Indonesië reisbeschrijving Sumatra west Java
Daar stond hij dan, op het vliegveld van Padang, Nijar onze gids voor 22 dagen, van de Harau vallei
tot aan Cirebon op Java. Een klein jaar aan voorbereidingen waren aan dit moment voorafgegaan,
maar nu was het dan eindelijk zover. Onze reis van ruim 10 weken door Indonesië kon beginnen met
drie weken “off the beaten track” door het zuidelijk deel van Sumatra en Banten op west Java.
Een volledig reisverslag is niet te geven, dat wordt een boek, wel impressies.
Harauvallei
Vanaf het terras van ons huisje hebben we een fantastisch uitzicht over de rijstvelden en de met
oerwoud begroeide rotsen die de vallei omzomen. Binnen een bed, een kaptafeltje en een bak
mandi. Geen airco, fan, kraan met stromend water, Wifi en tv, we missen het geen moment. Wel
grote flessen Bintang, je moet zelf onthouden hoeveel je er hebt leeggedronken. Vandaag een
wandeling gemaakt door de vallei, hati hati, pelan pelan en plakkie plakkie.

Kerinci
Vanochtend wakker geworden aan de voet van de Kerinci vulkaan, met 2800 meter de hoogste
vulkaan van Sumatra. Opstaan betekent jezelf uit de lakenzak wurmen, bovenlakens kennen ze hier
niet. Omdat Subandi homestay vol zat met vogelspotters werden we ondergebracht bij homestay
Familly, een soort kamperen bij de boer, maar dan in een huisje opgetrokken van waaibomenhout en
golfplaat. Het woonkamertje bevatte twee in hemelsblauw uitgevoerde bedden met geplastificeerde
achterwand. Op het bed gelegen blokkeerden wij beide deuren met onze voeten, de Indonesische
mens is immers niet van onze lengte. Een deur leidt naar de onderverdieping alwaar een spiegel, een
kast en een bak mandi. Stromend water was er niet en toiletpapier zijn we, samen met drie flessen
Bintang, gaan kopen bij het supermarktje om de hoek. We hebben overigens uitstekend geslapen.
Achteraf blijkt dat ik me met de gebedsmat heb afgedroogd, samen met een handdoek en een stukje
zeep klaargelegd op de twee salontafeltjes die onze bedden scheiden. Geert Wilders zal tevreden
met me zijn!

De weg van Sungai Penuh naar Bangko
We zijn fotomodellen!!! Regelmatig lopen we een stuk van de route en wacht Nijar ons met de auto
op, een kilometertje verder. Zo gauw we een voet buiten de auto zetten is het mister, mister niet van
de lucht. En daar komen ze aanrennen met hun mobieltjes met de vraag of ze met ons op de foto
mogen. Volgens Nijar willen ze allemaal een blanke huid en een lange neus. De route van Sungai
Penuh naar Bangko voert langs landschappen uit de boeken van Hella Haasse. Mensen aan het werk
in de rijstvelden met van die Chinese hoeden op, vissershutjes op palen in het meer, plantages van
koffie, thee en kaneel, rijst die ligt te drogen langs de weg en waar je, volgens Nijar, rustig overheen
kunt lopen en rijden want dan laten de vliesjes beter los van de korrel. En wat is nu mooier dan door
dit landschap te rijden en te zingen over Zandvoort aan de zee of het Brabant van Guus Meeuwis.
Nijar kent tekst en melodie!!!

