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VOORWOORD
Laat ik me eerst even voorstellen.
Ik ben Peter van Hasselt en inmiddels 64 jaar.
Ik heb gedurende 41 jaren het onderwijs mogen dienen. Eerst 6 jaar in het speciaal 
onderwijs  als  docent  levensbeschouwing.  Vervolgens  heb  ik  35  jaar  op  een 
lerarenopleiding voor onderwijsgevenden in het basisonderwijs als docent drama en 
docent levensbeschouwing meesters en juffen mogen opleiden. Sinds 1 januari van 
het vorig jaar mag ik genieten van mijn fpu (flexibele pensionering en uittreding).
Tijdens mijn werkzaamheden op de Pabo heb ik mijn collega Anton van Deursen 
leren kennen. We maakten samen met studenten en nog een andere collega een 
studiereis  naar  Turkije.  Aan  deze  reis  denk  ik  terug  met  heel  veel  goede 
herinneringen. 
Tijdens één van onze avondlijke overwegingen op een terrasje kwam o.a. het einde 
van mijn loopbaan aan de orde. Zo kwam ik op het onderwerp “reizen maken”. Ik 
opperde toen dat ik het heel erg op prijs zou stellen om nog eens keer met Anton 
Indonesië te bezoeken. Daarover had ik met Anton op de opleiding ook al eens 
gehad o.a. over zijn laatste reis met zijn vader naar dit land.
Per 9 januari 2009 beëindigde ik met een grootse en onvergetelijke afscheidsviering 
mijn 41-jarige  onderwijsloopbaan.  Verder  zou ik  me gaan oriënteren op wat  ik 
gedurende deze derde levensfase zou gaan doen. Het belangrijkste adagium in deze 
nieuwe levensfase was en is voor mij: niets hoeft meer en ik zie wel wat er op mij 
afkomt.
En…….half september 2009 kwam er iets op me af. Ik zit in mijn kamerjas mijn 
Volkskrantje te lezen en de telefoon gaat. Ik neem op: “Je spreekt met Anton van
Deursen. Heb je zin om mee te gaan met mij en mijn zus Anneke op een reis naar
Indonesië van 14 oktober t/m. 3 november? Je hebt een uur bedenktijd, want we 
moeten  i.v.m.  de  vlucht  snel  beslissen”.  Het  lijkt  wel  of  ik  de  hoofdprijs  heb 
gewonnen in een loterij. Bijna drie weken naar Indonesië en op zo’n korte termijn. 
Ik heb geen uur bedenktijd nodig en mijn agenda hoef ik ook niet  in te kijken 
(hiervoor schrap ik alles). Natuurlijk ga ik mee.
Begin oktober ontmoet ik Anneke voor het eerst bij Anton thuis om met elkaar 
globaal de reis door te spreken. De voornaamste reden om deze reis te maken zijn 
de kleinschalige projecten van hun ouders, oom Alfons en tante Adèle.



De moeder van Anton en Anneke is ooit begonnen met een project voor eenzame 
bejaarden in hun woonplaats Cimahi in Java. Doordat ze via de zus van haar man, 
zuster Rosa, contacten had met de zusters Dominicanessen is ze begonnen om hier 
in Nederland geld in te zamelen. Dit project is uitgebreid naar andere projecten van 
de zusters in Indonesië en is op kleinschalig gebied, ondersteund met gelden van 
donateurs, uitgegroeid tot een vorm van ontwikkelingshulp,  waarbij niets aan de 
strijkstok blijft hangen. Nu de beide ouders van Anton en Anneke zijn overleden 
voelen  de kinderen zich geroepen om deze projecten van hun ouders voort  te 
zetten en eventueel uit te breiden.
Ik voel me vereerd dat ik voor deze reis uitgenodigd ben, omdat ik niet alleen op 
deze  manier  de  projecten  mag  bezoeken,  maar  vooral  de  mensen  (zusters, 
bejaarden en kinderen) mag ontmoeten die deel uit maken van deze projecten.
Tijdens deze reis heb ik een dagboek bijgehouden. Ik heb dit vooral gedaan om niet 
te vergeten wat we allemaal per dag ondernomen en ervaren hebben. 
Anton en Anneke van Deursen, mijn medereizigers, hebben mij verzocht om dit 
dagboek  mede met  de  aantekeningen  van henzelf  te  “herschrijven”  voor  U als 
donateurs. De bedoeling van dit verslag is U inzicht te geven hoe de zusters uw 
giften uit het jaar 2008/2009 hebben besteed.



Ik hoop op deze manier met U niet alleen terug te kijken op een onvergetelijke reis, 
maar ook een verantwoording te geven van de door U geschonken donaties.
Ik wens U veel plezier om drie weken met mij mee te reizen met “een rondje Java”.



DE HEENREIS – 14 en 15 oktober 2009

Woensdagmiddag  begint  mijn  reis  naar  Indonesië  op  het  station  Nijmegen-
Centraal. Daar ontmoet ik rond 16.30 u. Anton. We kopen kaartjes en rijden met 
een rechtstreekse treinverbinding naar Schiphol. Aankomst op Schiphol is 17.54 u. 
Hier  ontmoeten  we  Anneke,  de  zus  van  Anton,  en  onze  reisgenote  voor  de 
komende  weken.  Via  internet  hebben  we  van  te  voren  al  onze  boardingcards 
kunnen uitdraaien zodat we alleen nog onze koffers moeten afgeven. 
Alle formaliteiten verlopen rustig en ruim op tijd zijn we dan ook bij de gate, waar 
ons vliegtuig vertrekt. Iets na 21.00 u. kiest het volle vliegtuig met 450 passagiers 
het luchtruim. Het zal een lange vlucht worden van 14 uur met een tussenstop in 
Kuala  Lumpur  in  Maleisië.  Aankomst  in  Jakarta  17.00  u.  (plaatselijke  tijd)  op 
donderdag 15 oktober. Hoewel het de langste vlucht is, die ik ooit heb gemaakt, 
gaat het allemaal heel voorspoedig. Met maaltijden,  lezen en korte hazenslaapjes 
weet ik de tijd redelijk door te komen.
Na geland te zijn op de vlieghaven van Jakarta worden we opgehaald door zuster 
Fien en een medewerkster van het weeshuis. Met een auto met chauffeur rijden we 
vervolgens naar het klooster Pondok Si Boncel.  De rit door Jakarta (16 miljoen 
inwoners) van het vliegveld naar het klooster duurt ongeveer 2 uur. We rijden al die 
tijd  in  één  grote  file.  Het  is  hier  altijd  file:  24  uur  per  etmaal.  Men  rijdt  hier 
bovendien links, een overblijfsel van de koloniale tijd toen de Engelsen hier het 
bewind voerden. Je merkt direct dat je je bevindt in een grote metropool. In een 
van  de  reisgidsen  over  Indonesië  las  ik  hierover  het  volgende:  “Ik  zit  op  de 
achterbank van een taxi en heb in het laatste half uur nog geen honderd meter 
afgelegd. In het centrum van de stad proberen de auto’s zich vijf rijen dik over een 
driebaansweg voort te bewegen. De auto’s rijden zo dicht naast elkaar dat zelfs de 
vele brommers hier hun weg niet sneller kunnen vervolgen dan de vierwielers. De 
verkeerslichten staan hier over het algemeen louter als decoratie. Niemand slaat er 
acht  op.  Ook de  andere  verkeerregels,  bijvoorbeeld  voorrang  geven  of  nemen, 
worden zeer persoonlijk geïnterpreteerd. Politieagenten staan met zwaaiende armen 
te fluiten, maar er wordt nauwelijks acht op geslagen. Het zijn betreurenswaardige 
figuranten temidden van de uitlaatgassen”. (uit: “Nog geen krasje op een rots….” / 
Marco Baars, Uitgave Gottmer-Haarlem, 2009).



