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woensdag 13 oktober 2022 

Indonesië, op reis met de fraters van Utrecht 
In het voorjaar 2019 heb ik de opdracht ontvangen 

van de fraters van Utrecht om een plan op te stellen 

voor de afbouw in Nederland. In Nederland neemt 

het aantal fraters sinds de jaren '60 af doordat er 

geen instroom meer is. Maar in Indonesië is er nog 

steeds groei en sluiten jaarlijks nieuwe mannen zich 

aan. Het missiewerk dat begin 20e eeuw daar is 

gestart blijkt succesvol en ook het hoofdbestuur van 

de congregatie zetelt tegenwoordig in Malang (Oost 

Java). Inmiddels zijn de gebouwen in Nederland 

verkocht en wordt de service en zorg ingekocht op 

basis van het aantal bewoners. De afgelopen 3 jaar 

heb ik hieraan een bijdrage mogen leveren. In de corona-tijd was het niet mogelijk om 

hierover fysiek met het congregatiebestuur in Malang te spreken, maar nu de 

reisbeperkingen zijn afgenomen is het tijd hierover verantwoording af te leggen. Samen met 

een tweetal fraters uit Nederland, de administrateur en haar echtgenoot ga ik 3 weken naar 

Indonesië. Morgen vertrekken we! 

 

We hebben de komende weken een intensief 

programma. De afstand naar Malang is bijna 

12.000 km, dus een forse vliegreis met als 

eindbestemming Soerabaja (overstap op 

Singapore). Morgen om 11.15 uur vertrekt het 

vliegtuig van Singapore Airlines. En dan ook 

nog een eindje met de auto op Java. Uiteraard 

zijn daar de nodige overleggen met de 

congregatie en gaan we verschillende 

communiteiten bezoeken. In de 2e week is het 

plan om naar het eiland Flores te gaan en daar 

ook verschillende communiteiten (en de 

natuur) te bezoeken.  

 

Aan het einde van de reis gaan we naar Zuid Sumatra. Mijn vader 

heeft als dienstplichtig militair in 1947 - 1950 gediend in dit gebied. 

Ik heb het plan om daar ook rond te kijken en me daarmee een 

beeld te vormen hoe een 20-jarige man uit de klei van Groningen 

daar leefde. De reis ga ik afsluiten met een bezoek aan het ereveld 

Pandu in Bandung. En uiteraard verwacht ik onderweg veel van 

Indonesië te zien. Een land waar ruim 1,7 Nederlanders een 

emotionele band mee hebben.  

Reis je via mijn weblog mee op deze reis? Ik heb het voornemen 

iedere dag een update op deze weblog te publiceren.  

 
 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGWg0c3--qwXkSG_tnKF2NdS9XyKQYKpk9rrPHFqT5l1OSV8fKROmE8osXpWCUmse1w6nV7w_3ehF8MW3CQAJ1Zog1aZfC7khsSfXwnPJ-1ryKG15h8AxYqJiplLXolowA6urBKOA4cfXNqEl8MLs7-TwGNQZJEVG-D9sFOys0iLARHwXptwPW3tkQIw/s784/Reisprogramma%20Indonesi%C3%AB,%20najaar%202022.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCV-aXvOQGCo6GrEapfDO1s83tqnzdmS_-Lc-YbVDkE26QvJdj5jThYZKmwC7Wg8uUgh6cNIvigZNMdzr7ugw8GOPpz5-cnLu3H-NO05yRjcfed1_M9PBL7f7qIuweKPVaSOa24LIJWlCI7rMMGfv_pGO_qPcGjjBjPQy2dcTAMspRjEGv1xfvWLaEoQ/s591/Harm%20Luursema%20in%20Indie.jpg
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donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober 2022 

Elke reis begint met een eerste stap 
De wekker liep vroeg af, ik wil de eerste trein vanuit Elst nemen. De 

eerste stap is dus dit keer erg vroeg in de ochtend. En het gaat een 

lange dag worden. Het Schiphol advies geeft aan dat je 4 uur voor 

vertrek aanwezig moet zijn. Dus om 7.15 uur word ik verwacht. En dat 

betekent om 5.45 uur de allereerste trein vanaf Elst. En daarmee zijn de 

eerste stappen gezet. En er volgen vandaag (en morgen) nog velen. Het 

reisdoel voor vandaag is Malang en dat is totaal 15 uur vliegen en 2 uur 

autorijden en alles bij elkaar 6 uur wachten. Oftewel een reis van 23 uur 

en daarnaast nog 5 uur verder in de tijd. Een hele lange dag dus. 

 

De stapjes naar Schiphol waren 

simpel en op de luchthaven ging het best snel. Een 

ticket van Singapore Airlines in de premium 

economie klasse zorgde ervoor dat we voor het 

inchecken van de koffer geen wachtrij hadden. Bij 

de security een kwartiertje en ook de douane viel 

reuze mee. Ik mocht het land uit zonder problemen, 

blijkbaar geen uitstaande boetes. Oftewel, ruim 

voldoende tijd om te shoppen. En omdat dit niet 

mijn 'ding' is, werd het koffie met een broodje. 

Daarna nog even schoonzus Gerdi opgezocht, zij 

vliegt vandaag voor HOPE naar Zuid Afrika. Een pointer van google-maps hielp met daarvoor 

de juiste stappen te zetten. Leuk om elkaar nog even te zien voordat de avonturen verder 

gaan. 

 

Daarna wat stapjes naar de gate en vrijwel op 

tijd startte het boarden. De premium economie 

klasse is een mooi product. Net iets meer 

comfort (breedte en lengte van de stoelen) en 

nog wat andere voorzieningen maken dit een 

gunstig product voor intercontinentale reizen. 

De vliegreis van Amsterdam naar Singapore is 

bijna 12,5 uur en daarmee krijg je wel waar 

voor je geld. Vooraf de menukeuzes al 

ingevuld, dus ik wist wat ik kon verwachten. Hoewel ....., de kip was iets pittiger dan 

verwacht maar dat vind ik best lekker. Het vliegtuig kan ook niet meer de kortste/snelste 

route nemen, er zijn wat problemen in de regio Oekraine/Rusland. Dus de vlucht was iets 

zuidelijker langs Bulgarije, Turkije en richting India en Bangladesh. Sri Lanka maar rechts 

laten liggen. Iets later dan gepland komen we aan op Singapore Airport. 

 

  

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTyZJaQZ3_uFJT7fxwfUQXXjEDbYjwpaA4VPeFW9zgpW1j3XGVXrb8ph0nwaNWCYiBlYN-7uX5G09mM8UOUacvu8juD3EGkpUUhqzjswmwazxbTXEN5SO5DAxJuPWpE5B_QudpXuZis9wT4TIdKLLEwdjv1WVXUtlM9jhBQ9BFWsCe-uyteLIxSxuvMQ/s3968/20221013_054151.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrz8zr7VAqZ173ALdTc_NONkuZHKlA0tT-Z95jsksGFvhZ_xXIy8V14Ak39QHOtq7jqZjNGx7Y4umugOk1cSHBquvM9gaIiDyQqyS99uWvy_jiuhzoxaclWSOef0ng4_4Qz_3dwh-Ps_FEliyOTQZVMoXFEv7U5J4gQfA0Wkw0wcsjqp-CPeyIUiuccg/s4032/20221013_093044.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkOd9pexHiEIeRlhS1aTxQnkiRdAjjb3uVltmc1efxGnd47CGXcZc9vAdBM7lUawgraTZNxVlceSVO6FSGG1TcWGyGjhZf32T2t7BHcVU8GtyNXOhRMVkLyrlHuybgRVze5XYbTmzcdSaD7yM6_EOhZqbx3pEXXwhMTWFYoixhL3AI2FNcCdZNfQQyeQ/s3968/20221014_072044.jpg
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En dan maar opnieuw wat stapjes zetten. We moeten naar 

een andere terminal en dus ver lopen en ook nog in een 

treintje. Geen tijd om te shoppen, en gelijk door naar de 

gate. Een kwartiertje wachten en dan weer verder. Stapje 

voor stapje door opnieuw een security, dit keer bleek ik lood 

in de schoenen te hebben. Nadat ik de schoenen had 

uitgetrokken mocht ik gelukkig verder. En nu nog een 

vluchtje van Singapore naar Surabaya (2,5 uur). Onderweg 

nog een ontbijtje scoren en ondertussen zijn we overgegaan 

van de donderdag naar de vrijdag. Zonder noemenswaardige nacht.  

 

Na het uitstappen eerst een check op vaccinatie. 

Zonder scan wordt mijn QR code gelezen, bijzonder 

....! Ik mag verder, dus het zal wel goed zijn. Ik 

krijg een groen briefje en dat lijkt me een prima 

kleur. Op het vliegveld moeten we nog even een 

visa-on-arrival regelen. Vooral betalen, de kosten 

bedragen een half miljoen rupies (500,000,=). 1 

rupie (IDR) is euro 0,00, Dus gratis visum. Nee, IDR 

500.000 is 37 euro. En de 3 euro terug levert me de 

eerste 56.000 rupie op. Ik mag verder en de koffers 

staan al klaar bij de band. 

 

In de vertrekhal krijgen we een warm welkom 

(Selamat Datang) van de congregatie uit Malang. Nog 

even wat stappen zetten naar de auto, koffers inladen 

en een ritje van 2 uur van Surabaya naar Malang. We 

logeren in ' St. Willebrordus'  aan de Jalan Bridjen 

Slamet Riyadi 58. Een prachtig gebouw met een 

mooie binnentuin. En een prima kamer met alles wat 

nodig is. Bij aankomst stond het bier klaar en om in 

het ritme te komen hebben we ook geluncht. Nu 

bijkomen van de jetlag en het ritme in de lokale 

tijdzone overnemen.  

 

En mogelijk ben je benieuwd met wie ik op reis ben. 

Vanuit de fraters van Utrecht zijn dit Wilfred van der 

Poll (Overste religieushuis Nederland), Leo 

Ruitenberg (werkgroep toekomst fraterhuis 

Nederland), Anneke Wateler (accountmanager 

betaalkantoor) en haar echtgenoot Chris. Oftewel een 

gezellig gezelschap van 5 personen. En de eerste 

stappen voor een succesvolle reis zijn vandaag in een 

tweedaagse gezet. Op naar de volgende.  

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD2JGxs_y9ONkSr_3DOQmEC81JVmp6oCRcslEXVKe0060JzyrlsM3vNdcrVPMtPoTwcshufwCHx3MLcu1TJRY1AsZwYw_1xrkU9qIvkLxhKuIE1kxaDn_kQKdS_fvgcfStFnBplHz3uJtwjWt_nUmg3uAUBNriUoSW12IahPYXkh-CH-WMC_iq67rMsQ/s4032/20221014_070224.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHU92KPM-wJdcKgGPQiPchgbFLKcLJkBW5fFszO_ZZFVTlioALtdoTE1rKl38-gM3PW1DvVn4lDvqvY5BW1fxSN5DnmSxnQfBctT6lh7jtT5mFoVwgJstuqULb9ThwIRIVYdbwlkAGS6hwRwM-2JF6_50l3oJQ0fp7VyVCjjae2anPalWZwomGVFYE-g/s4032/20221014_104555.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2T9B11FtVhXCZM347_dQwCeVcJh8lcm6nFKOhfb2ETTnhJ3HsmQpFuqGLuyOl1Z1D_xQQ48oXsj8JtrXgELRuKTL_5NNv1FSYdwJE0DdvCJKkD9lagzkJsZnVDh36Xdz3q0Qz20L7oFck8hL5emDHpKK5hvv3DxM2RXsI8Cu1yNp3rJBvgtvj_1Khuw/s4032/20221014_141700.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWyFEOTfsxwrJ0YfvbF9xfxBG1lpnGSwBa8NR9MtIi6NEhAhwZiS3247pkxXfVk5w0YqQv5V9zN3EtnZHeAGarb_dvzoVEffzB5oMp2_v3lWy4ry7gC4znSxurABgPNjFn5PcRGqz8zPJifkTvmIG-eBtxvr8ZgzFjah4gtWRImkG8K9-FFzTBvcHpCA/s4608/20221014_141715.jpg
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zaterdag 15 oktober 2022 

Een nieuw internaat van de fraters 
Vandaag wordt het een bijzondere dag. Om 10.00 uur is de inwijding 

van een nieuw internaat in Surabaya. Een internaat voor kinderen die 

een middelbare schoolopleiding volgen op een school die 

geëxploiteerd wordt door de fraters, oftewel de Congregatie van de 

fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (Fraters van 

Utrecht). En wij zijn als bijzondere gasten zeer welkom. Het belooft 

een mooie en tegelijk intensieve dag te worden. 

En vandaag wordt ook goed zichtbaar dat de fratergemeenschap in 

Indonesië een actieve gemeenschap is met ook regelmatig nieuwe 

instroom.   

De dag begint vroeg. Rond 4.00 uur komt een stem de kamer 

binnen. Het blijkt van de luidspreker te komen van de lokale 

moskee. Ik begrijp later dat het de oproep tot gebed is. Ik 

laat het maar langs me heengaan, draai me om en slaap nog 

een eindje door. Want pas om 5.45 uur is het mijn tijd om op 

te staan. Om 6.15 uur word ik verwacht bij het ontbijt en om 

7.00 uur vertrekken we. We moeten terug naar Surabaya 

waar het nieuwe internaat is. Een prachtige tocht door 

rijstvelden, suikerrietvelden, bananenplantages en vooral 

veel groen. Ook gaat de autorit door Malang en Surabaya. Dit is stedelijk gebied en dus is 

het er druk, veel verkeer en vooral lange rijen in het verkeer. Ook op zaterdagochtend en 

ook op zaterdagmiddag. Waarschijnlijk altijd! 

Na 2 uur reizen komen we aan in Surabaya. Het blijkt een 

grote locatie van de fraters te zijn. Er is een verblijfsgebied 

waar fraters wonen, er zijn onderwijsruimtes en er is een 

internaat. En er zijn veel fraters. De fratergemeenschap in 

Surabaya is een hele levende gemeenschap en we worden 

hartelijk begroet. Uiteraard zijn er voor frater Leo en frater 

Wilfred tal van bekenden, de ontmoeting na een periode met 

COVID is goed. Eindelijk is er weer ruimte voor gewone 

ontmoetingen en ook feestjes zoals een opening. Voor mij is 

het wel opvallend dat er nog veel mondkapjes gebruikt worden. Het blijkt dat het Russische 

vaccin wordt gebruikt en veel mensen vertrouwen deze niet. Mogelijk is de vaccinatiegraad 

laag?  

