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TEN GELEIDE

Met groot genoegen introduceer ik bij de lezer deze door dr Chr. G. F. de Jong bezorgde bron-
nenuitgave betreffende de geschiedenis van de zendingsarbeid der Gereformeerde Kerken in Neder-
land (GKN) in Midden-Java. De bestreken periode vangt aan bij de instituering van de Christelijke
Kerk van Midden-Java (Gereja Kristen Jawa (GKJ)) in 1931 en loopt door tot het begin der jaren
zeventig, toen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de GKJ en de GKN ontstonden. Deze
bronnenpublicatie is de eerste vrucht van een kerk- en zendingshistorisch project dat aan de Theologi-
sche Universiteit van de GKN te Kampen wordt uitgevoerd. Het project, mede op verzoek van de
Gereformeerde Zending aangevangen, is gericht op verzameling en uitgave van de voornaamste
bronnen betreffende de geschiedenis van de zending der Gereformeerde Kerken in Nederland en op
de beschrijving van de geschiedenis van de zendingsarbeid zelf. Na de bronnenuitgave betreffende
de geschiedenis van de Gereformeerde zending op Sumba, die in het vorige decennium bezorgd werd
door dr Th. van den End, bleek ook behoefte te bestaan aan de uitgave van een selectie uit de
omvangrijke archieven betreffende de Gereformeerde zending in Midden-Java.
Dit deel is de tweede publicatie uit die archieven. Eind 1995 verscheen reeds een voorlopige uitgave
van documenten betreffende de geschiedenis van de Christelijke Kerk van Midden-Java (1896-1980),
Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980. Deze uitgave, die in zeer beperkte
oplage in eigen beheer werd uitgegeven door dr Pradjarto DS en dr Chr. G. F. de Jong, is gebaseerd
op archieven in Midden-Java zelf. Naar wij hopen zal binnen afzienbare tijd een derde deel het licht
zien, te weten het deel over de geschiedenis van de Gereformeerde zending in de periode voorafgaan-
de aan de stichting van de Christelijke Kerk van Midden-Java. Het doet mij groot genoegen dat thans
reeds, dankzij enorme krachtsinspanning van dr De Jong, dit deel van de voorgenomen publicatie uit
Nederlandse archieven het licht kan zien.
Graag spreek ik mijn erkentelijkheid uit jegens de redactie van de Uitgaven van de Werkgroep voor
de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken en in haar het bestuur van de
Werkgroep voor de bereidheid dit deel een plaats te gunnen in de Grote Reeks van de Uitgaven, die
een voortzetting is van de eerdere reeks Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië.
Tenslotte vermeld ik met dankbaarheid de financiële steun van de Zending der Gereformeerde Kerken
te Leusden, van het Literatuurfonds Locher en van de Stichting Hendrik Muller's Vaderlandsch
Fonds. Zonder die steun zou deze uitgave niet mogelijk geweest zijn.

P.N. Holtrop 
Voorzitter van het onderzoeksprogramma “Geschiedenis van de ontmoeting van het Nederlandse
Protestantisme met andere culturen, godsdiensten en geestelijke stromingen” van de THUK, en van
de Werkgroep voornoemd.
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VERANTWOORDING

De in het hoofdgedeelte opgenomen documenten bestrijken de periode van 1931 tot medio jaren
zeventig. In het jaar 1931 kwam de Javaanse synode voor het eerst bijeen. Vanaf dat moment bestond
er in zuidelijk Midden-Java een zelfstandige kerkelijke organisatie, die de uit de Gereformeerde
zendingsarbeid voortgekomen Javaanse Kerken in één verband bijeenbracht, namelijk de Gereja
Kristen Jawa (GKJ), de Christelijke Kerk van Midden-Java. De jaren zeventig markeren het einde
van een belangrijke episode uit de Gereformeerde zendingsgeschiedenis. Omstreeks 1970 werd niet
alleen de organisatie van de Gereformeerde zending in Nederland herzien, maar ook werd een nieuwe
fase ingeluid in de betrekkingen tussen de Javaanse en Nederlandse Gereformeerde Kerken. Ook
wordt aandacht gegeven aan de Middenjavaanse Gereja Kristen Indonesia (GKI), de Christelijke
Indonesische Kerk, die grotendeels is voortgekomen uit het zendingswerk van de Europese Gerefor-
meerde Kerken onder Chinezen en wier geschiedenis in velerlei opzichten vervlochten is met die van
de GKJ. Niet alleen onderhield de Gereformeerde zending ook banden met deze kerk, op tal van
terreinen werd samengewerkt door de GKJ, de GKI en de GKN.
De in het hoofdgedeelte opgenomen documenten zijn ontleend aan de archieven van de Gereformeer-
de Kerken in Nederland die in Midden-Java zending bedreven hebben: Heeg, Sneek, Leeuwarden,
Utrecht, Delft, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Middelburg, alsmede aan het Archief van de
Generale Deputaten voor de zending onder de heidenen en Mohammedanen. Deze archieven worden
bewaard in het Rijksarchief Utrecht. Ter aanvulling zijn ook geraadpleegd het archief van de Javaanse
Kerken, dat bewaard wordt in het synodekantoor in Salatiga (Midden-Java), de archieven van enkele
GKI-gemeenten in Midden-Java, de archieven van een aantal classes en gemeenten van de GKJ en
het Archief van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk.
Met erkentelijkheid wordt vermeld dat de bewerker ook toegang heeft gehad tot de privé-archieven
van ds J. Geel (Eemnes), drs E. Hoogerwerf (Woerden), prof. dr mr D.C. Mulder (Amsterdam), ds
W.M. Verbaan (Emmen) en ds J.D.A. de Zwart (Voorschoten). Uit deze archieven is in Bijlage A een
aantal stukken opgenomen.
In andere bijlagen zijn biografische gegevens van zendingsarbeiders bijeengebracht, die in Neder-
landse zendingsdienst zijn uitgegaan of anderszins in de zendingsarbeid in Midden-Java hebben
meegewerkt, en wier namen in de documenten voorkomen. Van hun Indonesische collega-zendingsar-
beiders, predikanten en anderen die niet rechtstreeks in Nederlandse zendingsdienst stonden of die
werden uitgezonden door particuliere schoolverenigingen, zijn dergelijke gegevens, voor zover nodig,
verwerkt in de voetnoten, in de regel bij het eerste voorkomen van een naam in de stukken.
De wijze van bewerking en annotatie der stukken in deze bundel sluit aan bij die welke werd
toegepast in de delen van het Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië, waarnaar dan ook voor een
nadere toelichting mag worden verwezen. In de documenten en in hun oorspronkelijke opschriften
en titels, als ook bij persoonsnamen is de originele schrijfwijze aangehouden, ook indien die door de
scribenten niet consistent is gebruikt. Voor het overige, zoals bij geografische namen, namen van
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instellingen e.d., is de moderne Indonesische spelling-1971 gebruikt (oe = u, tj = c, dj = j, j = y); het
Indonesische meervoudsteken, ‘²’, is gehandhaafd. In het Glossarium, dat Javaanse en Indonesische
termen uit de documenten toelicht, is de originele spelling aangehouden, terwijl de moderne spelling,
voor zover die ook voorkomt, tussen haakjes is toegevoegd. In de Lijst van afkortingen worden, waar
nodig, zowel de oude als de moderne spelling gegeven.
Voor een beter begrip zijn sommige documenten van een korte introductie voorzien. Weggelaten
tekstgedeelten zijn vervangen door – – –. Puntjes ... in de documenten zijn origineel. Voor zover
noodzakelijk zijn weggelaten gedeelten kort samengevat en tussen vierkante haken [  ] voor of in de
tekst toegevoegd. Een enkele maal is tussen vierkante haken [  ] een toevoeging van de bewerker in
de tekst geplaatst. Tenzij in het opschrift de naam van de vertaler is vermeld, is bij in het Nederlands
gestelde documenten van (individuele of collectieve) Indonesische auteurs het Nederlands origineel.
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GLOSSARIUM

De toevoeging “(Jav.)” geeft aan dat het om een Javaans woord gaat; “(isl.)” geeft aan dat het een
islamitische term is.

adik jongere broer
agama godsdienst
alim isl. geleerde; vredelievend, vroom, geleerd, wijs in de zin

van de geheimen van tijd en eeuwigheid kennend, de
hoogste wijsheid bezittend (zie: Koran 8 : 71)

aliran stroming, beweging
aloon-aloon (Jav.) groot veld nabij de woning van de regent of kraton
amal daad, weldadigheid, goed werk
angkatan kepolisian politie (onderdeel van het leger) 
ani-ani (Jav.) rijstmesje
arta (Jav.) geld
asrama internaat

bab hoofdstuk, artikel, punt van bespreking, aangaande ...,
over ...

badan lichaam, orgaan
badé (Jav.) iets willen of zullen doen
bahasa taal (bahasa Indonesia – het Indonesisch) 
baji (bayi) baby
balai gebouw, huis, zaal, ruimte
Balai Al Kitab Bijbelhuis (NBG te Bandung)
balai pertemoean (pertemuan) ontmoetingsruimte
bandjir (banjir) overstroming
barang goederen, bezittingen
baroe (baru) nieuw
bendahara penningmeester
bengkok ambtsveld
berita bericht
berkat zegen
bertuhan zie: Toehan
bibit zaad, jonge planten
bingoeng-zijn (bingung-zijn) in twijfel staan
boe, iboe (bu, ibu) moeder, mevrouw
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Glossarium

boedjana (Jav.) (bujana) maaltijd
boepati (bupati) districtshoofd, functie tussen loerah (z.a.) en gouverneur

van een provincie
boeta hoeroef (buta huruf) analfabeet (-betisme) 
bosen/bosenan (Jav.) vervelend, saai, genoeg hebben van

daerah streek, regio
dan en
deputat deputaat
djagung (jagung) maïs
djaja (jaya) kracht, macht, geluk, voorspoed, (in samengestelde na-

men:) overwinning, overwinnend
djalan ... (jalan ...) ... straat
djemaat, djoemaat (jemaat, jumaat) gemeente, gemeentelid
djeruk (jeruk) sinaasappel(boom) 
djoeroerawat/djururawat (jururawat) verpleger/eegster
djongos (jongos) huisknecht
doekoen (dukun) traditionele heelmeester
doekoen baji (dukun bayi) traditionele vroedvrouw
doewit (duwit) geld (van Ned.: duit)

elmoe (elmu) zie: ilmoe

fakultas hukum rechtenfaculteit
formasi formatie, samenstelling, opstelling 

gabungan verband, band, bond
gamelan (Jav.) Javaans muziekinstrument 
gaplek (Jav.) geschilde, gesneden en gedroogde cassaveknollen
gedeg (Jav.) bamboevlechtwerk, wand van een gebouw, die hiervan

gemaakt is
gerampast (van: rampas) overvallen, leeggeroofd
geredja/gredja (gereja) kerk
goedang (gudang) schuur, magazijn, opslagplaats, veem
goenoeng (gunung) berg
goeroe Indjil (guru injil) evangelist, helper
goeroe leraar
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Glossarium

goeroe ilmu leraar der mystiek
golongan groep
goreng gebakken
gotong rojong (royong) wederzijdse hulp

hari Djumat (Jumat) vrijdag
hari Minggoe (Minggu) zondag

ibu zie: boe, iboe
ikatan dinas dienstverband
ilmoe/elmoe/ngelmoe (geheime) leer, godsdienstig of wijsgerig inzicht
imam isl. voorganger, tevens de titel van de voorgangers der

Sadrach-gemeenten
indjil (injil) evangelie
ing (Jav.) te, in, op, aan, naar tot, jegens, van
jejasan/jajasan (yayasan) stichting
kabaja, kabaaj (kebaya) vrouwenbaadje met open hals
kain (lett.: stof) omslagdoek 
kang (Jav.) = yang (Ind.) die, dat (betr. vnw.)
kantor poesat (pusat) hoofdkantoor; synodekantoor van de GKJ in Salatiga
karasulan (kerasulan) apostolisch (Sadrach-gemeenten) 
kassian, i.e. kasihan medelijden, uitroep: och wat zielig
katjang (kacang) pinda
kawoela (Jav.) (kawula) dienaar, horige, afstammelingkebon/keboen (kebun) tuin,

tuinknecht, plantage, plantage-arbeider
kedelai/kedele soyabonen
keloearga berentjana (KB;
    keluarga berencana) lett.: het geplande gezin; geboorteregeling
kerandjingan (Jav.) (keranjingan )  bezeten door een geest
Keristen (Kristen) christen, christelijk(e) 
kesehatan gezondheid(szorg) 
ketela djendral (jenderal) cassave
ketela (boom)meloen
kjai/kyai/kiai leermeester (isl.)
klenteng Chinese tempel
koempoelan (kumpulan) (gebeds)samenkomst, godsdienstoefening
koena (kuno) oud, traditioneel 
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Glossarium

komisi commissie
kotta (kota) stad
kras (keras) hard, grof
lama oud, vorig, vroeger
Lebaran laatste dag van de isl. vastenmaand
lelah vermoeid, uitgeput
lembaga instituut, instelling
ler (Jav., kromo) noord 
loerah (lurah) dorpshoofd
lor (Jav., ngoko) noord
lombok (cabe Jawa, Jav.) lange peper, onrijpe vruchtkolven van Piper (Chavica)

Officinarum DC
lurah zie: loerah
mandi; mandi-kamer/kamar-mandi wassen; badkamer
mantri gediplomeerd, met aanstelling (bijv. verpleger/eegster,

belastinggaarder)
mar(a)dika/merdeka) vrij
mesdjid/missigit (mesjid) moskee
minggoe week (zie ook: hari Minggoe)
mitra vriend(in), partner(kerk)
moelja/moelia (mulia) verheven, heerlijk
moesim (musim) seizoen, jaargetijde
moesjawarah (musyawarah) overleg
momong (Jav.) verzorgd, geleid

negara/negeri staat, land, natie
negeri .../... negeri staats-....
ngatos-atos (Jav.) voorzichtig, oppassen 
ngelmoe zie: ilmoe
obat geneesmiddel
oemoem (am, umum) algemeen, openbaar 
oendang-oendang (undang-undang) wet
oetoesan (utusan) gezondene, afgevaardigde
oewang (uang) geld
padi rijst (op de sawah) 
pak ... de heer ...palawidja(-gewas) (palawija) tweede oogst
pamarintah/pemerintah regering
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Glossarium

pamoelangan (pamulang) (Jav.) opleiding, school
pandita/pendeta dominee, predikant; soms ook evangelist, guru injil
panembrama (Jav.) welkomstlied
pangasah boedi (budi) (Jav.) herhalingscursus
pangestoe (pangestu) (Jav.) zegen; tevens acroniem van de naam van een mystieke be-

weging (PAgoejoeban NGESti TOEnggal, Vereniging
voor het Betuigen van Hulde aan het Ene)

pangreh (Jav.) bestuur
panitija/panit(i)ya/panitia commissie
panti huis, gebouw
pasamoe(w)an (pasamuan) (Jav.) kerk, gemeente
pasar malam avondmarkt met amusement en vertier
patjol (pacol) een soort hak, schoffel
patjrabakan (pacrabakan) (Jav.) school
pekabaran; p. Indjil (injil) bekendmaking; zending, evangelisatie
pelados (Jav.) dienaar
pelem (Jav.) boomvrucht mangga, mango (Mangifera Indica L.)
pemadjhoean (pemajuan); p. Indjil bevordering, vooruitgang; zending, evangelisatie
pembangoenan (pembangunan) opbouw
pembantoe (pembantu) hulp, hulp...
pembinaan vorming, opvoeding
pemoeda (pemuda) jeugd, jongere(n) 
penaboer (penabur) zaaier
penatalajanan (penatalayanan) neologisme: rentmeesterschap; samentrekking van penat-

aan, het organiseren, en pelajanan, dienen, dienst, dienst-
baarheid

pendeta oetoesan (utusan) zendingspredikant
pendidikan onderwijs
pendopo (Jav.) open voorruimte van een Javaans huis, ontvangstruimte
penerangan voorlichting, propaganda
pengaderan (van Ned.: kader) kadervorming 
pengadjar (pengajar) onderwijzer(es), docent(e)
pengoeroes (pengurus) leiding, bestuur
penghoeloe (penghulu) isl. voorganger, hoofd van de plaatselijke isl. gemeen-

schap
pepantan/pepanthan groep, kudde; hier meestal: kerkelijke kring, nog niet tot

kerk geïnstitueerde groep christenen
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Glossarium

peranakan-Chinezen in Indonesië geboren Chinezen
perekonomian economie
pergoeroean (perguruan) onderwijs; instelling voor onderwijs
perkoempoelan (pekempelen, Jav.) zie: koempoelan
perserikatan federatie (soms: vereniging, raad) 
pertemoean (pertemuan) ontmoeting
pisang banaan
poetih (putih) wit
poetra, poetera (putra) prins, zoon, kind
polowidjo zie: palawidja
pramoeka (pramuka) Kristen christelijke padvinderij
prijaji (priayi) (Jav.) Javaanse adel, bestuurselite
poesat (pusat) centrum, hoofdkantoor
putih wit

rakjat/rajat (rakyat/rayat) volk
rampok(kers) overval(lers)
reksa (Jav.) aan de hoede toevertrouwd
rembag (Jav.) advies, beraadslaging
roegi (rugi) schade
roemah sakit (rumah s.) ziekenhuis
rohani geestelijk
salak Zalacca edulis Reinw., stamloze, van Bali en Oost-Java

afkomstige palm, gewild om zijn geschubde vruchten
salib kruis
sarasean zaaiactie, -avond
satoe (satu) één
sedja, sedya (Jav.) plan, voornemen, doel
sekolah (sekolan, Jav.) school
sekolah dasar lagere school
sekolahan rajat/rakjat volksschool
semangat ziel, geest, enthousiasme, bezieling
senèn (Jav.) maandag
setempat plaatselijk
siang middag (10-15 h.)
sin-khek, singkhe gast, vreemdeling, i.e. niet in Ned.-Indië geboren Chine-

zen
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Glossarium

sirih een soort pruimtabak
slametan begrafenismaal, religieuze maaltijd, met bede om zegen,

welzijn
slendang draagdoek
sosial/social sociaal, sociale
soekoe (suku) stam, volk
soekoeïsme (sukuïsme) stamgebonden, door stamverbanden en -belangen be-

invloed of bepaald handelen en denken
soesah (susah) moeilijk(heden), proble(e)m(en)
soetji (suci) heilig, gewijd
Synode am algemene synode
tampi (Jav.) ontvangen 
tani/petani boer
tegalan (Jav.) droge grond, erf
tembang (Jav.) Javaanse zangwijze
tempe koek van soyabonen
tenaga kracht, arbeidskracht, vermogen
tengah midden
terang licht, helder
tiga drie
tijang (tiyang) (Jav.)  mast, vlaggestok, mens
Tijang Djawi (Jawi) Neutra(a)l Neutrale Javanen (afsplitsing van de Sadrach-gemeenten)

tjabang (cabang) tak; afdeling
tjandi (candi) (Jav.) grafmonument; tempel
tjarik (carik) dorpssecretaris, -klerk
toegas (tugas) taak, opdracht
Toehan; bertoehan/berToehan (Tuhan) God; in God geloven, een god hebben
toena (tuna) (Jav.)  tekortschieten, schade of verlies (lijden), wond, gewond
toewan (tuan) mijnheer, heer
toko winkel
tong-tong vat, ton (soms gebruikt als gong)
totok vreemdeling (vaak gebruikt voor Chinezen)
troeka (truka) (Jav.) zich ergens vestigen, ontginnen

uang zie: oewang

wajang (wayang) (Jav.)  poppen- of schaduwspel, toneel
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Glossarium

wakil vertegenwoordiger 
wanita vrouw
warga negara staatsburger; (soms) etnische Chinezen met het Indon.

staatsburgerschap
waroeng (warung) kraampje, stalletje, eethuisje
wedana, wedono (Jav.) onderdistrictshoofd
Welandi/Belanda/Londo Nederland(s)(er) 
wijata (wiyata) (Jav.) onderricht, onderwijs
wilajah (wilayah) terrein, gebied, regio
wit (Jav.) stam, stengel, boom 
wong (Jav.) mens, volk
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LIJST VAN AFKORTINGEN

a. aan
ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Indonesische strijdkrachten
ACP A Archief Classis Pakem A (in: AS)
ACSIS Actie voor Christelijke Scholen In Indonesië en Suriname
ADB Algemeen Diakonaal Bureau (GKN) 
AG Privé-archief ds J. Geel, Eemnes
AGKA Archief van de Gereformeerde Kerk te Arnhem, Rijksarchief Utrecht
AGKAmst. Archief van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam, Rijksarchief

Utrecht
AGKD Archief van de Gereformeerde Kerk te Delft, Rijksarchief Utrecht
AGKF-N Archief van de Gereformeerde Kerken te Friesland-Noord, Rijksarchief

Utrecht
AGKH Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg, Rijksarchief Utrecht
AGKM Archief van de Gereformeerde Kerk te Middelburg, Rijksarchief

Utrecht
AGKR Archief van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam, Rijksarchief Utrecht
AGKS Archief van de Gereformeerde Kerk te Semarang, bewaard op de

Theologische Universiteit der GKN, Kampen
AGKU Archief van de Gereformeerde Kerk te Utrecht, Rijksarchief Utrecht
AGZD Archief der Generale Zendingsdeputaten der Gereformeerde Kerken in

Nederland, Rijksarchief Utrecht
AM Privé-archief prof. dr mr D.C. Mulder, Amsterdam
AMK Archief Majelis Kristen, bewaard op de Theologische Hogeschool te

Ujung Pandang, Indonesië
Ampera Amanat Penderitaan Rakyat, Soekarno’s Boodschap van het Lijden van

het Volk; tevens de naam van een Indonesische krant
AMS Algemene Middelbare School (na 1950 SMP/SMA)
APISS Arsip Pekabaran Injil di Sulawesi Selatan, Zendingsarchief Zuid-Cele-

bes, bewaard op de Theologische Hogeschool te Ujung Pandang,
Indonesië

ARvdZ Archief Raad voor de Zending, Ned. Herv. Kerk, Oegstgeest
AS Archief GKJ, bewaard in het Synodekantoor GKJ, Salatiga, Indonesië
ASZC Archief Samenwerkende Zendingscorporaties, Oegstgeest
AV Algemene Vergadering
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Lijst van afkortingen

berdikari acroniem van “berdiri atas kaki sendiri” – op eigen benen staan
betr. betreffende
BOPKRI Badan Oesaha (Usaha) Pendidikan Kristen Republik Indonesia, Comité

voor Chr. Onderwijs en Opvoeding in de Republiek Indonesië
BP Badan Pelaksana, Uitvoerend Orgaan
BPK Badan Penerbit Kristen, Chr. Uitgeverij, Jakarta
br. broeder (saudara, Ind.) 
CMA The Christian and Missionary Alliance, Evangelietabernakel
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CSV Christen Studentenvereniging
CvA Commissie van Advies voor de Zending, GK Amsterdam
CvB Commissie van Beheer, GK Amsterdam
CvS Commissie van Samenwerking, GKK Friesland
CvW/CvdW Commissie voor (de) Wederopbouw, Baarn, 1944-1950
CZD College van Zendingsdeputaten, GK Utrecht
CZWD Centrum voor Zending en Wereldiakonaat, Leusden

DCZ Deputaten voor de Chinezenzending, GK Rotterdam
Dep. Deputat, deputaten
DGI Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, Raad van Kerken in Indonesië
DGT Dewan Gereja-Gereja Tiong Hwa, Raad van Chinese Kerken 
DGW Dewan Gereja-Gereja Wilayah, Regionale Raad van Kerken
di domini (predikanten) 
djl. djalan (jalan), straat
DMZ Deputaten Makassar-zending (GKN) 
DPG Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia, Raad van Over-

leg voor Kerken in Indonesië
DPI Deputat Pekabaran Injil (classicale/synodale) Zendingsdeputaten
DPRGR Dewan Perwakilan Rakyat, Gotong Royong, Volksvergadering ten tijde

van Soekarno,s geleide democratie, na 1957
DVG Dienst der Volksgezondheid

ES Europese School
e.v. enkelvoud

FKIP(KI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Kristen Indonesia) (tot 1959
PTPG), Faculteit der Pedagogische Wetenschappen te Salatiga
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GAMKI Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (voortzetting van de PPKI;
opger. 4/11/1945) 