Ik kan me nu ook goed herkennen in het advies van de reisgidsen, waarin wordt 
afgeraden om met een gehuurde auto je zelf in dit verkeer te begeven. Ik beschouw 
deze rit tevens als inleiding op de komende dagen: vooral geen haast hebben en het 
woord stress bestaat volgens mij niet in het Bahasa Indonesia.
In het klooster worden we hartelijk en gastvrij ontvangen door zuster Regina en 
haar  medezusters.  Een  warme  maaltijd  staat  voor  ons  klaar.  We  verblijven  de 
komende drie nachten in het keurige gastenverblijf van het klooster met vier aparte 
kamers. In de mandi-kamer (badkamer) schep ik met een pan het water over me 
heen en spoel de vermoeidheden van deze heenreis van me af.



HET EERSTE BEZOEK: PONDOK SI BONCEL – JAKARTA
16 oktober 2009

Zoals ik in het voorwoord al schreef is deze reis in eerste instantie bedoeld om de 
projecten te bezoeken van de ouders van Anton en Anneke. Het eerste project dat 
we vandaag bezoeken zijn de weeskinderen in het  dagverblijf en de school van Si 
Boncel. In één woord: het is indrukwekkend wat ik te zien krijg. We krijgen een 
rondleiding door zuster Imelda, die voortreffelijk Engels spreekt.
Aan alles is te merken dat we van harte welkom zijn. 
Het weeshuis kent 5 afdelingen:
•      afdeling 1,2 en 3: hier wonen 22 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. Ze 
worden verzorgd door 14 stafmedewerkers;
•  afdeling  4  met  15  kinderen  in  de  leeftijd  van  1,5  tot  2,5  jaar  en  5 
stafmedewerkers en
•   afdeling 5 met 15 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar en 6 stafmedewerkers.

We beginnen onze  rondleiding  in  de slaapzaal  van de  baby’s  (afdeling  5).  Hier 
liggen kinderen te slapen die afgestaan zijn door de moeders. Het roept direct al 
allerlei emoties bij me op. Als je je leventje zo moet starten, hoe zal de rest er dan 
uitzien?  De  kinderen  worden  liefdevol  verzorgd  door  de  zusters  en  hun 
medewerkers. Niet alleen valt me de liefdevolle verzorging op, maar alles ziet er 
ook keurig onderhouden en schoon uit.
Hierna  bezoeken  we  het  dagverblijf  waar  met  de  kinderen  allerlei  activiteiten 
worden gedaan. Speelgoed of ander ontwikkelingsmateriaal is nauwelijks aanwezig. 
Met papier kun je in ieder geval vouwsels maken en je kunt er ook mee scheuren.

Vervolgens worden we uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de school. Zoals 
in vele landen heet de kleuterschool ook hier “Kindergarten”. Kinderen zijn keurig 
gekleed  in  uniform en  het  geheel  maakt  op  mij  een  goede  en  gedisciplineerde 
indruk. We maken kennis met de leerkrachten die met hun middagpauze bezig zijn. 
Ook hier voelen we opnieuw dat we van harte welkom zijn.
We krijgen deze morgen verder een rondleiding langs de verschillende gebouwen 
en zuster Imelda laat ons zien hoe de zusters met o.a. de projectgelden het gebouw 



aan het  uitbreiden zijn met een verdieping voor het  wassen en drogen van het 
wasgoed. Deze uitbreiding is nodig, omdat de overheid een gedeelte van de grond 
van het klooster heeft gevorderd om een weg rond het meer te kunnen aanleggen. 

‘s Middags spreken we de financiën (met verantwoording) door met zuster Imelda. 

Ze  geeft  ons  eerst  inzicht  in  de  kosten:  per  maand  zijn  de  kosten  voor  alle 
afdelingen begroot op € 2800 voor voedsel, luiers, medicijnen enz. en € 1880 voor 
de schoonmaak, koken, wassen en vervoer.
Voor  de  school  (Kindergarten)  kost  1  kind  per  maand €  30  (  €  24  voor  het 
schoolgeld en € 6 voor materialen).
Per  kind  komt  daar  jaarlijks  nog  eens  €  155  bovenop  voor  de  kosten  van 
inwoning, het uniform en de boeken. 
Daarnaast is er dit jaar nog eens extra geld nodig voor de bouw van een nieuwe 
was- en droogruimte voor de kleren, vanwege het afstaan van grond voor de aanleg 
van  een  weg  rondom  het  meer.  Hierdoor  moesten  de  zusters  een  extra  etage 
bouwen. Hiervoor is € 31.000 begroot.



De verdere  afbouw is  momenteel  gestopt,  omdat  er  een  tekort  is  van €  9500. 
Zuster Imelda is opnieuw, mede namens haar medezusters, heel dankbaar voor de 
giften  vanuit  Nederland.  In  het  jaar  2008/2009  heeft  het  weeshuis  van  de 
“kleinschalige projecten Indonesië” van de familie van Deursen € 3500 ontvangen. 
Een groot gedeelte hiervan is gebruikt voor de verzorging en medicijnen van de 
weeskinderen. Ook is een gedeelte van het geld besteed aan de tandarts voor het 
controleren en verzorgen van de gebitten van de kinderen. Verder is een gedeelte 
van het geld uitgetrokken voor de bouw van de nieuwe was- en droogruimte voor 
de kleren van de kinderen en de zusters.

Voorheen  onderhield  moeder  overste,  zuster  Regina,  de  contacten  met  ons  in 
Nederland. Omdat ook bij haar de jaren gaan tellen heeft ze zuster Imelda gevraagd 
haar taken over te nemen. We hebben er alle vertrouwen in, dat dit bij deze zuster 
in goede handen is (niet alleen vanwege het gegeven dat ze uitstekend de Engelse 
taal beheert, maar ze ook zeer communicabel en bedreven is met de nieuwe media.)
In zoverre willen we hier wijzen op de site van Pondak Si Boncel.
Deze Engelse site is met een klik via Google ook in het Nederlands te lezen.
(www.pondaksiboncel.com)