De inwijding is een heel ritueel met een hele kerkdienst (mis). Er 

zijn enkele geestelijken van lokale gemeenschappen gevraagd 

dit te verzorgen (fraters zijn namelijk geen priesters) en er is 

een liturgie voor de inwijding. Er is een jeugdkoortje en ook de 

eucharistie wordt als een belangrijk moment samen gevierd. Het 

inwijdingsritueel bestaat uit het sprenkelen van wijwater in de 

diverse bouwlagen van het gebouw. Er volgt een handtekening 

op een plakkaat en met het uitrollen van een doek wordt de 

opening bezegeld. Ook krijgen wij als bijzondere gasten nog een mooie sjaal aan het einde 

van de dienst. We worden gezien als een soort VIP's. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ8rqIFq_CR4sAqddamkCBq4WThnbWYdMV_C5DrbfJfSIlZYOq4oPXLaEu0uLUOD6jtoxGiM_BNNlDntBC73C-TcaxJCV1MRjyqEz5rNS-MQUrKwnp3moN8PK_dNq2WzdfPEhocGxyvwMjNEtWqWSIfh2WKc40503CfO9BfetD8BTza0PPchyY7x-m4g/s4032/20221015_165157.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg99tSKgn4ahqNmW1kbnpF_TBlsYe4dyx5WN5uOdmoJPzyig7Q_vJCR_BeYaOsSqoM-mSBngLs4GnoaVBz0xYFlII6cv5b7J_e60xtkYtEF0d_uav83wmdg3ZjFNePIz_ITcqdjxdR61PQl1zZOd4Pd1B6YAOX-hmrChjKB353823fTCVYCBdxXCrFrlA/s4032/20221015_095341.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMdFE_MUaQArRkttbcDiQELEqNuO7El9lkFQjEkT1ni4Hb7SOZathygaHyFEDrcFfLsQz6PL_nCfJu4Md6JITwpJrJ_jyQpPnY5e5UbwLrT7qGCXxchbwk8gXEVvXxwzkGCL74CnlEzP-E9qyF0wTvgaBaT8LKox7TwVxQU0Fcnz7DkkcPnC8F0xfWdQ/s4032/20221015_113616.jpg
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Bovenstaand de opname van de hele inzegening. Bij 1.22.50 krijg ik een speciale groet en 

behandeling. En mocht je de hele dienst willen volgen dan adviseur ik je automatisch 

vertalen met ondertiteling aan te zetten. Dan is de sessie redelijk goed te volgen.  

Na afloop is er een gezamelijke en zeer goed verzorgde maaltijd. Heerlijk eten en veel keus. 

Er zijn heel veel verschillende gasten en wat mij vooral opvalt is de gezelligheid en de sfeer. 

Anders dan in Nederland zijn hier in Indonesië jonge fraters en ook de zusters van 

Amersfoort zijn vertegenwoordigd. Er zijn jonge mensen van het koortje en er is positieve 

energie. Dit merk en voel je aan alles. Er is muziek, er wordt gedanst en gelachen. Prachtig.  

Ook het nieuwe gebouw is prachtig. Hoewel het nog niet helemaal af is (de lift mist nog) is 

wel zichtbaar dat het een mooi internaat is en wordt. Een mooie plek voor jongeren om 

samen te leven en onderwijs te krijgen. Ik begrijp dat er zowel een primary school als een 

middelbare school is. Het internaat is uiteraard alleen voor de oudere jeugd.  Alleen al op de 

basisschool zitten ruim 350 kinderen. De fraters leveren hiermee een belangrijke bijdrage 

aan het onderwijs van de jeugd. 

zondag 16 oktober 2022 

Op bezoek bij een communiteit 
Het is zondag en we gaan naar de kerk. Al vroeg in de 

ochtend om half acht start de kerkdienst. Het is 10 

minuten lopen, dus voor ons niet ver. Een korte 

wandeling en het is nog rustig op straat als ik vertrek. 

Maar hoe dichter ik bij de kerk kom, hoe drukker het 

wordt. En bij de kerk (Katedral Santa Maria Bunda 

Karmel) is het heel druk. De weg is afgesloten en de 

kerk loopt snel vol. Het is een neogotische kerk uit 1934, 

dus nog gebouwd in de tijd dat de Nederlanders volop 

aanwezig waren. Bij de entree van de kerk wordt je 

lichaamstemperatuur gemeten, 36,5 graden, en daarmee mag ik naar binnen. Helemaal 

achterin is nog een plekje voor ons. Het is druk en vol in de kerk. Honderden mensen, jong 

en oud, komen samen om de eucharistie te vieren. 

 

De dienst is herkenbaar maar grotendeels niet begrijpelijk voor 

mij. Eigenlijk heb ik nauwelijks een woord verstaan. Hoewel 

....., enkele bekende namen zoals Jezus, Christus, Maria 

kwamen wel door. Maar de samenhang... Ook was helder dat 

uit de bijbel gelezen werd, het woord van God werd ook 

daarwerkelijk getoond. Na afloop toch maar eens aan frater Leo 

en Wilfred gevraagd waar de preek over ging? Het was best een 

lang betoog en ik was benieuwd. Helaas bleek de man te snel 

gesproken te hebben en was het ook hen niet duidelijk geworden wat er gezegd was. 

Hoewel ik toch het idee heb dat zij redelijk Indonesisch kunnen spreken. De korte 

samenvatting was : God is liefde. Dus daar hebben we het vandaag maar mee gedaan. Vast 

dat de kerk in Malang is gestart door blanke Nederlanders. En vandaag is de kerk er nog wel 

maar de Nederlanders niet meer. Prachtig om te zien dat deze helemaal is overgenomen 

door de lokale mensen en dat het een actieve gemeenschap is. Het evangelie komt zo 

verder.  

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNL6SDH1uccN7FcZ6MR-qiWandX_MTGfWazUepmwLP_da5GQ5ekgOv-nlR7vDI85Uv0BMkpvNUYG-qklhidWqD6ky4xoMMOaBEkGrEDG8cbMk4JFCGVdf90Qkzoc0NDBHcUBmDGO8740oWhMwVdFkgCNM6hY-0BU0STYkK10cHd1uMNQYBJzgsaVA94Q/s4032/20221016_071215.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLgskPBF8A15qLGqeIUwtYO_WenGTlgb8UdlqOUoKM17dMLaZ6EjoRaRZflLU2RZkdmo8l66_Em0b7j83HUTHuFuk7ByNWEVI8BWcFWsUAJVqEk67NFfcVyLJz1eQEhD65wLA6JtOwWPXvtXELgL2EZxr6VHrzr1NZV_jNrgHV1RtPWicmi-b9QF_ucw/s4032/20221016_084531.jpg
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Uiteraard zijn we na de kerk na het café gegaan. En 

voor Nederlanders in Malang is Toko Oen dan een 

beroemde plek. Een plek waar de tijd stilgestaan 

heeft. Oftewel een leuk restaurantje waar sinds 1930 

nauwelijks aanpassingen aan zijn gedaan. Het is een 

soort openluchtmuseum in het echt. Een heerlijk 

bakkie koffie met een taartje. Alleen de prijzen zijn 

wel iets anders geworden. Uiteindelijk zijn we meer 

dan 1 miljoen rupies kwijt. Wie had dat in 1930 

kunnen verwachten? 

 

Ons volgende doel is het bezoek aan een 

communiteit van de fraters in Malang (Greorgius). 

Hier leeft een groepje fraters samen op een vrij 

groot terrein. Ook is hier de algemene leiding en 

administratie van alle scholen die in Indonesie zijn 

opgericht samengebracht. En opnieuw worden we 

heel hartelijk ontvangen en daarna rondgeleid door 

het complex. Mooie voorzieningen en netjes 

onderhouden. We verbazen ons nog wel wat over de 

werkzaamheden en arbeidsomstandigheden op de 

kantoren. Nog veel papier en weinig digitaal. Geen 

arbo meubilair, maar wel een hele mooie plek om te 

werken. Het auditorium wordt opgeknapt en wordt gebruikt voor grotere overleggen. 

Waarschijnlijk wordt hier in 2024 het kapitel (algemene vergadering) van de fraters van 

Utrecht gehouden.  

 

De ontmoeting wordt afgesloten met een drankje en een 

uitgebreide maaltijd. Samen eten is toch een gezellige 

activiteit, ook als je elkaars taal gebrekkig spreekt. Ik 

probeer bij een jonge frater te weten te komen waarom 

hij ingetreden is. Helaas is de taalbarriere te groot en lukt 

het niet om de vraag die ik heb duidelijk te maken. Een 

grote glimlach van hem maakt duidelijjk dat hij het naar 

zijn zin heeft. Maar waarom? Misschien is het ook gewoon 

een kwestie van gehoorzaam volgen en doen? Wat wel 

opvalt is dat overal de visie en missie van de fraters 

helder wordt gemaakt. Op het kantoor hangen posters en ook de wervingscampagne keert 

in de aanpak terug op de uitgangspunten. Mooi item! En ondertussen begrijp ik ook dat de 

instroom van nieuwe fraters toch stagneert en lager is dan eerdere jaren. Een mooi 

onderwerp om over na te denken. 

Na de lunch is het tijd om rustig aan te doen. Een goed moment voor een siesta, een boekje 

lezen of een weblog schrijven. En het weer hier? Ik denk 25 graden met wat bewolking. 

Oftewel heerlijk (niet te warm) tropisch weer. Goed te doen!  
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naandag 17 oktober 2022 

Aan het werk 
Ruim 85% van de Indonesische inwoners is moslim. Daarom is het te begrijpen dat je op 

veel plaatsen 3x per dag de oproep tot gebed hoort. Een oproep die luid en duidelijk te 

horen is, zelfs als je nog slaapt. Zo rond 4.00 uur in de ochtend wordt beschouwd als het 

moment  om de oproep te doen. Na 3 dagen ben ik er een beetje aan gewend en mis ik zelfs 

de oproep. Mjn wekker die om 6.45 uur afloopt is het moment voor mij wanneer ik besef dat 

er een nieuwe dag begonnen is. Een dag waarop gewerkt gaat worden.  

 

Vandaag is er overleg met het algemeen bestuur van de 

fraters. Het algemeen bestuur bestaat uit allemaal 

Indonesische mensen en dus wordt de voertaal van het 

overleg Indonesisch. Er is een tolk geregeld die er voor zorgt 

dat er getolkt wordt. Het blijkt een voormalige Nederlander 

die hier al bijna 50 jaar woont en zelfs genationaliseerd is. 

Hij moet weer even wennen aan het Nederlands omdat hij dit 

weinig spreekt. Maar al snel gaat dit goed. 

 

Het overleg begint met een kennismaking. Het is erg fijn om 

meer te weten over de leden van het algemeen bestuur, de 

algemeen secrataris en econoom. Ik leer dat ze van 

verschillende gebieden (Java, Sumatra, Flores en Borneo) 

afkomstig zijn. Ook wordt mij duidelijk dat er een roulatie 

schema is waarmee veel fraters een brede inzet in de 

gemeenschap hadden en hebben. En uiteraard is ook ruimte 

en belangstelling voor de werkzaamheden en taken die ik 

doe. Mooi om zo verder kennis te maken. En een fysieke 

ontmoeting (met tolk) heeft, mijn inziens, echt meerwaarde boven een digitale ontmoeting. 

Vandaag is er een toelichting op de onderwerpen die de komende dagen aan de orde komen. 

Het is belangrijk om zorgvuldig de bespreekpunten in te brengen en daarmee de ruimte voor 

het gesprek hierover te openen. Mooi om te zien en te horen hoe dit werkt. Vervolgens 

geven we een toelichting over de situatie en de huidige omstandigheden in De Bilt. We 

gebruiken hiervoor twee films die zoon Bob en ik hebben gemaakt. Ook is er een powerpoint 

met een plaatje van iedere frater in Nederland die nog leeft. Zo leer ik steeds meer over het 

leven van de fraters. Met dit overleg en de toelichting wordt daarmee de basis gelegd voor 

het gesprek voor de komende dagen.  

 

In de middag heb ik Malang verder verkend. Een wandeling door de stad 

met een bezoek aan een geldautomaat, stadhuis, station en verdere 

verkenning van de stad. Dankzij de geldautomaat ben ik nu miljonair. Het 

is me gelukt om 1.500.000 rupies uit de muur te halen en het waren 30 

biljetten van 50.000 rupies. Wat een financiele rijkdom. Toen ik echter op 

mijn bankafschrift keek, bleek het slechts om € 100,= te gaan. Toch wel 

een beetje een tegenvaller? Of juist meevaller?  

De wandeltocht zelf was ook een ervaring. Of misschien kan ik het beter een avontuur 

noemen. Er zijn nauwelijks trottoirs en het verkeer is heel druk. Vooral gemotoriseerd 
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verkeer dat bestaat uit auto's, busjes, brommers, scooters, etc. En het raast achter elkaar 

door. Er zijn weinig verkeerslichten en zeker geen zebrapaden. Het is dus een avontuur om 

de overkant van de straat te bereiken. Er is weinig gastvrijheid om elkaar de ruimte te 

geven (omdat deze er nauwelijks is). Dus het was even wennen. Maar het is gelukt om het 

stadhuis, het  treinstation en enkele monumenten te bekijken.  

 

Het monument voor het treinstation gaat over de strijd in de 

periode 1945 - 1949. Een strijd waarvoor ik belangstelling 

heb, ook omdat mijn vader als dienstplichtig militair op Zuid 

Sumatra is geweest. Het monument in Malang is een 

vrijheidsherinnering vanuit het Indonesisch perspectief. Het 

blijkt lastig om in gesprekken met lokale inwoners over dit 

onderwerp te spreken. Langzamerhand ontstaat bij mij het 

idee dat er voor deze periode in Indonesië weinig 

belangstelling is. Vanuit het perspectief dat de mensen willen werken aan de opbouw van 

het land en de toekomst is er minder aandacht voor de historie. Er wordt vooral vooruit 

gekeken. Mogelijk heeft dit onderwerp in Nederland veel meer de aandacht dan hier? En is 

de omgang daarmee eerder een punt in Nederland dan in Indonesië 

 

dinsdag 18 oktober 2022 

De toekomst 
Een herinnering is een ervaring van het verleden. Oftewel 

gisteren heeft betekenis als er ook een vandaag en mogelijk 

ook een morgen is. Wat wordt in de toekomst mijn 

herinnering aan vandaag. Door het vast te leggen in deze 

weblog wordt het voor mij wat gemakkelijker om de 

herinnering op slaan in mijn geheugen en kan ik het zelf 

terugzoeken. Hier heb ik dus ook wat aan in de toekomst.  