Gepsultra Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, Prot. Kerk van Zuidoost-Celebes
Gerindo Gerakan Rakyat Indonesia
gi guru injil, evangelist, helper
GITJ Gereja Injili di Tanah Jawa; “Muria-Kerk”; naam gebruikt sinds 1949
GJV Gereformeerd Jongemannenverbond
GKBdtP Gereja Kristen Bumiputra di tanah Pasundan, Sundanese Kerk
GKD, GKDj zie: GKJ(T)(S)
GKE Gereja Kalimantan Evangelis
GKI Gereja Kristen Indonesia, Chr. Indonesische Kerk
GKiHV Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband
GKI-Irja Gereja Kristen Injili di Irian Jaya (of: Irian Barat), Chr. Evang. Kerk in

Irian Jaya (West-Irian) 
GKJ zie: GKJ(T)(S)
GKJSM Gereja Kristen Jawa Sekitar Muria; “Muria-Kerk”; naam in gebruik tot

1949
GKJ(T)(S) Gereja(-Gereja) Kristen Jawa (Tengah) (Selatan), Chr. Kerk(en) van

(Zuidelijk) (Midden-)Java
GKJTU PA Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Parepatan Agung, Chr. Kerk van

Noordelijk Midden-Java
GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Chr. Kerk van Oost-Java
GKK Gereformeerde Kerken
GKP Gereja Kristen Pasundan, Sundanese Kerk
GKPI Gereja Kristen Protestan Indonesia, Prot. Chr. Kerk van Indonesië 
GKS Gereja Kristen Sumba, Chr. Kerk van Sumba
GKSS Gereja Kristen di Sulawesi Selatan, Chr. Kerk in Zuid-Celebes
GKST Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Chr. Kerk van Midden-Celebes
GMIBM Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow, Chr. Evang. Kerk van

Bolaang Mongondow, Noord-Celebes
GMIH Gereja Masehi Injili di Halmahera, Chr. Evang. Kerk in Halmahera
GMIM Gereja Masehi Injili Minahasa, Chr. Evang. Kerk van de Minahasa
GMIST Gereja Masehi Injili Sangir Talaud, Chr. Evang. Kerk van Sangir-

Talaud
GMIT Gereja Masehi Injili Timor, Chr. Evang. Kerk van Timor
GMK Ampera Gerakan Mencari Kerja, Beweging van Werkzoekenden in de tijd van

het Lijden van het Volk
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GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Beweging (Vereniging) van
Indonesische Christen-Studenten (opger. 9/2/1950) 

Golkar Golongan Karyawan, Ambtenarenpartij
GOS Gereformeerde Oecumenische Synode 
GOZE (Vereniging tot) Gereformeerde Opleiding voor Zending en Evangelisa-

tie
GPIB Gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat, Prot. Kerk in Westelijk

Indonesië
GPM Gereja Protestan Maluku, Molukse Prot. Kerk
Gr. Grieks
GTR Gereja Toraja Rantepao
GZD Generale Zendingsdeputaten, GKN

HBS Hogere Burgerschool
HCS Hollands-Chinese School
H(I)K(S) Hollandse (Hollands-Inlandse) Kweekschool (Solo)
HIS Hollands-Inlandse School 
HJS Hollands-Javaanse School 
HKBP Huria Kristen Batak Protestan, Batakse Prot. Chr. Kerk
HThS Hogere Theologische School, Jakarta

ICCO Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten
IMC International Missionary Council, Internationale Zendingsraad 

Jabar Jawa Barat, West-Java
JAK Jejasan (Jajasan/Yayasan) Amal dan Asrama Kristen, Chr. Stichting tot

Barmhartigheid en Internaten, ook Chr. Barmhartigheidsstichting; na
1950 beheerder van o.m. de Witte Kruis-kolonie, Salib Putih, nabij
Salatiga

Jakkum Jejasan (Jajasan/Yayasan) Kristen untuk Kesehatan Umum, Chr. Stich-
ting voor Algemene Gezondheidszorg

Jateng Jawa Tengah, Midden-Java 
Jatim Jawa Timur, Oost-Java
JKR Jejasan (Jajasan/Yayasan) Kemakmuran Re(d)jeki, Welvaartsstichting

Levensonderhoud
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JPK Jejasan (Jajasan/Yayasan) Perguruan Kristen, Chr. Stichting voor
Onderwijs/Schoolstichting (met afdelingen in Banyumas-zuid, Salatiga,
Wonosobo, Purwodadi, e.a. )

JRSK Jejasan (Jajasan/Yayasan) Rumah² Sakit Kristen, Chr. Ziekenhuisstich-
ting 

KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Actiefront van Indonesische
Studenten

Kespekri Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia, Indonesische Chr. Vakvereniging
(opger. 6/11/1963)

Kom. Komisi, Commissie
Kompalok Komisi Pemuda Lokal, Plaatselijke Jeugdcommissie 
KWGKI Komisi Wanita Gereja Kristen Indonesia, Vrouwenvereniging van de

GKI

LAI Lembaga Alkitab Indonesia, Indonesisch Bijbelgenootschap (opger.
1954)

LPK Lembaga Pendidikan Kader, Kadervormingsinstituut van de GKJ en de
GKI te Yogyakarta (opger. 1958)

LS Lagere School

M. (meestal) Mas
MANIPOL-
     USDEK MANifesto POLitik, een politieke verklaring van Soekarno, uitge-

sproken op 17/8/1959, omtrent de politieke grondslagen van de staat;
USDEK: acroniem van de vijf punten van de MANIPOL, i.e. Undang-
Undang Dasar 1945 (Grondwet van 1945); Sosialisme ala Indonesia
(socialisme naar Indonesisch model); Demokrasi Terpimpin (geleide
democratie); Ekonomi Terpimpin (geleide economie); Kepribadian
Indonesia (eigen Indonesische identiteit)

Masehi, M. Christelijk, na Christus
Masjumi Madjelis (Majelis ) Sjuro (Syuro) Muslimin Indonesia, Adviesraad voor

de Islamitische Gemeenschap van Indonesië
MCS Maleis-Chinese School
miss. missionair(e), zendings....
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MMK Memories van overgave van ambtenaren van het Binnenlands Bestuur
in Nederlands-Indië 1849-1962. Collecties van het Ministerie van
Koloniën

(M)ULO (Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs
m.v. meervoud
MV Missionaire Vergadering (predikantenvergadering)

NASAKOM NASionalisme, Agama, KOMunisme (Nationalisme, Godsdienst,
Communisme), Soekarno’s ideologie voor Indonesië, een mengsel van
nationalisme, godsdienst en communisme, bestemd om het naast elkaar
bestaan van verschillende groepen en stromingen op basis van de
Pancasila (z.a.) mogelijk te maken

NBG Nederlands Bijbelgenootschap
NEKOLIM NEo-KOLonial-IMperialis
NG Noordelijk Gedeelte, een der delen waarin de zendende kerken in

Friesland en Zuid-Holland waren opgedeeld (vgl. ZG)
NGZV Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereniging
NICA Netherlands Indies Civil Administration
NIT Negara Indonesia Timur, Deelstaat Oost-Indonesië
NIZB Ned.-Indische Zendingsbond (o.m. uitgever van De Opwekker)

ormas organisasi masa, massa-organisatie

Pantjasila Vijf zuilen, bevattende de staatsideologie van Indonesië, door Soekarno
geproclameerd op 1 augustus 1945: ke-Tuhanan yang Maha Esa, [het
geloof in] de Ene God; peri-kemanusiaan, mede-menselijkheid, huma-
niteit; kebangsaan, nationale trots en eenheid; kerakyatan, volkssouve-
reiniteit, Indonesische democratie; keadilan sosial, sociale gerechtig-
heid

P3A Pilot Proyek Pembinaan Agama, Proefproject voor Godsdienstige
Opvoeding (door de staat)

P3D Panitia Pembantu Pengaderan Djemaat (Jemaat), ondersteunende
plaatselijke kadervormingscommissie

P3K Panitia Pembantu Pengaderan Klassis, ondersteunende classicale kader-
vormingscommissie

P4 Panitia Pembantu Pengaderan Pepantan, ondersteunende commissie
voor kadervorming binnen kring(en)
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PA Parepatan Agung (lett.: Grote Vergadering), synodebestuur der Chr.
Kerk van Noordelijk Midden-Java (GKJTU)

Parkindo Partai Kristen Indonesia, Indonesische Chr. Partij (opger. 10/11/1945) 
Partindo Partai Indonesia, Indonesische Partij
PARUBA-cie PAkistan Ruanda-Urundi Brazilië Argentinië-commissie, GKN
Perpeki Persatuan Pelajar Kristen Indonesia, Indonesische Bond van Chr.

Scholieren
Pertakin Perserikatan Tani Kristen Indonesia, Indonesische Chr. Boerenbond

(opger. 26/3/1959)
PGA Pendidikan Guru Atas, Hogere Kweekschool
PGC Persatuan/Perserikatan Guru Christen, Vereniging van Christelijke

Onderwijzers
PI Partai Indonesia
PKI Partai Komunis Indonesia
PK(NI) Prot. Kerk (in Ned.-Indië) 
PKWI Prot. Kerk in Westelijk-Indonesië (naderhand GPIB)
PMI Persatuan Marhaeni Indonesia
PNI Partai Nasional Indonesia (in 1930 verboden)
PP 10/Selupuh Perintah Presiden nomor Sepuluh, Presidentiële Instructie nr. 10 (1960;

tegen de Chinezen gericht)
PPKI Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, Indonesische Chr. Jeugdbeweging
PPKJTU Perkumpulan Perguruan Kristen Jawa Tengah Utara, Noordjavaanse

Bond van Schoolverenigingen
PPPA zie: P3A
PPPD zie: P3D
PPPK zie: P3K
PPSK Perserikatan Perkumpulan Sekolah² Kristen Jawa Tengah, Bond van

Chr. Schoolverenigingen van Midden-Java (Chr. Schoolraad) 
PPW Pendeta Pengaderan Wilayah, predikant voor de kadervorming in een

streek
PSI Partai Sosialis Indonesia
PSII Partai Sarekat Islam Indonesia, Partij Islam-Bond Indonesië (1929),

voorheen Sarekat Islam
PTPG(KI) Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (Kristen Indonesia), Hogere Chr.

Lerarenacademie te Salatiga (vanaf 1959 FKIP(KI))
PWKI Persekutuan Wanita Kristen Indonesia, Indonesische Chr. Vrouwenver-

eniging (opger. 28/2/1946) 
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R. (als voorletter) Raden 
RA Regionaal Akkoord 
res. residentie
RIS Republik Indonesia Serikat, Republiek der Verenigde Staten van Indo-

nesië 
Rp. Rupiah
RRT/C Republik Rakyat Tiong Hwa/Cina, Chinese Volksrepubliek
RS Rumah Sakit, ziekenhuis
RvS Raad van Samenwerking (GKN, Baarn)

Sarbumussi Sarekat Buruh Muslimim Indonesia, Indonesisch Islamitisch Vakver-
bond

SD Sekolah Dasar, Lagere School
SEAC of Churches South East Asian Council of Churches, Zuidoostaziatische Raad van

Kerken 
SGA Sekolah Guru Agama, School voor Godsdienstleraren
SGB/A Sekolah Guru Bawah/Atas, Lagere/Hogere Kweekschool
SGKPKr Sekolah Guru Kepandaian Putri Kristen, Chr. Kweekschool voor On-

derwijzeressen aan Huishoudscholen
SI Sarekat Islam, Islam-Bond
Simavi Steun in medische aangelegenheden voor inheemsen
SKP Sekolah Kepandaian Putri, Huishoudschool
SMA Sekolah Menengah Atas, Hogere Middelbare School
SMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Hogere Economische Middelbare

School
SMEP Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Lagere Economische Middelbare

School
SMP Sekolah Menengah Pertama, Lagere Middelbare School (ULO) 
SOB Staat van Oorlog en Beleg
SOCCI Stichting Ontwikkelings Cursus voor Christenen uit Indonesië (opg. te

Utrecht, 16/1/1950) 
sosek sosial ekonomis
SPG Sekolah Pendidikan Guru, voorheen de SGA
SPWK Sekolah Pekerja Wanita Kristen, School voor Chr. Vrouwelijke Wer-

kers, te Magelang
SR Sekolah Rakyat, Lagere School 
SRT Sekolah Rakyat Technik, Lagere Ambachts- of Nijverheidsschool
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STK Sekolah Taman Kanak-Kanak, Kleuterschool
STP Sekolah Technik Pertama, Lagere Technische School
SU Stedelijke Universiteit, Amsterdam (i.e. UvA) 
SZC Samenwerkende Zendingscorporaties

Tavip Tahun Vivere Pericoloso, het jaar van gevaarlijk leven (titel van een
rede van Soekarno, gehouden op 17/8/1964)

TK2/TKK zie: STK
TNI Tentara Nasional Indonesia, het Nationale Indonesische Leger
TPK Taman Pustaka Pasamuan-Pasamuan Kristen Jawi di Jawa-Tengah, de

Bibliotheek van de Javaanse Chr. Kerken in Midden-Java (chr. uitgeve-
rij)

Trisakti Drie magische krachten

UvA zie: SU
UZV Utrechtse Zendingsvereniging

vert. d. vertaald door
VNZ Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie 
VU Vrije Universiteit, Amsterdam
VZT (Landelijk Comité) Vrouwenzendingsthuisfront 

WNA Warga Negara Asing, in Indonesië woonachtige Chinezen en anderen
die niet het Indonesische staatsburgerschap bezitten

WNI Warga Negara Indonesia, Indonesische staatsburgers, meestal gezegd
van genaturaliseerde Chinezen

YMCA Young Men’s Christian Association

ZC Zendingscommissie
ZCGK Zending der Chr. Geref. Kerken
ZD Zendingdeputaten
ZG Zuidelijk Gedeelte, een der delen waarin de zendende kerken in Frie-

sland en Zuid-Holland waren opgedeeld (vgl. NG) 
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GESCHIEDENIS VAN DE GEREFORMEERDE ZENDING IN
MIDDEN-JAVA 1931-1975

Inleiding: wat voorafging

Toen in februari 1931 in Kebumen de synode der Pasamoewan Gereformeerd Djawi-Tengah1) voor
de eerste maal bijeenkwam, was daaraan ruim 70 jaar zendingsgeschiedenis in Midden-Java vooraf-
gegaan. Deze kan worden verdeeld in twee perioden: de tijd tot 1894, waarin de zendingsarbeid in
Midden-Java uitging van de Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereniging (NGZV), en de tijd
daarna, waarin die uitging van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).
De NGZV, die werd opgericht in 1859, heeft vanaf 1862 acht zendelingen naar Midden-Java
uitgezonden, van wie de bekendste ongetwijfeld J. Wilhelm (1881-1892) is. Andere Nederlandse
zendelingen uit deze eerste periode waren A. Vermeer (1862-1891), H. Stoové (1865-1869) en Ph.
Bieger (1871-1884).2) In 1894 droeg de NGZV haar activiteiten en bezittingen in Midden-Java over
aan de GKN. De inheemse christenheid, die grotendeels zij het niet geheel uit het werk van de NGZV
was ontstaan, omvatte op dat moment 53 gemeenten en groepen met in totaal ongeveer 5.000 zielen,
die verspreid woonden over zowel noordwestelijk als zuidelijk Midden-Java. Een decennium later
was het aantal gemeenten tot ruim 70 toegenomen; het aantal leden bedroeg toen omstreeks 8.000
zielen.3) Slechts een kleine minderheid van deze christenen sloot zich in 1895, bij de komst van de
eerste Gereformeerde zendingspredikant, L. Adriaanse, bij de zending van de Gereformeerde Kerken
aan; de overigen waren zogenaamde Sadrach-christenen, zo genoemd naar hun leider Kyai Sadrach
(ca. 1835-1924), een charismatische mysticus en ngelmu-leraar. Deze had zich na een reeks van
conflicten met enkele zendelingen van de NGZV, de Indische Kerk en vooral het bezoekend NGZV-
hoofdbestuurslid en secretaris-buitenland, F. Lion Cachet, in 1892 van de Nederlandse zending
afgewend.4)In 1899 gaf Sadrach zijn breuk met de Gereformeerde zending een definitief karakter door
over te gaan naar de Nieuw-Irvingianen, of de Apostolische Gemeente (Gereja Kerasulan), te Batavia
en zich tot Apostel (Rasul) te laten “verzegelen”. Hoewel de volgelingen van Sadrach enkele
scheuringen hebben plaatsgevonden, zoals de afsplitsing van de Pasamuan (of: Tiang) Kristen Jawi

1 Tijdens de eerste synode gebruikten de Javaanse Kerken de naam “Gereformeerd”, tijdens de tweede noemden ze
zich Pasamoewan Christen Djawi Tengah (in het e.v. gesteld, doch bedoeld als m.v.: Christelijke Kerken van
Midden-Java) en wezen ze de naam “Gereformeerd” van de hand, sub “Tanggal 2 Juni, 17, Saking Keboemen”,
Notulenipoen 1932; vervolgens kwam weer Pasamoewan Gereformeerd Djawi-Tengah, Gereformeerde Kerken
van Midden-Java, in gebruik. Omstreeks 1938 werd het Pasamoewan-Pasamoewan Christen Djawi ing Djawi
Tengah Kidoel (ook: Tengah-Kidoel), de Javaanse Christelijke Kerken in Zuidelijk Midden-Java. De synode van
1940 bepaalde als de Nederlandse vertaling van de naam: Javaanse Gereformeerde Kerk (NB enkelvoud!), Art.
19, Acta Kekantjingan GKD 1940.

2 Voor deze periode, zie de door H. Reenders verzorgde bronnenpublicatie over de Gereformeerde zending in
Midden-Java in de jaren 1859-1930, die binnenkort verschijnt.

3 Pol, Midden-Java ten Zuiden, hfdst. vii; Coolsma, Zendingseeuw, 186.
4 Over Lion Cachet, zie Biografisch Lexicon, I, 128-129; Partonadi, Sadrach’s community and its contextual roots;

Guillot, L’affaire Sadrach (bespreking in KITLV, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, deel 148, 1e afl.
(1992) 157-159).
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Neutral, hebben de meesten hem tot zijn dood in 1924 erkend als de Apostel van Midden-Java.5) In
de jaren dertig en daarna is een aantal gemeenten en individuen uit Sadrach’s kring naar de Gerefor-
meerde zending overgegaan.6)

Organisatie van de Gereformeerde zending in Nederland

Op basis van de besluiten van de synode van Middelburg (1896)7) en van de Zendingsorde van
19028), werd door de Gereformeerde Kerken in Nederland een nieuwe missionaire infrastructuur in
het leven geroepen, die de NGZV moest vervangen. De zending werd onderverdeeld in drie soorten
arbeid: de hoofddienst (mondelinge evangelieverkondiging), de schooldienst en de medische dienst.
Hieraan werden na verloop van tijd de lectuurdienst en het jeugd- en vrouwenwerk toegevoegd. Deze
takken van zendingsdienst, die onderling in een hiërarchisch verband geordend waren, werden
ondersteund door enkele instellingen voor theologisch en pedagogisch onderwijs in Yogyakarta,
Surakarta (Solo) en andere plaatsen, die deels in particuliere handen waren, deels van de zending
uitgingen. Aan deze instellingen werden Javaanse helpers (ook evangelisten, “guru injil” en soms
“pandita” of “pendeta” genoemd), onderwijskrachten voor christelijke scholen, verplegend personeel
voor de medische dienst van de zending en, vanaf de jaren twintig, ook Javaanse predikanten
opgeleid.9)De hoofddienst der zending werd in eerste instantie opgevat als plantatio ecclesiarum, de
vorming van zelfstandige christelijke kerken, die naar kerkstructuur, leer en belijdenis geënt waren

5 Bliek, “De ’Anthingsche’ Christen-Inlandsche Gemeenten in Batavia’s Ommelanden”, 6, 63-65; Van den End, De
Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java, 38; Coolsma, Zendingseeuw, 141, 172.

6 Merkelijn, 26 Jaren op het zendingsveld, 89-90. Tot op heden bestaan Sadrach-gemeenten in M.-Java. Ze zijn
verdeeld over verschillende organisaties. De Sadrach-gemeenten in het gewest Yogyakarta zijn verenigd in een
organisatie die de Mesei Kerasulan Indonesia Hulubangsa Sebulon (MKIHS) heet. Deze omvatte in Yogyakarta
in de jaren vijftig elf gemeenten met 680 leden. Zie Kantor Urusan Agama Jogjakarta, “Daftar Geredja Kristen”,
18/3/1955, ACP A 1/7/1/1955.

