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Elke keer als er voor mij weer 
een trip naar Azië op de 
agenda staat probeer ik van de 
gelegenheid gebruik te maken 
om de taal weer iets beter te 
begrijpen en tracht iedere dag 
een paar nieuwe Indische 
woorden aan mijn vocabulaire 
toe te voegen. Bij mijn laatste 
bezoek, begin maart, aan 
Indonesia kwam er een 
opvallend populair woord bij : 
Berita Palsu, ofwel :      
”FAKE-NEWS”      
Als we de kranten open slaan 
gaat er geen dag voorbij of we 
lezen erover, het komt bij 
sommigen over als een nieuwe 
trend. Echter als we even goed 
nadenken en het woord “Fake 
News” analyseren bestaat dit al 
sinds mensenheugenis, Eva is 
er ooit mee begonnen in “ de 
Hof van Eden”, toen noemden 
we het: Liegen!  
Willens en wetens de waarheid 
achterwege laten of 
verdraaien. 

17 April zijn er nieuwe 
presidentsverkiezingen in 
Indonesië, waarbij het zal gaan 
tussen aan de ene kant de 
huidige president Jokowi, die 
zich op zijn eigen manier sterk 
maakt voor de toekomst van 
volk en samenleving , en aan 

de andere kant de Militaire 
bevelhebbers onder leiding van 
de ex schoonzoon van oud 
President Soeharto, voormalig 
generaal Prabowo. De min of 
meer dwangmatige manier 
waarop een groot deel van de 
minder intelligente bevolking 
via de media wordt 
geïnformeerd in combinatie 
met indoctrinatie door invloed 
van religieuze geestelijke 
kopstukken baart mij zorgen, 
daar waarbij de waarheid 
misleidend en verdraaid wordt 
om zonder enige schroom en 
geweten zieltjes te winnen, is 
grotendeels gebaseerd op 
bedrog! “FAKE NEWS” dus. 
Het is (volgens mijn inzicht en 
mening) te hopen dat de 
bevolking, maar zeker ook voor 
ons als houtverwerkende 
industrie, kiest voor de 
toekomst en de vooruitgang 
waarbij de stabiliteit in de regio 
in balans blijft. 

Onze volgende Azië trip zal om 
die reden dan ook plaatsvinden 
voordat de stemmen zijn geteld 
en de  uitslag definitief bekend 
wordt om zo mogelijke 
excessen van machtsmisbruik 
en ongeregeldheden te mijden. 
Het wordt een onzekere tijd 
waarbij de verkiezingsuitslag 

gevolgd wordt door de jaarlijks 
terugkerende Ramadan 
periode welke op zich al 
genoeg spanning oplevert 
tussen de diverse etnische 
groeperingen die dit prachtige 
land huisvest. 
Pas in juni zullen we weten hoe 
de politieke kaarten zijn 
geschud, maar om echt te 
doorgronden wie er nu 
werkelijk de komende 5 jaar 
achter de schermen aan de 
politieke touwtjes trekt blijft 
voor ons als buitenlanders 
hoogstwaarschijnlijk 
 onnavolgbaar.   
 
Met de Wetenschap
en ingrediënten van deze 
onzekere periode voor de boeg 
hoeven we geen waarzegger te 
raadplegen om te weten dat 
prijzen over de hele linie zullen 
stijgen. Het advies wat wij als 
MOC mee willen geven luidt 
dan ook: Geef uw geplande 
behoefte tijdig op! 
ZEKER NU!
Wij bedienen u graag met 
productie vanuit Indonesië en 
Malaysia, van boeidelen tot 
tuinhout, van glaslatten tot ABC 
profielen, Biko’s en/ of industrie 
cq klantgerichte specifieke 
componenten.  
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