 

In de ochtend zijn we met de fraters en het algemeen 

bestuur in gesprek over het vastleggen van het verleden in 

de financiële cijfers. Hiermee komt de structuur van de 

fraters van Utrecht aan de orde, maar ook leren we dat 

intercultureel communiceren best ingewikkeld is. Wat 

eenvoudige bespreekzaken lijken blijken, zeker als er ook 

nog een tolk nodig is, lastig te verduidelijken. Maar 

uiteindelijk komen we op een goed spoor en zijn we ook 

volop in gesprek over de toekomst. Het gaat dan over de 

plannen voor de festiviteiten van het 150 jarig bestaan (volgend jaar), de verdere afbouw 

van de aanwezigheid in Nederland (hoe moet de deur dicht en wie beheert het archief) en de 

handelswijze met het opgebouwde vermogen. Mooie onderwerpen om samen te bespreken 

en er komt veel verduidelijking. Daarmee wordt ook de verwachte toekomst gedeeld.  
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Onze tolk, Wim Peters, is betrokken bij het Seminari 

Montfort Pondok Kebijaksanaan en hij nodigt ons uit voor 

een bezoek op zijn locatie in Malang. De Montfort missionaris 

is een congregatie die gesticht is door Louis-Marie Grignion 

de Montfort. De uitnodiging om langs te gaan nemen we 

graag aan en een auto is snel geregeld. Op het prachtig 

gelegen terrein aan de rand van Malang krijgen we een 

rondleiding en een toelichting op het werk dat daar gedaan 

wordt. Het blijkt een opleidingsfaciliteit voor (theologie) 

studenten die in een soort internaat verblijven. Hoewel de gebouwen slechts 20 jaar oud 

zijn, consteer ik toch wel wat achterstallig onderhoud. Voor ons lijkt het net of er toch nog 

wat achterstand is. De levensomstandigheden zijn wel wat anders dan op de locaties die ik 

tot op heden van de fraters van Utrecht heb gezien. Maar de betrokkenheid van Wim is 

groot en we krijgen een goede duiding wat er gedaan wordt. En leren we ook dat de 

financien voor deze groep lastiger te verkrijgen zijn. Ook krijgen we een rondleiding en werd 

mij duidelijk dat de Maria devotie voor deze groep van groot belang is. In de tuin is hiervoor 

een beeldende inrichting gemaakt en zelfs een grote Maria. 

 

Op de terugweg in Malang leren we heel goed hoe het 

verkeer in Malang werkt. Het is een stad met 800.000 

mensen waar de infrastructuur niet is meegegroeid. Lang 

rijen auto's en scooters op smalle wegen. En vooral het 

doordrukken van je voertuig is nodig om een stapje verder te 

komen. Zorg dat je aansluiting hebt op je voorganger en laat 

vooral niet teveel ruimte voor anderen. Anders sta je er 's 

avonds nog. En toch heb ik inmiddels ook geleerd hoe je een 

weg kan oversteken. Als er even iets minder verkeer is moet 

je je hand opsteken en de weg overlopen. Een opgestoken hand geeft je net voldoende 

ruimte om net niet overreden te worden. En zo kun je de overkant halen. En daarmee kun je 

verder met je toekomst.  

 

woensdag 19 oktober 2022 

De situatie in De Bilt versus Indonesië 
Inmiddels is het de 3e dag van de bespreking met het AB. 

Vandaag staan de gemaakte overeenkomsten met de nieuwe 

eigenaar van de gebouwen en de servicepartner op het 

programma. Ik krijg ruim de tijd om een ingewikkelde 

materie duidelijk te maken. Een schema waarin een 

mantelovereenkomst met 4 onderliggende overeenkomsten 

tussen verschillende bv's en religieuse identiteiten duidelijk 

wordt gemaakt. Omdat al eerder wat zaken in de ' 

week'  waren gelegd lukt dit goed. Daarna bespreken we de 

huidige situatie en ervaringen bij de fraters in De Bilt. Een situatie waarin in ruim 2,5 jaar 

het aantal fraters is teruggelopen van 24 naar 11 personen. Uiteraard allemaal door 

overlijden. De vrijkomende kamers zijn opnieuw bemenst, vanuit andere congregaties en 

burgers. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Louis-Marie_Grignion_de_Montfort
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Louis-Marie_Grignion_de_Montfort
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Allemaal mensen die passen bij de leefgemeenschap zoals deze wordt voorgegeven op de 

locatie Schorteldoeksesteeg in De Bilt. Ook het scenario voor de komende jaren komt aan de 

orde.  Als gevolg van overlijden zal het aantal fraters op vrij korte termijn onder de 10 

komen en statitisch gezien gaat het daarna nog snel, hoewel mogelijk de langstlevende nog 

even hier op aarde is. Wat nieuwe afspraken over de laatste periode in Nederland moeten 

nog gemaakt worden. 

 

Na het gesprek over de fraters in Nederland is het de beurt 

aan onze indonesische fraters. We worden met een presentatie 

meegenomen in de belangrijkste punten die aan de orde zijn. 

Er is nog steeds jaarlijks instroom van fraters maar de 

aantallen lopen terug. De belangstelling om een fraters-leven 

te leiden neemt ook in Indonesië af. Er zijn 21 scholen die 

gerunt worden en de helft hiervan heeft een kostendekkende 

exploitatie. De andere helft komt jaarlijks financiële middelen 

tekort. Het systeem met staatsscholen die gratis zijn is een concurrent voor ouders met 

minder geld. Ook blijkt het lastig om de fraters voldoende te scholen om aan de wettelijke 

eisen te voldoen. We constateren daarmee dat er veel uitdagingen zijn. En mogelijk zijn de 

ervaringen van de afbouw in Nederland  waardevol. Zou er ook in Indonesië  een 

afbouwscenario gaan komen? 

 

In de middag bezoeken we een locatie van de fraters in Malang. 

Celaket is de naam van de plek. Op deze plek is een 

leefgemeenschap van de fraters en zijn (veel) onderwijs 

faciliteiten. Een gebouw uit 1928 herbergt vele mensen en we 

hebben mooie ontmoetingen. Ze hebben geregeld dat twee 

middelbare scholieren ons een rondleiding en toelichting geven. 

Daarmee kunnen zij Engels in de praktijk oefenen. Erg leuk. En ondertussen kan ik deze 

scholieren nog wat leren over google-translate (live via de camera) en zijn ze verbaasd dat 

ik ook op facebook en instagram gewoon meedoen. Ik probeer te achterhalen waarom deze 

leerlingen op deze school zitten en het antwoord is dat zij christelijk zijn (niet katholiek), en 

er fijne leraren en gezellige klasgenoten zijn. Gelukkig krijg ik antwoorden vanuit het belang 

van sfeer en cultuur!  

 

Ons diner vanavond is met de fraters van de locatie Celaket. 

Een mooi groepje woont daar, het zijn bijna 20 fraters. 

Tijdens het eten wil ik meer te weten komen waarom de 

mensen in deze tijd ervoor kiezen om frater te worden. Het 

antwoord blijkt lastig en is voor velen slechts te 

beantwoorden met een (gemeende) glimlach. Een enkele 

keer wordt aangegeven dat ze bewust voor de visie/missie 

hebben gekozen maar overtuigend is het niet voor mij. Dit 

lijkt een ingestudeerd antwoord. Een spelletje schaak blijkt 

ook te lukken. Ik mag tegen de sterkste speler spelen en dat is best lastig. Ik verlies 1x 

(net) en een remise. Niet slecht volgens mij, of misschien zelfs best goed!   
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donderdag 20 oktober 2022 

Heen en weer naar Kediri 
Vandaag staat een bezoek aan de stadsgemeente Kediri op 

het programma. Deze plaats ligt op 80 km vanaf Malang 

(waar we momenteel verblijven) en we gaan een locatie 

van de fraters bezoeken die daar in 1939 is geopend. 

Kediri is een stad met circa 250.000 inwoners en het ligt 

aan de voet van de vulkaan Wilis. Waarschijnlijk was hier 

in de 17e eeuw voor het laatst een uitbarsting, dus het zal 

wel veilig zijn. Of juist niet. De rit naar Kediri is prachtig. 

Vanuit het drukke Malang stijgen we de bergen in en is er 

prachtige natuur met heel veel groen. Rijstvelden, 

suikervelden en ook heel veel groenten. De rit van 80 km kost wel 2 uur reistijd. 

 

Rond 9.30 uur komen we aan de op de locatie van de fraters 

in Kediri. Hier is een fraterhuis (leefgemeenschap), een 

basisschool en een middelbare school. Zoals overal worden 

we ook hier allerhartelijkst ontvangen en starten we met 

koffie en een taartje. De cafeïne doet met goed en ook het 

taartje is lekker. Overal waar we komen zijn veel te veel 

taartjes. Ze willen blijkbaar zeker stellen dat er voor iedereen 

genoeg is. Maar 3 of 4 taartjes per persoon is echt teveel 

voor ons. Of is ons bezoek een legitieme reden om fors in te kopen en daarna nog een tijdje 

te genieten van al het lekkers dat overblijft? 

 

De rondleiding op de scholen is erg leuk. Vooral de 

kinderen vinden onze komst erg leuk en willen samen 

met ons op de foto. Ook willen ze ons allemaal 

(ondanks Covid) een hand geven. We lijken wel een 

koninklijk gezelschap! In de klas leren we dat er geen 

privacy is.  

 

Op de wand hangt de lijst van alle leerlingen die in de klas 

zitten, de namen, leeftijden, identiteit, de prestaties etc. 

Gewoon zichtbaar voor iedereen die binnenkomt. Ook de 

lerarenkamer heeft iets gelijksoortigs. Wie werkt er, in welke 

functie en alleen het loon is niet openbaar zichtbaar. Ook alle 

regels voor ouders, kinderen en personeel zijn opgehangen. 

Wat mij aanspreekt is dat de missie/visie overal hangt. En 

daarmee doorleeft is. En in de schoolregels is de eerste regel 

voor de docent om vanuit zijn eigen identiteit te leven en het 

voorbeeld te geven. Mooi dat deze prestatie-eis als eerste genoemd is.  

Het toilet is een mooie belevenis. Dit keer geen stortbak en toch wel een watercloset. 

Gewoon op spierkracht met een mandi. In de film maak ik duidelijk wat ik bedoel.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=76YTnQ4PQ9k&t=416s
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi64SzqW3u_RhVhBXWgg9hbdI64d7aZJ3MaoZb6YlF-UVCNz_L16w3e250er_0iz00232S8HPfy8gwb_382S7mnGcj-HC9sAeDS2TaJ8t54mKH7AhuEjmoqBsLvKgwt0uFK-xLVmNgBHGcK3AOt6Bz-xLv98gf3QGSqqS_p-euL8dWxxDpQ6z7-mluaFQ/s4032/20221020_081751.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvQaC7uyYVNefDywO_cT958sLVHCE4Fpjm-GgtelGDBlA7H5x3gxQbeMS48Qw9C4mzlG4sNxm5dlL_FwYVsZrwk8ri8FC5CaGLxTBRhbgeb4lak9uo9_klo9bNetffwmmrPhBj41PCmr1Q5Y_okgi0sxFvWH-1gMpGHetVeHM6-xD6_h2M_jj8PILUMA/s4032/20221020_100459.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsiCXq54-WsC2DbpMoQKuf5mdhSjxptMNaZlAqkaKzbF176fbBcQzNqTMt64VqU0iGy-Blvh3pzOh-PtWC7drFM8KTaNAwOGcvCmd-W4rNlPMr8uQFaEA4nJuejrPA23c_bBbh3ozi27KxWA-fc4mLNmewdtp6bTv0mckPErA3Z9gTur6WvW1D0mLq1g/s3968/20221020_103812.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj26Zeyv_KfjGdRBnJBu2ts-Zy7_djlXuTalVnCxAFpryCxd7PLqmwm_AGfFnUbCSXA4jFErgdhLVbjdzx4ih6VDZqxHv0zPJvbh7HESnIYCXP3FlmAkG7AEi1kFNLYm1ScdTwfkW971fwoL2QgOljmXuT0l7l1-pRojCq6tpWTGcOpL8lQqSbxfT5sAw/s4032/20221020_104808.jpg
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Na de uitgebreide lunch is het tijd om verder te gaan. Op 

de terugweg rijden we een iets andere route, waardoor we 

het graf van Soekarno in Blitar kunnen bezoeken. Een 

goed uitstapje onderweg naar de stichter van het 

onafhankelijke Indonesië . Een echte visionair die ook een 

verhaal (filosofische grondslag) voor Indonesië  heeft 

gemaakt. Het is de Pancasila en er zijn 5 grondbeginselen. 

Mooi gedachten, goed en zeer geschikt om een natie op te bouwen.  

 

Op het laatste stuk naar onze verblijfslocatie in Malang eindigen we ergens in de goot. Een 

grote plas water bleek dieper dan verwacht en de voorband raakte lek. Met wat plaatselijke 

hulp en inzet van het reservewiel konden we weer rijden. Een rit van bijna 5 uur over 

waarschijnlijk 100 km, dus de tocht naar huis was toch wat langer dan verwacht. Precies op 

tijd voor het avondeten kwamen we terug. Gelukkig was het nog niet koud geworden.   

 

vrijdag 21 oktober 2022 

Het verst van huis 
Vandaag een record, nog nooit ben ik zover van 

huis geweest. We gaan vliegen van Surabaya (Java) 

naar Kupang (West Timor). Een vluchtje van ruim 

1,5 uur en daarnaast een extra tijdzone. Dus het 

tijdsverschil met Nederland is inmiddels 6 uur 

geworden. En de afstand van Kupang tot Nederland 

is 12.820 km. Zover van huis ben ik nog nooit 

geweest. Alleen de Timorzee zou ik nog moeten 

oversteken om in Australië te komen. Ik ben daarmee wel door de Wallacelijn gereist en ben 

feitelijk daarmee in de Zoogegrafische regio Oceanië (Australië), 

 

We reizen met Lion Air, de Indonesische 

luchtvaartmaatschappij. Het toestel is een 737-800 en 

daarmee een toestel met betere vliegvaardigheden dan de 

737-900 die lange tijd aan de grond heeft gestaan. Het 

schijnt overigens dat de computerproblemen bij dit toestel 

inmiddels wel opgelost zijn. Zoals altijd stuur ik nog even een 

appje naar Betty dat ik in het toestel zit. Een mogelijk 

merkwaardige gewoonte waarmee ze altijd zeker weet dat ik 

ingestapt ben. En er is nog nooit een toestel boven gebleven! 