7 Met name Art. 116, Acta Synode GKN 1896.
8 Zie document 35 in: Van den End, Gereformeerde Zending op Sumba.
9 In de jaren tussen 1902 en 1905 werd de opleiding van helpers gereorganiseerd. De Keucheniusschool (zie

beneden, voetnoot 22) werd hiertoe gesplitst in drie afdelingen, waar voortaan voor de drie verschillende takken
van dienst aparte helpers werden opgeleid. De Eerste Afdeling leidde als normaalschool onderwijzend personeel
(“normalisten”) op voor het Javaanse onderwijs (de “Javaanse Kweekschool”, geleid door achtereenvolgens D.
Koelewijn en J.A. Wiggers); de Tweede Afdeling vormde in twee jaar helpers (guru injil) voor de hoofddienst;
de Derde Afdeling was een Mulo, waar de leerlingen een meer algemene vorming kregen, ter voorbereding van
verdere vorming of opleiding voor de zendingsdienst. Tevens werd de school naar Yogyakarta overgebracht en
kreeg hij voor de noodzakelijke vooropleiding der kandidaat-leerlingen een “vormschool” (of “leerschool”)
voorgevoegd, de Landjong-school. De officiële opening van de nieuwe, volledig gesubsidieerde school was op 31
oktober 1906. In 1911 werd de Tweede Afdeling der Keucheniusschool omgedoopt tot de Opleidingsschool voor
Helpers bij den dienst des Woords, met aanvankelijk twee docenten, D. Bakker sr en J.P. Zuidema, later alleen nog
Bakker. Dit was een Javaanstalige cursus, die twee jaar duurde. De voor de Ned.-talige predikantencursus
benodigde tweede docent (na het vertrek van J.P. Zuidema in 1924) werd gevonden in D. Bakker's zoon, F.L.
Bakker. Andere Nederlandse docenten die in Yogyakarta hebben lesgegeven waren, behalve vader en zoon Bakker,
A. Pos, J.H. Bavinck, J.D. Wolterbeek (1937) en J.A.C. Rullmann, de opvolger van Bavinck in 1940. Zie
Rullmann, “Het zendingswerk in Midden-Java ten Zuiden in het jaar 1940”, juni 1941, AGKU 5, Ingekomen
stukken 1940-1948; Pos, “Verslag van het zendingswerk in Djokja over 1929”, AGKAmst. 10, Stukken betr. het
Zendingswerk in Djokjakarta, 1920-1929; Rapporten ... 1923, 16-24.
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op de Gereformeerde Kerken in Nederland. De overige diensten en takken van arbeid, zoals het
onderwijs, de medische dienst en de colportage, bestonden ter ondersteuning van de hoofddienst en
werden strikt genomen niet als zending beschouwd. Zending, in de zin van Woordverkondiging, was
naar Gereformeerd inzicht niet alleen kèrkelijke zending, zij was bij uitstek en alleen de taak en
verantwoordelijkheid van plaatselijke (Gereformeerde) kerken. Aan de plaatselijke, geïnstitueerde
gemeente was de verkondiging van het Woord, de bediening van doop en avondmaal en de oefening
van de tucht toevertrouwd. Daarom dienden de zendelingen der hoofddienst volledig opgeleide,
bevoegde en beroepen predikanten te zijn, “personen in het ambt”, daar alleen zij tot Woordverkondi-
ging en sacramentsbediening waren toegelaten.10)
De overweging dat de zending de opgave van plaatselijke kerken was, gold alleen de hoofddienst.
Ander werk ten behoeve van de zending, zoals op medisch, pedagogisch, juridisch en financieel
gebied, kon door niet-ambtelijke personen verricht worden, eventueel uit te zenden door particuliere
organisaties.
In Nederland kon de zending beschikken over een groot achterland, namelijk in beginsel alle
bestaande Gereformeerde Kerken, hun leden en organen en verwante maatschappelijke organisaties.
Hoewel de zending de opdracht was van elke plaatselijke Gereformeerde Kerk, werd uit praktische
overwegingen per ressort of provincie één zendende kerk aangewezen, die gesteund werd door in
beginsel alle naburige Gereformeerde Kerken.11) Hoewel de generale zendingsdeputaten in 1896 tot
de vorming van een centrale, door een aantal deputaten-deskundigen geleide zending hadden
geadviseerd12), werd een semi-gecentraliseerde organisatie in het leven geroepen.13) Behoudens het
werk van de generale zendingsdeputaten en de arbeid van een aantal christelijke schoolverenigingen
op het zendingsveld, was elke zendende kerk verantwoordelijk voor alle zendingsarbeid op het eigen
terrein. Dit betekende onder andere dat de formele toestemming tot instituering van een Javaanse
kring tot kerk (de instelling der ambten) gegeven diende te worden door de kerkeraad van de
betreffende kerk in Nederland.14) De organisatie van de Gereformeerde zending in Nederland bestond
uit een stelsel van provinciale zendingssynodes en generale en classicale zendingsdeputaten, terwijl
op het plaatselijke vlak kerkeraden, advies- en zendingscommissies en jeugd- en vrouwenvereniging-
en de kerkeraden bijstonden en de gemeenteleden bij het zendingswerk betrokken hielden. Op
generale synodes werden zaken van algemeen zendingsbelang beslecht. Ter bevordering van de
contacten binnen dit stelsel van commissies en deputaatschappen bestonden verschillende fora van

10 Art. 116, Acta Synode GKN 1896, spec. pag. 69-70.
11 Gezamenlijk was men per ressort/provincie verantwoordelijk voor de financiering van de zendingsarbeid op het

zendingsveld, waarbij hetzij de zendende kerk via een aparte commissie, hetzij het moderamen der zendingsdeputa-
ten de administratie deed en de correspondentie voerde. Voor de dagelijkse leiding van de zending riepen de
zendende kerken aparte commissies in het leven, wisselend naar plaats College van Gecommitteerden, Gedeputeer-
den voor de Zending, Zendingscommissie of nog anders geheten. Tezamen met gedeputeerden der ondersteunende
classes vormden de leden van dit college een Commissie van Advies voor de kerkeraad van de zendende kerk, de
zendingsdeputaten. Bijvoorbeeld, in Amsterdam waren in de Commissie van Advies, naast de Gereformeerde Kerk
van Amsterdam, alle zes Noordhollandse classes (Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Hilversum,
Zaandam) vertegenwoordigd. De volledige naam van de commissie luidde: Commissie van Advies voor de zaken
der Zending van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam en de met haar samenwerkende Kerken in Noord-Holland,
zie ZGKAmst a. GKK NH, mei 1939, AGKAmst. 3, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1930-1940.

12 Rapport ... 1896, 48-66.
13 Art. 116, Acta Synode GKN 1896.
14 Zie document 27.
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informeel overleg. Eén der belangrijkste werd in 1928 in het leven geroepen, de Vergadering van de
Vertegenwoordigers der verschillende zendende Kerken en Onderscheiden Deputaatschappen
geheten. Het doel van deze landelijke vergadering was de bespreking van de grote lijnen van het
beleid der zending in Midden-Java en van praktische kwesties, teneinde daarin zoveel mogelijk
eenheid van inzicht en gedragslijn te bewerkstelligen.15)  De generale zendingsdeputaten hadden de
taak een wakend oog te houden op eventuele versnippering van geld en krachten als ook het grotere
kerkverband der Gereformeerde Kerken binnen de zending tot gelding te brengen. Doch ze waren
geen “overkapping der plaatselijke zendende kerken”.16) Ze werden door de generale synode
aangesteld voor de periode tot de eerstvolgende synode en werkten met een mandaat van de synode,
voor de uitvoering waarvan ze aan de synode verantwoording schuldig waren. Ze waren competent
voor zaken van algemeen zendingsbelang, zoals voor zover nodig de voorbereiding en begeleiding
van bepaalde groepen niet-ambtelijke zendingsarbeiders, hun arbeidsvoorwaarden, theologisch en
ander hoger onderwijs op het zendingsveld, het beheer van de generale zendingskas, het coördineren
en indien nodig subsidiëren van comités ter ondersteuning van het christelijk volks- en voortgezet
onderwijs op het zendingsveld, de (her)verdeling van de zendingsterreinen en de advisering en
bemiddeling bij door verschillende zendende kerken gezamenlijk ondernomen arbeid.17)Een belang-
rijke taak van de deputaten was voorts het bij de regering in Den Haag voorbereiden van subsidieaan-
vragen en andere verzoeken, die de zending in Midden-Java bij het koloniale gouvernement in
Batavia wilde indienen, met name ten behoeve van het onderwijs, de medische dienst, wet- en
regelgeving in voor de zending gevoelige zaken en kwesties van algemeen bestuurlijk belang.18) De
contacten met het gouvernement in Batavia werden meestal rechtstreeks door de Gereformeerde
zending onderhouden. Doch soms maakte ze ook gebruik van de diensten van het zendingsconsulaat
in Batavia, terwijl zendingsconsuls bij gelegenheid de vergaderingen van missionaire predikanten in
zuidelijk Midden-Java bijwoonden.19)
Sedert de eeuwwisseling werd in betrekkelijk korte tijd een groot aantal zendingspredikanten, artsen,
verpleegkundig personeel, hoofden van de huishouding, administrateurs, apothekers en, in de jaren
dertig, enkele vrouwelijke zendingsarbeiders (“missionaire zusters” geheten) uitgezonden. Voor het
christelijk onderwijs waren bovendien verschillende particuliere organisaties en comité’s werkzaam,

15 Zie AGZD 293, 295; zie ook Rapport ... 1939, 80-87.
16 “Notulen GZD”, 10-11/10/1946, AGZD 207.
17 Hoewel in de loop der jaren kleinere aanpassingen werden doorgevoerd, kon niet voorkomen worden dat de arbeid

op de zendingsterreinen, meegerekend het zendingsonderwijs en de medische dienst, na verloop van tijd aanmerke-
lijk in omvang en zwaarte verschilde. Tegen het eind van de Nederlandse tijd was de situatie zodanig, dat het
Friese ressort Kebumen-Wonosobo twee maal zoveel inwoners telde als het ressort van Utrecht-Gelderland,
Purworejo; het ressort van Amsterdam, Yogyakarta, drie maal zoveel, en de ressorten van Z.-Holland-Z.,
Banyumas, en Z.-Holland-N., Surakarta, ieder vijf maal zoveel. Zie “Rapport omtrent de verdeling van den
zendingsarbeid”, s.a., AGKAmst. 10, Stukken betr. Solo, 1903-1940; zie ook Dubbeldam, “Wat kunnen onze
kerkeraden ... doen”, 23/10/1941, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

18 AV a. GZD, 24/4/1925, AGZD 462.
19 De verhouding tussen het zendingsconsulaat en de zendingen was vastgelegd in zijn “Algemene Instructie”. Die

hield in dat het zendingsconsulaat de zendingsorganisaties op hun verzoek moest vertegenwoordigen, hen met raad
en daad moest bijstaan en op de hoogte moest houden van relevante besluiten en voornemens van de regering. De
Gereformeerde zending behield zich evenwel het recht voor om zich rechtstreeks tot de overheid te wenden, zie
bijv. AV a. GZD, 7/9/1925, AGZD 462. MV a. Dir. van Justitie te Batavia, jan. 1935, AGZD 466. Zie ook
Slotemaker de Bruïne, Verslag van het Zendingsconsulaat over het jaar 1930, 11.
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die geld bijeenbrachten en leerkrachten uitzonden, vele tientallen in de loop der jaren. Al deze
zendingsarbeiders waren gebonden aan een instructie en waren voor hun arbeid en levenswandel
verantwoording schuldig aan hun zendende kerk of uitzendende instantie.20)

Organisatie van de Gereformeerde zending in Nederlands-Indië

In Midden-Java werden, naar voorschrift van de Zendingsorde, enkele vergaderingen ingesteld, zowel
algemene, alle zendingsarbeiders en takken van dienst omvattende, als bijzondere, voor elke dienst
afzonderlijk. Per zendende kerk bestond ook een door de kerkeraad ingestelde en benoemde raad van
toezicht ten behoeve van de medische dienst op het eigen zendingsterrein. Gegeven de ordening der
zending in hoofddienst en hulpdiensten, was de bijzondere vergadering van de missionaire dienaren
des Woords, de predikantenvergadering, het hoogste orgaan in de bestuurlijke hiërarchie van de
zending in Midden-Java.
Wat de band met Nederland betrof, fungeerde de predikantenvergadering als adviesinstantie ten
behoeve van de synode, de algemene en provinciale zendingsdeputaten en de zendende kerken. De
bemoeienis van de predikantenvergadering met de werving en selectie van nieuwe zendingsarbeiders
in Nederland was beperkt tot verzoeken, adviseren en suggereren. Alle beslissingsbevoegdheid lag
in handen van de betrokken zendende kerken en instanties in Nederland, in samenspraak met de
generale zendingsdeputaten.21) 
Op de algemene vergadering, het overlegorgaan van alle Europese zendingsarbeiders in zuidelijk
Midden-Java dat het gehele zendingswerk overzag, waren ook zendingsartsen, niet-ambtelijke
docenten aan de Keucheniusschool/Theologische Opleidingsschool in Yogyakarta22) en ander
onderwijzend personeel aanwezig, alsmede (soms) predikanten van de Europese Gereformeerde
Kerken te Batavia en Bandung. Volgens artikel XV van de Zendingsorde hadden ze de status van
adviserende leden. Deze vergadering fungeerde in de praktijk evenwel hoofdzakelijk als uitvoerend
en adviserend orgaan van de predikantenvergadering en beperkte zich tot technische en financiële
kwesties. Hetzelfde gold voor de afzonderlijke vergadering van missionaire artsen. Alle besluiten van
deze gremiën hadden de bekrachtiging van de predikantenvergadering nodig – tot aan 1940 althans,
toen als gevolg van de drastisch gewijzigde omstandigheden de algemene vergadering een medebe-
sturend college werd.23)

20 Zie Rullmann a. ZD Z.-Holland (Z.), 15/1/1936, AGKR 3, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1928-1940.
21 Zie bijv. Eygenraam a. GK Delft, 24/12/1934, AGKD 14, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1932-1935.
22 De oudste opleidingsschool voor helpers, die ter beschikking van de Gereformeerde zending stond, was de uit de

NGZV-tijd daterende (1888) Keucheniusschool van J. Wilhelm en J.P. Zuidema te Purworejo. Deze school was
genoemd naar L.W.C. Keuchenius (1822-1893), AR-lid der Tweede Kamer en Minister van Koloniën (1888-1890).
Zie Coolsma, De Zendingseeuw, 170; Lion Cachet, Een jaar op reis, hfdst. xiii. Zie ook boven, noot 9.

23 “Notulen AV”, 5-6/8/1941, AGZD 465.
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Java als zendingsveld

Het door de Gereformeerde Kerken van de NGZV overgenomen zendingsterrein omvatte de
residenties Tegal, Pekalongan, Bagelen, Banyumas, Kedu en Yogyakarta.24) Dit bleek evenwel een
te uitgestrekt gebied om te bewerken en Pekalongan en Tegal werden aan de Salatiga-zending
overgedragen (1904). Had de synode van Arnhem (1902) de uitbreiding van het zendingsveld met
Surakarta nog van de hand gewezen, de volgende synode, die van Utrecht (1905), besloot dat gewest
wel aan het werkterrein toe te voegen.25)
Toen de eerste Gereformeerde zendingsarbeiders arriveerden, waren in Midden-Java, afgezien van
de Roomse missie en de Amerikaanse Methodist Episcopal Church in Banyumas, Semarang en enkele
andere plaatsen26), reeds vijf Europese zendingsorganisaties werkzaam. In Oost-Java (Surabaya,
Mojowarno) werkte sinds het midden der negentiende eeuw het NZG (opgericht in 1797), waaruit
in 1931 de Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW, de Oostjavaanse Kerk, is voortgekomen27). In het
uiterste noordoosten, op Madura, en onder Madurezen in Bondosowo en Jember in Oost-Java, werkte
sinds 1880 het Java-Comité (opgericht in 1854); na enige tijd is dit werk overgegaan in handen van
de Oostjavaanse Kerk. In West-Java werkte de NZV (opgericht in 1858/1859), uit wier arbeid in 1934
de Gereja Kristen Bumiputra di tanah Pasundan (GKBdtP; na de oorlog: Gereja Kristen Pasundan,
GKP) is voortgekomen.28) De Doopsgezinde Zendingsvereniging (DZV, opgericht in 1847) werkte
vanaf 1851 in de omgeving van Jepara, Kelet, Kudus en Pati, ten oosten en noordoosten van
Semarang. Daaruit is voortgekomen de (Javaanse) Muria-Kerk, de Gereja Kristen Jawa Sekitar Muria
(GKJSM). De oprichting vond plaats op 30 mei 1940, doch sinds 1949 heet deze kerk de Gereja Injili
di Tanah Jawa (GITJ). Uit het werk van de DZV is nog een tweede kerk ontstaan. Deze bestond
oorspronkelijk uit Chinezen, doch na verloop van tijd nam ze een meer heterogeen Indonesisch
karakter aan. Dat was de Persatuan Gereja² Kristen Muria Indonesia (GKMI), die werd opgericht in
1927.29) Vlak ten noorden van het Gereformeerde zendingsveld werkte sinds 1850 de Salatiga-
zending (Ermelo-zending). Deze werd in 1884 versterkt door de Waisen- und Missionsanstalt, een
geloofszending uit Neukirchen (Neukirchener Mission; opgericht in 1880). Uit hun gezamenlijke
arbeid, die gesteund werd door enkele Nederlandse zendingsverenigingen, is in 1937 een kerk
ontstaan, die vaak aangeduid werd met de naam Parepatan Agung (Grote Vergadering). De officiële

24 Rapport ... 1896, 19-26.
25 Art. 60, Acta Synode GKN 1905. Verzet van de Sunan van Surakarta tegen de komst van de zending naar zijn

gebied werd gebroken door persoonlijk ingrijpen van Gouverneur-Generaal A.W.F. Idenburg (1909-1916). In
maart 1938 stelde het NZG de GKN voor zijn zendingswerk in de residentie Madiun aan haar over te dragen. De
afzonderlijke vergadering van missionaire predikanten steunde dit voorstel. Doch hoewel de synode ermee
instemde, is het niet gerealiseerd, Rapport ... 1939, 67-68; Art. 77, Acta Synode GKN 1939. H.A. van Andel, “De
openstelling van Solo voor het Evangelie”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 13-15.

26 Crommelin, Verslag ... 1924, 83.
27 Zie hierover Nortier, Van Zendingsarbeid tot zelfstandige Kerk in Oost-Java.
28 Van den End, De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java, 48.
29 Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, I, 84-87; Jensma, Doopsgezinde Zending, 131; Vandaar, jrg. 6, nr. 7

(aug. 1980) 3-5; Yoder, The Church of the Muria; Idem, “Ontstaan en Groei van de christelijke kerk rond de Muria
in Indonesië (GKMI)”; Hoekema, “Kerken in beweging”.
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naam van deze kerk werd Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, waaraan de aanduiding Parepatan
Agung werd toegevoegd: GKJTU PA.30)

De hoofddienst in zuidelijk Midden-Java tot 1942 

De eerste Gereformeerde zendingspredikanten

De verdeling van de zendingsvelden in Midden-Java omstreeks de eeuwwisseling over de zendende
kerken was de verantwoordelijkheid van de generale zendingsdeputaten. De eerste Gereformeerde
zendingspredikant die vanuit Nederland in Midden-Java arriveerde, was L. Adriaanse. Hij vestigde
zich in Purworejo (1895-1904) en werd verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Utrecht. Anderen
volgden, onder wie C. Zwaan namens Amsterdam (Noord-Holland), die te Yogyakarta werkte (1900-
1919); D. Bakker namens Heeg (Friesland) te Kebumen (1900-1906) en vervolgens als docent te
Yogyakarta (1906-1929); G.J. Ruyssenaers (1901-1907) en B.J. Esser (1908-1940) namens Rotter-
dam (Zuid-Holland-Zuid) te Purbolinggo; H.Ph. Ingwersen (1905-1914) en W.S. de Haas (1915-
1918) namens Utrecht te Purworejo; L. Netelenbos namens Delft (Zuid-Holland-Noord) te Wonosobo
(1905-1918) en nadien namens Utrecht en Arnhem te Purworejo (1918-1930); K. van Dijk namens
Heeg te Kebumen (1906-1931) en te Wonosobo (1931-1943); A. Merkelijn namens Middelburg
(Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) te Magelang (1912-1939) en H.A. van Andel namens
Amsterdam (Noord-Holland), doch vanaf 1922 namens Delft (Zuid-Holland-Noord) te Solo/Surakarta
(1913-1943).31)
In de jaren twintig en dertig kwam in Midden-Java ook het vrouwenwerk tot ontwikkeling. Dit werk
werd opgevat als een effectieve manier van evangelieverkondiging onder Javaanse vrouwen en
meisjes, een wereld die voor mannen gesloten was. Nadat door de echtgenotes van Van Andel en
Esser een begin was gemaakt, gingen begin jaren dertig enkele zendende kerken ertoe over om
Nederlandse missionaire zusters voor Midden-Java aan te stellen. De eersten werkten in Solo, dat
waren Sarah J. Bos en Louise Goemaat, die beiden in 1931 arriveerden, en A. Hoeksema, die in 1939

30 Tot 1937 bestond in het gebied van de Salatiga-zending/Neukirchener Mission (noordelijk Midden-Java) een aantal
geïnstitueerde gemeenten (Semarang, Kaliceret, Salatiga, Purwodadi en Blora), groepen en kringen, die bijeeng-
ehouden werden gehouden door een gemeenschappelijke achtergrond en door incidenteel overleg. Deze gemeenten
en groepen telden in de laatste jaren voor de oorlog (cijfers van 1939) bij elkaar ruim 6.000 zielen (kinderen en
volwassenen) die, afgezien van een aantal Europese (meest Duitse en Nederlandse) zendelingen, werden verzorgd
en geleid door drie Javaanse predikanten (pandita Jawa) en omstreeks 250 ambtsdragers (ouderlingen, oudsten),
colporteurs en evangelisten. De 33 Javaanse en Europese scholen van de Salatiga-zending/Neukirchener Mission
werden bezocht door omstreeks 3.400 leerlingen en hadden 77 leerkrachten. Negen (Europese) artsen werkten in
zes (hulp)ziekenhuizen, waar jaarlijks 300.000 patiënten werden verpleegd. De gemeenten, kringen en groepen
waren gegroepeerd in ressorten en werden door de zendelingen en evangelisten op hun rondreizen bezocht. Op 23
maart 1937 kwam voor de eerste maal de synodevergadering bijeen, de Parepatan Agung genaamd, waar alle
gemeenten van dit zendingsterrein vertegenwoordigd waren en waarbij twee Europese zendelingen als adviseurs
betrokken waren. In 1939 werden nieuwe formulieren vastgesteld en per 1/1/1940 werd een kerkorde van kracht.
Zie Het Eeuwig Evangelie, jrg. 49, nr. 9 (sept. 1940) 116 vlg. 

31 Zie Bijlagen B en D. Wonosobo, dat sedert 1918 vacant was, ging in 1930 over van de Gereformeerde Kerk van
Delft naar die van Heeg; het gewest Surakarta, in 1910 geopend vanuit Yogyakarta, ging in 1922 van Amsterdam
naar Delft. 
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kwam. C. Baarbé werkte vanaf 1935 in Magelang.32) In enkele zendingsziekenhuizen werkten ook
Javaanse vrouwelijke zendingsarbeiders als geestelijke verzorgsters en evangelistes onder kinderen,
vrouwelijke patiënten en personeelsleden. Verder deden ze aan nazorg onder ontslagen patiënten en
waren ze actief in het vrouwenwerk in de omliggende kampongs. Voor een aantal van hen werd in
1935 en 1936 aan de Opleidingsschool in Yogyakarta een cursus van acht maanden georganiseerd.33)

Wijze van werken

De Nederlandse zendingspredikanten vestigden zich in de hoofdplaatsen van hun ressort.34) In het
geval van Yogyakarta en Solo waren die ressorten dichtbevolkte, deels verstedelijkte gebieden;
elders, in het geval van de residenties Kedu, Bagelen en Banyumas, was dat het snel in bevolkings-
dichtheid toenemende platteland. De belangrijkste hoofdplaatsen daar waren Magelang, Purwokerto,
Kebumen, de zuidelijke havenstad Cilacap en Purworejo.35)
De synode van Middelburg had bepaald dat alle zendingsarbeid gericht diende te zijn op “overtuigen”
en “tot geloof brengen” om vervolgens de gelovigen te “vergaderen in kerken”.36) In de praktijk

32 Het Gereformeerde vrouwenwerk, dat in het laatste decennium voor de oorlog op zuidelijk M.-Java tot ontwikke-
ling kwam (zie Van der Woerdt, De Zending; Gorter, “Vrouwen in de Zending. Een stukje geschiedenis”; Van der
Veen-Schenkeveld, Stuur haar maar; zie ook document 56), geschiedde te midden van soortgelijke arbeid van
enkele tientallen andere vrouwenverenigingen, -groepen en -organisaties. Er bestonden zowel lokale organisaties
als landelijke organisaties met plaatselijke afdelingen. Het vrouwenwerk in Ned.-Indië kon globaal in drie groepen
verdeeld worden: ten eerste was er het vrouwenwerk dat door en ten behoeve van godsdienstige organisaties
gebeurde, zoals het Roomse St. Melaniawerk, dat overigens meer deed voor vrouwen dan alleen medisch werk,
de vrouwenverenigingen en op vrouwen gerichte activiteiten van de Indische Kerk, de Salatiga-zending (die al in
1915 haar eerste vrouwelijke zendingsarbeider naar Semarang uitzond, P. Bauszat-Pistor, zie Het Eeuwig
Evangelie, jrg. 58, nr. 11-12 (herdenkingsnummer, nov.-dec. 1949) 64), de Oegstgeestse zendingscorporaties, en
Aisyah, de vrouwenbeweging van Muhammadiyah. Ten tweede waren er vrouwenbewegingen, die geaffilieerd
waren met politieke partijen, bijv. de Persatuan Marhaeni Indonesia (PMI), die onder invloed stond van de
Partindo, de Istri Sadar, die aan de PNI geaffilieerd was, en de vrouwenorganisaties van christelijke politieke
partijen als Christelijk Staatkundige Partij (CSP), die in 1917 door mr C.C. van Helsdingen was opgericht, de
Indische Katholieke Partij (IKP) en de Perkumpulan Politiek Katholiek Indonesia (PPKI), de in de jaren twintig
van de IKP afgesplitste Javaanse vleugel. Ten derde waren er in godsdienstige en ideologisch opzicht neutrale
verenigingen. De grootste daarvan was de Istri Indonesia, een overkoepelende organisatie van een aantal kleinere
bewegingen. Deze voer een gematigde sociaal-politieke koers, daarbij in hoofdzaak wijdend aan maatschappelijke
en economische problemen van inheemse vrouwen. Zie MMK 142, 112.