HET TWEEDE BEZOEK:
ZUSTER  ALEXA  EN  DE  OPVANG  VAN  STRAATKINDEREN  IN 
JAKARTA – 17 oktober 2009

Vandaag staat  ons  tweede  bezoek  van deze reis  gepland:  de straatkinderen van 
zuster  Alexa.  Deze zuster heeft  een belangrijk  pedagogisch uitgangspunt om de 
kinderen zelfstandigheid bij te brengen. Ze heeft zich hierbij o.a. laten inspireren 
door de ideeën van Maria Montessori: “leer mij het zelf te doen”. Haar aanpak is 
effectief en gericht op zelfredzaamheid.
Ook nu weer worden we allerhartelijkst ontvangen. De kinderen begroeten je met 
het beetpakken van je hand en brengen deze vervolgens naar hun voorhoofd. 
De  gemeenschap  van  deze  straatkinderen  bestaat  uit  108  kinderen  in  leeftijd 
variërend van 0 t/m. 21 jaar. 
Een korte opsomming van de bewoners:
•  er zijn 13 kinderen van 3 maanden tot 1 jaar;
• 15 kinderen gaan naar de “Kindergarten”;
• 25 kinderen volgen het primair onderwijs
• 14 leerlingen volgen de junior high school;
• 16 leerlingen volgen de senior high school;
• 5 leerlingen hebben onlangs de senior high school afgesloten;
• 3 studeren er aan de universiteit.
(n.b. van 4 kinderen is het niet duidelijk of ze nu student zijn of nog leerling aan de 
highschool).
Veel  jongens  werken  in  boekhandels  als  Gramedia  of  bij  Kompas  (een  krant). 
Veelal houden ze zich bezig met grafiek, d.w.z. het drukken van kranten, boeken en 
folders.  De  Stichting  ‘Vincentius’  (naast  het  klooster  Si  Boncel)  verzorgt  de 
opleiding  tot  graficus  van  deze  jongens.  Ook  hebben  de  oudere  jongens  bij 
aannemers  geleerd  om  bouwactiviteiten  te  verrichten,  zodat  ze  nu  zelf  een 
verdieping op het gebouw kunnen aanbrengen. 
De kinderen, c.q. jongeren leven als één groot gezin, waarvan zuster Alexa – zoals 
ze het zelf verwoordt - vader én moeder tegelijk is.  



Het ziet er hier allemaal veel soberder uit dan in het weeshuis van de zusters in Si 
Boncel (bijvoorbeeld drie baby’s in één ledikantje), maar alles is wel heel schoon en 
verzorgd. De kinderen wordt geleerd selfsupporting te zijn en ze hebben wekelijks 
verschillende taken, zoals schoonmaken, koken, kleine kinderen verzorgen e.d.
Meedenken en meehelpen staat hierbij centraal. Ze voeden a.h.w. elkaar op en leren 
ook veel van elkaar (bijvoorbeeld hoe ze moeten omgaan met een computer). 
De kinderen gaan vanaf 4 jaar naar scholen in de buurt en zuster Alexa vertelt trots 
dat er op dit moment 3 jongens zijn, die een universitaire studie volgen op één van 
de universiteiten in Jakarta (o.a. computerkunde). 
Ook dit project maakt weer een overweldigende indruk op me en ik krijg steeds 
meer bewondering voor de ouders van Anton en Anneke, die deze projecten met 
hulp  van  donateurs  in  Nederland  financieel  ondersteunen.  Dit  is  een  duidelijk 
project van ontwikkelingshulp dat wel werkt en waarbij er niets aan de zogenaamde 
strijkstok blijft hangen. 
Ook hier spreken we met zuster Alexa i.v.m. de verantwoording van de gelden. 
Zuster Alexa zet zich in voor de zorg van de vele straatkinderen in Jakarta, een 
belangrijke  taak  in  deze  sterk  groeiende  wereldstad  met  ongeveer  16  miljoen 
inwoners,  waarvan een groot aantal  straatkinderen Ze houdt zich bezig met het 
opvoeden van deze kansarme jongeren. De jongeren worden waarden en normen 
en verantwoordelijkheid bijgebracht. Dit jaar zijn de gelden van de kleinschalige 
projecten  van  de  familie  van  Deursen  met  name  besteed  aan  de  kosten  van 
onderwijs  en  medicijnen.  Tevens  is  een  gedeelte  van  het  geld  besteed  aan  de 
renovatie  van  het  huis:  het  bouwen  van  een  extra  verdieping  voor  de 
meisjesverblijven.



Dit project ontving dit jaar van de kleinschalige projecten € 4575.
Wij hebben met eigen ogen kunnen zien, dat het geld hier hard nodig is. Niet alleen 
dit project, maar vooral ook het enthousiasme van zuster Alexa maakt op mij een 
geweldige indruk. Ik zou haar best de Indonesische zuster Theresa willen noemen. 
We worden door de kinderen uitbundig uitgezwaaid. 
Het zal in mijn geheugen gegrift blijven staan als een onvergetelijke ontmoeting.
We gaan na een familiebezoek van Anton en Anneke weer terug naar het klooster 
Si Boncel. Hier slapen we onze laatste nacht in ons gastenverblijf. 
Morgen gaan we naar het derde project: het bejaardenhuis in Cibeber-Cimahi.



HET DERDE BEZOEK:
HET  BEJAARDENHUIS IN CIBEBER-CIMAHI – 18 oktober 2009

Vanmorgen  hebben  we  afscheid  genomen  van  de  zusters  van  het  klooster  Si 
Boncel  in  Jakarta.  We  worden  hartelijk  uitgeleide  gedaan  door  acht  dankbare 
zusters Dominicanessen.  Zuster Imelda heeft voor ons geregeld dat er een auto 
met  chauffeur  voor  ons  klaar  staat,  die  ons  zal  brengen  naar  onze  tweede 
bestemming van deze reis: het stadje Cimahi, ongeveer 200 kilometer van Jakarta in 
de buurt van Bandung.
Het is de geboorteplaats van Anton en Anneke, die hiervandaan in 1957 met het 
gezin vertrokken naar Nederland (Breda). Anton was  toen 10 jaar en Anneke 7 
jaar. Ook hier gaan we weer een bezoek brengen aan één van de projecten van de 
ouders van Anton en Anneke: een bejaardenhuis voor alleenstaande ouderen (de 
meesten zonder familiebanden of in de steek gelaten door hun familie).
De rit naar Cimahi verloopt zeer voorspoedig en via tolwegen zijn we er al om 
11.00  u.  Door  een  communicatiestoornis  stonden  zuster  Immaculata  en  zuster 
Edmunda tevergeefs op ons te wachten bij het busstation. De beide zusters zijn 
echter snel weer terug in het klooster en samen met de andere zusters wacht ons 
opnieuw een hartelijke ontvangst. Anton en Anneke voelen zich hier meteen thuis, 
omdat ze als kind hier ook al rondgelopen hebben. De financiële hulp voor het 
bejaardenhuis is het eerste project,  dat moeder van Deursen hier in Java ooit is 
begonnen. Na de middagmaaltijd gaan we ’s middags op bezoek in Panti Werdha 
Karitas.  Hier verblijven momenteel  43 bejaarden:  32 “oma’s” en 11 “opa’s” (zo 
worden ze hier ook genoemd). Het huis is het afgelopen jaar met o.a. gelden voor 
dit  project  behoorlijk  gerenoveerd.  Ik kan dit  natuurlijk  niet  vergelijken met de 
eerdere staat van onderhoud, maar Anton en Anneke verzekeren mij dat het er nu 
veel beter uitziet.
Veel bewoners verstaan nog Nederlands, geleerd in hun schooltijd, en het “goede 
middag” is dan ook een veel geuite begroeting.
We worden rondgeleid door zuster Mariana, de directrice van het complex, die hier 
ook woont. Hoewel het geen tehuis is voor demente bejaarden moet ik hier toch 
aan denken: weinig privacy en een gelaten stemming, wachtend op de dood. Ook 
zijn de afdelingen voor de mannen en de vrouwen strikt van elkaar gescheiden. 