Op Timor komen we aan op het regionale vliegveld van Kuplan (hoofdstad van Timor). Er is 

een landings/startbaan en er wordt hard geremd. De baan heeft een beperkte lengte, maar 

ruim voldoende om op tijd tot stilstand te komen. Op de landingsbaan draaien en naar 1 van 

de 2 slurven om uit te stappen. En zoals gebruikelijk worden we ook nu gastvrij ontvangen 

en worden we in twee auto's meegenomen naar het huis van de fraters. Een autoritje van 

slecht een kwartiertje.  

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wallacelijn
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtfYJFbLUrLCmVKHozgLsuRfCChCp-pMYbjiLjDCmasQ_6ni28tO0Hg2okl2sjZZ4vZ2K7RVPEtQ5RhsJyPIevXwNPyAjkDASoYaljoZxLX10lauIu8XqCSy7nVcNa6YESHlgLq6eaux9MbBaYZAHeoYgsaZ5D1lvZ2tcdqe7vpcuDWtqMfGJUfftoUw/s3968/20221020_153844.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt6tl7dEMDMLrwerYmRIAoDjh73QasC3940i98gFCOKOVjzekDbQO23Zc_K_sEuWAs2KQ2r4nSP-DWk-lT4snlCTcEa6eK6l4BVxfbTGadinKKcvh2t1JYvk4jIif0wpQmKPFnJjeaD9g3Ns56Y1McouhgK-v3NpEFj6b9fCHzuIJ58I5OBj8Ygq7vKw/s295/download.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj40k-ZcNHwbSXu531jv_rOttub5Z0k3CWzUx4gbaMhZKxtSLA47TLRri-hWsgJqUPg_AavyBrC4mhEq7NncxX7z-n_uXJBnsV6emF2bzwQVFqyf1aK-8v7yuP79X32Cx2pjY2YA2lEPR2OyRJ_xiohQ4cAJAbcheNUP3Old4Rv793PR5Y42OxmjnR9aw/s4032/20221021_123218.jpg
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De locatie van de fraters blijkt vooralsnog een retraite 

locatie. Het is daarmee een plek voor de leefgemeenschap (4 

bewoners) een gebouw met gastenverblijven. Daar gaan wij 

slapen en is er een mooi kamertje voor mij klaar gemaakt. 

Na een drankje krijgen we een rondleiding over het terrein. 

Het is een groot terrein en er zijn/waren ambities met vele 

gebouwen en ook diverse onderwijsvoorzieningen. Helaas is 

dat tot op heden niet gelukt en er zijn problemen om de juiste toestemmingen te krijgen. In 

1988 is de locatie gestart en tot op heden is het geen succes geworden. De bisschop geeft 

geen toestemming voor de scholen (concurrentie overwegingen) en andere 

(her)bestemmingen zijn niet haalbaar omdat er geen draagvlak en/of ideeen bij zijn.  

 

Aan het einde van de middag staat een wandeling naar het 

strand en de Timorzee op het programma. Een wandeling 

van een kwartiertje. Als blanke zijn we hier veel meer een 

bezienswaardigheid als op Java. Het gebied waar we nu 

zitten lijkt bijna vrij van toeristen en dus worden we bekeken 

en krijgen we aandacht. Het water van de Timorzee is warm, 

als ik mijn voeten in het lauwe zeewater zet komt me de 

gelijkenis met een warmbad in herinnering. Op Timor is het toch echt wat warmer dan 

eerder in Malang op Java. Ik ben benieuwd hoe dat vanacht zonder airco gaat.  

 

 

zaterdag 22 oktober 2022 

In de tropen 
Indonesië ligt in de tropen, dit is het gebied dat ligt tussen 

de keerkringen.  In algemente termen betekent het warm en 

vochtig. Met een temperatuur tussen de 25 en 30 graden en 

met een daglengte van 12 uur. En dat gedurende het hele 

jaar. En als koudste temperatuur soms wel eens 18 graden. 

Vandaag zitten we rond de 30 graden en is het gewoon 

tropisch weer. Ook vannacht was het vrij warm en er was er 

nauwelijks afkoeling. Langzamerhand begin ik er een beetje 

aan te wennen. En wat vooral de opgave is om niet harder te 

lopen (of activiteiten te ondernemen) dan de lokale bevolking. Zij kennen het klimaat en 

geven het goede voorbeeld.  

 

Na een eenvoudig ontbijt gaan we Kupang per auto (met 

airco) verkennen. Het is een stad met circa 450.000 inwoners 

en omdat er veel buiten geleefd wordt, is een groot deel van 

de woningen slechts 1 bouwlaag hoog. De meeste hogere 

gebouwen zijn kantoren, opslagruimtes of fabrieken. 

Daardoor is het een zeer uitgestrekte stad. Hoewel de stad 

heel oud is (al uit de 16 eeuw bekend bij Portugezen en later 

Nederlanders, Engelsen, Fransen, etc.) is er geen oud 

centrum. De stad is gegroeid en gegroeid, Wij rijden langs de 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6O2RFT0R3FQ17r_jQe9uioozV5Am1Ts5NLUTGX9t17oVc_VWzpAI0fM9huXPidrzEqayEvFMn6shk2os6fTxbqC8-ugD4c93871g-phH1UvVWQutyd0K9L-8tixf9BxIdq12yW6rPB6LHdw2mQiUcA7TO0KowiLw60SL026s8rRRbT9FwoPwCp6G04g/s3968/20221021_163112.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9f2oMFeXZjeydo-RLOiVNHz3r8V9L4HGHaGPUJFe_sdYnldGXnAnkfou8siVhFTEXIZ-OR3BFo0NE7A74H2Ah9-tUhbGIvpbh2lv_wEpyiHgSYhS0r1AKrGGMuYkuDqpsbdeq0RRSFfAy_2sFlS2nxTlkdfW31-RzJxOnazS8woSN5KzScWk3Grr4Jw/s3968/20221021_171754.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfyGiydgIHR0_E2718EyGAhclxAh3-h95A4CHJe1mwSzPssJZLSmnSvfvMHGS-eJVQpQv2oVp0_iPHzzgf3RUqJY5BwvixTvyHQ9r-RH5sdpY4jpUhfcMDA9YHml089UICRiwJy7MJriksEHpb7qt4c4qlIWiVE_45Cvgtw7quxUnEH3QQQWKlOmAMPg/s4608/20221022_084219.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT7rgWdO1nn8T2c8Slbi_mNld4hjWDcVC-vMzHn2agfiElBMx44J-k_hcMhAeJh4KpKGhmbb74Z-A8b1ZFoAhQDKFgYuXit84l4IhaR5TNkLtU_U_WE-RNXaWReqRXk_I7CnxHa9GX1YfKUKGQJA3z36boA7PLlfGliH6k7VlENwJcqa79G6_IdlFbWA/s4032/20221022_091042%20(1).jpg
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kust en er is een goede, vooral natuurlijke, haven en ook de nieuwbouw van de gouverneur 

is een bijzonder gebouw. Soms mag een gebouw ook status geven?  

 

Onderweg nemen we een kokosnoot als 'koffiemoment'. 

Helemaal passend bij de tropische omgeving waar we zijn. 

De noot wordt met enkele krachtige slagen van een scherp 

mes opengeslagen en het plastic rietje geeft toegang tot het 

vocht. Het verbod op plastic rietjes is hier nog niet 

doorgedrongen. Tot slot wordt de kokosnoot in tweeën 

geslagen zodat ik ook het kokos kan opeten. Heerlijk! Nog 

even lunchen en dan gaan we met het vliegtuig verder.  

 

Vanaf Timor gaat ons avontuur naar Flores. We vliegen van 

Kuplan naar Maumere en dat is met de turboprop een tochtje 

van ruim 3/4 uur. Oftewel even omhoog en dan weer naar 

beneden. Beide vliegvelden zijn ook klein, op Maumere zijn 

totaal 3 gates. Dus je kunt niet veel missen. Bij het ontladen 

van de koffer neem ik ook gelijk maar die koffer mee, scheelt 

toch werk van de arbeiders. Of doe ik dit in de tropen nu 

verkeerd. Valt best mee hoor, mijn koffertje heeft wieltjes.  

 

In Maumere wonen 85.000 inwoners en het is de hoofdstad 

van Flores. Het gebied waar we in verblijven wordt steeds 

rustiger. Na een koffiemoment in het klooster van de fraters 

gaan we naar het hotel. Nog even een duik in het zwembad 

en dan de gebruikelijke activiteiten zoals de zatermiddag 

borrel, het diner en de nazit. Heerlijk genieten van het mooie 

bezoek aan Indonesië en alle ontmoetingen die we hebben.  

 

 

 

zondag 23 oktober 2022 

Een zondagse beschouwing 
Het licht komt mijn kamer binnen en ik heb heerlijk 

geslapen. Deze reis voor het eerst met de luxe van lakens, 

een goed matras, een airco en geen moskee in de buurt. Met 

deze ingrediënten kan ik goed slapen. Een Indonesisch 

ontbijtbuffet staat klaar in het restaurant. Oftewel rijst of 

nasi? Vlees of vis? Hoewel ook een tosti tot de mogelijkheden 

behoort. Mits je van zoetigheid houdt.  

 

Het is zondag en we hebben afgesproken om naar de tweede 

dienst te gaan. Uitslapen dus. De kerkdienst begint om 8.00 uur (de eerste om 6.00 uur), 

Het is dus net wat je gewend bent. Het is lekker vol in de dienst en zelfs de weg voor de 

kerk is afgezet voor de bezoekers. We zijn de enige blanken in de dienst en de voertaal is 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi6wFj7XICO9VUuvf-CqZYghncIK7jJ6rc8BjnqKrs-61h-ifdEpe440coQaQQyTjSStHOjz6UuQHJxjlpz8Zdsvlvj7iYo0FxpOi37kzMLXux5nHICnBsPoqkiSzM_KT612CDjiUKmh9Cp3S0_IhElPSfsbjQ7pILbMo-XG4cSBbnT4YfBDxTK6uiYQ/s3968/20221022_093022.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZ5Al89coVe4SR5Ccd5PQRssv1DfbMeEtsa51ydjc6d1j3_e2Ph1271xU4E1CxPCHc175cnpbIWDTWQy8cEEaAlqIHE14rsdzoVP_8Ql3uNP3fZK3lbpRXHF6z5fBzXdWxlLTWr29odRI11oZX0AP0GrP_efEy6nh3WpPqH8bFZoFWumNgX7PzLwDUQ/s3968/20221022_135935.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixe2R1dJpt2p_Pg817TfAD23DlxTI1lh1mF89xyBtg9BafQ8sxa2_oGfdI7uAi4pA5Zh45hEGPzRDSzKpKTWuyEeJAGD4ZMFP5A1AUtq90FNLLdurAqVHCIMKVTiEScYSVey6sZBP6e8bs1NbGAHj9EcWH_2DymXMi5JPc6QsgR4ZN1ad-XjSjePCmWg/s4032/20221022_155422.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKJ7rkF-2IlvYRGrOwXqMONtY9D3d2WxVNloZTlAnar8Y6ANAA2LY393TUM5hCQbgRpjVf-kAb43cVBFrGp4yVvleMpu3BmqrhZlu1n_uduW9za5pKTykNXsnnW_Gu1A5TbSe3apOZiLkRcS6T2MkaYe-6plWURl2fCTD5IjLlglJEkm6zRYaVtdHQ5g/s4608/20221023_124550.jpg
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Indonesisch. Dus, waarschijnlijk een prima dienst maar van 

de boodschap heb ik niet zoveel begrepen. Het kinderkoor 

klonk mooi en de eucharistieviering is waarschijnlijk 

standaard en dus best wel te begrijpen. De collectezak is een 

houten box met een klein gleufje en een deksel. Om het 

papiergeld naar binnen te wurmen kun je het beste de deksel 

even liften omdat dan het geld het makkelijkst naar binnen 

kan. 

 

Na de kerkdienst nog even wat drinken met een eitje en 

daarna een rondleiding van het complex van de fraters in 

Maumere (hoofdstad Flores). Er is een grote middelbare 

school en er wordt op verschillende niveaus lesgegeven. Het 

onderwijssysteem in Indonesië wordt op bijgaande 

website verder uitgelegd. De school die we bezoeken heeft 

bijna 1.500 leerlingen en ziet er succesvol uit. Het lijkt een 

van  betere locaties van de fraters. Uiteraard gaat het wat anders dan bij ons. De 

digitalisering van het onderwijs is veel minder dan bij ons. Iedere leerkracht heeft in de 

docentenkamer een eigen bureau, liefst met veel boeken en papieren. Dan doe je het goed. 

Een flexbibele werkplek met zoveel mogelijk digitaal werken is hier niet aan de orde. En 

ondertussen is er bij de klaslokalen een apparaatje om een vingerprint te nemen. Daarmee 

kan de aanwezigheid van de leerlingen worden gecontroleerd en verwerkt. Best hip toch? Nu 

nog rechstreeks aansluiten op Magister? 

 

Ook bezoeken we het postulaat (meerjarige opleiding tot 

frater). We ontmoeten de studenten en er volgt een 

wederzijdse kennismaking. Hoewel in het middelbaar 

onderwijs 3 uur per week Engels op het programma staat 

blijkt het niet mogelijk om deze taal met elkaar te spreken. 

Omdat de docenten Engels vaak de taal ook nauwelijks 

spreekvaardig zijn, is het actieve gebruik van het Engels 

slecht ontwikkeld. Via wat tolken van Wilfried komen we toch 

meer te weten over de aspirant fraters. Het blijken jongelui 

van circa 20 - 25 jaar die vooral graag met jongeren willen werken. Ze geven aan dat hierin 

de reden ligt om zich te willen aansluiten. Veel aspiranten willen docent worden. Ook zijn er 

drijfveren om in een groep met jongeren te willen wonen/leven. Een enkele ziet uit naar het 

dragen van de bedrijfskleren (hoewel dat nauwelijks meer gedaan wordt).  

 

We beëindigen ons bezoek aan het postulaat met een 

gezamenlijke maaltijd. Hoewel de plaatstoewijziging voor 

mij wat ongebruikelijk is. We zitten min of meer op het 

toneel te eten en de jongelui op de tribunie. Maar als 

iedereen daar gelukkig mee is vind ik het ook best.  