33 Op die cursus, die gegeven werd op aandrang van de algemene vergadering, kregen de vijftien deelneemsters (zes
uit Purworejo, twee uit Magelang, vijf uit Yogyakarta, één uit Purbolinggo en één uit Kebumen) onderricht in
bijbelse geschiedenis, kerkgeschiedenis, exegese, het houden van korte bijbelbesprekingen, het geven van
godsdienstonderwijs aan vrouwen en handwerken. Van aug. 1935 tot mei 1936 zaten de meisjes op school in
Yogyakarta en bezochten ze L. Goemaat in Solo. Examen deden ze niet en een diploma kregen ze evenmin, om
te voorkomen dat de gedachte zou ontstaan dat hun functie vergelijkbaar was met die van helper (guru injil).
Bakker a. GZD, 24/6/1935, AGZD 495; Pos, “Rapport van de Theol. Opleidingsschool over de maanden
November-April 1936”, AGZD 497. Voor de Javaanse vrouwenbeweging, zie: ”Uit de Javaansch-Soendaneesch-
Maleische Pers”, III, “Vrouwenbeweging”, Mededeelingen. Tijdschrift voor Zendingswetenschap, jrg. 67 (1923)
278-280.  

34 Zo bepaald in Art. 116, Acta Synode GKN 1896, spec. pag. 71.
35 Voor aantallen inwoners, zie Boomgaard, Population Trends 1795-1942, 221.
36 Art. 116, Acta Synode GKN 1896, spec. pag. 71-74. 
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bestond de arbeid der Nederlandse missionaire predikanten en hun Javaanse helpers uit een aantal
onderdelen: het leggen van de eerste contacten, de consolidering van uit dergelijke contacten ontstane
groepen belangstellenden, het onderricht van deze groepen en kringen, de instituering van gemeenten,
de vorming van classes en, in 1931, van de eerste Javaanse synode, en de verdere opbouw en
uitbreiding van het kerkelijke leven. Ze werden hierin bijgestaan door een groeiend aantal helpers,
colporteurs en courantenrondbrengers, onderwijzend personeel en andere helpers in de dienst der
zending. Via visitaties inspecteerden ze elkaars werk en in uitvoerige, soms in jaarboekjes, zendings-
en kerkbladen gepubliceerde brieven, verslagen, statistieken en rapporten hielden ze hun Nederlandse
achterban en elkaar van hun werk en hun opvattingen over allerlei kwesties op de hoogte.37) Voor
Javaanse predikanten bestond sedert 1929 het blad Woersitagama, dat beoogde hen te informeren
over godsdiensten en religieuze stromingen die in Midden-Java voorkwamen; onder verantwoorde-
lijkheid van de synode verscheen het maandblad Kabar Pasamoean (Kerknieuws).38)
Een zeer belangrijke ondersteunende functie voor het zendingswerk had de productie en verspreiding
van Maleise en Javaanse christelijke lectuur. Publicaties van verschillende instanties vonden hun weg
naar Midden-Java of werden er vervaardigd, zoals van de Lectuurcommissie van de Gereformeerde
Zending (opgericht in Solo in 1933), de Nederlandsch-Indische Zendingsbond (NIZB), het Centraal
Lectuur Bureau in Bandung, het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), het Gereformeerd Drukfonds,
de Christelijk-Maleische Lectuurvereeniging te Batavia, de Chr. Persvereeniging Midden Java, Th.
Kuipers’ “Chrisperni”39) van de (Europese) Gereformeerde Kerken, het Lectuurbureau voor de Kerk
en Zending in Yogyakarta (opgericht in 1940)40) en allerlei Javaanse christelijke instellingen en
verenigingen. Bekende Gereformeerde zendings- en evangelisatiebladen waren Penaboer41), Mardi

37 Jongeneel, Protestantse zendingsperiodieken, 41-44. Voorbeelden van meer omvattende publikaties zijn: Gods
wegen in Banjoemas; 25 Jaren Solo-zending 1912-1937; en Merkelijk, 26 Jaren op het zendingsveld.

38 Verder bevatte Woersitagama allerlei nieuws van de synode. De kerkenorde (kerkenordening), die in 1932 werd
vastgesteld, werd van te voren met commentaar en voorstellen tot amendering in dit blad gepubliceerd. Het blad
stond onder redactie van F.L. Bakker in Yogyakarta. De volledige titel luidde Woersitagama, serat woelanan isi
piwoelang agami warni-warni, kawedalaken dening para pandita ing Djawi Tengah (Tijdschrift voor de
Godsdienst, maandblad voor het onderricht ten aanzien van de verschillende godsdiensten, bestemd voor de
predikanten in Midden-Java). Vgl. Art. 14, Acta Synode GKD 1935.

39 De Chr. Persvereeniging van Ned.-Indië, zie Kerkblad, jrg. 27, nr. 10 (6/3/1941) 7-8; Ibidem, nr. 17 (24/4/1941)
9; zie ook document 15 en voetnoot 60 daarbij.

40 Zie jaargang 26 (1940) van het Kerkblad voor verslagen over de oprichting van dit bureau.
41 Penaboer was de Maleise uitgave van het evangelisatieblad De Zaaier dat door Merkelijn was opgericht. Het

verscheen eerst als maandblad, vervolgens elke veertien dagen en tenslotte als weekblad. Het eerste nummer
verscheen in 1923; in 1925 werd dit blad, dat eerst alleen voor de Europese bevolkingsgroep van Magelang en
omgeving bestemd was, overgenomen door de classis Batavia van de (Europese) Gereformeerde Kerken in Ned.-
Indië. De volledige titel was eerst De Zaaier. Evangelisatieblad voor Nederlandsch-Indië, later werd het De
Zaaier. Blad ter verspreiding van de Chr. gedachte in Ned.-Indië. In 1928 volgde Th. Kuipers (Yogyakarta )
Merkelijn als hoofdredacteur op, een functie die hij tot 1937 vervulde. In de laatste jaren voor de oorlog was ds
J.H. Sillevis Smitt in Semarang de hoofdredacteur. Het eerste na-oorlogse nummer kwam uit in 1949. Verkuyl was
toen de hoofdredacteur, wat hij bleef tot 1957; het blad verdween met zijn repatriëring. Het werd ook op andere
zendingsvelden gelezen, zowel binnen als buiten Java, bijvoorbeeld in Zuidoost-Celebes, waar het door de NZV
onder de schooljeugd werd verspreid. H. van der Klift, “Jaarverslag van den werkkring Mowewe over het jaar
1926”, 24/1/1927, ARvdZ 12/3.
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Rahardjo42), Margo Joewana (Weg naar het Heil), Lajang Kaboengahan (Blijde Boodschap, beide
laatste voor kinderen) en christelijke Javaanse vrouwenbladen als Mawar en Margo Pewono.43)
Lectuur werd gratis verspreid of verkocht op “toogdagen” en tijdens “zaaiweken”44), waaraan
Europese Gereformeerde kringen en Kerken soms hun medewerking gaven. Ook op andere wijzen
gaven deze laatste hun steun aan de zending, bijvoorbeeld door de salarissen van een aantal colpor-
teurs of de kosten van een Javaans kerkgebouw voor hun rekening te nemen. Contacten werden
verder verkregen via familieleden van Javaanse evangelisten en helpers, en soms via welwillende
regenten en hoofden.45)
De eerste Javaanse guru wiens bevestiging tot predikant overwogen werd, was Moesa Wasman
(1867-1909), de voorganger van Temon (Purworejo), doch zijn vroege dood verhinderde dat.46)
Teneinde de opleiding van Javaanse predikanten mogelijk te maken, werd begin jaren twintig aan de
bestaande tweejarige Javaanstalige cursus aan de Opleidingsschool te Yogyakarta, waar sinds 1906
helpers werden opgeleid, een nieuwe, driejarige (later vierjarige) Nederlandstalige cursus toegevoegd.
Afgestudeerden van deze cursus konden, na een periode van vicariaat te hebben gevolgd, tot
predikant worden bevestigd.47) De eerste was Ponidi Sopater, die in april 1926 in de Gondokusuman-
kerk te Yogyakarta tot predikant werd bevestigd.48) In 1928 en 1929 kwamen daar nog drie bij:

42 Het zendings- en evangelisatieblad Mardi Rahardjo was het geesteskind van Merkelijn (Magelang). Het verscheen
sinds 1914 onder de titel Ngoedi Slamet (Zoeken naar het Heil) en was aanvankelijk alleen voor Magelang en
omstreken bestemd, doch al snel werd het onder de hoog-Javaanse titel Mardi Rahardjo (met dezelfde betekenis)
voor het gehele zendingsterrein van M.-Java gebruikt, waar het een oplaag haalde van vele tienduizenden
exemplaren. Op andere zendingsterreinen werd het ook gelezen, zoals in O.-Java. Zie Merkelijn, 26 Jaren op het
zendingsveld, hfdst. vii. Na de oorlog werd het voortgezet onder de titel Sabda Rahaju (Woord des Heils). Zie ook
Rullmann, “Memorandum”, sept. 1950, AGKR 5, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1948-1950; Bijlage V, Akta
Sinode GKD 1953.

43 Zie “Het vraagstuk van de lectuurvoorziening”, [omstr. 1939], AGZD 565.
44 “Zaaiacties” behoorden tot de weinige kerkelijke activiteiten, die niet in deze vorm van Nederland waren

overgenomen, doch voor de oorlog in M.-Java werden ontwikkeld; in 1947 werden ze voor het eerst in Nederland
toegepast, te weten in Bussum. Hieruit zijn speciale diensten voor buitenkerkelijken voortgekomen. Richters,
“Vierde rondzendbrief”, 25/11/1947, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

45 Met name Pangeran Adipati Aria Mangkoenagara VII, sinds 1916 zelfbestuurder van het vorstendom Mangkunaga-
ran in het gewest Surakarta, was het gouvernement en de zending in veel terwille, althans voor zover hun
activiteiten de verbetering van de leefomstandigheden van zijn 600.000 onderdanen ten doel hadden. De bupati
van Wonogiri, gelegen in Mangkunagaran, in het zuiden van het gewest Surakarta, verklaarde in 1936 tegenover
Van Eijk: “– – – de menschen hebben hier geen leiding. En die geeft de Christelijke Kerk hun juist; dat bevordert
rust en orde”, Van Eijk a. GK Delft, 12/5/1936, AGKD 14, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1920-1937. De
wedana van Jatisrondo en zijn ambtgenoot van Purwantoro, met ieder 100.000 onderdanen (beide ook in het
Mangkunagaranse rijk gelegen), lieten zich in soortgelijke zin uit. Door de zending werd als winst van de
introductie van het Christendom naar voren gebracht dat de “Kerk een ordebrengende macht is: orde in de
geestelijke dingen en ook orde in de onderlinge verhoudingen. In dit land is veel religie en religieuze gezindheid
en religieuze gesprekken. Er is weinig toezicht. De Christelijke Kerk begint meer erkend te worden als een macht,
die toezicht oefent, hetgeen ook een deel is van de gemeenschap der heiligen”, Kuiper a. GK Delft, 22/4/1937,
AGKD 14, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1920-1937.

46 Zendingsblad, jrg. 7, nr. 8 (aug. 1909) 154; Ibidem, nr. 11 (nov. 1909) 215-218.
47 Zie boven, noten 9 en 22. 
48 Kerkeraad Javaanse Kerk Yogyakarta a. GK Amsterdam, 25/5/1925, AGKAmst. 10, Stukken betr. het Zendingster-

rein Djogjakarta, 1900-1939, waarbij ook de “Regeling bij het beroepen van een eigen predikant door de
Javaansche gemeente in Djokja” gevoegd is. Vgl. 75 Tahun Jemaat Kristen Jawa Sawokembar Gondokusuman
Yogyakarta, 34-52.
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Wirjotenojo in Tlepok (Purworejo), Soesena in Kebumen, Glonggong en Pamrian, en Siswawasana
te Magelang. Hun aantal zou tot aan de Japanse tijd toenemen tot vijftien (zestien). Te Yogyakarta
werden aparte eenjarige cursussen gegeven voor voorgangers (imam), die afkomstig waren uit
voormalige Sadrach-gemeenten.

De oprichting van de Javaanse synode

In de eerste drie decennia der twintigste eeuw zijn op het Gereformeerde zendingsveld 26 zelfstandige
Javaanse Kerken ontstaan. Nadat in de jaren twintig de meeste zendingsressorten hun eigen classis
hadden gekregen, was het de classis Kebumen, die formeel het initiatief nam en de andere Javaanse
classes voorstelde een synode te vormen. De oprichting vond plaats te Kebumen, tijdens een
algemene vergadering van de Javaanse Christelijke Kerken in Zuidelijk Midden-Java, die van 16 tot
18 februari 1931 gehouden werd.49) In 1916 was door de zending reeds een reglement voor de
Javaanse kerken en groepen christenen ingevoerd, getiteld de Beschrijving van het bizondere
Adatrecht der Inlandsche christenen in Midden-Java v.z.v. behoorende tot de gemeenten der
Gereformeerde Zending. De Javaanse synode van 1935 (Magelang) aanvaardde dit document als het
binnen de Kerken geldende adatrecht, wat door de synode van 1967 werd herhaald.50) Op de tweede
synodevergadering der Javaanse Kerken, in Yogyakarta in 1932, werd een pranatan pasamuan-
pasamuan (kerkenordening) vastgesteld, waarmee de presbyteriale kerkstructuur der Javaanse Kerken
formeel werd vastgelegd.51) In de hierop volgende elf jaar tot aan de Japanse bezetting werden acht
synodevergaderingen gehouden, tijdens de bezetting kwam men twee maal bijeen, in juni 1942 en
maart 1945.52) Nadat in januari 1939 een door de classis Purworejo opgestelde zendingsorde voor het
eigen evangelisatie- en zendingswerk onder Javaanse migranten in Zuid-Sumatra was vastgesteld,
werd op de synode te Magelang (1940) een zendingsorde voor de Javaanse Kerken als geheel

49 Zie beneden, document 1. Zendingsblad, jrg. 29, nr. 4 (mei 1931) 100-103. Notulen in: Kawontenanipoen
“Synode” 1931. Het betrof hier alleen Javaanssprekende gemeenten, niet de “Maleise”, overwegend Chinese
kerken in het gebied, de Kie Tok Kauw Hwee (later de GKI), die grotendeels uit de zending van de (Europese)
Gereformeerde Kerken waren voortgekomen; deze vormden weldra een eigen kerkverband, al waren van de meeste
Javaanse Kerken ook Chinezen lid. Hoewel Rullmann in Banyumas, Merkelijn in Magelang, Van Andel in
Surakarta en anderen al vele jaren ook onder de Chinezen in hun ressort gewerkt hadden en de zending verschillen-
de scholen voor Chinese kinderen exploiteerde, was van eigenlijke Chinezenzending pas sprake toen Pieron
speciaal voor dit werk naar Banyumas werd uitgezonden (1940). Zie Pieron a. ZD GK Rotterdam, 6/3/1940,
AGKR 3, Stukken betr. A.F.J. Pieron en J. Verkuyl, 1939-1961; Esser, “Tweede kwartaalverslag 1938”, AGKR
3, Stukken betr. Banjoemas, 1908-1940; GK Bandoeng a. GZD, 18/10/1938, AGZD 564. Voor de omvang van
de Chinese bevolking in diverse grote steden, zie Boomgaard, Population Trends 1795-1942, 221.

50 In AGZD 466. Art. 12, 12a, Acta Synode GKD 1935; zie document 208.
51 Deze kerkenordening, die geheel was gemodelleerd naar de Dordtse Kerkorde van 1619, is opgenomen als

document 7. Bespreking ter synode in sub “Tanggal 2 Juni”, Notulenipoen 1932. Vgl. Van den End, “De
Gereformeerde Zending en de anderen”, 93.

52 De twaalf synodes tot aan de fusie van de GKJ en de GKJTU in 1949 waren: 1. Kebumen (17-18/2/1931); 2.
Yogyakarta (1-2/6/1932); 3. Surakarta (23-25/7/1934); 4. Magelang (23-25/7/1935); 5. Purworejo (20-22/7/1936);
6. Kebumen (4-7/7/1938); 7. Magelang (29-31/7/1940); 8. Purworejo (5-7/1/1942, voortgezet 5-6/6/1942); 9.
Yogyakarta (7-8/3/1945); 10. Yogyakarta (29-30/10/1946); 11. Purwokerto (28-30/1/1947); 12. Magelang (23-
26/11/1948). Alle Acta bevinden zich in het synodaal archief van de GKJ te Salatiga.
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aangenomen, getiteld Pranataning gegandènganipoen Pasamoean Christen ing Djawi Tengah sisih
Kidoel kalijan Zending.53)

Liturgie, grondslag en belijdenis van de Javaanse Kerken

Voor de liturgie der Javaanse Kerken besloot de synode van 1931 gebruik te maken van het in 1928
verschenen Liederenboek met 171 Javaanse liederen, getiteld Kidoengipoen Pasamoean² Kristen lan
Lija-lijane. Hierin waren 48 psalmen opgenomen, aangevuld met 123 gezangen gemaakt op bijbeltek-
sten en andere geestelijke liederen, alsmede een aantal liturgische formulieren. Deze bundel, die
zowel in Javaanse als Latijnse lettersoort verscheen, was ontstaan als vrucht van samenwerking van
verschillende zendingsorganisaties, die op Java werkzaam waren.54) De eerste synodes spraken uit
dat de Javaanse Kerken over alle 150 psalmen in Javaanse vertaling dienden te beschikken.55) De
Javaanse psalmberijming die Van Dijk had vervaardigd, getiteld Masmoer satoes seket lan Masmoer
pamoedji sawatawis (1926, 1938)56), werd wegens een meningsverschil tussen hem en zijn Neder-
landse collega’s in Midden-Java, die gesteund werden door de zendingsdeputaten in Nederland en
Van Dijk’s zendende kerk van Heeg, niet officeel door de Gereformeerde zending in Midden-Java
ingevoerd. De Javaanse synode van 1932 evenwel voerde hem wel in, al werd tegelijkertijd een
commissie benoemd die de vertaling moest controleren en waar nodig herzien.57) Deze commissie,
die na enige tijd onder leiding kwam te staan van J. Darmohatmodjo, predikant te Yogyakarta,
presenteerde in 1956 het resultaat van haar arbeid.58)

53 Voor de zendingsorde van Purworejo, zie document 23 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa,
1896-1980. Voor de zendingsorde van de GKJ uit 1940, zie Art. 20, Acta Synode GKD 1935, en Art. 10, 11 en
Bijlage IV, Acta Kekantjingan GKD 1940. 

54 Bespreking in: Van Hoogstraten, “Kidoengipoen Pasamoean Kristen”; exemplaar aanwezig in Arch. Yunus
Darmowiyoto, Kali Kendal-Salatiga 8/Gab. I, in: AS. Andere in omloop zijnde liederenbundels waren onder meer
Doea Sahabat Lama, verschenen bij de Lectuur Commissie van de NIZB (Bandung) met 230 Maleise liederen;
de Javaanse bundel van P. Ant. Jansz, Kidoeng Kasoekman, en de veel verkochte Maleise Mazmoer dan Tahlil.
P.A. Jansz was een zoon van de Doopsgezinde zendeling P. Jansz, Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, I, 86.

55 Kawontenanipoen “Synode” 1931, pag. 4-5; Art. 4, Notulenipoen 1932. In het streven naar een vertaling van alle
150 psalmen stond de GKJ alleen. Alle andere zendingen op Java wezen dit af, de Salatiga-zending om praktische
redenen (het liedboek zou te dik en te duur worden); de Oostjavaanse Kerk had bezwaren tegen een aantal psalmen
en vreesde dat de bestaande meningsverschillen over het gebruik van psalmen en gezangen vanuit Nederland naar
Ned.-Indië zouden worden overgebracht. Zie De Opwekker, jrg. 82, nr. 5 (mei 1937) 255-256; Van Dijk, ”Waarom
de 150 Psalmen ook bij de Javaansche kerkzang”. 

56 In 1938 werd de editie van 1926 aangevuld met Javaanse vertalingen van 30 gezangen, de Twaalf Artikelen des
Geloofs, de Heidelbergse Katechismus en de geloofsbelijdenissen van Nicea en Athanasius, en uitgegeven onder
de titel Masmoer 150 kalijan Kidoeng 30.

57 De Nederlandse adviseurs hadden tijdens de bespreking van dit punt de vergadering verlaten. Formeel sprak de
synode uit geen bezwaar te hebben indien de aangesloten kerken de bundel zouden gebruiken, doch in de praktijk
betekende dit invoering. De gebruikte Javaanse term “kening” – mogen, het recht hebben, betekent hier: willen.
Zie sub “Tanggal 2 Juni”, Notulenipoen 1932.

58 De commissie kreeg de opdracht samenwerking te zoeken met ds K. van Dijk en met de kerken op het zendings-
veld van de Salatiga-zending in noordelijk M.-Java. Darmohatmodjo werd aangewezen door de synode van
Kebumen, 1938, Art. 19, Acta Kekantjingan-kekantjingan GKD 1938.
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Verder had men de beschikking over een liederenbundel van Bieger, die deze in 1902 had uitgegeven,
waarin naast Nederlandse en Maleise liederen in Latijns schrift ook liederen waren opgenomen die
in Javaans schrift waren gesteld.59) Ter synode van 1931 werd besloten te streven naar meer eenheid
der gebruikte liturgieën en formulieren voor de huwelijks- en doopbediening, begrafenissen,
attestaties, trouwboekjes, doopbewijzen, formulieren voor de bevestiging van ambtsdragers, missio-
naire predikanten, legerpredikanten en dergelijke. Doch hoewel meerdere malen door de Javaanse
synode vastgestelde formulieren op proef werden ingevoerd, heeft hierin tot na de oorlog weinig
homogeniteit bestaan.60) In de jaren vijftig en begin jaren zestig maakten enkele Javaanse synodes
geleidelijk een einde aan deze situatie en werden eigen formulieren geïntroduceerd, al bleef ook toen
nog een zekere mate van variatie bestaan.61) 
Als grondslag en regel voor leer en leven van de Kerken van Midden-Java werd te Kebumen (1931)
vastgesteld de bijbel, naar de verklaring van de Heidelbergse Katechismus.62) De Javaanse Kerken
hebben de kwestie van een eigen belijdenis vooreerst niet aangeroerd, al heeft in de jaren dertig wel
een ontwerp van Javaanse hand gecirculeerd.63) Hoewel de eigen belijdenis een steeds wederkerend
agendapunt op synodevergaderingen was, worden de Katechismus en de Twaalf Artikelen des Geloofs
– die weliswaar ook in de Katechismus staan (Zondag VII) doch nadrukkelijk door onder meer de
synodes van 1947, 1950 en 1951 als belijdenis der Javaanse Kerken werden genoemd64) – tot op
heden in de Javaanse kerkorde (kerkenordening) vermeld respectievelijk als de officieel aanvaarde
uitleg van de bijbel en de geloofsleer, en als de belijdenis.65)
Van de Katechismus waren sedert het begin der zeventiende eeuw reeds Maleise vertalingen in
omloop, waarvan tot na de oorlog herdrukken verschenen onder de titel Pengadjaran Agama Kristen.
Daarnaast bestond een vertaling en transcriptie in het Javaans van de hand van zendeling Wilhelm.
Deze was in 1899 herzien en opnieuw uitgegeven door Pieter Jansz (1820-1904), een Doopsgezinde
zendeling en bijbelvertaler te Wonorejo in Noord-Java. De Gereformeerde synode van 1905 stemde
in met het voorstel van de zending deze herziene vertaling te laten drukken en in het zendingswerk
te doen gebruiken.66) Omdat de Katechismus, behalve aan de Theologische Opleidingsschool in
Yogyakarta waar hij een der voornaamste lesboeken was, in veel gemeenten echter te moeilijk werd

59 Op het schutblad van deze geheel met de hand geschreven bundel staat: “Deze Liederen-verzameling:/ Eerbiedig
aangeboden/ aan/ Mejonkvrouwe Freule/ A.A. van Halteren/ De steeds liefdevolle en getrouwe/ Moeder/ mijner
kinderen/ Johan/ Nico/ Clara/ Maria/ Door haren geringen broeder in Christus Ph. Bieger. Semarag [Semarang?]
1902”, ARvdZ 52/22.