In het jaar 2008/2009 hebben de zusters van “de kleinschalige projecten” van de 
familie van Deursen € 1500 ontvangen.
Met eigen ogen kunnen we aanschouwen, dat o.a. met dit geld het bejaardenhuis 
(de Jompo) voor de oma’s en opa’s op verschillende punten mooi en degelijk is 
gerenoveerd. 

Tijdens de rondleiding door het complex door zuster Mariana  worden de plannen 
geschetst voor de nabije toekomst en waar nog verbouwingen op stapel staan. Er 
zijn nog problemen met de ventilatie, de onbereikbaarheid van de 1e verdieping en 
de verhoging van het dak.



Ook blijft zuster Immaculata zich met hart en ziel inzetten voor de dakloze oude 
vrouwen  en  mannen  in  Cimahi.  Zij  zorgt  ervoor  dat  de  bejaarden  melk  en 
medische  zorg  krijgen.  Tevens  helpt  ze  arme  gezinnen  om  het  schoolgeld  te 
kunnen betalen.
Na  deze  rondleiding  laat  zuster  Mariana  ons  een  uitgebreide  rapportage  zien, 
waarin  de  kosten  van  deze  verbouwing  keurig  genoteerd  staan.  Op deze  wijze 
krijgen we een goed beeld  hoe  de  zusters  de gelden van de donateurs  hebben 
besteed. Alles maakt een overzichtelijke en gedegen indruk.
Rond 16.00 u. rijden we weer terug naar het klooster. Daar spreken we de financiën 
door van de verschillende projecten met zuster Immaculata en zuster Edmunda. 
Deze zuster is geboren en getogen in Nederland en is hier in 1953 aangekomen.
Ze  spreekt  uiteraard  nog  voortreffelijk  Nederlands  en  is  inmiddels  85  jaar.  Ze 
maakt op mij een bevlogen en gedecideerde indruk. Zuster Edmunda geeft nog 
steeds leiding aan een project van 250 adoptiekinderen. Ze maakt zich wel zorgen 
over haar opvolging. We lopen met haar ook nog even langs de schoolgebouwen 
naast het klooster en bezoeken op de begraafplaats van het klooster het graf van 
zuster Rosa, de tante van Anton en Anneke.
Ook zuster Immaculata spreekt goed Nederlands. Ze is weliswaar Indonesisch van 
geboorte, maar in de begintijd van hun intrede moesten deze zusters Nederlands 
leren,  want  ze  traden  immers  in  bij  een  Nederlandse  orde,  de  zusters 
Dominicanessen.  Zuster  Immaculata  is  deze middag voor  ons  als  een ENGEL 
(met hoofdletters). Zo’n lieve en zorgzame vrouw kom je maar weinig tegen.
Om 20.00 u. nemen we tijdens de recreatie alvast een beetje afscheid van de zusters 
met een doos Merci-chocolaatjes. Morgen vertrekken we al vroeg naar onze derde 
bestemming van deze reis: Yogjakarta, ook wel Yogja genoemd. Daar zullen we o.a. 
zuster  Agnes  en  broeder  Kirjo  ontmoeten,  die  ons  eveneens  inzicht  zullen 
verschaffen over de gelden van hun projecten.
De zusters  hebben  opnieuw voor  ons  een  auto  met  chauffeur  klaar  staan.  We 
boffen  met  deze  vervoerfaciliteit,  omdat  zuster  Mariana,  de  directrice  van  het 
bejaardentehuis, ook naar Yogjakarta moet vanwege een vergadering en het 
wegbrengen van diverse spullen. Het zal een lange rit worden (ongeveer 10 à 11 
uur). Daarom vanavond vroeg naar bed, want om 5.00 u gaat de wekker.



OP WEG NAAR YOGJAKARTA – 19 oktober 2009

Over deze dag kunnen we kort zijn.
We gaan vandaag van west naar midden Java, oftewel van Cimahi naar Yogjakarta. 
In deze stad zullen we vijf nachten verblijven. Ons intense kloosterleven van de 
afgelopen dagen komt even ten einde.  We zullen ons  begeven in de drukte en 
verlokkingen van een metropool. Yogjakarta is de meest toeristische stad van Java, 
mede i.v.m. de alombekende  Borobudur en de Prambanan.

We hebben vandaag opnieuw de beschikking  over  een auto met chauffeur.  Dit 
aanbod van de zusters is mede ontstaan,  omdat zuster Mariana  Yogjakarta een 
afspraak heeft met zuster Agnes. Ook neemt ze nogal wat spullen mee, maar voor 
onze koffers blijft er in dit busje genoeg ruimte over.
We  vertrekken  precies  om  6.00  u.  en  nemen  afscheid  van  de  zusters.  Zuster 
Immaculata en zuster Edmunda wuiven ons met een dankbaar gevoel uit.
Het  is  een  prachtige  autorit  door  het  alombekende  terrassenlandschap  van 
Indonesië (en andere Aziatische landen), dat ik van de plaatjes ken.
In het begin rijden we nog over een tolweg, maar al snel hierna meanderen we over 
niet  ongevaarlijke  tweebaans-wegen  met  hoogteverschillen  en  veel  bochten. 



Kortom: voor de ongeveer 400 kilometer, die we moeten afleggen hebben we zeker 
zo’n 10 uur nodig. Mijn complimenten trouwens voor onze chauffeur, die met ware 
stuurmankunst steeds op tijd weer op de eigen weghelft is.
Met drie stops onderweg zijn we rond 17.00 u. in ons hotel Bladok Losmen in een 
zijstraat van de Jalan Malioboro, de hoofdstraat van de stad midden in het centrum. 
Het is een eenvoudig, maar vriendelijk logement (losmen).
’s Avonds maken we een korte oriëntatiewandeling in de buurt van het hotel. Voor 
we naar onze hotelkamers gaan maken we een globale planning voor de komende 
week hier in Yogjakarta.