 

https://indearchipel.com/2018/03/13/onderwijs-indonesie/#sma
https://indearchipel.com/2018/03/13/onderwijs-indonesie/#sma
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjatZ0SxHi2SgfJDPjrlPgtm74QlBWmAA79PrBl5MJckON8W-dwNlmzM4nzZgUNzkin9630abSMF8RW3aZR_DFn8q3JloCe45rPD0Fh4K6jPD2ryP54Vo6dlpwWqf_1Q4bW2tI6nlUoA38W3duKm56QfUz4k7ExkMU8owihuZSOgVtNFSFr_UK2aGzfOA/s4608/20221023_083326.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb1UcF4SQlvl_NWUnjRBqIOms1NVzbzBYJq4HODoYipQhO3beYb50szdMMSzy744kT_c-5Mns_YlTUCm-CQMCOGmsA9Pi9wVdUkvdZN-MgKUC2d3Wa0czGaPSXithjUH3akKJWcZ-6QY3nq-7YMAZe-OduuMSkDXU8G_6OZHxGDHKi24biGDPzT-UVFw/s3968/20221023_104941.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS_GDOvEu01I1r6kqQYIsFgeRH5o7nH5h3QoPbUvsBSfL3773ML25G-YKZZMrLsyctbm7CTvWtlezlst49Ya6hJQVvYZ2HJopwTSOmTM0czIKSbELjKhZ-e7WlORkyQEjhrx-JQmETDD7f-Wh1YYsCiqNmNtI9DqstDZlfTVPG4Q9WX9Dk4QJTM_mlOA/s4608/20221023_104452.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTXSf6tORHtoSACqRmsbzVD0Gggp1kXYCyKNlaRUfbPIDPUqmW4sT8pIMOzeGAdfzz-m_7Fi3KJCGjFYgwHZH7Wd8p2K4sgRJocuH2SkP2RR_qpdq196IG5f-d-Z4s1ZsdHxVLNKV5ujuh2Ex1P_D7t7Hf6VJZUnrbP-jJxSGt4JOn1ZGWOmmIn6Ukw/s3968/20221023_130218.jpg
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De zondagmiddagwandeling gaat naar zee. Het is een korte 

wandeling van 5 minuten en we zien wat (hobby)vissers. 

Leuk om te zien. Ook blijken er nog veel beschadigingen te 

zijn van een tsunami van jaren geleden. Nog steeds niet 

allemaal hersteld! Ondertussen is het rond 14.00 uur wel 

erg warm om te wandelen, dus snel maar even het 

zwembad in het hotel proberen. Dat werkt prima, heerlijke 

afkoeling. En straks de zondagmiddagborrel en daarmee is 

deze weblog ook weer af.  

 

Vind je het leuk om via deze weblog met mij op reis te zijn? Ik zie uit 

naar je appje/email o.i.d. zodat ik weet dat je meeleest? Is het leuk 

of wil je mogelijk iets specifieks weten? Laat het me weten. Ik zie uit 

naar je reactie. 

 

 

maandag 24 oktober 2022 

Mooie natuur en mooi werk van de fraters 
Vandaag staat een tocht naar het westelijke puntje 

van Flores op het programma. Het wordt een tocht 

van circa 3 uur (135 km)  per auto over de voormalige 

'Wilhelminaweg'. Dit is de (enige) weg die van oost 

naar west op Flores loopt. En we rijden vandaag het 

stuk vanaf Maumere waar we logeren. Het is een weg 

die eerst langs de noordkust loopt, vervolgens door de 

bergen gaat (over een pas) en daarna langs de 

zuidkust. In Pulsa gaan we een locatie van de fraters 

bezoeken. 

 

De tocht loopt door een typisch Indonesische 

omgeving. Eenvoudige en kleurige huizen, sommige 

zijn een bouwval of gemaakt van slechts enkele 

houten panelen. Veel dakplaten zijn van metaal. 

Opvallend is dat er geen wet op de lijkbezorging is 

en dat veel mensen het graf van hun geliefde bij 

huis hebben gemaakt. En vaak zijn dit mooie 

kleurige graven die eruit springen. Waarschijnlijk 

geeft dit fijne herinneringen voor de bewoners? Na 

enige tijd klimt de weg en uiteindelijk komen we op de pas met de naam Ile Wengot. Boven 

op de pas, midden in het bos, hebben we een pauze. De geluiden van krekels en andere 

faunabewoners zijn overheersend aanwezig. Een bijzondere ervaring. 
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Rond koffietijd komen we aan in Pulsa. En net als altijd 

staat hier de koffie met een taartje weer klaar voor ons. Dit 

keer chocoladecake, best lekker. Nadat de inwendige mens 

is versterkt krijgen we een rondleiding over het terrein. Er is 

een kloosterhuis van de fraters waar de groep samenleeft. 

Je kunt je bij zoiets een woongemeenschap van 6 tot 8 

fraters voorstellen. Ieder heeft een eigen kamer met bed, 

bureau, kast en sanitair en het leven is vooral 

gemeenschappelijk. Dus er is een soort woonkamer voor de recreatie en om te eten en 

veelal een mooie buitenruimte om in de schaduw, met een beetje wind, buiten te zitten. En 

daar het leven te delen. Vroeger droegen de fraters 'bedrijfskleren' en je moet daarbij 

denken aan een witte mantel en als sierraad een kruis met Jezus. Tegenwoordig wordt dit 

bijna niet meer gedragen. Er zijn enkele die het nog op de feestelijke momenten doen. 

Fraters zijn ingetreden en hebben een levenslange gelofte afgelegd. In de praktijk kunnen 

zij hele verschillende werkzaamheden doen. Bij de fraters van Utrecht zijn veel mensen 

betrokken bij het onderwijs aan jongeren, dit is de specialiteit die zij hebben. Dus 

leerkracht, schooldirecteur, administratie, tuin, etc. zijn de dagelijkse bezigheden.  

 

Op de locatie in Pulsa is een middelbare school, voor 

honderden leerlingen. En er zijn ook twee internaten voor 

zowel jongens als meisjes. Hier zijn totaal circa 80 

deelnemers, veelal vanuit plaatsen met een te grote afstand 

of van de eilanden. We bezoeken alle verschillende ruimtes 

en vooral de ontmoetingen met de leerlingen zijn erg leuk. 

Stel je hierbij onze Koningsdag voor en wij nemen de rol van 

de koninklijke familie. Oftewel we ontregelen diverse klassen, laten ons fotograferen of 

nemen samen een selfie. De muziek klas geeft een mooie uitvoering. Maar zelf gaan we 

natuurlijk geen oud-hollandse spelen doen.  

 

Na de rondleiding is het tijd voor een borrel en daarna een lunch. 

Prima eten en drinken en iedere dag min of meer hetzelfde. Soep, 

rijst, vlees, vis, groenten, kroepoek en een fruit met mayonaise en 

kaas als toetje. Het is prima eten. 

 

Na de lunch nog even naar Weri, een plaatsje helemaal op de 

westkop van Flores. Hier hebben de fraters nog een locatie met een 

retraitescentrum en een agrarische bestemming. Er worden varkens gehouden, groenten en 

fruit gekweekt en er is een meranti plantage. Dit laatste duurt natuurlijk even maar wie voor 

de lange termijn oog heeft zorgt dat er dan ook wat is. Vervolgens is de weg terug nog lang. 

Langzamerhand wordt het donker en vanaf 17.00 uur rijden 

we nog 1,5 uur in het donker. Voor wie dit soort landen 

kent weet wat dat betekent. Eigenlijk levengevaarlijk om 

nog te rijden. Velen zonder verlichting en toch maar raak 

rijden. Gelukkig gaat het goed en veilig komen we in ons 

hotel aan. Het was weer een mooie dag. We hebben mooie 

natuur gezien en mooi werk van de fraters.  
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dinsdag 25 oktober 2022 

Vulkaan met gekleurde kratermeren 

Vandaag hebben we een ritje over Flores te doen, een afstand van ongeveer 150 km, dus 

niet zover zou je denken. Maar in tijd kost deze trip circa 4 uur en doorkruis je een prachtig 

natuurgebied op Flores. Van noord naar zuid en van west naar oost. En onderweg gaan we 

een uniek natuurverschijnsel bezoeken. Een bezoek aan de Kelimutu staat op het programa. 

Oftewel een bezoek aan de krater van een vulkaan staat op het programma. En daarmee 

hebben we een redelijk dagvullend programma. 

 

Al vroeg is het tijd om op te staan en tijdens het 

ontbijt nog een een malariatabletje. Flores staat op 

de lijst met malariamuggen, met het advies 

hiervoor middelen te gebruiken. Hoewel ik de 

muggen tot op heden niet of nauwelijks heb gezien 

volg ik het advies van de GGD. Een dag voordat we 

naar Flores zijn gegaan begon de dagelijkse inname 

van 1 pilletje en 7 dagen na het verlaten van het 

gebied kan ik hiermee stoppen. En daarmee heb ik 

straks ook de risico's op Sumatra beperkt. Mooi dat 

deze middelen er zijn.  

 

De rit naar de Kelimutu is een prachtige rit. 

Langs de zee, door bergen met grote variatie in 

de tropische flora. Uiteraard palmbomen en veel 

wat daar op lijkt. Ook bananen en vooral een 

welderige groene vegatatie. Rond koffietijd 

bereiken we een cafe/restaurant aan de voet van 

de Kelimutu. We nemen koffie en bestellen gelijk 

de lunch, zodat de restauranthouder zijn inkopen 

daarvoor kan gaan doen. Dus als we later met 

de lunch terugkomen hoeven we daar geen uren 

meer op te wachten. Efficiënt toch? 

 

 

De tocht naar het begin van de wandeling naar de 

Kelimutu is vooral een bergweg omhoog. Het is 

rustig en het wordt ons steeds duidelijker dat als 

gevolg van covid de toeristen zijn weggebleven. 

En ook nog niet teruggekeerd zijn. Bij het begin 

van de wandeling zijn veel lege toeristische 

winkels en geen mensen. Feitelijk zijn we bijna 

de enige toeristen. Oftewel het reisadvies is: kom 

gerust, het is rustig. Tenzij je vooral de drukte 

zoekt.  
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De wandeling omhoog naar 1.600 meter is 

prachtig. Ruim 200 treden door een 

prachtig natuurgebied en uiteindelijk 

prachtige vergezichten op de krater van de 

vulkaan. Er zijn drie meren in de krater en 

ieder meer heeft een andere kleur. Doordat 

het water op verschillende mineraallagen 

stoot, veranderen de kleuren van de 

meren. In de afgelopen honderd jaar zijn 

er verschillende kleuren geweest. Het is er 

zo rustig dat je feitelijk alleen de 

ademhaling van je eigen gezelschap hoort. En natuurlijk de geluiden die de natuur geeft. Erg 

mooi! 

 

Na dit mooie uitstapje is het nog 2 uur rijden naar Ende. Dit 

is de volgende bezoeklocatie en ook daar is weer een 

klooster van de fraters, een school en een internaat. 

Vandaag alleen een bezoek aan het klooster en een 

kennismaking met de daar woonachtige fraters. En uiteraard 

een drankje, eten en gezelligheid. We slapen in een hotel, 

vlak bij zee. Nog even een bezoekje aan het strand en 

opnieuw blijkt dat er geen enkele toeristische activiteiten 

zijn. Feitelijk zijn er alleen lokale mensen en vooral kinderen 

die in de zee zwemmen en spelen. En veel rommel op het strand. Opruimen zou een 

prachtige opgave zijn en je zou daar echt resultaat mee kunnen boeken. Maar je moet er 

wel oog voor hebben.  

En we boffen erg. Het is al dagen prachtig weer. Rondom de 30 graden, heerlijk zonnig en 

prima vooruitzichten. Wat wil je nog meer? Een biertje? Ook dat is er, en als je deze tijdig in 

de koelkast zet is deze nog koud ook!  

 

 

woensdag 26 oktober 2022 

Scholing is het belangrijkste wapen voor 
veranderingen 

Vandaag staat een uitgebreid bezoek aan de locatie van de 

fraters in Ende op het programma. De locatie ligt 10 

minuten vanaf het hotel.  En opnieuw valt het op dat er nu 

nauwelijks toeristen in dit gebied zijn. In het hotel blijken 

we de enige gasten te zijn en als we iets te drinken willen 

hebben wordt onze bestelling opgenomen en gaat er even 

later iemand op een scootertje vandoor. Inkopen doen! De 

voorraad is dus niet erg groot. Daarom besluiten we ons 

ontbijt maar op de locatie van de fraters te gebruiken, daar 

is wat meer keuze en inspraak. Brood met een gebakken eitje is wat ze verwachten dat we 

eten en dat is prima te doen.  
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Na het ontbijt gaan we eerst de school bezoeken. En 

zoals de titel van deze weblog aangeeft is scholing het 

belangrijkste wapen voor veranderingen. De fraters 

hebben dit ruim 100 jaar geleden heel goed gezien en 

zijn daar goed mee aan de slag gegaan. Het resultaat is 

dat veel gestichte scholen er nog steeds zijn en er 

honderden leerlingen profiteren van het onderwijs. En 

een bezoek van een aantal blanken uit Nederland wordt 

zeer op prijs gesteld. We zijn een echte attractie voor leerlingen en personeel. Iedereen wil 

een handje geven, een foto maken of soms een selfie. Wij lenen ons daarvoor en proberen 

ondertussen nog wat wijzer te worden hoe het op school gaat. 

 

Vooral de docenten Engels spreken mij aan. Dit zijn de enige 

docenten waar een goede communicatie mee mogelijk is. In 

een klas waar Engels wordt gegeven mag ik even aan de 

slag met de leerlingen. Ik probeer wat inderactie te krijgen 

maar dat blijkt toch vrij lastig. Veel verder als een antwoord 

op de leeftijd kom ik niet. Ik leer dat de spreekvaardigheid in 

het Engels van leerlingen en ook van docenten nog vrij 

slecht is,  ondanks jaren Engelse les. Er zijn nauwelijk media 

om spreekvaardigheid te oefenen en als je onvoldoende in 

de praktijk oefent wordt het ook niets. En ondertussen is het gereserveerde karakter van 

veel Indonesische mensen ook geen uitnodiging om eens lekker Engels met een vreemde te 

spreken.  