60 Zie bijv. Art. 11, Acta Synode GKD 1935; Van der Linden, “Enkele indrukken van de laatste missionaire vergade-
ring”.

61 De gemeente van de GKJ te Jakarta bleef echter haar eigen formulieren gebruiken. Zie Art. 12, 29 en 36 en Bijlage
IV, Akta Sinode GKD 1951.

62 Kawontenanipoen “Synode” 1931, pag. 2.
63 Hoekema, Denken in dynamisch evenwicht, 123, noot 127. De 37 Geloofsartikelen circuleerden wel in Javaanse

vertaling, doch slechts in getypte vorm; ze zijn niet gedrukt. Pol, Midden-Java ten Zuiden, 239, noot 1.
64 Art. 15, “Laporan Komisi Sahadat”, Bijlage III, Acta Synode GKD 1947; Bijlage XI, Akta Sinode GKD 1950; Art.

36, Bijlage IV, Akta Sinode GKD 1951.
65 Art. 2.2 en 2.3, Tata Gereja GKJ 1984.
66 Zie De Heidenbode, (1899) 512; Art. 143 en Bijlage LXXIII, Acta Synode GKN 1905; over Jansz, zie Swellengre-

bel, In Leijdeckers Voetspoor, I, 84-96.
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geacht67), werd voor de zondagse eredienst, bij katechisatie en dooponderricht en in het christelijk
onderwijs meestal van eenvoudiger, grotendeels in eigen beheer vervaardigd (of vertaald) materiaal
gebruik gemaakt, zoals het bijbelse vertelboek Babad Kitab Soetji (Bijbelse Geschiedenis), het Kort
begrip waarvan Wilhelm, P. Jansz en later D. Bakker sr ieder een (Javaanse) vertaling en verklaring
hadden gepubliceerd, en andere titels.68) Desalniettemin was voor de Javaanse Kerken als geheel, na
de bijbel, de Heidelbergse Katechismus het belangrijkste document, op zijn minst in formele zin,
want generaties Javaanse christenen hebben daaruit hun geloofsonderricht gehad.

De situatie van de hoofddienst in 1940

Op het moment dat de verbindingen tussen Nederlands-Indië en Nederland verbroken werden (mei
1940)69), telden de Javaanse gemeenten in Midden-Java bij elkaar omstreeks 17.000 gedoopte leden,
van wie ongeveer de helft (bijna 9.000) ook belijdenis gedaan en derhalve toegang tot het avondmaal
had. Dat was iets meer dan drie maal het aantal christenen dat Lion Cachet in 1891-1892 had
aangetroffen. Ze waren verdeeld over 57 geïnstitueerde gemeenten, die tezamen over vijftien
Javaanse predikanten beschikten – van wie één onder Javaanse transmigranten in Zuid-Sumatra
werkzaam was – en ruim 600 niet-geïnstitueerde kringen en groepen, die soms over een ouderling,
guru injil of een andere voorganger konden beschikken. Des zondags waren er gemiddeld 12.000
kerkgangers en er waren 8.500 avondmaalsgangers. Door 70 colporteurs werden jaarlijks ruim
1.000.000 periodieken verspreid, alsmede 66.000 vlugschriften en tractaten. Er werden gemiddeld
79.000 christelijke boeken per jaar verkocht. Hoewel de meeste Javaanse predikanten meer dan één

67 Het oude gebruik om in de namiddag- of avonddienst de Katechismus te verklaren, vond in M.-Java slechts beperkt
ingang. Vraag 3 van de Visitatie Regeling van 1908 vroeg nadrukkelijk of de prediking geschiedde “naar de
behoefte der hoorders en zoo dat zij het verstaan”. Vanwege dit laatste punt werd Katechismus-uitleg soms
achterwege gelaten. Zie ook Van Dijk, Netelenbos, “Rapport van de Visitatie der Zendingsposten op het
Zendingsveld der Geref. Kerken in Nederland op Midden-Java in 1929”, 12/3/1930, AGZD 466; Esser, “Beknopt
rapport van de gehouden visitatie der Zendingsposten op Midden-Java ten Zuiden [1939]”, AGZD 466. In Midden-
Java ontwikkelde de middagdienst der Javaanse Kerken zich tot een gewone kerkdienst, die bezocht werd door
mensen die des morgens verhinderd waren, zoals huispersoneel. Na de oorlog was er geen verschil in liturgie voor
de ochtenddienst en voor de middagdienst. Zie “Laporan Deputat Studi tentang liturgi dan baptis anak angkat;
tertanggal Salatiga, 23-27 November 1964”, bij: Art. 69, Akta Sinode GKD 1964.

68 Bakker’s editie was getiteld Sadjatining Panglipoer. Het Kort begrip der christelijke religie werd in 1611 op
verzoek van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Middelburg door Herm. Faukelius (Fauckel; ca. 1560-
1625) vervaardigd. Het geeft een verkorte en vereenvoudigde uiteenzetting van de Heidelbergse Katechismus. Het
boekje werd zowel in Nederland als op verschillende zendingsvelden in Ned.-Indië gebruikt, zoals Z.- en M.-
Celebes (Toraja), Sumba en M.-Java. Zie Van Dijk, Bergema, “Visitatie Poerbolinggo 17 Oct. 1932”, AGKR 3,
Stukken betr. Banyumas, 1908-1940; Van den End, Gereformeerde Zending op Sumba, 306, 426; Biografisch
Lexicon, III, 112. Onder de titel Penghibur Sedjati verscheen dit boekje na de oorlog bij de BPK in het Indone-
sisch, waar het verschillende herdrukken beleefde, Jongeneel, Bibliografi, 349. Zie ook voetnoot 24 bij document
8.

69 Voor een uitvoerig verslag van de stand van zaken op dat moment, zie document 67.
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gemeente dienden, was het grootste deel der gemeenten nog vacant. Gebrek aan middelen was een
der oorzaken hiervan.70) 

De schooldienst tot 1942

Het aanbod van onderwijs in Nederlands-Indië maakte sinds de eeuwwisseling een snelle ontwikke-
ling door, zowel in politiek en levensbeschouwelijk opzicht71), als wat betreft schooltype. Het
onderwijs viel in twee hoofdgroepen uiteen: er waren scholen met Nederlands als voertaal en scholen
met Javaans, Chinees of Maleis als voertaal.72)De Gereformeerde zending in Midden-Java heeft van
meet af aan alle aandacht gegeven aan het onderwijs. Dat werd beschouwd als een hulpdienst en
stond geheel ten dienste van de plantatio ecclesiarum. Iedere gelovige werd geacht rekenschap te
kunnen afleggen van zijn geloof. Dat betekende dat elke gelovige zelf de bijbel moest kunnen
onderzoeken en de belijdenisgeschriften bestuderen en begrijpen. Bovendien, wilde de kerk in brede
kringen van de bevolking wortelschieten, dan was een eerste vereiste dat het volk kon lezen en
schrijven. Ook werd van het christelijk onderwijs verwacht dat het de zending toegang zou bieden
tot de elite, die zich overigens nauwelijks voor het christendom openstelde.
De christelijke scholen in zuidelijk Midden-Java gingen voor een deel rechtstreeks uit van de
Gereformeerde zending, voor een deel van een aantal particuliere, formeel niet aan de zending

70 Dat nam niet weg dat van de zendingsvelden op Java de offerbereidheid in zuidelijk M.-Java het grootst was:
jaarlijks gemiddeld ƒ 2,18 per gedoopte ziel. Op het zendingsveld van het NZG (O.-Java, 40.000 leden) was dat
gemiddeld ƒ 0,30 per lid; bij het Java-Comité (Madura, 5.000 leden) was dat ƒ 0,33; bij de NZV (W.-Java, 4.200
leden) ƒ 1,65; bij de Doopsgezinde Zendingsvereniging (noordoostelijk M.-Java, 2.000 leden): ƒ 0,73; en bij de
Salatiga-zending (4.000 leden): ƒ 0,76 (cijfers over 1929), zie tabellen in De Opwekker, jrg. 75 (dec. 1930). Zie
Van Andel, “‘Zaaiïng en Oogst’ op Java”, 183; in 1938, bijna 10 jaar later, brachten de collecten op zuidelijk M.-
Java, ondanks naweeën van de New Yorkse beursval in 1929 en de daarop volgende mondiale economische crisis,
nog ƒ 22.750,- op voor de kerk, ƒ 5.250,- voor de armen, ƒ 1.250,- voor de zending en ƒ 2.167,- voor andere
doelen. In totaal was dat ƒ 31.000,-, bijna ƒ 3,50 per belijdend lid per jaar (ƒ 1,86 per gedoopte ziel). Dubbeldam,
“Wat kunnen onze kerkeraden ... doen”, 23/10/1941, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

71 Niet-gouvernementele scholen werden gewoonlijk aangeduid met “wilde scholen”. Zie document 11; zie ook
MMK 156, II, 138, 139, 140; MMK 143, 241-251; Willmott, The Chinese of Semarang, 25-27; Brugmans,
Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indië; Kwantes, De ontwikkeling van de nationalistische
beweging in Nederlandsch-Indië, III, 676-683; document 105 in Van der Wal, Het Onderwijsbeleid.

72 Voor de schooltypen in Ned.-Indië, zie Van der Wal, Het Onderwijsbeleid, passim, doch spec. 691; Van Rand-
wijck, Handelen, 823-826. Hoe snel het inlands onderwijs groeide (en hoe groot de in te halen achterstand was)
blijkt uit de cijfers: in 1905 had het gouvernement in de ruim 20.000 desa’s van Java 674 tweede klasse-scholen
tegenover 1.268 particuliere scholen; in 1925 waren de getallen resp. 2.176 en 2.856. Daartegenover stond dat het
aantal leerlingen op de tweede klasse-scholen van het gouvernement aanmerkelijk groter was dan dat op particulie-
re scholen (95.075 tegen 66.741 in 1905; 271.115 tegen 174.557 in 1925). Uit de noodzaak om de Indische
begroting sluitend te krijgen, werd vanaf 1927 door het gouvernement op het onderwijs bezuinigd, met name op
het tweede klasse-onderwijs. Waar tweede klasse-scholen waren uitgegroeid tot zesklassige scholen, werden de
laagste drie klassen geleidelijk aan (in Surakarta pas in 1934) vervangen door volksscholen (desa- of gemeente-
scholen). De hoogste klassen kregen vervolgens de naam vervolgschool die daarmee een driejarige opleiding werd.
Hiervan bleef maar een beperkt aantal bestaan (de Keucheniusschool in Yogyakarta, die onderwijzers opleidde
voor de standaardscholen werd hier direct het slachtoffer van en moest sluiten, 1935). Voor de aansluiting op het
Europese Middelbare Onderwijs waren er de vijfjarige (Nederlandstalige) schakelscholen. Zie MMK 156, II, hfdst.
x-xi. Voor onderwijsstatistieken, aantallen scholen en leerlingen, zie de 12-delige reeks Publicaties Hollandsch-
Inlandsch Onderwijs-Commissie. Buitenzorg, 1929-1931.
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verbonden schoolverenigingen. Daarnaast waren er scholen die van Javaanse Kerken uitgingen,
terwijl ook de Europese Gereformeerde Kerken, hetzij via schoolverenigingen, hetzij in eigen beheer,
scholen voor Nederlands- en Maleistalig onderwijs exploiteerden. In de besturen van veel schoolvere-
nigingen zaten Nederlandse zendingsarbeiders73) en hoewel het om aparte organisaties ging, werkten
in het onderwijs de zending en de christelijke schoolverenigingen nauw samen.74)
Het door de zending verzorgde onderwijs was Javaans- en Maleistalig. Wat de omvang betrof, spande
Surakarta de kroon. Daar waren eind jaren dertig 62 zendingsscholen, waarvan 36 volksscholen en
26 vervolgscholen. Die werden bezocht door ruim 13.000 kinderen.75) Het onderwijs dat verzorgd
werd door particuliere christelijke schoolverenigingen was, behoudens een aantal uitzonderingen,
westers dat wil zeggen Nederlandstalig onderwijs. Deze verenigingen, waaronder zich zowel
Nederlandse als Javaanse bevonden en wier aantal eind jaren dertig was opgelopen tot negentien76),
ontvingen vanuit Nederland steun van het in 1916 opgerichte Comité tot Steun van Christelijk
Onderwijs in Djocjakarta en Soerakarta. Dit comité richtte zich op geheel Nederlands-Indië, waar het
christelijke (Gereformeerde) schoolverenigingen voor zowel westers als inlands onderwijs steunde.77)
Het Javaanse onderwijzend personeel aan de christelijke scholen bestond, wat het westerse onderwijs
betrof, uit abituriënten van de in 1919 te Surakarta geopende christelijke Hollands-Inlandse Kweek-
school, waarvan H.J.W.A. Meijerink de eerste directeur was (1919-1934). Leerkrachten in het
Javaanstalige zendingsonderwijs waren opgeleid aan de Keucheniusschool te Yogyakarta, die geleid
werd door J.A. Wiggers. De Keucheniusschool werd evenwel in 1935 wegens bezuinigingen gesloten.

73 Rullmann (Purwokerto) was secretaris van de Vereeniging voor Chr. Holl. Scholen in de Res. Banjoemas.
Korvinus (Kebumen) was secretaris van de Vereeniging voor Chr. Holl. Onderwijs aan de Inlandse bevolking op
het zendingsterrein van Frieslands Gereformeerde Kerken. Van Nes was secretaris van de Vereeniging Scholen
met den Bijbel en Holl. Jav. Scholen m/d Bijbel te Magelang. Zendingsarts C.P. van Leersum (Jebres, Solo) was
penningmeester van de Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Chr. Scholen en Internaten in Surakarta
en zijn collega H. Slettenaar (Purworejo) was secretaris van de Vereeniging tot oprichting van Chr. Scholen in de
afd. Poerworedjo van de Res. Kedoe. Mevr. J.F. Esser-Rutgers (Purbolinggo) was secretaris van de Stichting
Christelijke Huishoudscholen in de Residentie Banjoemas en mevr. K. Veldstra-Keizer was secretaris van de
Stichting Christelijke Huishoudschool Poerworedjo. Zie Bakker, De Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [125]-
[127]; AV a. GZD, 26/4/1928, AGZD 462. 

74 Die samenwerking bestond o.m. hierin dat op Javaanse scholen waar een tekort aan Javaanse leerkrachten bestond,
Nederlandse onderwijzers en onderwijzeressen, voorzover die het Javaans machtig waren, lesgaven. Bovendien
stonden veel Javaanse zendingsscholen onder toezicht van naburige Nederlandse (particuliere) scholen. Vaak
waren Nederlandse onderwijzers en onderwijzeressen ook actief in het jeugdwerk van een bepaald zendingsterrein,
zie Rullmann, “Driemaandelijksch Verslag”, 1939, AGKR 3, Stukken betr. Banyumas, 1908-1940.

75 Van Andel cs a. GKK ZH-N, aug. 1939, AGKD 15, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1938-1951; Van Andel,
“Christelijk onderwijs in Solo”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 61-66; P. Beukema, “Christelijk Hollandsch
onderwijs”, Ibidem, 67-69.

76 De Opwekker, jrg. 84, nr. 12 (dec. 1939) 768 vlg.; er bestaan soms aanzienlijke verschillen tussen in de De
Opwekker gepubliceerde statistieken en de opgaven in de correspondentie der zendelingen; men vergelijke
bijvoorbeeld de statistieken in De Opwekker van dec. 1939 terzake van Surakarta met de rondzendbrief van Van
Andel cs a. GKK ZH-N., aug. 1939, AGKD 15, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1938-1951.

77 Deze steun werd mogelijk gemaakt doordat de overheid driekwart van alle kosten van de voorbereiding en
overtocht van onderwijzend personeel betaalde. Met uitzondering van begin jaren dertig, was de vraag naar
onderwijzend personeel in Ned.-Indië zeer groot. Alleen al in de eerste acht maanden van 1919 werden vanuit
Ned.-Indië bij het comité aanvragen ingediend voor 24 leerkrachten. De eerste door het comité uitgezonden lichting
vertrok in 1918. Tientallen anderen waren nog nodig, het aantal onderwijzers dat zich aanmeldde was evenwel
ontoereikend. Zie Eerste verslag, 11.
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Omdat de bestaande normaalleergangen, de toen enige overgebleven opleidingsmogelijkheid voor
onderwijzend personeel voor Javaanse scholen, een onbevredigende opleiding boden78), werd om in
de vraag naar onderwijskrachten te voorzien door de zending in 1937 in Solo een nieuwe, vierjarige
opleidingsschool voor Javaanse onderwijzers geopend, de Pamulangan Guru Zending (PGZ).79) De
Solo’se kweekschool was, als gevolg van bezuinigingen op het westers onderwijs en het intrekken
van subsidies door de regering, inmiddels gefuseerd met een soortgelijke school in Probolinggo
(Oost-Java).80) In de tweede helft van de jaren dertig bestond daarnaast te Adirejo (Banyumas) een
eenvoudige, ongesubsidieerde normaalopleiding voor Javaanse leerkrachten in het Nederlandstalig
volksonderwijs (HJS/HIS).

De situatie van de schooldienst in 1940

In 1940 bestonden in Midden-Java 274 christelijke volks-, vervolg- en schakelscholen, HISen,
HCSen, MULO’s, AMSen, een HBS, de PGZ, en enkele technische scholen, normaalleergangen en
huishoudscholen; 34 daarvan gingen uit van particuliere verenigingen, de rest van de zending. Van
deze 274 scholen werden omstreeks 200 door de overheid (geheel of gedeeltelijk) gesubsidieerd, de
overige kregen hun inkomsten uit schoolgelden en ouderbijdragen of hadden andere bronnen van
inkomsten. Aan de scholen voor westers onderwijs werkten 90 Europese en 176 inlandse (overwe-
gend Javaanse) leerkrachten; de inlandse volksscholen hadden ruim 300 leerkrachten. Het bereik van
deze hulpdienst was vanuit zendingsoogpunt zeer groot: van de 24.000 leerlingen der gezamenlijke
christelijke scholen in 1940 waren meer dan 18.000 van niet-christelijke herkomst.81) Voor de
behartiging van de belangen van het Nederlandstalig christelijk onderwijs bij de regering was de
Gereformeerde zending vertegenwoordigd in de Schoolraad voor Christelijke Scholen in Nederlands-
Indië, die gevestigd was in Batavia. Bestuursleden van de Schoolraad waren Van Andel en D.J.
Bosman, beiden te Surakarta, terwijl Van Andel voorzitter was van het afdelingsbestuur in Midden-
Java; Bosman was penningmeester en F.L. Bakker lid.82)

78 Over de normaalleergangen werd in 1936 gerapporteerd: “Deze laatste opleiding is zeer eenvoudig, en bestaat
vooral uit oefening en de praktijk van het onderwijs, benevens eenige lesuren in de namiddag onder leiding van
het hoofd van een standaardschool (een leerling van de Keuch. school) gedurende twee jaar. Deze opleiding wordt
gegeven aan jongens die een 5 jarige school doorloopen hebben. Het behoeft geen betoog dat deze leerkrachten
een vrij geringe ontwikkeling hebben en dan ook alleen maar aan de driejarige volksscholen werken”. In Van
Andel cs a. GZD, 25/5/1936, AGZD 462.

79 In feite kwam de sluiting van de Keucheniusschool en de opening van de Pamulangan Guru Zending neer op het
vervangen van het Nederlandse personeel door Javaans personeel en het vereenvoudigen en goedkoper maken van
gebouwen, uitrusting en lesplan. 

80 Zie beneden document 14.
81 Rullmann, “Zendingswerk 1940”, 6/1941, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948; Esser, “Beknopt rapport”,

1939, AGZD 466. Zie Van Schelven, Handboek, 301-308. Ook het bereik van de ruim 500 scholen die de Roomse
missie in M.-Java had, was zeer groot: die werden op dat moment bezocht door ruim 50.000 leerlingen, bijna een
kwart van de 170.000 leerlingen van de 1.868 Roomse scholen in geheel Ned.-Indië. Zie Kijm, “Onder de banier
van het kruis”, 32-33. 

82 De Schoolraad werd opgericht in 1919. Over het prot.-chr. onderwijs in Ned.-Indië, zie Bakker, De Christelijke
Onderwijzers Vereeniging, [52] vlg.
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De medische dienst tot 1942

Het eerste zendingsziekenhuis in Midden-Java werd geopend in Yogyakarta. De eerste Gereformeer-
de zendingsarts was J.G. Scheurer, die zich aanvankelijk, eind 1893, voor taalstudie in Purworejo
vestigde, doch in maart 1897 naar Yogyakarta verhuisde.83) Nadat eerst een noodziekenhuis annex
polikliniek was geopend (juli 1897), werd drie jaar later (1900) het definitieve ziekenhuis in gebruik
genomen, het Petronella-Hospitaal. Het ontving financiële steun van verschillende instanties, zowel
in Nederland als op Java.84) In hetzelfde jaar arriveerden tevens de eerste twee Nederlandse verpleeg-
sters, J.H. Kuyper (een dochter van A. Kuyper) en J.C. Rutgers (de latere mevr. Van Andel). De
geestelijke verzorging der patiënten lag in handen van Adriaanse en zijn helpers, na hem in die van
andere Nederlandse zendingspredikanten en Javaanse evangelisten.85)
Op initiatief van Scheurer en zijn opvolger als geneesheer-directeur, H.S. Pruijs, werden vanuit de
stad Yogyakarta in de wijde omgeving in het gewest hulpziekenhuizen en poliklinieken voor lichtere
gevallen en eerste hulp gesticht. Daarmee kon een relatief grote dichtheid van medische verzorging
worden bereikt en kon de medische dienst haar taak als hulpdienst der zending optimaal vervullen.
In de jaren twintig en dertig werden voor de meer afgelegen streken in het gewest polikliniekauto’s
in gebruik genomen, die goeddeels gefinancierd werden door de beide zelfbesturen.86)
Ten aanzien van geheel Midden-Java was het streven erop gericht dat elk zendingsveld zijn eigen
zendingsziekenhuis zou krijgen, al betekende dat niet dat de medische dienst overal tot even grote
bloei kwam als in Yogyakarta. In 1932 hadden alle Nederlandse zendende kerken op hun zendingster-
rein in Midden-Java een ziekenhuis. De laatste die een ziekenhuis opende was Middelburg (1932).
Het stond te Magelang en werd geleid door de zendingsarts G.J. Dreckmeier.87) 

83 De Heidenbode, (1897) 188; Kuyper, J.G. Scheurer dokter utusan orang beriman sekuat batu karang, hfdst. 9.
84 Dit ziekenhuis werd aanvankelijk het Dr. Scheurer Hospitaal genoemd. De bouw ervan en het gezondheidswerk

in Yogyakarta werden gesteund door de Vereeniging “Dr. Scheurer Hospitaal” tot Oprichting en Instandhouding
van een Ziekenhuis op Java ten dienste van de Medische Zending der Gereformeerde Kerken. Zie Jaarverslagen,
Reglement etc. in AGKAmst. 9, Stukken betr. de Vereeniging “Dr. Scheurer Hospitaal”, 1897-1942. De naam Dr.
Scheurer Hospitaal werd na enige tijd veranderd in Petronella-Hospitaal, naar een milde geefster; daarop werd het
zendingsziekenhuis te Klaten naar Scheurer vernoemd. Na de oorlog heette het ziekenhuis in Yogyakarta Bethesda-
ziekenhuis; dat in Klaten Tegalyoso-ziekenhuis, welke namen tot op heden gebruikt worden. Bakker, “Het ’Dokter
Scheurer-Hospitaal’”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 58-60. 