HET VIERDE BEZOEK:
ZUSTER AGNES IN YOGJAKARTA – 21 oktober 2009

Na gisteren op onze eerste dag in Yogjakarta een “rustdag” te hebben ingepland 
hebben we op deze tweede dag in deze stad een gesprek met zuster Agnes over 
haar projecten.
Het betreft de opvang en opleiding van kansarme kinderen van de vissersbevolking 
op Flores. Ook helpt zuster Agnes  een groep vrouwen door het opzetten van een 
winkeltje en geeft ze steun aan een becakproject. Een belangrijk uitgangspunt  van 
zuster Agnes bij  de verdeling van de gelden is opnieuw het adagium van Maria 
Montessori:  “leer  mij  het  zelf  te  doen”,  zodat  –  voeg  ik  er  aan  toe  –  we 
onafhankelijk  worden  van  uw  giften.  Het  project  is  te  vergelijken  met  de 
zogenaamde microkredieten van prinses Maxima.
Ik leer zuster Agnes kennen als een wijze en verstandige vrouw. Ze is voormalig 
moeder-overste geweest van alle Dominicanessenkloosters in Indonesië en heeft 
ooit natuurkunde gestudeerd. Ik had al veel waardering gekregen voor het werk van 
de zusters  hier  in  Indonesië,  maar  deze zuster  Agnes  laat  tevens  zien  een hele 
bijdetijdse visie te hebben op ontwikkelingshulp.  Ze spreekt trouwens bijzonder 
goed de Nederlandse taal, eveneens geleerd tijdens haar noviciaat. Zuster Agnes is 
inmiddels 78 jaar en ze draagt met name zorg voor de begeleiding en de opvang 
van de senioren van de 13 kloosters van de Dominicanessen in Indonesië.
Het thema nu is spiritualiteit, d.w.z. omgaan met zinvragen. Hiertoe organiseert ze 
bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te komen over thema’s als spiritualiteit, de 
geest  en de bedoeling  van het  koorgebed,  studie enz.  Tevens organiseert  ze de 
projecten in Flores. Daarom moet ze veel bezoeken afleggen en veel reizen.
Ons gesprek met zuster Agnes vandaag zal vooral gaan over de projecten op het 
eiland Flores. Ze vertelt ons hoe ze met weinig middelen mensen toch kan helpen 
om onafhankelijker te worden van giften. Ze wil binnen haar projecten de mensen 
vooral leren om vooral in zichzelf te investeren. Ze legt ons dit uit met de volgende 
voorbeelden:



Het becakproject:
Veel mensen in Indonesië verdienen hun schamele geld met het vervoermiddel de 
becak. Becak’s zijn een soort van riksjafiets met een bestuurder die hoog in het 
zadel zit. Een becak is een heel aangenaam vervoermiddel: traag genoeg om van het 
straatbeeld te genieten en toch snel genoeg om niet te erg onder de hitte te lijden.

Deze driewielers hebben een laag frame en spatborden die vaak versierd zijn met 
kleurige tafereeltjes. De bestuurders zijn niet altijd de eigenaars van het rijwiel. Ze 
huren het  vervoermiddel  per  dag.  De mannen willen  natuurlijk  graag een eigen 
becak. Zuster Agnes kwam op het volgende idee om dit te realiseren. Ze formeerde 
een groep van ongeveer 10 becakrijders. Elk van hen ondertekende een formulier, 
waarop hun foto, naam en adres wordt genoteerd. Ze sprak met hen af om iedere 
week een bepaald bedrag van hun verdiensten opzij te leggen. Wanneer ze op die 
manier de helft van de kosten van een becak gespaard hadden kregen ze de andere 
helft van zuster Agnes (van de donatiegelden) om zelf een becak te kunnen kopen. 
Het  feit  dat  ze  dit  binnen  een  groep  realiseerden  gaf  hen  een  gevoel  van 
gemeenschapszin. Op deze manier  stimuleren ze elkaar ook om het gezamenlijk 
doel, een eigen becak, te bereiken.
Op 30 oktober hebben ze samen met zuster Agnes het afgelopen jaar geëvalueerd. 
Na de evaluatie kregen ze na de feestmaaltijd allen een envelop met inhoud van



€ 10 die ze aan hun gezin kunnen besteden. 

De vissers
Op het eiland Flores zijn 3 groepen vissers die met hulp van zuster Agnes nu op 
eigen benen kunnen staan. Door meer winst te maken bij de verkoop van hun vis 
leven  ze  momenteel  in  betere  omstandigheden  dan voorheen:  hun  oude  rieten 
huisjes zijn vervangen door nette en stevige woningen. Hun kinderen gaan nu ook 
naar  school.  De vissers  werden  door  zuster  Agnes  in  staat  gesteld  een grotere 
prauw  te  kopen  met  buitenboordmotor  en  verschillende  soorten  visnetten, 
waarmee ze verschillende soorten vissen konden vangen. Ook kochten de groepen 
grote kisten met ijs, zodat ze de vissen konden vervoeren naar de grote steden.
Door hen dit beginkapitaal te verstrekken via de donaties ontwikkelden ze zichzelf 
om steeds meer en beter te verdienen voor hun gezinnen.

Microkredietbedrijfjes voor groepen vrouwen
Ook hierbij wordt weer hetzelfde principe gehanteerd van zuster Agnes: hoe kan ik 
leren onafhankelijker  te worden? Door het  verstrekken van een beginkapitaaltje 
leert  ze  deze  vrouwen  in  zichzelf  te  investeren  en  gezamenlijk  aan  te  pakken. 
Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het project is: je dient betrouwbaar te 
zijn, je moet willen samenwerken binnen een groep en je moet met kritiek kunnen 
omgaan. Zo hebben de vrouwen een winkeltje opgezet en kregen ze via de donaties 
geld voor de inkopen, die ze in de grote stad deden. Ook hebben de vrouwen geld 
gekregen om een opbergplaats te bouwen voor hun koopwaar. In hun eigen dorp 
konden  ze  deze  producten  (o.a.  rijst  en  petroleum)  met  een  kleine  winst 
doorverkopen. Deze winst wordt vervolgens onder elkaar verdeeld.

Uit  alle  drie  projecten  komt  heel  duidelijk   naar  voren  hoe  zuster  Agnes  haar 
filosofie “leer mij het zelf te doen” concreet gestalte weet te geven.. Het gaat hierbij 
ook niet om grote bedragen. Ze krijgen slechts een beginkapitaaltje, dat a.h.w. als 
een plantje verder moet uitgroeien tot een grote boom.
Zuster Agnes ontving in het jaar 2008/2009 voor deze projecten € 500 van de 
donateurs voor het bejakproject en € 1000 voor de vrouwen en de vissers..



Ze bezoekt ieder jaar de projecten en houdt via pater Marinus en pater Lucas met 
deze groepen de contacten.
Het was al met al niet alleen een heel informatief onderhoud, maar ik heb het ook 
als een heel inspirerend verhaal ervaren hoe je anno 2010 ontwikkelingshulp op 
kleine schaal vorm en inhoud kan geven: geef ze geen vissen, maar geef ze een 
hengel en leer ze zelf vissen. 
Ik wil nogmaals mijn bewondering uitspreken hoe je als 78-jarige nog zo actief en 
vernieuwend kunt zijn voor deze samenleving.



HET VIJFDE BEZOEK: 
BROEDER KIRJO IN YOGJAKARTA – 22 oktober 2009 

’s Morgens worden we door broeder Kirjo sj. opgehaald bij ons hotel om ons te 
laten  vervoeren  naar  zijn  verblijf,  tevens  werkplek,  in  Yogjakarta.  We  spreken 
uitgebreid met hem over de studenten, c.q. leerlingen die hij met de gelden van de 
donateurs  financieel  begeleidt  en  ondersteunt.  Op  de  plek  waar  hij  nu  werkt, 
gestationeerd vanuit de orde van de Jezuïeten, zijn drie duidelijk te onderscheiden 
activiteiten te onderscheiden:

•   Broeder  Kirjo  leert  en  begeleidt  jongeren  om  metaalwerkzaamheden  te 
verrichten, zoals lassen en slijpen. Zo leren ze tralies, kozijnen en stoelen te maken 

•     De technische school (SPM Rialino) heeft ook een polikliniek, een soort van 
health care voor arme mensen,  ongeacht  geloof of afkomst. In de kliniek vindt 
tevens zorg plaats voor zwangere vrouwen, jonge moeders en pasgeboren kinderen. 
In de kliniek wordt gewerkt door professionals, zoals artsen, verpleegkundigen en 
maatschappelijke werkers/sters. Ze verrichten hier hun arbeid op vrijwillige basis.



