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Daarna kwam Nukuoro erbij, in Micronesië, 
en dit jaar ben ik me gaan bezighouden 
met andere talen in Micronesië. In april was 
ik voor het eerst op het eiland Yap, waar 
twee vertaalteams wonen: de Satawal- en 
de Woleai-vertalers. Al jarenlang werken 
zij aan het Nieuwe Testament; eerst met 
begeleiding van een Wycliffe-collega, de 
laatste jaren op zichzelf. 

Het Satawal-team is voortvarend te werk 
gegaan. Zij hebben het Nieuwe  Testament 
af, en het ook met elkaar al doorgenomen en 
verbeterd. Wel beseffen ze dat er  nog veel 
moet gebeuren aan de spelling; sommige 
woorden worden op vier of vijf verschillende 
manieren gespeld... Ook is een controle door 
eenconsulent nodig. Daarmee hebben we 
dan ook in april een begin gemaakt. Op de 
overdekte patio van hoofdvertaler Richaard 
(die zelf overigens op reis was), met een 
projector en een wit laken als scherm (zie 
foto). Zo hebben we de eerste hoofdstukken 

Beste vrienden,

De zomervakantie staat voor de deur. Velen 
van jullie zullen de komende weken op reis 
gaan naar bestemmingen in binnen- of 
buitenland. Tijd om even afstand te nemen 
van werk en huis, tijd om bij te komen of 
nieuwe dingen te zien. Onze zomer ziet 
er dit jaar iets anders uit dan gebruikelijk. 
In juni hebben we al een korte vakantie 
gehad, eind september volgen er nog twee 
weken. In de zomer werken we juist door en 
staat er zelfs een flinke reis gepland. 

Uit vorige nieuwsbrieven hebben jullie 
het misschien al gemerkt: de focus van 
mijn werk is steeds meer verschoven naar 
Micronesië. Tot een aantal jaar geleden 
lag het zwaartepunt in het oosten van 
de Pacific: Frans Polynesië en Paaseiland. 
Het werk in Frans Polynesië staat op een 
laag pitje; op Paaseiland is het Nieuwe 
Testament en de grammatica afgerond. 
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op Yap, dan 10 dagen op Palau. Zowel de 
teams als ik zien uit naar deze ontmoeting. 

Nog even terug naar april. Tijdens die 
reis ben ik toen ook op Guam geweest, 
om met Betty te werken aan de Nukuoro-
vertaling. In een week tijd hebben we de 
laatste 400 vragen en opmerkingen bij de 
vertaling besproken. Dat betekent dat de 
laatste controle van de Bijbeltekst nu is 
afgerond! Betty werkt nu aan de “extra’s” van 
de vertaling: illustraties, inleidingen op de 
bijbelboeken, een verklarende woordenlijst... 

kunnen werken. Dat dit al na één bezoek 
mogelijk is, is fantastisch. 

Met het Woleai-team gaat het 
moeizamer. Dit team is al een tijd niet bij 
elkaar geweest. Sommige vertalers zijn 
naar andere eilanden verhuisd; één van 
hen zit op Hawaii (maar gaat wel door met 
vertalen), en John Malimai, de coordinator, 
heeft het ontzettend druk als schoolhoofd 
en dominee. Maar wel preekte de dominee 
tijdens de kerkdienst op de vroege ochtend 
van Pasen in het Woleai. Wat zou het 
geweldig zijn als hij daarbij ook het Nieuwe 
Testament in het Woleai had... We hopen en 
bidden dat dit team een manier vindt om 
het werk voort te zetten.

Tot zover Yap. Vijfhonderd kilometer 
daarvandaan ligt het eilandstaatje Palau. 
Ook daar zijn twee vertaalteams die 
werken in minderheidstalen: het Tobi en 
het Sonsorol. Ook zij werken zelfstandig en 
wachten op hulp. De talen lijken sterk op 
elkaar, en ze zijn ook verwant aan de twee 

talen op Yap. Inmiddels ben ik begonnen 
om deze talen te bestuderen, om straks 
ook deze teams te kunnen helpen met 
hun vertaling. Allebei de teams hebben 
een groot deel van het Nieuwe Testament 
vertaald. In eerste versie dan – er moet aan 
deze vertalingen nog veel gebeuren. Maar 
het is 

Op 17 juli stap ik op het vliegveld om alle 
vier teams te gaan bezoeken: eerst een week 

van Marcus doorgenomen. En wat eigenlijk 
nog mooier is: nadat ik weer thuis was, zijn 
we daarmee op afstand doorgegaan. Ik 
heb mijn vragen en opmerkingen gemaakt 
bij Marcus 5-9, en Richard heeft hier weer 
op gereageerd. Dit was waar ik op hoopte. 
We willen het hele Nieuwe Testament met 
elkaar doornemen, en ik heb maar beperkt 
de gelegenheid om naar Yap te gaan. Het 
komt er dus op aan dat we op afstand 