85 Coolsma, Zendingseeuw, 188-189. S. Aroen, “Ter herinnering aan 25 jaar zendingsarbeid in Soerakarta”, 25 Jaren
Solo-zending 1912-1937, 16-21; zie de bijdrage van J.H. (”Jo” ) Kuyper in: Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid
te Djocja. Amsterdam, 1925.

86 Pruijs stelde een handleiding samen voor de opleiding van Javaans verplegend personeel, getiteld Piwoelang
kanggo para mandor ing roemah sakit, vert. d. R. Sosrosoegondo, die ook in het Maleis en Nederlands verscheen,
Onderwijs ten gebruike van het verplegend personeel in ziekenhuizen. Weltevreden: Albrecht en Co., 1915. Zie
ook Zendingsblad, jrg. 17, nr. 9 (sept. 1919) 139. Zie foto 6.

87 Zie document 6; Merkelijn, 26 Jaren op het zendingsveld, 209 vlg. Nadat het gouvernementshospitaal in Magelang
zonder enige overheidssubsidie was overgenomen, werd later wel subsidie verkregen. De eigen inkomsten
(subsidie, tarieven, giften, contracten, contributies) waren in 1937 (dus na de crisis, die voor een sterke verminde-
ring van de inkomsten had gezorgd) even hoog als de steun vanuit Nederland, beide ongeveer ƒ 15.000,-. Het
gehele ziekenhuisbedrijf in Magelang met jaarlijks ongeveer 30.000 verpleegdagen, afgezien van de 17.000
poliklinische behandelingen, kostte toen inclusief alle afschrijvingen ƒ 0,96 per patiënt per dag; in Solo had men
in 1937 114.000 verpleegdagen en kostte een patiënt per dag ƒ 1,08; slechts 260 bedden van de 325 waren hier
gesubsidieerd. De subsidie voor het Petronella-Hospitaal in Yogyakarta bedroeg in de jaren dertig: 7½ cent per
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Van alle bedden in zendingsziekenhuizen over de gehele wereld voor de oorlog stond 1% in zuidelijk
Midden-Java; van de 3.862 ziekenhuisbedden, die in 1931 op de zes Javaanse zendingsvelden waren,
stond ruim de helft (2.115) in zuidelijk Midden-Java.88) De patiënten werden in al deze centra indien
nodig gratis behandeld of betaalden naar draagkracht. In 1930 waren bijvoorbeeld 47.419 van de
47.952 verpleegdagen in het Trenggiling-ziekenhuis te Purbolinggo voor “minvermogenden”.89) 
Sommige plantages en cultuurondernemingen riepen voor de medische verzorging van hun personeel
de hulp van zending in. Als gevolg van de beursval in New York (1929) en de daarop volgende mon-
diale economische recessie, die ook Nederlands-Indië hard trof, werden veel cultuurondernemingen
gesloten, waarmee ook hun bedrijfsziekenhuizen dreigden te verdwijnen, zoals in het gewest
Surakarta de ziekenhuizen van de Klatensche Cultuur Maatschappij in Klaten, de suikerfabriek in
Wonosari en ondernemingen in Simo en Ampel, en in Banyumas de ziekenhuizen van de Verenigde
Suikerfabrieken in Purwokerto en Klampok. Sluiting werd voorkomen doordat de zending deze
“suikerziekenhuizen” overnam; de zending zag bovendien ongaarne dat ze in de handen van de
Roomse missie zouden overgaan.90) In het geval van het Klatense ziekenhuis ontmoette dit voorne-
men te meer geen problemen, daar al bij zijn opening in 1927 de medische verzorging van het
personeel van de onderneming geheel aan de zending was toevertrouwd.91)

De situatie van de medische dienst in 1940

Ruim tien jaar later, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, beschikte de Gereformeerde
zending in zuidelijk Midden-Java over negen ziekenhuizen: het Petronella-Hospitaal met 514 bedden,
met als neveninrichting het zeer modern uitgeruste longlijderssanatorium te Pakem van 124 bedden

bezet bed per dag, b van het totale jaarlijkse waterverbruik en ¼ van de verschuldigde grondrechten. De subsidies
voor het Gereformeerde gezondheidswerk, dat van de Muhammadiyah, de Rooms-Katholieke missie en het
particuliere Prinses Juliana Gasthuis (een ooglijdersziekenhuis) in Yogyakarta waren alle van dezelfde orde van
grootte (hetgeen geenszins betekende dat landelijk gezien de islamitische onderwijskundige en medische arbeid
van dezelfde omvang was als de protestantse en Rooms-Katholieke). Van alle ziekenhuizen in het gewest
Yogyakarta waren de verpleegkosten van het Petronella-Hospitaal wegens de goede outillage en organisatie de
laagste. Bij nieuwbouw van (delen van) zendingsziekenhuizen en -poliklinieken droeg het gouvernement 75% van
de bouwkosten. Zie MMK 143, 138-139; Van Randwijck, Verslag van het Zendingsconsulaat over de jaren 1937,
1938, 1939, 80-87; “Verslag Banjoemas”, 1934, AGKR 2, Rapporten en verslagen, 1915-1970.

88 Van Andel, "‘Zaaiïng en Oogst’ op Java", 184.
89 MMK 143, 135; “Verslag Tjilatjap”, 1931, AGKR 2, Rapporten en verslagen, 1915-1970.
90 Vooral het “suikerhospitaal” in Purwokerto (1932: 93 bedden) werd door de zending als van strategisch belang

beschouwd. De Rooms-Katholieke missie had in Purwokerto een belangrijk centrum (de Apostolische Prefectuur
Purwokerto werd in april 1932 zelfstandig, zie aantekening 82 bij document 24); dat en de voorgenomen
overplaatsing van het residentskantoor naar Purwokerto brachten de zending er toe het centrum van de hoofddienst
naar Purwokerto te verplaatsen. Tenslotte was het Trenggiling-ziekenhuis in Purbolinggo oud en gebrekkig en was
de omgeving armoedig, waardoor het ziekenhuis altijd met grote tekorten werkte. Purwokerto was veel rijker,
vooral dankzij het grote aantal Chinese inwoners. Vanaf 1933 had de Gereformeerde Kerk van Rotterdam in de
residentie Banyumas aldus een tweede zendingsziekenhuis, t.w. in Purwokerto, naast het Trenggiling-ziekenhuis
te Purbolinggo. Zie de corresp van J.J. Miedema 1932-1933, AGKR 3, Stukken betr. J.J. Miedema, G.J. Hoekstra
en E.T. Kal, 1932-1951; corresp. van J.A.C. Rullmann 1932-1933, AGKR 3, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1928-
1940. “De Apostolische Prefectuur van Poerwokerto in 1932”.

91 AV a. GZD, 28/12/1926, AGZD 462.
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plus tuberculosendorp92), het Surakarta-ziekenhuis in Jebres (Solo-stad) met 325 bedden, en verder
kleinere ziekenhuizen in Klaten, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen (Panjurung-zieken-
huis), Purbolinggo en Purwokerto. Deze ziekenhuizen hadden bij elkaar nog 20 hulpziekenhuizen en
68 poliklinieken. Daarnaast waren er acht blinden- en armenkolonies. Het aantal polikliniekauto’s
werd geleidelijk aan uitgebreid, evenals het aantal medicijndistributiepunten en framboesia-inentings-
plaatsen, die veelal in samenwerking met de gouvernementele DVG geëxploiteerd werden.93)
In 1940 werkten in de medische dienst in zuidelijk Midden-Java 23 Europese, zes Javaanse en twee
Chinese artsen, onder wie verschillende specialismen vertegenwoordigd waren, de meeste in
Yogyakarta;94) aan verpleegsters werkten er 28 Europese, 88 gediplomeerde Javaanse en Chinese,
en 328 ongediplomeerde inlandse, meest Javaanse. Het aantal ziekenhuisbedden bedroeg inmiddels
3.172, er werden jaarlijks 5.500 operaties uitgevoerd en 4.850 verlossingen gedaan.95)

De Gereformeerde zending en de islam

Afgezien van het wijd verbreide analfabethisme, was de benadering van de Javaanse bevolking met
de bijbelse boodschap om meer dan één reden niet eenvoudig. Uitgangspunt was – al sedert de
negentiende eeuw – dat die benadering waar mogelijk op individuele basis, via persoonlijke contacten
moest worden aangevat. Een islamitische samenleving werd geacht ongeschikt te zijn voor massa-
evangelisatie. Doch ook een individuele benadering stuitte op problemen. Veel Javanen waren via
het volksonderwijs met de islam in aanraking gekomen, een aantal had, net als Kyai Sadrach, Koran-
scholen (pesantren en madrasah) bezocht. Omdat het juiste begrip van godsdienstige voorschriften
en waarheden in deze kringen zeer belangrijk werd geacht, bestond zeer wel de mogelijkheid dat
gesprekken met Nederlandse zendelingen uitliepen op speculatieve godsdienstige beschouwingen.
Het Javaans was een moeilijke taal, met een mystieke, tot symbolisme neigende ondertoon, als gevolg
waarvan de Europeaan kans liep in het theologische dispuut met de Javaan het onderspit te delven.96)
De zendeling zou dan weinig anders overblijven dan het christendom te verdedigen door op leerstel-
lingen en definities terug te vallen, wat het gevaar in zich droeg bij de Javaan de indruk te wekken
dat het christelijk geloof een stelsel min of meer logisch bewijsbare waarheden zonder veel diepgang
was. Om dit te voorkomen en desondanks het verschil met de islam en de Javaanse “ngelmu” goed
te laten uitkomen, vermeden de meeste Gereformeerde zendelingen het theologische dispuut met de
ontwikkelde Javaan. Dat dispuut werd beschouwd als een typische uiting van het Javaanse intellectu-
ele leven, voortkomend uit agnosticisme en scepticisme. Het vervallen tot het dispuut werd gezien

92 Het longlijderssanatorium te Pakem werd geopend in 1938. MMK 143, 135; Rumah-Sakit Zending “Petronella”,
46-48.

93 MMK 67, hfdst. vi; MMK 65, 81. 
94 Waren Javaanse en Chinese artsen opgeleid aan de (lagere) Ned.-Indische Artsenschool (NIAS), dan werden ze

“Indisch arts” genoemd; waren ze opgeleid aan de met een medische faculteit in Nederland gelijkgestelde
Geneeskundige Hogeschool in Batavia, dan werden ze “inheemse artsen” genoemd. Groot a. GZD, 12/6/1939,
AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948. Dubbeldam, “Wat kunnen onze kerkeraden ... doen”, 23/10/1941,
AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

95 Dubbeldam, “Wat kunnen onze kerkeraden ... doen”, 23/10/1941, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.
96 Nortier, “De Javaansche Maatschappij en Zendingsarbeid, 295; J.A.C. Rullmann, “Het religieus karakter van de

Islam”, [ca. 1947], AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.
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als bewijs van de “intellectueele moeilijkheden [die] er zijn in het denken der menschen over het
Evangelie”.97) Omdat “verstandelijke redeneering nog geen Evangelieprediking is” concentreerden
de meeste zendingsarbeiders, onder voorbijgaan aan de “synthetische methode” – die naar aankno-
pingspunten en raakvlakken tussen verschillende godsdiensten zocht –, zich hoofdzakelijk op het
“korte front”, een methode uiteengezet en aanbevolen door Stanley Jones.98) Dat “korte front”, ook
de “thetische methode” genoemd, bestond in prediking, getuigenis en onderwijzing, die derhalve de
centrale elementen van de hoofddienst der plantatio ecclesiarum waren. Pas daarin was de zendeling
“Christusprediker in volheid”. Wat de vorm en de stijl betroffen mocht men wellicht eens aansluiting
zoeken bij het Javaanse vorm- en taaleigen, in bepaalde gevallen werd dat zelfs aanbevolen (Bavinck,
Esser), maar “geen enkele concessie mag gedaan worden wat betreft de inhoud”, aldus Rullmann.99)

DE OORLOGSJAREN, 1940-1945

Het zendingswerk in Midden-Java in 1940-1942

Nadat in mei 1940 de verbindingen tussen Nederland en Indië waren verbroken, veranderde er
aanvankelijk weinig in de dagelijkse routine van het zendingswerk. De drie diensten functioneerden,
zij het met aanpassingen en bezuinigingen, min of meer normaal door. De verantwoordelijkheid van
de zendende kerken in Nederland voor het zendingswerk werd waargenomen door de algemene
vergadering van zendingsarbeiders. Men distantieerde zich van de door het zendingsconsulaat in
Jakarta georganiseerde actie om ten behoeve van in Nederlands-Indië werkende zendingsorganisaties

97 Aldus Pos, “Verslag over 1929", AGKAmst. 10, Stukken betr. het zendingsterrein Djogjakarta, 1900-1939.
98 Vgl. Jones, Christus langs den Indische Heirweg, 25 vlg. Hoe belangrijk en soms doorslaggevend overwinning

en nederlaag in het godsdienstige dispuut waren, blijkt uit tal van gebeurtenissen, die op Java tot op heden worden
doorverteld. Het gezag van Kyai Ibrahim Toenggoel Woeloeng (1803-1885), een Javaanse kluizenaar in Jepara,
die in 1856 tot het christendom was overgegaan, en Kyai Sadrach was gebaseerd op het feit dat een nederlaag in
het debat hun zelden of nooit overkwam, terwijl het heette dat Koermen, een van Sadrach's eerste leermeesters,
naderhand tot het christendom was overgegaan juist als gevolg van een nederlaag in een debat met Toenggoel
Woeloeng. Guillot, L’affaire Sadrach, 59-60. Een voorganger van de groep Sadrach-christenen in Magelang in
de jaren twintig, Sedja Wigoena, werd op dezelfde wijze door Sadrach in het dispuut overwonnen. Hierop verliet
Wigoena de islam en sloot zich bij hem aan. Merkelijn, 26 Jaren op het zendingsveld, 91. In 1935 verloor de
Javaanse classis van Surakarta op deze wijze zelfs een gehele gemeente, toen de gelovigen in Gondang (Sragen)
hun guru injil volgden, Raden Mas Harto Diponegoro, die betoogde een afstammeling van de verzetsstrijder
Diponegoro uit de Java-oorlog (1825-1830) te zijn. Hij ontpopte zich als een gezaghebbend guru ngelmu (leraar
van mystieke inzichten), tegen wiens debatteerkunst andere evangelisten van de zending het aflegden. Harto en
zijn volgelingen, wier onafhankelijke opstelling jegens de zending haar uitdrukking vond in de naam Kristen
Djawa, traden uit en vormden een zelfstandige groep. Harto stelde een eigen geloofsbelijdenis van zeven artikelen
op, waarin de leer der drieëenheid niet meer voorkwam en een mystiek eenheidsstreven van mens en God beleden
werd. Zie Van Eijk, “Aan de leden van de Gereformeerde Kerken van Zuid-Holland ten Noorden”, 20/4/1936,
AGKD 14, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1920-1937; Van Eijk, “Een nieuwe ‘Kristen-Djawa’-beweging in
Solo”; over Woeloeng, zie Hoekema, “Kyai Ibrahim Tunggul Wulung (± 1800-1885). Een Javaanse Apollos”; Van
den End, De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java, 118-119; Adriaanse, Sadrach’s Kring, 40-47.

99 J.A.C. Rullmann, “Het religieus karakter van de Islam”, [ca. 1947], AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948. Zie
ook voetnoot 144 bij document 46.
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fondsen te werven.100) Een commissie voor de nood der zending werd in het leven geroepen, die tot
taak kreeg nieuwe financiële bronnen aan te boren, de hieruit verkregen fondsen te beheren en te
verdelen, en in het algemeen als uitvoerend orgaan van de algemene vergadering toezicht te houden
op de verschillende zendingsterreinen. De zendingsziekenhuizen bleven buiten deze samenwerking,
omdat die voordien al betrekkelijk weinig steun uit Nederland hadden ontvangen en hun inkomsten
uit tarieven, de particuliere praktijken der zendingsartsen, legaten, contracten en gouvernements-
subsidies ontvingen.101) Financiële steun werd verkregen van de (Europese) Gereformeerde Kerken
in Nederlands-Indië, die op afstand enig toezicht op het zendingswerk hielden, en enkele verwante
kerken in het buitenland, met name in Zuid-Afrika, de VS en Curaçao.102)

De Javaanse Kerken en de zending in de jaren 1942-1945

De Japanse aanval op Java begon in de nacht van 28 februari op 1 maart 1942. Japanse troepen
landden op verschillende plaatsen langs de noordkust, het eerst in de buurt van de grote olieinstalla-
ties van Cepu in Blora en de haven van het nabijgelegen Rembang, beide in het noordoosten van
Midden-Java. Op 10 maart was de strijd voorbij, het Indische opperbevel had op 9 maart gecapitu-
leerd.

100 In mei 1940 werden vrijwel alle Duitsers in Ned.-Indië opgepakt, ook de Duitse zendelingen in noordelijk M.-Java,
het terrein van de Salatiga-zending (met o.a. de Neukirchener Mission). In 1946 spraken de generale zendingsdepu-
taten in Nederland hun verbazing uit over het feit dat de zending in zuidelijk M.-Java niet onmiddellijk de
opengevallen plaatsen in het noorden had doen bezetten met eigen zendingsarbeiders. Evenmin was dat gebeurd
in N.-Sumatra en op Nias, terwijl in Medan toch een Gereformeerde Kerk bestond. De reden was gelegen in het
feit dat de Gereformeerden in zuidelijk M.-Java niet aangesloten waren bij het zendingsnoodbestuur in Jakarta.
Dit zendingsnoodbestuur voorzag in de bezetting van de opengevallen plaatsen op de zendingsvelden en regelde
financiële steun. Vanuit noordelijk M.-Java werd bovendien om steun vanuit O.-Java gevraagd, niet vanuit
zuidelijk M.-Java. Ook had de Gereformeerde zending geen steun aangeboden. Zie Art. 14, “Vierde gewone
vergadering van de deputaten der generale synode 1943 voor de zending onder heidenen en Mohammedanen,
gehouden 9 Januari 1946 te Utrecht”; en “Notulen van de Buitengewone Vergadering van Generale Zendingsdepu-
taten, gehouden 24 Januari 1946 te Utrecht”, beide in: AGZD 207.

101 De totale exploitatiekosten der negen zendingsziekenhuizen bedroegen in 1939 omstreeks ƒ 1.000.000,- per jaar.
Deze kosten werden a.v. gedekt: ƒ 410.000,- kwam uit regeringssubsidie; ƒ 72.000,- kwam uit Nederland; ƒ
170.000,- kwam uit de particuliere praktijken der zendingsartsen; ƒ 348.000,- kwam uit verpleeggelden, contracten
met ondernemingen e.d. Deze getallen gelden alleen de hoofdziekenhuizen, G[root], “De huidige positie van onze
zendingsziekenhuizen”.

102 De door de Gereformeerden betrachte distantie tot het zendingsnoodbestuur in Jakarta verhinderde niet dat het
noodbestuur behulpzaam was bij het ontvangen en doorsturen van de buitenlandse steun voor zuidelijk M.-Java,
“Notulen van de Buitengewone Vergadering van Generale Zendingsdeputaten, gehouden 24 Januari 1946 te
Utrecht”, AGZD 207; Algra, De Gereformeerde Kerken, 247; Rullmann, “Het zendingswerk in Midden-Java ten
Zuiden in het jaar 1940”, juni 1941, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948; Classis Leiden, “Zendingsrapport”,
13/11/1941, AGKD 13, Stukken betr. de heidenen en mohammedanen, 1940-1952; ook het zendingsnoodbestuur
kreeg steun uit Amerika, Van Randwijck, Verslag van het Zendingsconsulaat over de jaren 1940, 1941, 1942 (tot
8 maart), 38-49, 72.
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Onmiddellijk volgend op de Japanse landing braken op sommige plaatsen tegen zowel de Europeanen
als de Javaanse christenen gerichte onlusten uit, zoals in de stad Solo in maart 1942.103) Ook elders
ervoeren de Javaanse Kerken een negatieve houding van hun omgeving. De internering der Neder-
landse zendingsarbeiders, het Europese onderwijzend personeel der scholen en andere betrokkenen
in de loop van 1942 en 1943 betekende niet dat alle kerkelijke leven overal en geheel stil kwam te
liggen; bovendien hadden de Javaanse Kerken op hun synode in januari 1942 besloten het zendings-
werk van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Midden-Java over te nemen, althans de hoofd-
dienst, hetgeen betekende dat alle Javaanse zendingsarbeiders die tot dan toe in Nederlandse dienst
geweest waren, overgingen in de dienst der Javaanse Kerken. Desalniettemin werd tijdens de oorlog
alle zendings- en evangelisatiewerk zeer ernstig bemoeilijkt.104) De synodevergadering van 7 en 8
maart 1945 te Yogyakarta, de eerste na de voortgezette vergadering van juni 1942105), constateerde
dat het aantal Javaanse christenen tijdens de voorafgaande drie jaar fors achteruitgegaan was en dat
de financiële situatie van de Kerken zeer slecht was.106)
De zendingsziekenhuizen, die voor de bezetter van strategisch belang waren, werden na kortere of
langere tijd geconfisceerd. Meestal betekende dit dat de Japanners de leiding overnamen en een
Javaanse of Japanse geneesheer-directeur en eigen artsen aanstelden. Soms werd de medische
apparatuur in beslag genomen en verdween de kas. Met uitzondering van het Dr. Scheurer Hospitaal
in Klaten, waarover het zelfbestuur van Surakarta zich ontfermde, verdween het christelijk karakter
der medische dienst. Een aantal Nederlandse zendingsartsen en verpleegsters heeft na de inval nog
enige tijd kunnen doorwerken, een enkeling zelfs tot 1944.De meeste scholen voor christelijk lager
en voortgezet onderwijs werden gesloten of gingen over in handen van de overheid. In sommige
gevallen, zoals in Magelang, namen tijdelijk Javaanse schoolcomité’s het werk der Nederlandse
schoolverenigingen over. De Theologische Opleidingsschool en de Pamulangan Guru Zending in
Yogyakarta en de Kweekschool in Solo gingen eveneens dicht. Enkele Chinese christelijke scholen
evenwel zijn tijdens de bezettingsperiode op particuliere basis blijven bestaan.

103 Het zendingsnoodbestuur in Jakarta berichtte in april 1942: “Djocja, Poerbolinggo en Solo. De eerste twee plaatsen
hebben weinig te lijden gehad. Het leven gaat er weer bijna gewoon door. In Solo is in de Europeesche wijk zwaar
gerampokt. Vele zendingsgezinnen zijn hierdoor getroffen. Vele vrouwen en kinderen zijn geïnterneerd, wellicht
omdat zoo talrijke gezinnen totaal dakloos en zonder eenig bezit zijn geraakt. De kweekschool en het zendingserf
van Dr. van Andel en het zendingsziekenhuis zijn echter gespaard, mede dankzij een sterke wacht van Indonesische
jongelui”, in: Mededelingen van het Zendingsnoodbestuur, nr. S. 345 (15 April 1942) 17; zie ook D. Verveen a.
Van Rennes, 12/12/1945, AGKF-N 9, Ingekomen stukken, 1941-1947. Niet alleen de Europese wijk van Solo werd
geplunderd, ook de Chinese Sangkrah-kerk werd totaal geplunderd door omwonenden. Diensten werd daarna
gehouden in privé-huizen, zoals in dat van Kwee Ing Tjien, met Japanse toestemming. Warta Synode GKI, jrg. 4,
nr. 2 (maart-april 1974) 4-8; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, 11b, II, 218-219.