Orang Rimba
We bereiken Walab onze contactpersoon naar de Kudustam, de orang rimba, de mensen die in het
oerwoud wonen, na een rit van twee uur over mudroads. Walab woont in transmigratiedorp 9. Om
de overbevolking op Java tegen te gaan zijn in de jaren 80 van de vorige eeuw, onder het bewind van
Soeharto op Kalimantan, Sulawesi maar ook op Sumatra transmigratiedorpen gesticht waar Javanen
een nieuw bestaan in de landbouw konden opbouwen. Bij Bangko zijn er 15. Walab is er in 1984
gekomen en heeft zich het lot van de orang rimba aangetrokken. Hij is een soort medicijnman voor
ze, zonder Walab kom je niet met ze in contact. De orang rimba wonen op de grens van de
palmolieplantages en het primaire regenwoud van het nationale park Kerinci Sablat. Ze leven van het
oerwoud, cassave, vruchten, wilde varkens en slangen, slapen op een bamboevloertje en dragen
alleen een lendendoek of sarong. Ze spreken hun eigen taal. De door ons meegebrachte koekjes en
snoepjes werden achter elkaar opgegeten, we vreesden even dat de eveneens meegebrachte
paracetamol ook al volledig geconsumeerd was, maar dat bleek gelukkig niet het geval.

Lebong Tanday
We zouden om 08.00 vertrekken, maar om halftien waren ze nog bezig om de lorry’s vol te laden met
gasflessen, tassen met boontjes en witte kolen, kippen in dozen en grote balen kroepoek. Om 10.00
vertrok de karavaan voor zijn halsbrekende tocht, 5 gemotoriseerde lorry’s, volgeladen met mensen
en goederen naar het mijnwerkersdorp Lebong Tanday in de bergen van Sumatra. Lebong Tandai een
oude goudmijn van de Nederlanders maar nu de woonplaats van 300 goudzoekers. Het smalspoor is
de enige verbinding met het dorp, er is geen wifi, zelfs geen telefoon.
We doen er de hele dag over, we overnachten in het gemeentehuisje van het dorp. De eerste etappe
duurt twee uur, soms in duizelingwekkende vaart, soms moeizaam kruipend over het bijna honderd
jaar oude spoor. Regelmatig loopt de lorry uit het spoor en met vereende krachten wordt hij weer op
de rails geduwd. Na twee uur stoppen we bij een kloof, hier zijn de rails reeds lang geleden
verdwenen. We klimmen door het ravijn lopen een kilometer over de rails, klimmen weer door een
ravijn en daar staan de lorry’s, die vanmorgen in Lebong Tanday zijn vertrokken, klaar voor het
tweede gedeelte van de rit. Voordat alle gasflessen, kippen en andere spullen zijn overgetakeld zijn
we twee uur verder. Tegen de avond komen we aan, tegelijk met een hevige tropische regenbui die
tot diep in de nacht aanhoudt. We checken in bij de gemeentesecretaris want we slapen in het
gemeentehuis. S ’Avonds is er een ontmoeting met het gehele gemeentebestuur. Halverwege de
meeting zijn wij naar bed gegaan in een zijkamer, maar Nijar heeft met de kettingrokende
gemeentebestuurders nog een uur doorgepraat over het toeristisch ontwikkelingspotentieel van het
dorp.
De volgende dag de reis in omgekeerde volgorde. Op het wisselpunt, halverwege de rit treffen we de
artiesten, voorzien van een heuse impresario en 8 gigantische geluidsboxen voor het grote feest die
avond in het dorp. En natuurlijk wilden de zangeressen met ons op de foto.

Ciboleger Baduy
We lopen door een fascinerend landschap, elke meter gedurende de eeuwen door mensenhand
gevormd, op weg naar de Baduy, een volk dat leeft in de bergen van zuidwest Java, in de streek die
Banten heet. De Baduy zijn animisten, leven in dorpen in het oerwoud en hebben hun eigen taal en
gewoonten. Kinderen gaan niet naar school en leven alleen binnen de eigen stam. 22 dorpen hebben
een klein beetje contact met de buitenwereld, met een gids mogen buitenstaanders door de dorpen
lopen en met de mensen spreken, maar drie dorpen zijn totaal niet toegankelijk.

Onze gids, Emen, een Baduy, staat ons op te wachten bij de terminal (busstation) van Ciboleger, met
hem gaan we terug in de tijd.

Na 22 dagen hebben we afscheid genomen van Nijar, met een brok in de keel! Drie dagen rijden
terug naar huis, naar Jambi op Sumatra.
Mayke en Ton van Vroenhoven
Cirebon, zondag 2 oktober 2016