 

Met een andere docent bespreek ik de politieke en 

economische toestand in de wereld. Hij is benieuwd hoe wij 

tegen het militaire conflict in Europa aankijken. Ik vertel hem 

dat er een grote mainstream is die Rusland als aggressor ziet 

en dat Europa en de NATO de Oekrainers steunen. De docent 

vertelt mij dat in de Indonesische media dit andersom is en 

dat Rusland overwegend gesteund wordt. Overigens begrijpt 

hij dat niet en heeft hij het idee dat het nieuws hier 

bijhoorlijk gekleurd is. Mogelijk speelt het koloniale verleden 

hier ook een rol in en is de president van Indonesie een vriend van Putin. Best ingewikkeld 

allemaal. 

 

Ook verdiepen we ons in het vak geschiedenis. Helder 

wordt dat geschiedenis en maatschappelijke vorming als 

vakken dicht tegen elkaar aanliggen. Feitelijk start de 

geschiedenis in 1945 bij de Pancilila en worden de themas 

vanuit deze visie uitgewerkt in karaktervorming van de 

leerlingen. Omdat deze uitgangspunten identiteit-

onafhankelijk zijn kan daarmee de natie Indonesië worden 

opgebouwd. Dit is een belangrijk wapen van de scholing en is mogelijk een zeer goed 

instrument. Veel beter als het neoliberalisme in Nederland waarbij het lijkt of iedereen het 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCEzVGEi0-niwve16Inx0BX8OuutdvRYpUigCPyS48nxPjy0mk0V2v_g5ofupYlQM21zMxHvC35-j7GwbG3OdGM10YzXdyau3MuCeZEfDCY1Arh9WTRBqMzd2yxia4c7OfUrpcTYC-sv81V5XaTm33HND5aGLY_aMluQ9ky2KrwiANKyPedQ76PYi7Kw/s3968/20221026_090011.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX1ueAy69mpWXSmpZk_Srgh9gZRDxyx8DCa16HJFrhLi35FycimTadZmdtdm8V9QoLfeHSH2IcPQvP-8qfA0yQ5c_HhrbuYInxhmxBDNZfDBgXy1vLWu8u-tqGabQ1c3CpzLA7kyeidQl0OGgZPij3ckm1QmvaPp-fiaK3QwmWF76KJjJmh-3tYmNxNA/s4608/20221026_083607.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiriqc4i5vfkw6V4QCaDdwWFyLlMx9HulvmIftOdKel0MM1XBtF9O0SrOmsHXl5S7ZZYIli-Emn0J7pSbt086wMxqe_lIdJpatgkq3ew23x3_wr1mMbrmtKxMG_BuRYWgP5GXB5ilZeJWbBGna81BUSqezt1I_skxkCYUkRWNSlxZNWyDdmzTpi39qgmQ/s4032/20221026_090442.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKWr5rBA6WyYzUJ5Y6GPOa1NnZW7ySX7Ble5nhYWVXZNev_6t-gGgh3XIGWj32aPK1MbcgkginEQepfNY91Wq5KAkjFrOG7GYz6bwARg5wbzUyC5SJBneVI7dnXATpD1W5aFocwhiJkudoPuW-HIwSB_02JTstPIFKRQe2jZLN1YQ9VQU6rIYLBnWOBg/s3968/20221026_091839.jpg


Dagboek Indonesië reis  (13 oktober – 3 november 2022) 

Reiziger en schrijver: Jan Luursema  Pagina 22  

zelf kan/moet doen en feitelijk het recht van de sterkste geldt. Volgens mij kunnen we 

hiervan veel leren. De Pancicila is door Soekarno geintroduceerd mede op basis van kennis 

uit Nederland en de periode dat hij in Ende verblijf.  

Op de school zijn leerlingen vanuit drie identiteiten: rooms katholiek, protestant en moslim. 

Het grootste deel is rooms katholiek maar de andere stromingen zijn ook vertegenwoordigd. 

De specifieke lessen over identiteit zijn een keuzevak. Hoewel er geen specifieke 

protestantse of islam lessen worden gegeven.  

 

Naast de school zijn er ook twee jongensinternaten. We 

bezoeken de eetzaal, slaapkamers en studieruimte. Het is er 

toch wel wat anders dan wij gewend zijn. Slaapzalen met wel 

30 bedden, slechte matrassen en geen privacy. Maar 

waarschijnlijk hebben de kinderen thuis niet veel anders? 

Na de lunch nog even lekker relaxen in het hotel. Op 200 

meter ligt de Sawuzee, oftewel het water tussen Flores, 

Sumba en Timor. Feitelijk een randzee van de Indische 

Oceaan. Het strand is zwart (niet van de mensen maar van 

het zwarte zand) en het water is heerlijk. Ik heb er prima in gezwommen en ik was er de 

enige. Druk is het er zeker niet. Waar heb ik eerder alleen in zee gezwommen? Weet je dat 

nog? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donderdag 27 oktober 2022 

Reizen is ook je laten verrassen 
De laatste dag op Flores. Vandaag gaan we terug naar 'huis' 

oftewel naar ons hoofdadres in Indonesië in Malang (Java). 

En om daar te komen is een vlucht geboekt van Ende 

(Flores) met een overstap op Kupang (Timor) naar Surabaya. 

Het plan is om bij het fraterhuis te ontbijten en daarna naar 

de luchthaven te gaan. We hebben namenlijk een 

ochtendvlucht naar Kupang. Als we opgehaald worden uit 

ons hotel blijkt dat er vluchtproblemen zijn. De 

ochtendvlucht is vervallen en we kunnen pas om 14.35 uur 

vliegen. Daarmee hebben we een overstaptijd van 5 minuten op Kupang, zou dat realistisch 

haalbaar zijn? 
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Maar eerst het ontbijt. Prima gebakken eitje en dan ...., we 

hebben plotseling een hele ochtend vrij en kunnen een 

programma verzinnen. In Ende is slechts één museum, dus 

dat wordt onze bestemming. Het is een museum over 

Soekarno, hoe zou het ook anders kunnen? We gaan erheen, 

dus maar eens kijken wat het is. Het blijkt een klein huisje 

uit de 30-jaren waar Soekarno een aantal jaren verbannen 

heeft gezeten. En hij heeft daar vooral gedacht over en 

geschreven  aan de Pancicila. Zijn bed en wat meubelstukken 

zijn er nog. Het was wel aardig om te bezoeken maar in een half uurtje heb je het wel 

gezien. De andere actractie is de kathedraal. Ooit in de jaren 30 gebouwd door de 

Nederlanders. Ook leuk om te zien, maar in een kwartiertje heb je ook dit gehad. We 

hebben Ende dus gezien en we gaan terug naar het fraterhuis. Koffie, een biertje en een 

mooi boek (Revolusi) vullen de rest van de ochtend. Met uitzicht op de zee. 

 

Na de lunch gaan we naar het vliegveld. Het ligt midden in 

de stad en we zijn er diverse malen langsgereden zonder dat 

we door hadden dat het een vliegveld was. Nu wel en 

inchecken kost weinig moeite. Er zijn zelfs twee balies! 

Vervolgens naar de gate, ook niet moeilijk want vanaf gate 1 

vertrekt het enige toestel van deze middag. Dat is ons 

toestel. Al snel blijkt dat er vertraging op de lijn komt. Om 

14.35 uur is er nog steeds geen vliegtuig op het vliegveld, 

dus we kunnen niet weg. Uiteindelijk vertrekken we met ruim 45 minuten vertraging. Zou 

dat goed komen? Met een overstaptijd van 5 minuten lijkt het minder aannemelijk dat er 

gewacht gaat worden.  

 

Zodra het toestel weer vaste grond heeft schakel ik internet 

in en kijk ik op flightradar naar het vluchtnummer dat we van 

Kupang naar Surabaya hebben. De website geeft aan dat het 

vliegtuig niet in de lucht is, dus blijkbaar op ons wacht? En 

inderdaad het vliegtuig staat op ons te wachten. We kunnen 

bijna op het platform oversteken naar het andere toestel, 

hoewel nog wel even langs de controle. En binnen 15 

minuten gaan we weer verder. Het vliegtuig heeft op ons 

gewacht en zo komen we vandaag toch nog in Surabaya. 

Zodra we Java bereiken is er laaghangende bewolking. En de bergen prikken er prachtig 

doorheen. De oude vulkanen ten oosten van Surabaya zijn 

heel goed te zien.  

 

Dit vliegveld is veel groter en het kost zelfs moeite om onze 

afhalers te vinden. Maar ook dat lukt. Met een stop bij een 

goed Javaans restaurant onderweg arriveren we rond 9.30 

uur in Malang. Nog even een biertje, een weblogje schrijven 

en dan naar bed. Het was een drukke dag.  
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vrijdag 28 oktober 2022 

Laatste dag in Malang 
Malang heeft een tropisch savanneklimaat. Dat betekent dat 

de gemiddelde dagtemperatuur gedurende het jaar varieert 

tussen de 26 en 28 graden. Oftewel bijna altijd hetzelfde en 

gezien de ligging op 450 meter hoogte best aangenaam. 

Voor de Tweede Wereldoorlog gold Malang als een plaats die 

bij de Nederlanders zeer geliefd was vanwege het heerlijke 

klimaat. En inderdaad het is zeker aangenaam. Bij het ontbijt 

vragen we ons af of het zelfs koud is (gezien de ervaringen 

van de afgelopen dagen) maar gedurende de dag komen we 

erachter dat het gewoon aangenaam is. Gewoon heerlijk weer. En wat een mooi uitzicht op 

de tuin vanaf mijn appartementje! 

 

Vandaag evalueren we samen met het algemeen 

bestuur van de congregatie de verschillende bezoeken 

die we hebben gebracht. Uiteraard spreken we 

vriendelijke woorden met elkaar en ook vertellen we de 

ervaringen die we hebben opgedaan. We vertellen over 

communiteiten die zeer goed lopen maar ook delen we 

onze ervaringen met leerpunten die we constateerden. 

In het overleg met het algemeen bestuur hebben we 

ook kritisch punten voor de toekomst aan de orde gebracht en konden we suggesties delen 

wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn. Onze bijdrage vanuit de rondreis was daarmee 

zeker waardevol voor het algemeen bestuur.  

 

Persoonlijk heb ik geleerd dat Indonesië vooral op zichzelf is 

gericht. Er is een slechte beheersing van andere talen en ook 

de belangstelling voor zaken buiten Indonesië lijkt beperkt. 

Indonesië is ook behoorlijk zelfvoorzienend qua grondstoffen, 

voedsel, etc. en kan zichzelf vrij goed redden. Hoewel het 

land qua bevolkingsomvang de 3e op de wereldranglijst is 

(na China en India) speelt het een vrij kleine rol. Er zijn 

mogelijk ook weinig bedrijven actief in andere landen en er is 

beperkt ondernemersvermogen om initiatieven te 

ondernemen. Mogelijk past dit ook minder bij de cultuur in Indonesië? Het gebrek aan 

taalvaardigheden zou dit ook lastig maken.  

Politiek gezien is er weerstand tegen Amerika, ik begreep dat acties om delfstoffen 

goedkoop aan te bieden niet bijdroegen aan een goede relatie. En ook de omvang van de 

Islam en de houding van Amerika naar de Islam is een negatief punt voor de Indonesiërs. 

De voormalige relatie met Nederland geeft daarnaast een complexe verhouding met het 

westen. Ook de Chinezen zijn niet erg geliefd en daarmee is Indonesië  wat makkelijker 

verbonden met het Rusland van Poetin, hoewel er niet veel interactie lijkt te zijn. Maar de 

sfeer in de pers over Rusland is anders dan bij ons in Nederland. En met bovenstaande info 

is dat iets beter te begrijpen. Maar feitelijk verwacht ik dat Indonesië gewoon zo 

onafhankelijk mogelijk wil zijn en het land bouwt op de pancicila.  
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In de middag bezoeken we het Zoölogisch museum in Malang 

dat is opgezet door de fraters. Twee inmiddels overleden 

fraters hebben een prachtige verzameling van vooral 

schelpen en slangen (op sterk water) bij elkaar gebracht. In 

een museum is dit tentoongesteld en het wordt gebruikt om 

leerlingen onderwijs te geven. En het zijn heel wat schelpen 

verzameld. Ik wist niet dat er zoveel waren. Ook wat 

reptielen en enkele levende exemplaren. Waaronder een soort 

varaan die ik ook even opgesteld heb. Weet jij de naam van deze 

reptiel? 

 

Het is nu einde van de middag. Straks nog een ontmoeting met 

enkele junior fraters en aankomende priesters en dan vroeg naar 

bed. Midden in de nacht moeten we naar het vliegveld omdat rond 

7.00 uur ons toestel al naar Jakarta vertrekt. Daar is een overstap 

naar Palembang en start mijn bezoek aan Sumatra. Dit is het 

gebied waar mijn vader in de periode 1947 - 1950 gediend heeft 

voor Nederland.  Ik ben zeer benieuwd hoe het daar is. 

 

zaterdag 29 oktober 2022 

Naar Palembang, waar pa Nederlands-Indië 

binnenkwam 
 

Indonesië  is 62 keer Nederland qua omvang en er zijn 14 

keer zoveel inwoners (circa 270 miljoen). Dus best een groot 

land. De afstanden zijn groot en er zijn veel verschillende 

eilanden. De afgelopen decennia is er een forse economische 

ontwikkeling geweest. Er is een groot netwerk van 

luchthavens met veel vluchten om te reizen. En er wordt ook 

veel gebruik van gemaakt. Vandaag ga ik dat ook doen en 

mijn reisdoel is Palembang.  

 

Palembang is de grootste plaats op Sumatra en de 6e stad in 

grootte in Indonesië.  Er wonen bijna 2 miljoen mensen. In 

1948 is mijn vader als dienstplichtig militair naar Nederlands 

Indië gestuurd. Op 23 maart 1948 is hij per boot 

(Zuiderkruis) in Palembang aangekomen. Vandaag ga ik dus 

min of meer naar de plek waar mijn vader 74 jaar geleden is 

aangekomen. Als eenvoudige jongeman, gestuurd door de 

koningin, moest hij zijn dienstplicht in de tropen vervullen. Ik 

ga echter vandaag vliegen, maar ik voel toch een klein 

beetje dat ik in de voetsporen van mijn vader ga komen.  
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De vluchten zijn eenvoudig, we worden redelijk reisvaardig in 

de Indonesische reiswereld. Geen lange wachtrijen op de 

luchthaven, soms wel enkele mensen voor je ...! De 

incheckprocedure gaat wat langzamer maar best goed. Je 

kunt eenvoudig je koffer doorboeken bij een transit. Want ..., 

overstappen komt veel voor. Dit keer een overstap op 

Jakarta airport. Het blijkt een hele ingewikkelde, we komen 

aan bij gate G46 en we vertrekken even later bij dezelfde 

gate. Wel in een ander toestel. Het zijn allemaal vrij korte vluchten van 1 a 1,5 uur. Dus 

eindje taxiën, starten, vliegen, dalen, landen en een stukje naar de gate. De koffer ligt al op 

de band als we daar arriveren. 

