
Inbeeld video
Reisplan Papoea 26 september tot 13 oktober 2006

26 september – 3 oktober: verblijf in Jayapura
-Filmontmoeting met het Secretariaat voor Gerechtigheid en Vrede, een 
mensenrechtenorganisatie in Papoea, die in 1995 is opgericht door de Franciscanen
-Tevens ontmoetingen met jongeren, onder wie enkele Franciscanen in opleiding, afkomstig 
uit Papoea en uit andere delen van Indonesie
-Bezoek aan het archief van de Theologische Hogeschool van Abepura, en het Bisdomarchief 
in Jayapura. 

3 oktober – 13 oktober
-Bezoek aan Timika, mijnstad aan de zuidkust van Papoea, om een vervolgreportage te maken 
over het werk van een van de laatste Nederlandse Franciscanen in Papoea, Pater Bert 
Hagendoorn, die zich inspant in de strijd tegen HIV/Aids
-Bezoek aan Timeepa, een dorp in het binnenland, dat slechts te voet of per chartervliegtuig 
kan worden bereikt, om een vervolgreportage te maken over het leven in een zeer geisoleerd 
gebied. Tussen 1958 en 1974 werd in Timeepa een missiepost opgezet en bestuurd door 
Nederlandse Franciscanen, onder wie Joop Sierat die naar aanleiding van zijn ervaringen het 
boek Rapadabah schreef (1999, uitgeverij bv Bonneville, Bergen NH).

Inbeeld video
H.M. de Koningin
Paleis Noordeinde 
Postbus 30412 
2500 GK Den Haag

Betreft: Brief van bewoners van Timeepa, Papoea, Indonesia, aan Koningin Beatrix.

Amsterdam, 7 Augustus 2006
Geachte Majesteit,

Enkele jaren heeft de bijgaande envelop (zie bijlage 1) in een lade gelegen om te worden 
bezorgd. In het licht van een nadere ontmoeting met de bewoners van Timeepa, Papua, 
Indonesia, stuur ik deze brief aan u in de hoop met een reactie van uw kant terug te kunnen 
gaan. Als toevoeging en op persoonlijk initiatief laat ik deze envelop vergezeld gaan van een 
videobrief op dvd die 6 minuten duurt (zie bijlage 2). De tekst van deze videobrief staat op de 
dvd-hoes.

In afwachting van een reactie van uw kant verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Nico Boink
Inbeeld Video.

PS,.. 9 augustus is de dag van de inheemse volkeren. Met die dag vestigen de Verenigde 
Naties de aandacht op de problemen waarmee de autochtone bevolking van afgelegen 
gebieden kampt: discriminatie, geen toegang tot het rechtssysteem, onderwijs of 
geneeskundige hulp.
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Tekst videobrief
Inbeeld video

Geachte Majesteit,

In het kader van een film over de Nederlandse franciscanen in Papoea maakte ik in 2003 
samen met de franciscaan Piet Bots en bosbouwer Hein van Nunen, een reis door Papoea. We 
bezochten plekken waar de missionarissen van weleer de eerste missieposten hadden opgezet, 
en die nu zijn overgenomen door hun Indonesische opvolgers. Een van de plaatsen die we 
bezochten heet Timeepa, een dorp in het binnenland waar zelden of nooit een bezoeker van 
buiten komt.

In 1935 ontdekten de witte mensen vanuit de lucht dat in de binnenlanden van het toenmalige 
Nederlands Nieuw Guinea grote hoeveelheden mensen woonden.  
Het was piloot Wissel die als eerste een aantal meren zag liggen vanuit zijn cockpit, gelegen 
op 1500 meter hoogte. Het gebied rondom deze naar hun ontdekker vernoemde Wisselmeren 
bleek dichtbevolkt te zijn, en dat nodigde uit om de bevolking te ontmoeten.

