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De rust is gelukkig 
teruggekeerd na chaotische 
rellen, waarbij het centrum van 
Jakarta in vuur en vlam stond. 
Duizenden mensen 
demonstreerden, zeker 200 
gewonden werden afgevoerd 
en 6 doden geteld. Enorme 
vernielingen laten een spoor 
achter van wat moet doorgaan 
als: deMOCratische 
verkiezingen.
De rommel opruimen en de 
schade herstellen zal nog 
geruime tijd duren. Indonesië 
stond en staat nog steeds 
onder hoogspanning, ook nu 
de officiële uitslag van de 
presidentsverkiezing bekend is 
geworden. Zittende president 
Joko Widodo heeft volgens de 
telling van stemmen een 
meerderheid behaald van 
55,5%, maar aanhangers van 
de verliezende kandidaat 
Prabowo Subianto legden zich 
hier niet bij neer. Twee dagen 
lang gingen ze de straat op, 
vooral ’s avonds en ’s nachts 
kwam het tot heftige rellen. 
Het is de eerste keer zolang 
Indonesië democratisch is dat 
een deel van de inwoners, 
opgezweept door de 
verliezende kopstukken en 

gesteund door radicale 
moslimgroeperingen, het 
resultaat van de verkiezingen 
niet accepteert. Voor velen was 
er de herinnering aan 1998 
toen er ca. 1000 doden vielen 
wat leidde tot het aftreden van 
oud dictator Soeharto.

Als u het mij vraagt is het een 
zegen dat de verkiezingen in 
de Ramadan periode 
plaatsvond. Dit bewust of 
onbewust gepland in een 
maand van vasten waarin de 
populatie van het grootste 
Moslim land ter wereld geest 
en lichaam reinigt. Hen die 
religie zien als eerste 
lijfsbehoud hebben zich vast 
minder gemengd in de strijd 
om de verkiezingen. Het is te 
hopen dat nu de neuzen weer 
gezamenlijk dezelfde richting 
op staan om zo het land vooruit 
te helpen in plaats van de 
democratie omver te 
schoffelen. 

Voor ons, als buitenlandse 
producent en houthandelaren, 
blijft het een onnavolgbaar 
volk. Op het oog zulke 
liefdevolle mensen waarbij 
onderhuidse sentimenten, 
cultuur en spanningen in een 
split second om kunnen slaan 

in temperament volle niets 
ontziende vaak autoritaire 
machthebbers. 
Gezegend met onze 
VOC -mentaliteit 
hebben we ons, overigens niet 
altijd zonder kleerscheuren, er 
meestal wel een weg doorheen 
weten te vinden. Waarbij onze 
gedrevenheid in de zoektocht 
naar spanning en handel ons 
voorziet van de juiste mix. 

Het Suiker-feest is weer 
voorbij, de meesten van onze 
werknemers hebben hun 
welverdiende vakantie 
traditioneel thuis in hun 
oorspronkelijke “Kampung” 
gevierd en keren komende 
week terug. Het afgelopen half 
jaar was door Chinees Nieuw 
Jaar/ Verkiezingen en 
Ramadan niet echt productief. 
Hoog tijd dus om de 
mouwen op te stropen!

Wij bedienen u graag van 
onder anderen Tuinhout, Red 
Cedar producten, Glaslatten 
en/of klantgerichte FJL-
componenten voor handel en 
industrie. 
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