De bedoeling is om in de nabije toekomst, in samenwerking met de SDU (Sanata 
Dharma) ook een apotheek te openen. De onderhandelingen hierover zijn in een 
vrij gevorderd stadium.

•     Ook is er een plan ontwikkeld om binnenkort te beginnen met de bouw van 
een internaat op een campus. De bedoeling is om hierin arme studenten huisvesting 
te bieden om in alle rust te kunnen studeren. Nu is het vaak zo, dat deze studenten 
onregelmatig hun opleiding bezoeken vanwege de dagelijkse afstand die ze hiervoor 
af moeten leggen. Mooi was om te zien, dat het benodigde hout voor deze nieuwe 
afdeling er al lag.

Daarnaast  blijft  broeder  Kirjo  zich  inzetten  voor  het  drinkwaterproject  in 
Sendangsono op midden Java. Hij geeft hulp aan gezinnen in dit tamelijk droge 
gebied.  Door het plaatsen van 2 waterpompen voor de desa’s kunnen ze na de 
regentijd schoon drinkwater gaan oppompen.
Broeder Kirjo ontving voor het jaar 2008/2009 van de donateurs van de kleine 
projecten € 3500. De verantwoording van de gelden heeft  hij  in een rapportage 
uitvoerig  beschreven.  We  krijgen  dit  overhandigd.  Het  ziet  er  gedetailleerd  en 
professioneel  uit.  Ik  leer broeder  Kirjo tijdens deze ontmoeting kennen als  een 
bescheiden, maar harde werker in het veld.
Morgen is het al weer onze laatste dag hier In Yogjakarta. Het zal een echt 
toeristisch dagje worden met natuurlijk een bezoek aan de tempels van Borobodur 
en Prambanan. 
Het  zal  voor  mij  een  onvergetelijke  week  blijven  hier  in  Yogjakarta.  Hierna 
vertrekken  we  naar  Purwokerto  voor  ons  laatste  bezoek  aan  de  kleinschalige 
projecten.



OP WEG NAAR PURWOKERTO – 25 oktober 2009

Na  onze  hotelrekeningen  betaald  te  hebben  beginnen  we  vandaag  aan  onze 
terugreis  richting  Jakarta.  De  eerste  stopplaats  is  Purwokerto.  Hier  wonen  de 
zusters Dominicanessen in twee kloosters.
De weg naar Purwokerto is zeer bezienswaardig: ze slingert langs rijstvelden, koffie- 
en theeplantages, palmen en nog veel meer groen. 

De rit beslaat ongeveer 200 kilometer en na drieënhalf uur zijn we op onze plaats 
van bestemming. We zullen drie nachten verblijven in hotel Wisata Niaga. Hierna 
gaan we per  taxi naar het  eerste klooster  van de zusters Dominicanessen.  Daar 
hopen we, zonder van te voren een afspraak gemaakt te hebben, zuster Fidelis te 
ontmoeten. Ze is aanwezig en we worden opnieuw met open armen ontvangen. We 
vertellen  onze  reiservaringen tot  nu toe.  Ook maken we een afspraak  om haar 
morgen te spreken over de projecten. Hierna gaan we terug naar ons hotel voor 
onze eerste overnachting in Puworkerto



HET ZESDE EN LAATSTE BEZOEK IN PURWOKERTO
27 oktober 2009

Na gisteren op familiebezoek  te  zijn  geweest  bij  familie  van Anton en Anneke 
zullen we vandaag zuster Fidelis opnieuw ontmoeten en met haar spreken over de 
projecten in Purwokerto.
Om 8.30 u. komt zuster Fidelis ons in het hotel ophalen. We gaan met drie becaks 
richting klooster.  We krijgen van haar  een rondleiding  door het  ziekenhuis,  dat 
naast het klooster ligt. Het is een eenvoudig ziekenhuis. Deze morgen zullen we 
ook  een  bezoek  brengen  aan  de  veel  grotere  nieuwbouw  aan  de  rand  van 
Purwokerto. Gezien de staat van onderhoud van het huidige gebouw is dat heel 
noodzakelijk.  Het  nieuwe gebouw zal ook veel  meer  ruimte gaan bieden – vier 
verdiepingen – en zal in 2010 worden opgeleverd.

Na het bezoek aan het ziekenhuis en opnieuw hartelijke begroetingen van doktoren 
en verplegend personeel geeft zuster Fidelis ons over aan de adjunct-directeur van 
de middelbare school (juniorcollege), dat eveneens is gevestigd naast het klooster 
en beheerd wordt door de zusters.
De man is duidelijk trots om ons te mogen ontvangen, want hij maakt voortdurend 
foto’s van ons met de leerlingen, die hij tevens uitnodigt om Engels met ons te 



praten  (hij  is  naast  adjunct  namelijk  ook  leraar  Engels).  Sommige  leerlingen 
schrikken bijna als ze ons “verplicht” moeten aanspreken om wat te vragen. We 
krijgen een uitvoerige rondleiding door het gebouw en de lokalen. Anton geeft zelfs 
in één van de klaslokalen een minicollege over religies. Ik wist niet dat Maria bij de 
moslims vereerd werd als de moeder van de profeet Jezus. Zo zie je maar weer: je 
bent nooit te oud om te leren, ook niet als je met pensioen bent.
Hierna verlaten we de school om een bezoek te brengen aan de bouwplaats van het 
nieuw  te  bouwen  Elisabethziekenhuis  (zie  hiervoor).  We  hebben  opnieuw  de 
beschikking over een busje-met-chauffeur van het ziekenhuis.  Zuster Virgin, die 
ons  zal  rondleiden  doet  ook  nog  een  poging  mij  wat  Bahasa  Indonesia  bij  te 
brengen. Ik leer:
Selemat pagi = goede morgen (tot 12.00 u.)
Selemat siang = goede middag (van 12.00 u. – 15.00 u.)
Selemat sore = goede middag (van 15.00 u- 18.00 u.)
Selemat malam = goede avond
Selemat tidur = welterusten
En natuurlijk: terima kasih = dankjewel.
(Omdat Anton en Anneke me meestal voor zijn vergeet ik het nog wel eens).
Na het bezoek aan de bouwplaats gaan we met het busje terug naar het klooster 
voor ons gesprek met zuster Fidelis. Met haar spreken we vooral over het 
becakproject in deze stad. Het heeft dezelfde opzet als het project van zuster Agnes 
wat ik hiervoor beschreven heb. Ook zijn de gelden van de kleinschalige projecten 
van 2008/2009, in totaal € 3243, besteed aan het adoptieproject van zuster Jeanne, 
de  polikliniek  en  medicijnen  voor  arme  en  zieke  mensen.  Het  stimuleren  van 
onderwijs  blijft  een  belangrijke  doelstelling  in  haar  visie  op  ontwikkelingshulp. 
Tevens zijn er dit jaar gelden beschikbaar gesteld voor het gezondheidscentrum 
Panti  Usada  op  Flores,  omdat  ze  dit  najaar  last  hebben  gehad  van  een 
overstroming. Deze kliniek heeft als doelstelling de allerarmsten tegen een kleine 
bijdrage te helpen. Al is het voor de vele doelen een druppel op een gloeiende plaat, 
elke rupiah is er één.
We  kunnen  opnieuw  terugkrijgen  op  een  geslaagde  dag  met  veel  ontroerende 
ontmoetingen.  Vooral  de  ontmoeting  met  zuster  Fidelis  heeft  op  mij  een 
onvergetelijke  indruk  achtergelaten.  Zo’n  serene  en  bescheiden  persoonlijkheid 



kom je in je leven maar weinig tegen. Indrukwekkend. Zo ziet dienstbaarheid eruit; 
een echte religieuze.
Morgen verlaten we Purwokerto, een stad die me vooral zal bijblijven niet zozeer 
door de gebouwen en de huizen, maar vooral door de vriendschappelijke mensen 
die deze huizen en gebouwen bewonen.