Woudlopers als de missionaris Tillemans en de bestuurder Eechoud waren de eersten die het 
waagden om de tocht naar het binnenland aan te vatten. In 1938 drong Tillemans binnen in 
het Mappia gebied dat ten Westen ligt van de Wisselmeren.  Vervolgens kwam er, met de 
onderbreking van de tweede wereldoorlog, tot aan de bestuursoverdracht in 1962 van 
Nederland aan Indonesie, een grote beweging op gang. 

Het Nederlands bestuur, de katholieke missie en de protestantse zending vestigden zich er in 
dit gebied. 

Bijna 50 jaar later strijken we neer op het door pastoor Huub Zwartjes aangelegde vliegveld 
van Timeepa en logeren in de pastorie, waar thans pastoor Abraham Kupago, een Papoea 
afkomstig uit de verder naar het oosten gelegen Baliem valei woont.

Hier heerst nog steeds de stilte. Er is geen electriciteit, de signalen van de buitenwereld 
dringen echter wel door. Er ontstaan verwachtingen, dreigingen, men weet niet wat de 
toekomst brengen zal.

De ontmoeting in 2003 met de mensen uit Timeepa maakte me duidelijk dat in die 70 jaren de 
niet bestaande buitenwereld heeft plaats gemaakt voor de afwezige buitenwereld. 
 Eeuwenlange overleving maakt plaats voor afhankelijkheid, zodat ook op deze verafgelegen 
plek de mondialisering ingrijpende gevolgen heeft. 
Met respect voor de afzender bezorg ik u deze brief, die, zonder dat ik van de inhoud op de 
hoogte ben, getuigt van historische banden en mondiaal bewustzijn. 

Binnenkort ben ik van plan opnieuw naar Timeepa te gaan en ik zou zeer vereerd zijn, indien 
ik een reactie van uw kant zou kunnen overbrengen en hoop dat u in de gelegenheid zult zijn 
om gehoor te geven.

Met vriendelijke groet,

Nico Boink



Inbeeld video

Aan: het secretariaat van de Minister van Buitenlandse Zaken

Betreft: Brief van bewoners van Timeepa, Papoea, Indonesia, aan Koningin Beatrix.

Seminyak, Indonesia, 20 september 2006

Hedenochtend ontving ik per SMS via mijn zoon opnieuw een bevestiging dat de brief van de 
bewoners van Timeepa, die aan de koningin gericht was en naar de minister van Buitenlandse 
Zaken is doorgestuurd, bij het ministerie onvindbaar is gebleken. Toen ik vorige week, enkele 
dagen voor mijn vertrek met uw secretariaat belde, heb ik het telefoonnummer doorgegeven, 
waarop ik in Indonesie bereikbaar ben, in de hoop dat het contact met u kan worden 
voortgezet, zodat ik bij aankomst in Timeepa een reactie uwerzijds zal kunnen tonen.
Ik heb deze brief ongeopend aan de koningin verstuurd, en aangevuld met een korte film op 
dvd, waarin ik de reden van mijn bezoek destijds, in het voorjaar van 2003, uiteengezet heb.
De begeleidende teksten (zie bijlagen 1 en 2) zal ik u bij deze toevoegen, maar de brief zelf 
heb ik niet gecopieerd. 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen, indien u op basis van  de gegevens die ik u hierbij 
verstuur, de moeite wilt nemen om voor 3 october te reageren. In bijlage 3 treft u mijn 
reisplan, waaruit blijkt dat ik tussen 3 october en 13 october o.a. in Timeepa zal verblijven. 

De reden van mijn reizen naar Papoea in de afgelopen jaren hingen samen met de film over 
het werk van de Nederlandse Franciscanen in Papoea. In 2000 ging ik er heen op eigen 
initiatief, in 2003 heb ik financiele ondersteuning gekregen van de Franciscanen. De reis die 
ik nu aan het maken ben wordt gesteund door de ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Met vriendelijke groet,

Nico Boink
Tel. In Indonesie: 006281392470302
E-mail: d.boink@chello.nl