104 Zie ook De Protestantsche Kerk in Indonesië tijdens bezetting en terreur, 2-10.
105 Notulen in Synode Ngajogjakarta, kala 7 lan 8 Maart M. 1945; vgl. boven, voetnoot 52.
106 Zie document 80. Er zijn weinig betrouwbare statistische gegevens over deze periode aangetroffen. Maar de

Javaanse Kerk van Solo zou pas 10 jaar na de oorlog de oude omvang van omstreeks 5.000 zielen van 1940
terughebben, Kuiper, “Statistische gegevens Solo per eind 1954”, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane
stukken 1946-1954. Een andere bron meldt voor Solo een terugval over de periode 1938-1949 van 218 naar 40
volwassen belijdende leden, Wolterbeek, “Nadere toelichting op de statistiek der Javaanse Kerken over 1949”,
21/6/1950, AGKU 10, Ingekomen stukken juni-dec. 1950.
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Interkerkelijke samenwerking in Midden-Java in de Japanse tijd

Op Java werd in juni 1942 een interkerkelijk zij het voorlopig overlegorgaan in het leven geroepen,
dat na de oorlog Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja (DPG) zou heten. Dit gebeurde tijdens een
bijeenkomst in Yogyakarta van vertegenwoordigers van de Oostjavaanse Kerk (GKJW), de Midden-
javaanse Kerken (GKJ), de Noordjavaanse Kerk (GKJTU/Salatiga-zending) en van West-Java de
Sundanese Kerk (GKBdtP). Hier werd gesproken over de wijze waarop de contacten met de Japanse
regering onderhouden konden worden. Hoewel over het vervolg op deze vergadering tijdens de
oorlog of over eventuele gemeenschappelijke actie bij de overheid niets bekend is (waarschijnlijk
heeft men weinig of geen initiatieven genomen), legde deze vergadering wel de grondslag voor
soortgelijke naoorlogse bijeenkomsten. De eerste werd gehouden in Yogyakarta op 21 en 22 mei
1946, de formele oprichtingsvergadering van de DPG, die behalve door genoemde kerken ook werd
bijgewoond door vertegenwoordigers van de Muria-kerk/Doopsgezinde zending en de Chinese
Kerken. Deze regionale DPG bracht in 1946 aldus zes kerken tezamen.107)

De zendingsopleiding in Nederland voor en tijdens de oorlog

Het standpunt dat zendingsarbeiders in de hoofddienst volledig opgeleide en bevoegde predikanten
dienden te zijn, had er toe geleid dat de aparte zendingsopleiding, die de NGZV had gekend, met de
overname van haar arbeid door de Gereformeerde Kerken verdwenen was. Ook voor niet-ambtelijk
personeel bestond geen gedegen vooropleiding.108) Eind jaren twintig werd evenwel de wenselijkheid
van een adequate voorbereiding van missionaire predikanten, artsen, onderwijzers, verplegend
personeel en eventueel uit te zenden vrouwelijke zendingsarbeiders naar voren gebracht. Die
opleiding diende zich op twee zaken te richten, ten eerste op het aanleren van vaardigheden ter

107 Doch deze vergadering deed meer en zette een stap in de richting van de oprichting van een (nationale) Indonesi-
sche raad van kerken. Men ging namelijk over tot de oprichting van de Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja
di Indonesia (DPG). Voorzitter werd dr J. Leimena, wnd voorzitter ds B. Probowinoto, hoofd van de afdeling
secretariaat werd mr A.M. Tambunan en penningmeester werd ds The Sing Liong. Zie beneden, document 79; zie
ook R.P.S. Poerbowijoga, “Laporan kerja Deputat Perhubungan”, Yogyakarta, 7-9/3/1945”, nf.proar1.5, i.e. Art.
14, Acta Synode GKD 1947, opgenomen als document 31 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa,
1896-1980.

108 De zending van de Christelijke Afgescheiden (Gereformeerde) Gemeenten, een der kerken waaruit later de GKN
is voortgekomen, werd in 1854 in handen gelegd van het College van Curatoren van de Theologische School te
Kampen (opgericht op de synode van Zwolle, 1854). Een commissie werd in het leven geroepen, die de opleiding
der aanstaande zendelingen (die uitgingen in NGZV-dienst) regelde, zendingsterreinen uitkoos en de financiën
beheerde. De opleiding der zendelingen duurde aanvankelijk vier jaar en vond in Kampen plaats. In 1871 werd
de opleiding uitgebreid tot zes jaar en bestond toen uit een vierjarige theologiestudie in Kampen, die in Leiden
werd afgerond met een opleiding van twee jaar in de vakken Maleis, Javaans en land- en volkenkunde. Hierover
kreeg J.H. Donner, Gereformeerd predikant in Leiden, het toezicht (zijn eerste leerling was Enno R. Haan, een
timmerman uit Delfzijl, 1871-1873). In 1877 werd Donner geheel van zijn gemeentewerk vrijgesteld en benoemd
tot Zendingsdirector. De abituriënten waren geen volledig bevoegde predikanten, doch “min of meer opgeleide
“kwekelingen””. Ze hadden wel het recht van sacramentsbediening, doch alleen op het zendingsveld in Ned.-Indië,
niet in Nederland. Een uitzondering hierop was A. Vermeer, een voormalige evangelist uit Tiel, die al voor zijn
uitzending recht van sacramentsbediening bezat. Algra, De Gereformeerde Kerken, 17-18; Pol, Midden-Java ten
Zuiden, 177 vlg.
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bevordering van een vlotte omgang met de Javaanse bevolking en ten tweede op het verwerven van
kennis der Gereformeerde zendingsbeginselen.109) In 1939 werd de nieuwe Gereformeerde zendings-
hoogleraar, dr J.H. Bavinck, die tot dan toe in de zending in Solo en Yogyakarta gewerkt had, door
de synode met deze opleiding belast.110) Voor de opleiding, waarmee in januari 1940 in Amsterdam
een aanvang werd gemaakt, bestond grote belangstelling. Ze werd tijdens de oorlog voortgezet. Nam
men wegens het uitbreken van de oorlog ten aanzien van de werving en selectie van uit te zenden
zendingsarbeiders aanvankelijk een afwachtende houding aan, in 1941 en 1942 werden ook deze
hervat. In 1942 meldden zich 120 onderwijzers, van wie er 32 tot de cursus werden toegelaten, en
enkele tientallen artsen en predikanten. Reeds begin 1943 werd aan zes predikanten, zes artsen en
enkele onderwijzers een voorlopig contract aangeboden. Anderen volgden. Aanstaande zendingspre-
dikanten kregen een aparte zendingsopleiding, afgesloten door een missionair examen; de niet-
theologen werden onderricht in de methode der zending, zendingsgeschiedenis, godsdienstgeschiede-
nis en de land- en volkenkunde, voorzover van toepassing op hun toekomstige zendingsveld. De
cursussen werden gedeeltelijk in samenwerking met de zendingscorporaties in Oegstgeest
gehouden.111)

NAOORLOGSE ZENDINGSGESCHIEDENIS, 1945-1975

Voorbereiding aan Nederlandse zijde: de Raad van Samenwerking

Bepalend voor het beleid van de zending tot aan 1945 was de gedachte dat eventuele vacatures in
Midden-Java vanuit Nederland zo snel mogelijk opgevuld dienden te worden. Wegens de enorme
omvang van de taak waarvoor men verwachtte geplaatst te zullen worden, werd tijdens en na de
oorlog het gemeenschappelijke deel der zendingsarbeid uitgebreid. Het informele overleg van de
zendende kerken, bij de zending betrokken deputaatschappen en andere belanghebbenden, dat sinds
1928 bestaan had, werd vervangen door enkele permanente centrale commissies. Allereerst werd in
oktober 1941 voor de opleiding van zendingsarbeiders een gemeenschappelijke commissie in het
leven geroepen.112) Hierop volgde een commissie voor de wederopbouw van het medische werk, die
nog tijdens de oorlog werd omgezet in een commissie voor de wederopbouw van alle zendingswerk

109 GK Amsterdam, “Rondschrijven”, 4/1927, AGKAmst. 14, Stukken betr. de Vereeniging “Het Comité tot steun van
Christelijk Onderwijs in Djogjakarta en Soerakarta”, 1916-1940.

110 Art. 11, 14, Acta Voortgezette Synode GKN 1938; Art. 118, Bijlage XIV, Acta Synode GKN 1939.
111 Art. 14, Acta Synode GKN 1936; Bavinck, “Rondschrijven”, 12/1/1940 (document 62); idem, “Vooropleiding en

propaganda”, 10/1942; “Verslag omtrent de werkzaamheden van de Deputaten en Gecommitteerden tot de Zending
in de maanden Juni 1942 t/m Juni 1943”, [20/12/1943], alle stukken in: AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948;
Wiersema, “Opnieuw de hand aan de ploeg!” 2/10/1941, AGKAmst. 10, Stukken betr. de vooropleiding, 1941-
1944. Zie ook documenten 71 en 98. Over het Zendingscentrum in Baarn, dat zich hieruit ontwikkelde, zie Baas,
Van Baarn tot Leusden. Werd een zendingsopleiding voor vrouwelijke zendingsarbeiders (missionaire zusters) na
enige tijd noodzakelijk geacht – voor hen werd na de oorlog een verplichte cursus ingesteld –, voor verpleegsters
was een opleiding niet noodzakelijk, omdat “zij zelf wel kunnen studeeren”, aldus Pol, zie “Notulen Verg. Cie
Vooropleiding voor de Zending”, 7/10/1942, 30/3/1944, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

112 Broekstra, “Rondschrijven”, 15/10/1941, 12/1941, 30/1/1942, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948. 
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in Indonesië, geheten de Commissie voor de Vooropleiding en de Wederopbouw.113) In 1951 werd
deze commissie vervangen door de Raad van Samenwerking.114)
Evenals voor de oorlog het geval geweest was, bleef de Nederlandse bijdrage aan de theologische
opleiding in Yogyakarta de verantwoordelijkheid der generale zendingsdeputaten. Gedurende korte
tijd kwam daar het zendingsconsulaat bij. In de Raad van Samenwerking, die ondersteund werd door
verschillende adviescommissies, hebben de zendende kerken gedurende 21 jaar (1951-1972)
samengewerkt ten behoeve van verschillende takken van dienst. Dat waren, behalve de reeds
genoemde opleiding van zendingsarbeiders, de schooldienst, de medische dienst, de lectuurproductie
en -verspreiding, de zending onder de Chinezen en de sociaal-economische arbeid in Midden-Java.
In samenhang hiermee werd ook de positie van de zendingsarbeiders in de hulpdiensten anders dan
voorheen: ze traden voortaan in dienst van de Raad van Samenwerking en werden door deze raad
uitgezonden, al onderhielden ze wel correspondentie met de kerk op wier terrein ze werkzaam
waren.115)

De financiering van de zending

Zowel de snel stijgende kosten van de zending als het groeiende aandeel van het gezamenlijke
zendingswerk na de oorlog dwongen tot een wijziging van de financiering van de zending. Voorheen
dienden kerken die zelf geen zending bedreven alle ontvangen giften en schenkingen waarvoor geen
bepaalde bestemming was opgegeven in de generale kas te storten; zendende kerken, zowel in
Nederland als in Indië, dienden 10% van hun zendingsinkomsten aan de generale kas af te dragen.
Daaruit werden bepaalde projecten gesteund of werd subsidie verstrekt aan individuele zendende
kerken.116)
Doch de opbrengst hiervan bleek al in de jaren dertig niet meer voldoende te zijn. Een nieuwe
regeling werd ontworpen, die inhield dat de begrotingen van de generale zendingsdeputaten, de
Commissie voor de Wederopbouw en nadien de Raad van Samenwerking naar rato van het aantal
leden over alle kerken werden omgeslagen. De bijdragen per lidmaat stegen zeer snel: enerzijds steeg
de totale begroting voor Midden-Java – die van 1948 was vijf maal zo hoog als die van 1938 en twee
maal die van 1946, terwijl die van 1950 het dubbele was van die van 1948117) – anderzijds was het

113 Wiersema, “Rondschrijven”, 19/12/1941, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948. Div. stukken in AGKU 6,
Ingekomen stukken 1949.

114 Uitvoerig in: “Notulen vergadering zendende kerken en deputaatschappen”, 12/10/1950; en “Overeenkomst voor
de Raad van Samenwerking tussen de zendende kerken van de Gereformeerde Kerken in Nederland”, s.a. [1950],
beide in: AGKU 6, Ingekomen stukken 1950. De betrokken Gereformeerde Kerken waren die te Amsterdam,
Arnhem, Delft, Heeg, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en de Kerken van Groningen, Drenthe en Overijssel; RvS,
“Résumé eerste vergadering RvS op 12 jan. 1951”, AGKU 7, Ingekomen stukken 1951.

115 “Kort verslag van de vergadering van de Commissie van Advies met de afgevaardigden van de Raden der
Gereformeerde Kerken van Gelderland, gehouden Donderdag 20 Maart 1952 te Arnhem”, april 1952, AGKA 1,
Acten van Samenwerking, 1951-1970.

116 Zie Art. XXV van de Zendingsorde van 1902.
117 De jaarlijkse zendingsbijdragen per persoon bedroegen in 1948: Utrecht en Gelderland ƒ 1,03; Friesland ƒ 1,04;

Noord-Holland ƒ 1,11; Zuid-Holland ten Zuiden ƒ 1,15; Zuid-Holland ten Noorden ƒ 1,31; Zeeland, N.-Brabant
en Limburg, ƒ 1,38; de drie noordelijke provincies (Sumba-zending) ƒ 2,94. De totale begroting (de Sumba-zending
inbegrepen) voor 1948 bedroeg bijna 1 milj. gulden, hetgeen gemiddeld ƒ 1,53 per persoon betekende, Richters,
“Achtste Rondzendbrief”, maart 1948, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.
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draagvlak van het zendingswerk binnen de Gereformeerde Kerken door de affaire-Schilder tijdens
de oorlog aanzienlijk smaller geworden.118)
De trend van stijgende zendingsbegrotingen zette door. De snelle devaluatie van de Indonesische
munt, de rupiah, ten opzichte van de gulden kwam de financiering van de zending echter enigszins
te hulp, al werd dit begin jaren zestig grotendeels weer teniet gedaan door de zeer snelle geldontwaar-
ding in Indonesië. Een extra last was dat men een deel betaalde van zowel de pensioenen van de
inmiddels gepensioneerde vooroorlogse Javaanse zendingsarbeiders, als van die van een aantal
Javaanse oud-Salatiga-zendelingen.119) Afgezien van tal van incidentele bijdragen, giften, erfenissen
en inzamelingsacties, zoals de ACSIS voor de scholenbouw (1955-1956)120), Kom over de Brug
(februari-maart 1968), Brood voor het Hart (1963-1965) en subsidies van de Unie School en
Evangelie voor het christelijk onderwijs in Midden-Java, stegen de vaste zendingsbijdragen gemid-
deld van ƒ 1,53 per ziel in 1948 tot bijna ƒ 10,- twee decennia later: in 1971 brachten de 857.248
leden ruim ƒ 8,4 miljoen voor de zending bijeen.121)

Hernieuwde samenwerking Nederland – Midden-Java

Yogyakarta, Purwokerto, Kwitang en Semarang

Alle zendende kerken hadden in mei en juni 1945 hun zendingspredikanten gereed staan voor vertrek.
Voor Delft was dat Van Eijk, opnieuw bestemd voor Solo, voor Amsterdam D.C. Mulder, bestemd
voor Yogyakarta, voor Heeg Honig, bestemd voor Purworejo en voor Middelburg Popma, bestemd
voor Magelang; Utrecht had Vlijm beroepen. Rotterdam had een Indonesische predikant beroepen,
Raden Soedarmo.122) Hierbij kwamen enkele predikanten in algemene dienst, onder wie Verkuyl,

118 Van der Linden a. Zendingssynode Utr.-Geld. van 11 dec. 1947, s.a., AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.
119 De meeste Javaanse zendingsarbeiders van voor de oorlog waren aangesloten geweest bij een pensioenfonds in

Solo. Na de oorlog moest dit stelsel echter opnieuw worden opgebouwd. Er bestonden toen in M.-Java twee
kerkelijke pensioenfondsen, de Jejasan Dana Pensiun Gredja-gredja Kristen Djawah Tengah (opgericht in 1950
op last van de synode) en Kemudian Hari. De jongere zendingsarbeiders werden m.i.v. 1/1/1958 verzekerd bij
Kemudian Hari, het inkopen van de overigens in aantal snel afnemende oudere kerkelijke werkers was te duur,
zodat hun pensioenen ten laste kwamen van de zendingsbegrotingen. Drs Baas was synodaal deputaat voor de
pensioenen, GK Arnhem a. Roosjen, 27/11/1956; Roosjen a. GK Arnhem, 30/8/1957, 7/1/1957, stukken in AGKA
2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1956-1958.

120 Dat was de Actie voor Christelijke Scholen In Indonesië en Suriname, gehouden in 1955-1956. Ook wel de
“zestonactie” genoemd. Aan Hervormde zijde, incl. de GZB, was de opbrengst ƒ 68.899,43, aan Gereformeerde
zijde ƒ 578.581,72. Aanvankelijk zouden nog meer kerkgenootschappen meedoen, zoals de Chr. Geref. Kerken,
de Doopsgezinde Broederschap, de Lutherse Kerk en de Broedergemeente te Zeist (voor Suriname), maar die
haakten alle af. Aan Javaanse zijde dienden alle classes verzoeken in behalve de GKJ in Solo en Yogyakarta (wel
de GKI). De eerste die hun bouwplannen gerealiseerd zagen waren Blora, Purwodadi, Semarang, Purworejo,
Kebumen en Magelang, en de GKI van Solo, Yogyakarta en Klaten. “Notulen ACSIS-Comité”, 19/3/1956, AGKH
4, Stencils 1955-1956; F.L. Bakker, “Nota over de moeilijkheden op onderwijsgebied op Midden-Java”, [1955],
AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1954-1959.

121 Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1973, jrg. 56, 465.
122 “Notulen van een vergadering betreffende zendingsaangelegenheden”, 15/6/1945; “Vergadering der gecommitteer-

den en gedeputeerden ad res miss. voor de prov. Utrecht en Gelderland, gehouden op 1 Augustus 1945 in de
Oosterkerk te Utrecht”, 17/1/1946, beide stukken in AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948. Raden Soedarmo;
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Bakker, Korvinus en Van Reenen, die reeds in Indonesië waren, een aantal verpleegsters en artsen,
onder wie H.H. Merkelijn voor Magelang; enkele missionaire zusters waren reeds uitgenodigd voor
de vooropleiding.123)Aan de zijde der Javaanse Kerken was het eerste forum dat zich uitsprak over
hernieuwde zendingsarbeid in Midden-Java de genoemde (Interkerkelijke) Conferentie van Protes-
tantse Kerken in Indonesië, die op 21 en 22 mei 1946 in Yogyakarta gehouden werd. Hier werd het
standpunt geformuleerd dat er voor buitenlandse zendingsinstanties in Indonesië geen plaats meer
was, hoogstens konden Indonesische kerken buitenlandse zendingsarbeiders uitnodigen om onder
haar verantwoordelijkheid te komen werken.124) 
De synode van Purwokerto (februari 1947) van de Javaanse Kerken evenwel sprak de bereidheid uit
de samenwerking met Nederland te hervatten, wat door de synode van Magelang (23-26 november
1948) bevestigd werd.125) De Javaanse Kerken dachten in meerderheid in termen van continuïteit in
de samenwerking met de GKN onder handhaving van de eigen verantwoordelijkheid der beide
partners. De synode van Purwokerto kon niet besluiten tot openlijke erkenning van Soekarno’s
Republiek en nam te dien aanzien een afwachtende houding aan.126)
Na de Eerste Politiële Actie, die duurde van 20 juli tot 4 augustus 1947, deelde de demarcatielijn het
gebied der Javaanse Kerken in tweeën. Deze lijn liep van de zuidkust door Kedu naar het noorden,
boog vervolgens naar het oosten af, liep ten noorden van Magelang, boog ten oosten van Semarang
naar het noorden af en bereikte iets ten noordoosten van de stad de Javazee. Tijdens de Tweede
Politiële Actie van december 1948 werd het resterende, oostelijke deel van Midden-Java (Magelang,
Rembang, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Blitar) op de republikeinen veroverd.127) Beide Politiële
Acties ontlokten kritiek in zendingskringen in Midden-Java. Verschillende Gereformeerde zendings-
arbeiders spraken zich in woord en geschrift uit ten gunste van erkenning van de Republiek Indonesië
en snelle souvereiniteitsoverdracht.128)

geboren 1914 te Solo; 1938 studie theol. VU; 1945 kandidaat; 26/9/1945 zendingsexamen voor de classis Utrecht;
18/10/1945 bevestigd als predikant in de Noorderkerk te Rotterdam door dr J.H. Bavinck; 1946 benoemd tot docent
aan de Theol. Opleidingsschool te Yogyakarta (bleef verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Rotterdam); mei
1948 doctoraalexamen theologie VU; 1952 beroepen door Javaanse Kerk te Yogyakarta als predikant (in alg. dienst
der Javaanse Kerken); 1954 docent aan de Theol. Hogeschool te Jakarta; 1957 dr theol. VU; 1958-1977 hoogleraar
aan de Theol. Hogeschool te Jakarta; 1991 overleden. Gehuwd met A.M. Aten. Zendingsblad, jrg. 45, nr. 5 (mei
1947) 8-9; Ibidem, jrg. 55, nr. 7 (juli 1957) 101-102; GK Rotterdam, “Verslag van den Zendingsarbeid in de
Residentie Banjoemas van 1 April 1940-31 Maart 1946”, AGKR 2, Rapporten en Verslagen, 1915-1970.

123 “Notulen Vergadering Commissie van Vooropleiding 30 maart 1944”, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.
124 Zie document 79. 
125 Art. 39 en Bijlage XII, Acta Synode GKD 1948.
126 De opgegeven redenen waren, behalve historische en volkenrechtelijke, dat de onder voorzitterschap van B.

Probowinoto staande commissie die het voorstel tot erkenning van de Republiek had ingediend, de rol van de
Japanners bij de vormgeving van het Indonesische nationalisme en het uitroepen van de onafhankelijkheid over
het hoofd had gezien en dat de exegese die van de aangevoerde bijbelpassages, waaronder Romeinen 13, was
gegeven, niet bevredigde. Art. 21, 23 en Bijlage I, Acta Synode GKD 1947.

127 Simatupang, Laporan dari Banaran, hfdst. i-iv. Van Eijk, “Overzicht over de verkregen contacten met de kerken
op het terrein der Salatiga-zending, jan. 1949, AGKM 7, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1949.