VIA BANDUNG TERUG NAAR JAKARTA – 28 oktober 2009

We zitten deze morgen niet alleen aan het ontbijt in ons hotel. Zuster Immaculata 
en zuster  Edmunda zijn  i.v.m.  een seniorenbijeenkomst  van de zusters  gisteren 
vanuit Cimahi naar Purwokerto gekomen. Ze komen ons deze morgen persoonlijk 
uitwuiven naar Bandung.
Nadat  we  uitgecheckt  en  betaald  hebben  vertrekken  we  rond  8.00  u.  met  een 
traveller richting Bandung (vergelijk een traveller met een Schipholtaxi, hij komt je 
ophalen en afzetten bij een afgesproken adres). We worden uitbundig uitgezwaaid 
door onze dankbare delegatie, die speciaal naar hier is gekomen deze morgen om 
afscheid van ons te nemen. Ik ervaar het als aandoenlijk en ontroerend.
Dan begint een lange rit naar Bandung. Op zich valt de afstand van 400 kilometers 
wel  mee,  maar  vanwege  het  prachtige  meanderende  landschap  over  een 
tweebaansweg kun je  niet  even lekker het  gaspedaal  ingedrukt houden.  Ook nu 
weer heb ik bewondering voor de chauffeur, waarbij wel te merken is dat dit zijn 
dagelijkse werk is. Zo rijden we met twee pauzes onderweg van midden naar west 
Java.  Rond  16.00  u.  rijden  we  Bandung  binnen.  De  voorsteden  geven  een 
troosteloze en rommelige indruk.
Morgen  gaan  we  de  omgeving  van  Bandung  en  haar  omgeving  bekijken.  Ook 
zullen  we een bezoek  brengen aan het  huis  van de grootouders  van Anton en 
Anneke, het geboortehuis van hun vader Alfons in de kampong Cibogo. 
De tegenstelling tussen de rijkdom en de armoede in deze stad is schrijnend. Het 
stemt me opnieuw tot nadenken wat de betekenis is van ontwikkelingshulp. Deze 
stad Bandung is, evenals Jakarta, een stad van extremen tussen arm en rijk, oftewel 
schaamteloze luxe naast beschamende ellende.



OP WEG NAAR HUIS – 30 oktober  2009

Vanmiddag gaan we vanuit Bandung terug naar het beginpunt van onze reis: de 
hoofdstad Jakarta. Met de taxi rijden we eerst naar ons hotel om de bagage in te 
laden.  Hierna laten we ons vervoeren naar het traveller-station om een busje te 
nemen naar  Jakarta.  Het  busje  blijkt  even later  een luxe touringcar  te zijn  met 
genoeg ruimte. Rond 15.30 u. verlaten we Bandung en gaan via een tolweg naar 
Jakarta. Het duurt i.v.m. de ons inmiddels bekende files nog even voor we onze 
eindbestemming  hebben  bereikt.  Rond  19.00  u.  worden  we  afgezet  bij  het 
eindpunt. Daar stopt al direct een taxi voor ons, die ons vervoert naar ons laatste 
hotel van deze reis: hotel Mercure in de Chinese wijk Glodok. Via een kennis van 
Anton zijn hier reeds drie kamers in dit hotel voor ons heeft gereserveerd. Hier 
zullen we op een ontspannen manier afscheid gaan nemen van dit geweldige land 
met zijn gastvrije bewoners.



EEN DAGJE JAKARTA - 31 oktober 2009

Vandaag hebben we als afscheid van dit land een dagje Jakarta gepland. Na een zeer 
uitvoerig ontbijt met veel keuzes van verschillende gerechten laten we ons met een 
taxi vervoeren naar de Boeddhistische tempel Dharma Jaya Bakti. In mijn reisgids 
wordt dit de meest authentieke tempel van Jakarta genoemd. Ik betreed een voor 
mij  volslagen onbekende wereld vol wierook, kaarsen,  oliën en veel  altaren met 
allerlei  soorten  Goden.  De  gelovigen  zwaaien  met  bundels  wierookstaafjes  en 
offeren op de altaren schalen met vruchten. Het is een fascinerend gezicht. Ik kijk 
er niet alleen mijn ogen uit, maar ze tranen ook behoorlijk van de wierook.
Hierna begeven we ons naar een smal straatje in de wijk Glodok met allerhande 
kraampjes vol groenten, vruchten, vis, kippen, 

kikkerbilletjes enz. enz. Geuren en luchtjes komen je van alle kanten tegemoet. De 
keuringsdienst  van waren zou hieraan heel  wat  overwerk hebben.  We zien hier 
geen toeristen, maar we worden vriendelijk toegeknikt en uitgenodigd om spullen 
te kopen. We kopen onze “allerhande” toch liever bij Appie.
Dan nemen we een taxi en laten ons vervoeren naar de haven van Sunda Kelapa. Je 
verwacht – zeker voor zo’n grote metropool – een grote haven, maar wat je vindt is 
een kleine en niet bepaald mooie vissersinham bij een doorsneedorp. De boten die 



aangemeerd  liggen,  bugis  genaamd,  zijn  niet  plat,  maar  sterk  gebogen  als  een 
banaan. Ze vervoeren allerlei handelswaar naar de havens van Sumatra, Sulawesi en 
de oostkust van Borneo.

Even verderop in de haven staat de uitkijktoren die door onze landgenoten in de 
VOC-tijd gebouwd is. We beklimmen de toren en kijken uit op een behoorlijk 
vervuilde  haven.  Na  deze  interessante  stop  laten  we  ons  vervoeren  naar  het 
Fatahillahplein. Het is het oude centrum van Batavia ten tijde van de Nederlanders. 
Eerst drinken we koffie en een juicedrink in café Batavia. Dit is een oud huis uit 
1937 in de koloniale periode. In de benedenverdieping is een Nederlands aandoend 
bruin café ondergebracht. Op de eerste verdieping ziet het er wat chiquer uit. Hier 
is aan de voorkant met uitzicht op het plein een restaurant gevestigd. Er hangen 
veel foto’s en portretten o.a. van koningin Emma, koningin Wilhelmina, koningin 
Juliana en koningin Beatrix. Na onze versnaperingen en koffie te hebben genuttigd 
gaan we naar het oude gouvernementshuis, waarin nu het museum van Jakarta is 
gevestigd. Het museum bevindt zich in een groot gebouw dat dateert uit 1627, de 
koloniale tijd bij uitstek. Het is Nederlands van stijl met hoge ramen en een lange 
veranda. Er zijn voornamelijk oude meubels, schilderijen en wandkaarten te 
bezichtigen.  Ook  brengen  we  op  ditzelfde  plein  een  bezoek  aan  het  Wajang-
museum. Hier  is  een interessante collectie  wajangpoppen,  marionetten,  poppen-



kastpoppen en maskers te zien.  Iets  meer  licht  op de bovenverdieping  had wel 
gemogen, maar misschien was er een stop uitgevallen.
Op het plein klinkt muziek. Ook lopen er mannen en lieftallige meisjes in prachtige 
kostuums.  Er  heerst  een  gezellige  en  ongedwongen  sfeer  waarbij  iedereen  ons 
vriendelijk toelacht.
Rond  22.00  u.  zijn  we  weer  terug  in  ons  hotel  Mercure  en  kunnen  opnieuw 
terugkijken op een zeer geslaagde en gevarieerde dag. Morgen – zondag - is onze 
hele laatste dag in Jakarta. Het einde van de reis nadert nu met forse schreden.