 

Rond 14.00 uur komen we aan en zoals gebruikelijk worden 

we opgewacht door een van de fraters. We moeten een ritje 

van een halfuurtje naar het fraterhuis maken. En daarmee 

leren we het Palembang anno 2022 kennen. Het is een 

moderne Indonesische stad, oftewel heel druk verkeer met 

zeker drie banen autoverkeeren veel scooters. En als 

aanvulling ook nog een lightrail systeem boven de weg. Een 

lint van betonpanelen kringelt boven de weg en zorgt voor 

modern vervoer. Hoewel er nog wel veel meer auto's dan 

treinen zijn.  

 

Bij aankomst in het fraterhuis wordt ons gevraagd of we nog 

willen eten. Gelukkig geven we het goede antwoord: Ja. 

Want de maaltijd stond al klaar. De Take-Away was langs 

geweest en had een biefstuk, champignonnensaus en 

aardappelpuree met jus klaargezet. En uiteraard groenten. 

We laten het ons goed smaken, heerlijk eten. Daarna worden 

ons de kamers toegewezen en deze zijn prachtig. Dit 

fraterhuis is in 2019 geheel vernieuwd dus het ziet er 

prachtig uit. Prima kamer met airco, mooie douche en goed 

internet. Dit gaat dus zeker goed lukken.  

 

Vervolgens de stad maar even in. Zou het nog net zo zijn 

zoals pa het op 18 maart 1950 heeft achtergelaten? Zou er 

nog iets te vinden zijn van vroeger? Ik heb inmiddels geleerd 

dat de Indonesische mensen weinig hebben met historie (en 

architectuur). Dus zou er nog wat ouds te vinden zijn? Ik 

start deze middag maar met een kleine wandeling. Ik 

constateer dat het een echte miljoenenstad is geworden. 

Zeer druk, veel verkeer en eigenlijk best wel een beetje 

chaos. Heel anders dan het in de oude fotoboeken van pa staat. Kijk maar eens naar de 

verschillen.  
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Tijdens mijn wandeling begint het te stortregenen. Echt iets 

dat bij de tropen hoort. En meestal is dit wel hevig maar 

duurt het niet lang. Dus ik ga schuilen bij een afdakje van de 

winkels langs de straat. En dat doen veel meer mensen, ook 

veel mensen die op een scooter rijden. Feitelijk valt het hele 

scooterverkeer stil tijdens de stortbui. En een klein deel blijft 

stil staan op de weg. Waarom? Het antwoord is eenvoudig, ze 

staan onder de betonnen weg van de lightrail. En daar is het ook droog.  

 

Aan het einde van de middag komt mijn gids voor de komende dagen nog even langs. Even 

checken of het adres waar hij mij morgen moet ophalen klopt en gelijk het programma 

doornemen. Het lijkt me een fijne vent, het gaat de komende dagen dus vast goed komen. 

Morgen trek ik met hem landinwaarts in de voetsporen van mijn vader. Ik ben benieuwd wat 

ik ga tegenkomen. Zijn er nog restanten te vinden van de periode 1948 - 1950? Zou ik mij 

een beeld kunnen vormen hoe pa dit gebied heeft gezien?   

 

zondag 30 oktober 2022 

Politionele acties, wat deed pa? 
Op 23 maart 1948 kwam mijn vader in Palembang aan. Dit is de plaats waar ik afgelopen 

nacht heb geslapen. Mijn vader heeft tot 14 september 1948, dus bijna 6 maanden 

rondgehangen in de omgeving van Palembang. Toen hij aankwam was de eerste politionele 

actie voorbij en had zijn legeronderdeel het 5e bataljon, 8e regiment (5.8 RI) geen taak 

toegewezen. Het was dus vooral verveling en een beetje oefenen. Of misschien wel wennen 

aan het warme en vochtige klimaat van Zuid Sumatra. Op 14 september 1948 is zijn 

legeronderdeel landinwaarts verplaatst naar Batoeradja en een maandje later naar 

Matapoera en daarna naar Simpang. Militair gezien was dit oprukken een beveiliging van een 

steeds groter gebied. Vandaag ga ik circa 3/4 van deze route volgen van Palembang naar 

Matapoera. Een reis van ongeveer 200 km en gezien de weg heb je daar ongeveer 5 uur 

voor nodig. Een mooi tripje dus.  

 

Het vertrekpunt is Palembang, inmiddels een miljoenenstad. 

In het fotoboek van pa heb ik een foto van een watertoren 

gevonden. Deze blijkt er nog te zijn en we gaan er langs 

rijden. De watertoren is een beetje verbouwd en in de 

onderbouw is een kantoor gevestigd. Ongetwijfeld dat pa ook 

daar is geweest, hij heeft er tenslotte een foto van in het 

boek. Op deze plek sta ik dus in de voetsporen van mijn 

vader. Toch was de omgeving vast heel anders en heeft hij 

deze plek ook anders beleefd. Ik kom als vrijwillig toerist en 

hij was dienstplichtig militair. Ik ga vandaag verder en hij heeft hier maanden 

rondgehangen. Misschien vooral schoonmaken van de geweren? Ook komen we over de 

Moesi, de grote en zeer bekende rivier die door Palembang stroomt. Ik heb pa daar vaak 

over gehoord.  
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Het eerste deel vanuit Palembang naar de binnenlanden gaat 

over een tolweg. Ongetwijfeld een hele nieuwe weg en we 

kunnen goed vaart zetten. Maar na circa 40 km komt er een 

einde aan de snelweg. Het wordt een gewone 'provinciale' 

weg en de vaart gaat eruit. Langzamerhand wordt de 

bebouwing schaarser en neemt de begroeiing langs de weg 

toe. Steeds meer rubberplantage's komen in zicht. Dit is 

waar pa ook regelmatig over sprak. Er zijn heel veel 

rubberplantage's op Zuid Sumatra en daar komt latex uit. We 

maken een stop en ga ik wat foto's nemen. Er wordt boomschors afgesneden waarna de 

latex uit de boom in een bakje drupt en dat is dan de oogst.  

 

Iets dieper en verder van de weg zijn er olieinstallaties. 

Boortorens die zwart goud uit de grond halen en vervolgens 

transporteren naar Palembang. Hiermee is ook duidelijk 

waarom in dit gebied politionele acties waren. De belangen in 

rubber en olie moesten veilig gesteld worden. De eerste 

politionele actie is bekend onder de naam 'product', oftewel 

de economische belangen waren de drijfveer. En hiervoor 

was gezag nodig in de gebieden waar dit vandaan kwam. En 

op Zuid Sumatra was dat o.a. een gebied vanaf Palembang landinwaarts. Op deze route ligt 

een weg, een spoorlijn en een rivier. Deze route volgde het Nederlandse leger. En de 

opdracht was deze route te beveiligen.  

 

Rond lunchtijd maken we een stop bij een restaurant. Mijn 

gids helpt mij met de bestelprocedure. De procedure is dat er 

allemaal eten (rijst, vis, vlees, kip, groenten) in bakjes op 

tafel gezet wordt. Vervolgens ga je eten wat je wilt. 

Uiteindelijk reken je af wat je hebt opgegeten. En vervolgens 

worden de bakjes weer aangevuld en gaan ze waarschijnlijk 

naar de volgende tafel. Oftewel geen afval maar 'hergebruik'. 

Mijn eten was dus mogelijk ook wat hergebruik? Overigens smaakte de kip en de rendang 

prima. En de rekening viel mee, omgerekend circa 3 euro. Daarna nog even een flesje Cola 

voor 30 eurocent en ik kan de middag weer verder.  

 

Vlak voor Batoeradja maken we een stop bij de rivier 

de Oban. Het is een rivier door de natuur van Zuid 

Sumatra en erg mooi om te zien. Eigenlijk precies 

zoals ik het verwacht had. Bruin water en hele groene 

bossages langs de rivier. Echt binnenlanden in de 

tropen. Na Batoeradje (waar pa aanvankelijk ruim een 

maand verbleef) volgen we de weg naar Matapoera. 

Dat is de eindbestemming van mijn tocht en daar heeft heeft pa ruim 3 maand verbleven. 

Hij is vervolgens nog verder gegaan tot Simpang waar hij een maandje is geweest. In deze 

4 maand, dus tussen oktober 1948 en februari 1949, is vooral strijd geleverd. Dit was een 

gevaarlijke periode en dit moet niet fijn zijn geweest. Er waren patrouilles en er moest 
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wachtgelopen worden, vooral bij de spoorlijn en de bruggen. Feitelijk was er een continue 

dreiging van sluipschutters, hinderlagen en andere bedreigingen. Overiges heeft mijn vader 

verteld dat hijzelf slechts eenmaal geschoten heeft. Zijn auto werd beschoten en ze hebben 

teruggeschoten in de bossages. Zonder dat hij wist of er wat geraakt was.  

 

In deze 4 maanden zijn ook slachtoffers 

gevallen bij zijn compagnie. Ongetwijfeld 

jongens die hij goed gekend heeft. Van 1 

persoon weet ik dat deze in een vuurgevecht 

gewond is geraakt en later is overleden. Pa 

heeft het tijdelijke graf (kruis) voor deze 

militair gemaakt. In zijn fotoboek heb ik dat 

gevonden. Bij een hinderlaag zijn 7 personen 

bijna gelijktijdig omgekomen. Pa was daar niet 

bij, want dit is gebeurd daags nadat hij zelf per 

trein naar de ziekenboeg in Batoeradja vertrok. Hij had darmproblemen en werd door de 

hospik teruggestuurd naar Batoeradja waar het 

hoofdkwartier en de ziekenboeg was. Daar is hij lang geweest en later is zijn compagnie 

(ondersteuningscompagnie, pionspeleton) daar ook gevestigd. Op de dag voordat die 

ernstige hinderlaag was stapte hij dus in de trein in Matapoera de kant naar Batoeradje op. 

Dat treinstation is er nog en ik ga erheen. Voor het station neem ik een selfie. Hier sta ik 

dus opnieuw in de voetsporen van pa. Hij moest eens weten. Zelf had hij geen belangstelling 

om terug te keren, misschien wel te begrijpen als je weet wat er gebeurd is. 

 

Tot slot rijden we terug naar Batoeradja. Een tocht van 

ruim 1 uur rijden (35 km). Onderweg is een monument 

voor de gevallen Indonesiërs. Het blijkt een groot 

monument maar er is slecht onderhoud. De Indonesische 

mensen zijn niet gericht op het koesteren van 

herinneringen en zijn vooral met vandaag bezig. Toch 

goed om ook bij deze plaats even stil te staan. Oorlog en 

strijd is iets dat niemand zou moeten willen. En toch 

helaas nog steeds doorgaat! In Batoeradja is een hotel 

geboekt. Daar ga ik de dag van vandaag verwerken en 

wat eten en rust nemen. Morgen gaan we Batoeradja verder verkennen.  

Er is nog meer te vertellen over de situatie in 1947 - 1950 in zuid Sumatra. Ik heb in 

archieven teruggezocht wat er te vinden is. In bijgaande link tref je een document met een 

militair verslag. Of in deze link waarmee je een boek kunt lezen over een andere compagnie 

van hetzelfde bataljon. Dus met zeer veel overeenkomsten. En mocht je meer willen weten? 

Dan moet je mij er maar eens naar vragen als ik je weer ontmoet. 
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maandag 31 oktober 2022 

Waar was pa nog meer? 
Over de politionele acties is veel geschreven. Ook ik heb in 

diverse archieven gezocht en behoorlijk wat informatie 

gevonden. Zoals ik eerder schreef was mijn vader ingedeeld 

bij 5.8.RI. Een infanterie baltaljon had in die tijd totaal 6 

compagnies. Het 1e t/m 4e die vooral het veldwerk doen, een 

ondersteuningscompagnie (Ost-Com) en een stafcompagnie. 

De Ondersteuningscompagnie is verdeeld in 5 peletons, 

waaronder het pioniers peleton. Dit zijn de handige Harries 

die van alles bouwen en maken. Mijn vader had de 

ambachtsschool gedaan en kon goed timmeren. Hij heeft in zijn dienstijd dus ook vooral van 

alles gemaakt. Vooraan in de gevechten en patrouille lopen was dus niet zijn hoofdtaak. 

Daarmee heeft hij een groot deel van zijn diensttijd in de buurt van de staf gefunctioneerd. 

En dat komt overeen met de verhalen die hij vertelde. De staf van 5.8 RI heeft lange tijd 

gelegerd in Batoeradja. En dat is de plaats waar ik vannacht heb geslapen en waar we 

vandaag op zoek zijn gegaan naar de voetsporen van pa. Zou er iets te vinden zijn? 

 

Ik heb een goede gids. Hij vraagt aan iedereen die we 

tegenkomen naar old-dutch houses. En iedereen heeft daar 

wel een idee bij. En er zijn inderdaad nog oude huizen te 

vinden. Ik heb wat foto's die ons helpen bij de zoektocht. 

Ook een foto van een dienstkameraad (zelfde peleton) van 

pa die ooit terug is geweest en een foto heeft genomen voor 

het huis waar het peleton gehuisvest was. Deze foto is 

slechts 30 jaar oud. En daarmee gaan we zoeken. En je 

snapt het al, hetzelfde huis blijkt lastig te vinden. Velen in de 

stad herkennen het en wijzen naar een andere plek. We toeren wat af. Er is een scootertje 

met extra gids die ons iedere keer voorgaat. We vinden heel veel old-dutch houses, maar bij 

geen heb ik er vertrouwen in dat het de juiste is. We realiseer ik me hoe groot (of eigenlijk 

hoe klein) Batoeradja moet zijn geweest in 1949. Op veel van de plaatsen waar ik kom is pa 

vast geweest. Vast dat hij wel eens een eindje ging wandelen en op verkenning uitging. Ik 

sta dus vast in de voetsporen van pa.  

 

Jammer dat bomen niet kunnen spreken. Er zijn enkele 

oude en grote bomen in het dorp. Ongetwijfeld zijn 

deze honderd jaar en mogelijk heeft pa onder een 

boom zitten mijmeren. Over hoe het in Nederland was? 

