te zien, nu zijn er dus nog vijf. En wat doen die vijf? Shoppen!!
Alleen bleef Riekje rustig in het hotel. En geshopt is er: een hoedje, een paar sjaaltjes, jurkjes, een
tas, horen-zien-zwijgen-beeldjes.
Weer langs het apenbos gelopen en nu duidelijk gezien dat de aapjes
nadrukkelijk het eetbare gedeelte van de offertjes eten! En de
beesten kijken zelfs goed uit tijdens het oversteken.
Na een bevredigende winkelochtend gevijven gegeten in het Fusionrestaurant, allemaal iets westers: pizza, salade of vegetarische burger
om alvast aan het Europese leven te wennen. Rond half vijf per
hoteltaxi naar het vliegveld. Wat is die weg toch druk en wat zijn er
eindeloos veel brommertjes. Na anderhalf uur toch gearriveerd bij de
luchthaven. De chauffeur bracht mij nog even naar het Harris hotel,
waar Annechien was. Met haar gast, Widya een laatste nasi/mie
maaltijd gegeten en toen naar het vliegveld, waar Annechien special service kreeg. Erg prettig,
rolstoel hier en in Doha en meer beenruimte in het vliegtuig.
In Nederland wachtte ons een aangename temperatuur, wat de aanpassing vergemakkelijkte.
Een gedenkwaardige reis, met ups en downs maar één ding is zeker: we hebben een prachtig inkijkje
gekregen in het lokale Indonesische leven. Brecht en Stef: bedankt daarvoor.

AN-ANNECHIEN-ELS-PLONY-RIEKJE-SJANY-THEA
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