DE LAATSTE DAG IN JAKARTA – 1 november 2009

Tot besluit brengen we vandaag nog een bezoek aan de antiekmarkt in Jakarta.
Wij rijden nu door een grootsteedse metropool. Hoge moderne gebouwen met veel 
kantoren  en  banken,  hotels,  een  grote  moskee,  een  kathedraal  en  een  grote 
protestantse  kerk.  Jakarta  maakt  hier  op  mij  echt  de  indruk  de  hoofdstad  van 
Indonesië  te  zijn  met  meer  dan  16  miljoen  inwoners.  Het  kan  hier  zeker  de 
vergelijking met grote steden in Europa en andere grote werelddelen doorstaan.
De  antiekmarkt  is  een  lange  straat  met  veel  kleine  winkeltjes.  Als  je  nog  iets 
authentieks Indonesisch wilt kopen moet je hier zijn. Ik ben echter al heel tevreden 
met mijn batik tafellaken als aandenken aan deze reis. M.a.w. hoewel de verkopers 
verwoede pogingen doen mij iets te verkopen blijf ik toch die echte Hollander, die 
vooral wil kijken, maar niet wil kopen. Logistiek vond ik het wel goed gezien, dat je 
in  het  laatste  winkeltje  koffers  kon  kopen  om  al  de  gekochte  spullen  in  te 
vervoeren.
Als afsluiting gaan we koffie drinken in een grote mall. Opnieuw overvalt me de 
schrijnende toestand van de tegenstelling tussen arm en rijk in dit land.
Rond 16.00 u. rijden we weer naar ons hotel.
Morgen hebben we de lange terugreis naar Nederland op het programma staan.



DE TERUGREIS – 2 en 3 november 2009

Na een relaxte dag komen we ruim op tijd aan op het vliegveld Soekarno Hatta 
Airport.  Evenals  op  de  heenweg  hebben  we  ook  nu  weer  via  internet  onze 
boardingcards uitgeprint gisteren in het hotel.  We hoeven dan ook niet in lange 
rijen te staan om in te checken. Alle formaliteiten verlopen volgens het boekje. Om 
ongeveer 19.30 u. vertrekt het vliegtuig en vliegen we terug naar Nederland. Ook 
nu maken we weer een tussenlanding in Kuala Lumpur in Maleisië. De reis terug 
verloopt  verder  prima  en  het  lijkt  alsof  het  sneller  gaat  dan  op  de  heenreis. 
Waarschijnlijk heeft dit ook te maken met het feit dat ik nu ’s nachts in het vliegtuig 
wat meer slaap. We worden tijdens deze vlucht weer drie keer “verblijd” met een 
maaltijd.  Ik  zou de KLM in overweging willen  geven om de laatste  maaltijd  ’s 
morgens te vervangen door een lekker broodje kaas met een glas melk.
De treinen, zowel naar Eindhoven (voor Anneke) als naar Nijmegen (voor Anton 
en mij) sluiten goed aan bij de aankomst en formaliteiten op Schiphol. Rond 7.00 u. 
vertrekken we naar onze thuishavens. Ik heb geen last gehad van de voorspelde 
jetlag. Wel wist ik ’s nachts in mijn slaapkamer niet waar het toilet was in “mijn 
hotel”. Toen ik eindelijk het lichtknopje vond wist ik: ik ben weer thuis. 



NAWOORD

Ik heb tijdens mijn leven al heel wat reizen, met anderen of alleen, mogen maken. 
Ik heb veel landen en steden bezocht in Europa. Ook Israël,  Turkije,  Marokko, 
Egypte  en  Ghana  heb  ik  mogen bezoeken.  Ik  was  nog  nooit  zo  ver  van  huis 
geweest (16 uren vliegen) bijna aan de andere kant van de aardbol.
Er  is  echter  m.i.  een  groot  verschil  of  je  als  toerist  een  land  bezoekt  of  als 
participant, c.q. gast.
Mijn reizen als toerist hebben duidelijk een heel ander karakter dan bijvoorbeeld 
mijn reis met de studenten naar Turkije of  Ghana. Je bent te gast bij studenten, 
collega’s en maakt deel uit van hun dagelijks bestaan. Dit bestaan in bijvoorbeeld 
Ghana confronteert je met jezelf. Je voelt je niet alleen heel rijk, maar je komt heel 
duidelijk in aanraking met armoede en vechten voor je bestaan. Hoewel ik zeker 
niet  de  pretentie  heb  om  de  nieuwe  minister  van  ontwikkelingshulp  te  willen 
worden, ben ik – evenals toen gedurende mijn reis naar Ghana – opnieuw gaan 
nadenken over vormen van ontwikkelingshulp. Zo maar geld op rekeningen storten 
heeft m.i. weinig zin. Je kunt er hoogstens je schuldgevoel mee afkopen. Ik voelde 
me  soms  ongemakkelijk  bij  het  zien  van  deze  armoede.   Toch  zijn  financiële 
middelen een belangrijke factor, maar dan zul je ze moeten inzetten om mensen 
onafhankelijk  en selfsupporting  te  maken.  In zoverre  geloof  ik  in  projecten als 
microkredieten en projecten die een bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling. 
Ieder  kind heeft  m.i.  recht  op onderwijs,  dat  hen leert  om voor zichzelf  op te 
komen. Op deze manier kunnen volkeren zichzelf leren ontwikkelen en dienstbaar 
te zijn naar anderen. 
De projecten die we gedurende deze reis hebben bezocht voldoen m.i. aan deze 
criteria. Juist deze bezoeken maakte deze reis voor mij onvergetelijk. Vooral voor 
de  zusters  Dominicanessen  heb  ik  een  geweldige  bewondering  gekregen. 
Dienstbaarheid en er zijn-voor-anderen geven de zin aan hun religieuze



leven. Ik ben hen erg dankbaar dat ik gedurende deze weken daarvan 
getuige heb mogen zijn.
Tot slot wil ik Anton en Anneke hartelijk bedanken voor de uitnodiging om met 
hen samen dit land te mogen bezoeken. Bedankt!
En natuurlijk willen we nogmaals de donateurs hartelijk danken voor hun steun aan 
de “kleine projecten” van de familie van Deursen.

Peter van Hasselt

mei 2010