Hoe het met moeder was? Dagelijks heeft hij een brief 

geschreven naar huis en vast dat hij heeft geschreven 

hoe het daar was. Deze brieven zijn er niet meer. Zijn 

zakboekje wel. Met daarin per dag een beschrijving 

waar hij was en wat hij heeft gedaan. In Batoeradja aan het klussen, maar ook in de 

ziekenboeg. Enkele keren heeft hij infecties en darmproblemen gehad. En dan was je in die 

tijd wel even (meerdere weken) in de ziekenboeg. Misschien was dat best een mooie plek? 
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Ook bezoek ik het station. Uit het zakboekje weet ik dat hij 

diverse malen de trein heeft genomen. Naar Matapoera en 

ook naar Palembang. De plek is niet veranderd en het 

gebouw is deels oud. Hier is pa zeker geweest. Ik sta 

vandaag in zijn voetsporen.    

 

 

 

 

Ook bezoek ik enkele bruggen. Deze waren belangrijk en 

moesten beveiligd worden. Hij heeft daar aan meegewerkt 

en is over de bruggen met trein en legerauto gegaan. Zeker 

te weten dat ik daarmee in zijn voetsporen sta. Het beeld 

van de rivier de Ogan staat op de foto's en nu ook bij mij op 

het netvlies. Hieraan is waarschijnlijk niet veel veranderd. 

 

De terugreis naar Palembang is nog wel een eindje. Een ritje 

van circa 4,5 uur met onderweg een lunch. Net als op de 

heenweg naar de binnenlanden van Zuid Sumatra. Rond 

15.00 uur zijn we terug in Palembang. We gaan nog even 

naar het treinstation Kertapari. Dit is het beginpunt van de 

trein landinwaarts. En een plaats waar vroeger ook een 

kazerne lag. Een plek waar pa zeker is geweest. Of het een 

oud station is weet ik niet. Er is zeker een deel nieuw en de gids zegt dat een deel oud is. 

Zou kunnen en de plek is hetzelfde. Dus wat mij betreft oke! 

Tenslote nog even langs de Moesi (rivier) kijken. Pa sprak daar vaak over. Het is een hele 

brede rivier en de mensen leven er langs en op. Bij mijn bezoek krijg ik het idee dat ze er 

ook een beetje onder leven. We lopen door de woonwijken die deels onder water staan. Het 

lijkt me een zeer ongezonde situatie, maar er wordt geleefd. In de film over deze reis kun je 

dit ook zien.  

 

Morgen is het de laatste dag in Palembang. In de ochtend gaan we het werk van de fraters 

bekijken en nog wat rondtoeren in Palembang. In de avond vertrek ik naar Jakarta met een 

laatste stop. Ik ga het ereveld in Bandung bezoeken. Een klein eerbetoon brengen aan de 

dienstmakkers van pa die niet zijn teruggekeerd.   

 

dinsdag 1 november 2022 

Een groot van een koning uit 
Palembang 
Als pa aan anderen vertelde waar hij in Indië  was geweest 

vertelde hij altijd over Palembang en Zuid Sumatra. Palembang is 

voor mensen die Indië  beperkt kennen beter te duiden dan 

Batoeradja of Martapoera. Zo is Arnhem voor mensen die de 

regio beperkt kennen veel beter te duiden dan Elst. Hoewel.... 

https://www.youtube.com/watch?v=76YTnQ4PQ9k&t=416s
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Arnhem dat is toch dat plaatsje naast Elst? Vandaag staat een nadere kennismaking met 

deze stad op de agenda. Eerst met de fraters en daarna op eigen gelegenheid. 

 

De fraters zijn in de jaren 30 in Palembang gekomen. En 

zoals gebruikelijk hebben ze daar enkele scholen 

geopend. Er zijn in Palembang nu twee scholen en beide 

gaan we bezoeken. Dit keer wisten de scholen tijdig dat 

we kwamen en er zijn ontvangsten voorbereid. Op andere 

locaties voelden we ons soms al een beetje koninklijk 

maar vandaag was dit nog veel meer. Op beide locaties 

stond een heel ontvangstcomité klaar en worden we als 

koninklijke gasten rondgeleid. Zo blij waren ze dat we 

helemaal vanuit Nederland kwamen en daarvoor is een speciale poster gemaakt! En 

inderdaad er komen niet vaak gasten uit Nederland. En blank zijn valt in deze regio ook wel 

op. Zeker de afgelopen twee jaar tijdens Covid zijn er nauwelijks bezoekers geweest. En nu 

kan het weer. 

 

Wat betekent zo'n ontvangst. Ik denk dat de beste 

voorstelling die je daarbij kunt maken is een keer 

bedenken hoe je Willem Alexander en Maxima zou 

ontvangen. Een groot deel van de school staat dan tijdig 

bij de entree te wachten. Zodra de auto in zicht komt 

breekt het welkomstgezang los. Iedereen staat in het 

gelid. Het eerste wat er gedaan wordt is je ontvangen 

met een lint en/of een bosje bloemen. Je wordt geëerd! 

Daarna zijn er enkele voorstellingen (gelukkig geen oud-

indische spelen) en daarna ga je naar de kamer van de 

directie. Daar staat eten en drinken klaar, uiteraard in vele smaken. Dus als je om 8.30 uur 

binnenkomt is er keuze uit koffie, thee en limonade maar ook uit bier. Stel je voor dat de 

koning dat zou willen drinken, dan moet dat wel klaar staan. Vele soorten gebakjes, 

uiteraard veel te veel. En er wordt je van alles te eten en te drinken opgedrongen. Daarna 

een rondje langs de klassen, best leuk. En proberen wat meer te weten hoe het draait. En 

tot slot uitzwaaien. Ook leuk om nog even te zwaaien naar de groep.  

 

De scholen zijn  best groot. Er zijn 

honderden leerlingen en het zijn 

basisscholen en voortgezet onderwijs. De 

scholen in Palembang lijken me van goede 

kwaliteit. De sfeer tussen leerkrachten en 

kinderen leek erg goed en we krijgen een 

goed gevoel over deze scholen. Mogelijk 

zelfs wat beter dan de andere scholen. Ook 

de ouderbetrokkenheid zagen we en met de 

lunch gingen zelfs enkele ouders mee. En 

dat was gezellig en waardevol. En daarmee sloten we het bezoek aan de scholen af.  
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In de middag ga ik op zoek naar de voetsporen van pa en 

nog wat meer historie. Mijn gids en chauffeur staan om 14.00 

uur klaar en we bezoeken het oudste deel van Palembang. 

Het is een fort uit de 18e eeuw en het ligt langs de rivier. Ik 

kan alleen de buitenkant bezoeken omdat het fort nog steeds 

door de militairen wordt gebruikt. Daarna bezoeken we de 

oude hoofdstraat en de oude Hollandse wijk. En zijn diverse 

oude gebouwen, hoewel er ook vrij veel verbouwd zijn. De 

hoofdstraat is herkenbaar vanuit het fotoboek van pa. Daarna nog wat authentieke 

Palembang uitjes zoals het weven van doek, een oudSu huis bekijken en een museumpje 

doen.  

 

Het museumpje geeft nog wat meer invulling aan de historie, 

waaronder de aanwezigheid van Nederlanders. Aan de 

periode 1945 - 1949 is ook wat aandacht gegeven en er zijn 

wat plaatjes opgehangen. Zoals te verwachten is daarbij in 

Palembang vooral aandacht voor de pre-politionele acties 

van 1 - 5 januari 1947. Bij deze operatie was pa niet 

betrokken omdat hij pas later is gearriveerd. Er is overigens 

wel veel geweld gebruikt bij deze acties.  

 

Aan het einde van de middag word ik op het vliegveld van 

Palembang verwacht. Het is vandaag een uurtje vliegen naar 

Jakarta waar ik op het vliegveld een hotel heb geboekt. Het is 

inmiddels de 9e vlucht tijdens mijn Indonesiëreis. Afstanden 

zijn in Indonesië het beste te overbruggen met vliegen, 

anders moet je er wel heel veel tijd voor nemen. En 

(hogesnelheids)treinen voor de langere afstanden zijn er niet. 

Dus dit is geen optie in dit land. Er is nog veel te investeren.  

 

 

 

 

Woensdag 2 november 2022 

Ereveld, Bandung - Pandu 

Inmiddels is de laatste dag van mijn reis in Indonesië 

aangebroken. Met op deze dag nog een belangrijk 

bezoek op het programma. Ik heb een auto met 

chauffeur geregeld en ik ga van Jakarta naar 

Bandung. Een reis van circa 3 uur, eerst door het 

drukke Jakarta, dan wordt het iets minder druk en 

tenslotte wordt het in Bandung vast ook weer druk. 
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In Bandung is het ereveld Pandu. Op het ereveld liggen 

ruim 4.000 mensen begraven die allemaal 

oorlogsslachtoffer zijn. In dit geval betreft het de periode 

1942 - 1950. Dus zowel slachtoffers van de 2e 

Wereldoorlog (in dit geval Japan) en het geweld daarna, 

zoals de politionele acties. Dit zijn de acties waar ook 

mijn vader in 1948 - 1950 op Sumatra bij betrokken 

was. Alle militairen die omgekomen zijn in het 

voormalige Nederlands Indië zijn lokaal begraven en niet 

overgebracht naar Nederland. Oorspronkelijk waren er 

22 erevelden en deze zijn later teruggebracht tot 9 erevelden. Deze liggen allemaal op Java, 

dus bijvoorbeeld het ereveld Pandu in Bandung. Alle dienstmakkers van pa die zijn 

gesneuveld liggen op dit ereveld. Daarom wil ik ook naar dit ereveld.  

 

Het eerste graf dat ik wil bezoeken is van soldaat J.M. Versteeg, 

geboren 31 oktober 1927 en gesneuveld 18 februari 1948. Dus op 

20 jarige leeftijd! In het verslag dat ik heb gevonden in het 

Nationaal Archief staat het volgende: "Op 17 februari zette de vijand 

een vrij hevige aanvul in tegen Muara Dua. 150 goedbewapende 

mannen onder leiding van Kapt.Deni bestookten het detachment van 

04.00 tot 08.00 uur en drongen zelfs door tot op enkele tientallen 

meter van het detachement door. Na een vuurgevecht, aan onze 

zijde geleid door Kapt.Maan, werden zij echter teruggeslagen met 20 

doden en ongeveer 20 zwaargewonden. Helaas werd aan onze zijde 

een soldaat van de brugbewaking zwaar gewond, die kort daarna 

overleed.". Dat was dus soldaat J.M. Versteeg. In de zakagenda van mijn vader heb ik 

gevonden dat hij voor deze soldaat het veldgraf gemaakt heeft en het houten kruis geplaatst 

heeft. Voor mij was het daarmee passend om speciaal dit graf een bezoek te brengen en een 

bloem te plaatsen.  

 

Ook bezoek ik de graven van 8 dienstmakkers uit zijn compagnie die 

bij een hinderlaag op 27 februari 1948 zijn omgekomen. Net op de 

dag dat mijn vader in verband met zijn gezondheid de andere kant 

op vertrok. En daarmee niet bij deze hinderlaag betrokken was. Ook 

de begrafenis van deze dienstmakkers heeft hij niet kunnen 

meemaken. De graven liggen redelijk dicht bij elkaar maar ze zijn 

niet naast elkaar begraven. Eigenlijk begrijp ik dat niet, ze zijn toch 

in een keer overgebracht naar deze begraafplaats? 

Na het bezoek aan het ereveld ga ik nog even Bandung in. Het is 

lunchtijd en ik zoek een leuk restaurant. Mijn chauffeur tipt het 

restaurant 'De keuken van Elske'. Hier schijnen Nederlandse roots in 

te zitten. Prima, laat ik daar eens gaan kijken. En inderdaad, oma 

Elske is ooit begonnen met het restaurant maar is al jaren geleden overleden. Inmiddels 

wordt het restaurant nog steeds gerund door familie en is een kleinzoon de eigenaar. De 

menukaart is een mix van verschillende keukens, waarbij ook de Nederlandse is 

vertegenwoordigd. Dus bitterballen, kroketten, erwtensoep en stamppot kan je bestellen. 
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Dus als voorgerecht een bitterbal en als hoofdgerecht gehakt 

met aardappelpuree. En tot slot een espresso. Daarmee moet 

ik Jakarta halen. En dat lukt.  

 

Nu nog naar huis. In het begin van de avond vlieg ik naar 

Singapore en daar is een overstap op een vlucht naar 

Amsterdam. Hiermee verwacht ik dat Singapore Airlines mij 

donderdagochtend in Amsterdam dropt. Bijna thuis.    

 

 

Donderdag 3 november 2022 

Weer naar huis 

Nu nog naar huis schreef ik in de vorige 

post. Oftewel van Jakarta naar Elst zien te 

komen. Dit is best een lange afstand en ik 

moet overstappen op Singepore. De oorlog 

in de Oekraine zorgt er ook voor dat er wat 

omgevlogen worden. De rechtstreeks route 

kan niet genomen worden. Maar als 

reiziger is het vooral een kwestie van 

wachten, zitten en wat eten en drinken. 

Jakarta airport liep ik om 16.00 uur lokale 

tijd binnen en een dag later om 9.30 uur 

lokale tijd was ik thuis in Elst. Dus 17,5 uur + 5 uur tijdsverschil geeft een totale reistijd van 

22,5 uur. Dus van deur tot deur binnen een dag. 

 

Toen mijn vader in 1950 van Batavia (nu 

Djakarta) naar Groningen reisde (ook 

vliegen) was hij 4 dagen onderweg. Hij 

vertrok op 1 april  1950 om 9.30 uur van 

het vliegveld in Jakarta en was op 4 april 

rond 23.00 uur in Groningen. Met 

tussenlandingen in Bangkok, Calcucutta, 

Karachi, Basrah, Cairo en Rome. In 

Bangkok, Karchachi en Cairo was een 

overnachting (en diner) in het hotel. Het 

vliegtuig (een Douglas C54b) kon 's nachts 

niet vliegen en moest ook regelmatig 

tanken. De gegevens van deze reis zitten nog steeds in het familie archief. Zelfs de 

stoelindeling en de medereizigers zijn in het archief. Toch leuk om nog eens te zien met wie 

pa allemaal onderweg was. 
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Voor de film kijk op: 

https://www.youtube.com/watch?v=76YTnQ4PQ9k&t=416s  

https://www.youtube.com/watch?v=76YTnQ4PQ9k&t=416s
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