128 Zie bijvoorbeeld H. van den Brink, Een Eisch van Recht. 1e dr. Amsterdam: Kirchner, 1946; 2de dr. Amsterdam:
Kirchner, 1946. J. Verkuyl, De achtergrond van het Indonesische vraagstuk. Den Haag, 1946. Zie ook document
76. Voor een overzicht van de Gereformeerde houding tegenover het Indonesische nationalisme, zie Scharffenorth,
Stellungnahmen; Tan, The attitude of Dutch Protestant missions.
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Nadat in 1946 en 1947 door onder meer Verkuyl weer contacten met Javaanse Kerken in republikeins
gebied als ook met de synode der Javaanse Kerken in Purwokerto gelegd waren129), kwam van 19-24
mei 1947 in Jakarta de Kwitang-conferentie bijeen.130) Op deze bijeenkomst trachtte een aantal
vertegenwoordigers van Indonesische en Nederlandse kerken en zendingsorganen een gemeenschap-
pelijke basis te vinden waarop in de toekomst gezamenlijk het zendingswerk in Java zou kunnen
worden aangevat. De Indonesische kerken traden op in het verband van de (voorlopige) Indonesische
Raad van Kerken (DPG). De resultaten van dit overleg131), waaraan naast Gereformeerde gespreks-
partners (GKN en GKJ) ook vertegenwoordigers van de Oostjavaanse Kerk (GKJW), de Noordja-
vaanse Kerk (GKJTU), de Protestantse Kerk in Westelijk Indonesië (GPIB), de Sundanese Kerk van
West-Java (GKP), verschillende Chinese Kerken (GKI), de Doopsgezinde Muria-Kerk van noordelijk
Midden-Java (GKJSM), de Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties (VNZ, Oegstgeest), en
enkele christelijke maatschappelijke organisaties deelnamen, sloten aan, niet alleen bij de aspiraties
der Indonesische kerken, maar ook bij wat gaande was op het forum der internationale missionaire
en oecumenische betrekkingen. Kwitang formuleerde hetzelfde beginsel voor toekomstige samenwer-
king in de zendingsarbeid, dat twee maanden later (juli 1947) door een IMC-conferentie te Whitby
(Ontario, Canada) werd aangenomen, namelijk dat van “partners in obedience”.132) Dit beginsel hield
in dat indien op een voormalige zendingsveld een inheemse kerk gevestigd was, het deze kerk was
die in eerste instantie verantwoordelijk was voor het zendingswerk in de eigen omgeving. (Het
betekende omgekeerd ook dat de zendingsarbeid van de meeste Javaanse Kerken zich niet verder zou
uitstrekken dan het gebied in hun onmiddellijke omgeving (classis) in Midden-Java.) De synode van
Eindhoven (1948) legde een iets ander accent en sprak uit de Javaanse en Nederlandse Gereformeerde
Kerken beide gelijkelijk hun volle zendingsverantwoordelijkheid voor het zendingswerk behielden,
doch dat de Nederlandse de hunne uitoefenden “in en door de Javaanse kerken”. De verantwoorde-
lijkheid voor de zending werd gedeeld, terwijl de krachten werden gebundeld, zo luidde de formu-
le.133)
De synode van 1949, die een nieuwe zendingsorde vaststelde, besloot dat de door de Javaanse Kerken
te entameren zendingsarbeid beperkt was tot wat voorheen de hoofddienst werd genoemd; het
christelijk volksonderwijs, de medische zending en het lectuurwerk, de traditionele “hulpdiensten”,
behoorden voortaan in beginsel niet tot de directe taak der Kerken. Daarvoor dienden aparte,
particuliere christelijke organisaties in het leven te worden geroepen. De hernieuwde samenwerking
tussen de Javaanse en Nederlandse Gereformeerde Kerken werd in januari 1950 definitief geregeld.
Op basis van het toen bereikte raamakkoord, het Akkoord van Semarang (ook “Kwitang II”)
genaamd134), werden door Nederlandse en Javaanse Kerken en classes afzonderlijke overeenkomsten
(“regionale akkoorden”) aangegaan, waarin de verdeling der taken en verantwoordelijkheden in de
zendingsarbeid nader geregeld werd.135)

129 Verkuyl, Gedenken, 151-156; zie Art. 29, sub g., Acta Synode GKD 1947.
130 Verkuyl, Gedenken, 156-158.
131 Zie documenten 82 en 84.
132 Van Randwijck, Medewerkers in gehoorzaamheid, 21, Van Randwijck was aanwezig op de conferentie; zie over

Whitby ook Van ’t Hof, Op zoek naar het geheim van de zending, 131-154.
133 Rapport ... 1946, 17. 
134 De tekst van de Overeenkomst van Semarang is afgedrukt als Art. 115, Acta Synode GKN 1950.
135 Zie document 102.
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De fusie GKJ-GKJTU en de verdeling van de zendingsvelden

Tevens moest bij de nieuwe opzet van het zendingswerk in Midden-Java rekening worden gehouden
met de fusie van de Javaanse Kerken in noordelijk en zuidelijk Midden-Java (de Gereja Kristen Jawa
Tengah Utara, GKJTU, en de GKJ) tot de Christelijke Kerken van Midden-Java (Gereja-Gereja
Kristen Jawa Tengah, GKJT)136), die in juli 1949 plaatsvond.137)
Formeel betekende deze fusie het einde van de GKJTU en de GKJ als aparte, zelfstandige ker-
ken(groepen).138) De situatie was echter verwarrend. Want tegelijkertijd met de voorbereidingen voor
deze fusie werd door de GKJTU bij de regering in Jakarta het verzoek ingediend om als zelfstandige
kerk te worden erkend, welk verzoek in december 1949 werd gehonoreerd.139) Bovendien bleek op
de synode van de GKJTU van 19 en 20 april 1949 te Semarang, waar het besluit tot samengaan werd
genomen, dat er overwegende bezwaren bestonden tegen een eventueel opgaan van de GKJTU in de
(veel grotere) GKJ en een grote minderheid toonde zich voorstander van samenvoeging van beide
kerken in die zin dat beide synodes apart zouden blijven bestaan, waarnaast dan één generale synode
gevormd zou moeten worden. Deze stroming vond toen nog geen gehoor, maar als vervolg hierop

136 Formeel voerden de Javaanse Kerken in Zuidelijk M.-Java het achtervoegsel Selatan (Kidul/Kidoel, of Sisih Kidul,
i.e. Zuid, Zuidelijk (zie boven voetnoot 1), al werd het in de praktijk maar weinig gebruikt. In 1949 werd het
vanwege de fusie met de noordelijke GKJTU geschrapt en heetten de Kerken voortaan Gereja-Gereja Kristen Jawa
Tengah (GKJT). Omdat ook buiten M.-Java Javaanse Kerken bestonden die zich bij een classis in M.-Java
aangesloten of dat wensten te doen (zoals de Javaanse Kerk van Bandung die zich in 1960 bij de classis Banyumas-
Zuid voegde, en die van Jakarta, die zich bij classis Tegal aansloot), verdween in 1958 het achtervoegsel Tengah
(Midden) en heetten de Kerken voortaan Gereja-Gereja Kristen Jawa (Christelijke Javaanse Kerken; Jav.:
Pasamuan-Pasamuan Kristen Jawi ing Tanah Jawi, Christelijke Javaanse Kerken in Java); in 1964 werd met het
oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid de meervoudsvorm Gereja-Gereja Kristen Jawa vervangen door
het enkelvoud Gereja Kristen Jawa (Jav.: Pasamuan Kristen Jawi ing Tanah Jawi, Christelijke Javaanse Kerk in
Java) met een in die zin aangepaste kerkorde (pranatan pasamuan), zie Art. 52, Akta Sinode GKD 1964. In de
dagelijkse praktijk bleef de meervoudsvorm echter in gebruik, zie bijv. Art. 1.3, Tata Gereja GKJ 1984. De
doorgaans gebruikte afkorting was, zowel voor als na deze naamsveranderingen, GKJ (zonder TS), wat in deze
Inleiding is aangehouden. De gevraagde rechtspersoonlijkheid werd verleend per 24/4/1966, zie Dep. Agama,
“Keputusan Menteri Agama No. 19 Th. 1966”, 24/4/1966, AS B 1/1/48. De GKJ telde op dat moment 171
gemeenten. De Javaanse Kerken in O.-Sumatra, die inmiddels zelfstandig waren, zijn daarbij niet meegeteld, die
in Z.-Sumatra wel.

137 De synodevergadering van 1949 was niet voltallig, drie van de zes zuidelijke classes waren niet vertegenwoordigd,
t.w. Yogyakarta, Kebumen en Banyumas, terwijl ook van Sumatra geen vertegenwoordigers aanwezig waren. Zie
Acta Sinode GKJTU, 19-20 april 1949, AGZD 295; Art. 6, Akta Sinode GKD 1949. De nummering der synodes
begon met ingang van de synode van 1949 opnieuw. Vgl. boven, voetnoot 53; zie ook document 35 in Sumber-
sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.

138 De kerkvergadering, de Parepatan Agung (zie boven, voetnoot 30), werd begin oktober 1941 opgeheven en
vervangen door een synodebestuur, dat permanent met de leiding van de kerk belast was. Men was hiertoe
overgegaan omdat in mei 1940 de in noordelijk M.-Java werkzame Duitse zendelingen geïnterneerd waren. Tevens
was bij die gelegenheid een systeem van classes in het leven geroepen. In 1944 werd dit synodebestuur vervangen
door een Rat Patunggilan Kristen, waarbij verder aan het systeem van classes en gemeenten niets veranderde. In
1946 verdween het hoogste bestuur van de GKJTU van het toneel, waarna de classes enige tijd op zichzelf stonden.
Van Randwijck, Verslag van het Zendingsconsulaat over de jaren 1940, 1941, 1942 (tot 8 maart), 77-87. Van Eijk,
“Overzicht”, januari 1949, AGKM 7, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1949; Het Eeuwig Evangelie,
jrg. 62, nr. 3-4 (maart-april, 1953) 12.

139 Zie “Uittreksel uit het Register der Besluiten van de hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia,
Uitgegeven, de 24ste December 1949”, AS A 1/8/1/124.
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werd op een vergadering, die van 26-27 mei 1953 te Salatiga werd gehouden, door afgevaardigden
van gemeenten en groepen christenen in dertien plaatsen op noordelijk Midden-Java, waaronder
Salatiga, Salib Putih, Kaliceret en Bojonegoro, de synode van de Christelijke Kerk van Noordelijk
Midden-Java (Parepatan Agung) nieuw leven ingeblazen. In september 1956 maakte de Parepatan
Agung zich los uit de GKJ.140)
Omdat niet alle voormalige GKJTU-gemeenten deze stap (onmiddellijk) volgden, hield het sameng-
aan van de GKJTU en de zuidelijke GKJ voor de Gereformeerde zending de overname in van een
groot deel van het voormalige terrein van de Salatiga-zending. Dat strekte zich uit van Tegal in het
noordwesten van Midden-Java tot Bojonegoro en Blora in het noordoosten, op de grens met Oost-
Java. Met het oog op de wens van de Salatiga-zending en de Neukirchener Mission hun werk op
noordelijk Midden-Java te hervatten, verklaarden de Javaanse Kerken voortaan in de zending, met
name de hoofddienst, alleen nog te willen samenwerken met kerken van overeenkomstige belijdenis
en kerkenordening, niet met niet-kerkgebonden particuliere zendingsgenootschappen.141)
Het resultaat van alle onderhandelingen tussen Nederland en Midden-Java was dat de zendingsarbeid
in de noordoostelijke classis Blora-Bojonegoro aan de kerken van Blora-stad en Middelburg werd
toegewezen, gesteund door de overige kerken in beider ressorten: voor Middelburg waren dat de
Kerken van Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, de “Zuiderzending”142). Twee andere delen van het
Salatiga-terrein, Semarang-Pekalongan (zendende kerk Semarang) en Purwodadi-Grobogan (zenden-
de kerk Purwodadi-stad), gingen naar respectievelijk de Gereformeerde Kerken in de provincies
Utrecht en Gelderland. De samenwerking tussen beide provincies, die voor de oorlog gezamenlijk
het zendingswerk in Purworejo hadden gefinancierd en geleid, werd hiertoe per 1 januari 1951
beëindigd.
Wat het overige van Midden-Java aanging, de classis Banyumas werd in maart 1950 opgesplitst in
twee nieuwe classes, Banyumas-Noord en -Zuid; de zendende Javaanse kerken waren respectievelijk

140 Zie brief Kartosoegondo aan Synode GKJ, in Bijlage I, Akta Sinode GKD 1953. In de volgende jaren sloten andere
gemeenten zich, geheel of gedeeltelijk, met een aantal voorgangers aan, zoals die in Pulosari (Tegal), Kedungjati,
Wonorejo, Blora, Kendal, Pemalang (Tegal), Tugu, Wolo, Semarang en andere plaatsen. Er waren gemeenten die
niet scheurden doch jarenlang vacant bleven, zoals in Purwodadi-stad, waar beide partijen het niet eens konden
worden over de te beroepen predikant. Zie Roosjen a. GK Arnhem, 6/11/1954, AGKA 2, Stukken betr. het
zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955. Het bestuur van de nieuwe Parepatan Agung bestond uit ds S. Kartosoe-
gondo (Salatiga), voorz.; I. Darmosoetjipto, secr.; ds R. Soetjipto (Bojonegoro), ds Kyai S. Surjohatmodjo en R.
Ratmodjo (Blora), Bakker a. GKK Arnhem, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, [eind aug. 1953], AGKA 2, Stukken
betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953; zie ook de werkverslagen van Roosjen, in AGKA 2, Stukken betr.
het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953, 1954-1955, 1956-1958, 1959-1960; zie ook document 201.

141 CvdW, “Jaarverslag 1949”, 8/2/1950; Bakker, “Verdeling van het terrein”, 16/2/1950, beide in AGKU 6,
Ingekomen stukken 1950. Zie Art. 27 van de (derde) Javaanse Zendingsorde (document 93) en de documenten 94
en 105. Van hun kant weigerden sommige Javaanse Kerken op het voormalige terrein van de Salatiga-zending met
Nederlandse zendingsarbeiders samen te werken. Dat overkwam bijvoorbeeld L. Goemaat te Semarang, die enkele
jaren geheel buiten de kerkeraad om gewerkt heeft en hierom in 1951 werd overgeplaatst, Van der Linden a. GK
Heeg, 10/7/1951, AGKF-N 11, Ingekomen stukken, juni 1951-sept. 1951.

142 De Zuiderzending omvatte in 1958 de 93 Gereformeerde Kerken in Zeeland, N.-Brabant en Limburg. Deze telden
op dat moment 53.838 doop- en belijdende leden en waren verdeeld over negen classes. Elke classis had één
zendingsdeputaat. Deze negen deputaten vormden een college, dat gezamenlijk met het zendingscomité van de GK
te Middelburg het zendingswerk bestierde. Zie ook GK Middelburg a. Wirjosoetedjo, 2/7/1958, AGKM 18,
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958.
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die van Purwokerto143) en Adipala144). Banyumas-Noord werd met Tegal, gelegen in het westen van
het voormalige Salatiga-terrein, samengevoegd tot één nieuw zendingsterrein, dat wat Nederland
betrof verzorgd werd door de Gereformeerde Kerk te Rotterdam. Deze kerk gaf ook steun aan de GKI
van Semarang voor de Chinezenzending op geheel Midden-Java.145)
Het zendingswerk in de classis Purworejo en in de nieuwe classis Banyumas-Zuid werd gevoegd bij
dat in de classis Kebumen, waarvoor in Nederland Heeg werd aangewezen. In 1955 werd dit op
aandringen van de Gereformeerde Kerk in Leeuwarden opgesplitst waarna de volgende herverdeling
tot stand kwam: Friesland-Zuid werkte in Banyumas-Zuid; Friesland-Noord in Kebumen en Purwore-
jo. Heeg trok zich wegens bezwaren hiertegen als zendende kerk terug en werd vervangen door
Sneek, terwijl als zendende kerk van Friesland-Noord de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden
optrad.146) 
De zending in Wonosobo werd in 1950 ook aan Heeg toegewezen, doch dit werd als te zwaar
beoordeeld. Samen met Magelang vormde Wonosobo de classis Kedu en die classis werd, met de
classis Yogyakarta, tot één zendingsveld samengevoegd en aan de Gereformeerde Kerk in Amsterdam
toegewezen. Later werd hier het voor de oorlog nog nauwelijks bewerkte bergregentschap Banjarne-
gara aan toegevoegd.147) De zending in het uitgestrekte gewest Surakarta werd de verantwoordelijk-
heid van Solo (de Margoyudan-kerk) en Delft. Solo en vooral Yogyakarta hebben evenwel, ondanks
de regionale akkoorden, de nodige afstand bewaard tot de Nederlandse zending.148)

De regionale akkoorden en de zending der Javaanse Kerken

In de twee decennia na 1950 bleek de Nederlands-Javaanse samenwerking zich anders te ontwikkelen
dan aanvankelijk verwacht werd. De regionale akkoorden regelden weliswaar de samenwerking
tussen de kerken van Midden-Java en Nederland, doch ze deden dat alleen in de formele zin, over de
praktijk zwegen ze. In Nederland werd aanvankelijk aangenomen dat de Javaanse Kerken ten behoeve
van de zendingsarbeid een gelijksoortige organisatie in het leven zouden roepen als die, welke in
Nederland bestond: per classis of ressort één zendende kerk, die in eerste instantie voor alle zendings-

143 De “Overeenkomst tussen de Javaanse Kerk te Purwokerto en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam inzake de
Zendingsarbeid in Banjumas”, in het Javaans: “Perdjandjian ing antawisipun Pasamuan Keristen Djawi ing
Purwokerto kalijan Pasamuan Gereformeerd ing Rotterdam bab pakarjan Pakabaran Indjil wilajah Classis
Banjumas Ler” was gedateerd Purwokerto, 22/6/1950 en Rotterdam, 19/7/1950, AGKR 2, Acten van Samenwer-
king, 1906-1972.

144 Voor Adipala, zie Rullmann, “Memorandum”, sept. 1950, AGKR 5, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1948-1950.
145 Zie “Accoord van samenwerking voor de zendingsarbeid onder de Chinezen op Midden Java”, s.a., AGKF-N, 18,

Reglementen en overeenkomsten, 1951-1956.
146 Art. 11, “Brede Notulen van de Provinciale Zendingssynode der Gereformeerde Kerken in Friesland gehouden te

Sneek op Woensdag 24 Mei 1950”; Art. 16, 17, “Brede Notulen van de Provinciale Zendingssynode der Geref.
Kerken in Friesland gehouden te Leeuwarden op Woensdag 3 Juni 1953”; “Accoord van Samenwerking voor de
Zending op Midden-Java tussen de GK van Leeuwarden en de Classes van Friesland (Noord. G.) van de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland”, 11/5/1955, alle in AGKF-N 1, Notulen Provinciale Zendingssynode, 1950-1955.

147 Zie over Banjarnegara document 49.
148 GKJ Margoyudan a. GK Delft, 29/1/1950; “Overeenkomst GKDj Margojudan en GK Delft” [1950], AGKU 6,

Ingekomen stukken 1950.
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arbeid verantwoordelijk zou zijn en die ondersteund zou worden door een classicaal zendingsdepu-
taatschap.149) 
Hoewel dergelijke plannen in Midden-Java aanvankelijk wel bestaan hebben, was binnen de Javaanse
Kerken als geheel tevens een tendens waarneembaar van groeiende centralisatie van de dagelijkse
leiding, niet alleen van de “hulpdiensten” der zending maar ook van de “hoofddienst” en zelfs van
de gehele GKJ. Dit mondde begin jaren zestig uit in de vorming van een synodaal deputaatschap, de
deputat pelaksana of deputat eksekutip (deputaten uitvoering), welks mandaat in beginsel door elke
synode automatisch verlengd werd. Het verving enkele andere deputaatschappen van de synode en
werd belast met de dagelijkse leiding van de GKJ, en daarmee van een aanzienlijk deel van haar
zendingsarbeid, waaronder het onderhouden van de contacten met buitenlandse partners.150) Convoca-
tor en algemeen secretaris van dit deputaatschap was ds Basoeki Probowinoto.151)De vorming van dit
permanente deputaatschap was de bekroning van een bestuurlijke ontwikkeling van ruim een
decennium. In Midden-Java is een semi-gecentraliseerde zending van het type dat in diezelfde tijd
in Nederland bestond niet of nauwelijks tot ontwikkeling gekomen: per classis werd begin jaren
vijftig wel een zendende kerk aangewezen en lokale gemeenten hadden weliswaar het recht om eigen

149 Zie “Aantekeningen bij notulen”, 4/6/1946, AGZD 295.
150 Dit deputaatschap heette voluit Kedeputatan Pelaksana Keputusan² Sinode Gredja² Kristen Djawa. De synode

benoemde de leden. Het werd opgericht door de synode van Yogyakarta (juli 1962), zie Art. 19E sub III, Akta
Sinode GKD 1962. De aanleiding voor de oprichting was de grote hoeveelheid synodebesluiten, die uitgevoerd
dienden te worden en waarvoor een apart orgaan noodzakelijk werd geacht. Dit deputaatschap hield kantoor in het
Kantor Pusat van de GKJ te Salatiga. Het werd onderverdeeld in een (wisselend) aantal secties, die ieder een eigen
welomschreven taak kregen. In 1962 waren dat seksi umum (o.m. financiën, vertegenwoordiging, correspondentie,
archief), seksi kejemaatan (o.m. kadervorming, kerkorde, visitatie, predikantsopleiding, buitenlandse zendingsar-
beiders, instituering nieuwe gemeenten), seksi apostolaat A (zending en propaganda), seksi apostolaat B (o.m.
scholen, jeugdwerk, overheid), seksi diakonaat (o.m. weduwen- en wezenzorg, transmigratie, stedelijk proletariaat,
sociaal-economische kerkopbouw, ziekenhuizen); twee jaar later kwam daar de seksi perbendaharaan (financiën)
bij. Leden van deze secties waren, behalve zendings- en andere deputaten, vertegenwoordigers van met de GKJ
geassocieerde stichtingen, commissies en verenigingen. Voor het huishoudelijk reglement en de taakomschrijving,
zie Bijlage VI, Akta Sinode GKD 1962. Naast dit deputaatschap bleven andere synodale depuaatschappen en
commissies bestaan, doch in de regel minder in aantal dan voorheen. Na enkele jaren werd een dergelijk stelsel
ook in de classes geïntroduceerd. Zie bijv. “DPI klasis Semarang/pendeta utusan klasis Semarang, Laporan kepada
rapat klasis Semarang XXXI di pepantan Nalen, jemaat Salatiga, yang berlangsung 7-9 September 1965”,
Semarang, 6/9/1965, AS nf.proa1.19, opgenomen als document 94 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja
Kristen Jawa, 1896-1980.

151 Basoeki Probowinoto; geboren in 1917 te Tlogomulyo (Purwodadi-Grobogan); tot 1937 studie kweekschool te
Solo; tot 1940 studie Theol. Opleidingsschool te Yogyakarta; redacteur De Richtlijn; 1941-1943 vicaris te Jakarta;
1943 predikant te Jakarta; 1945 mede-oprichter Parkindo; 1946 voorzitter van de Dewan Permusyawaratan Gereja-
Gereja di Indonesia; mei 1947 co-voorzitter Kwitang-conferentie; febr. 1948 aanwezig op de Gereformeerde
synode te Eindhoven; daarnaast actief in nationale en internationale kerkelijke organen, zoals de DGI, de WARC
en de Wereldraad van Kerken; bestuurslid Oecumenisch Instituut te Bossey (Geneve); bestuurslid TPK (de
Javaanse lectuurdienst en uitgeverij van de GKJ in Jakarta/Yogyakarta ); 1949-1965 directeur Kerkelijk Bureau
(Kantor Pusat) in Salatiga; convocator en van 1965-1967 alg. secr. college van de deputaten uitvoering (coördinator
van het werk van alle synodale deputaatschappen en commissies); 1956-1968 voorz. van enkele landbouwcoöpera-
ties in M.-Java; legde in feb. 1968 na een conflict (tuchtkwestie) met zijn kerkeraad in Salatiga, dat uitliep op een
schorsing, al zijn kerkelijke functies neer, waarna hij werkzaam was bij het Indonesisch Bijbelgenootschap (LAI);
in de jaren tachtig actief binnen de charismatische beweging; hij overleed in 1989. Ontslagbrief: Probowinoto a.
Mod. Dep. Sin. GKD, 25/2/1968, AS B 3/1/374/1968; zie Verkuyl, “Ds. Basoeki Probowinoto 70 Jaar”; korte
biografie in: Kana, Ikrar, 257-263; Quarles van Ufford, “Probowinoto, an exemplary Indonesian Christian”.
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zendingsarbeiders te beroepen of aan te stellen, doch de classes en de synode bepaalden vorm, inhoud
en eventuele uitbreiding of inkrimping van hun werk, alsmede allerlei andere zaken, zoals de
begrotingen en de salarissen en andere voorzieningen der zendingsarbeiders;152) in 1954 hechtte de
synode haar goedkeuring aan de inmiddels gegroeide situatie dat de zendingsarbeid niet langer
formeel de taak van één (Javaanse) kerk was, die dan door andere gesteund werd, maar van de classis
als geheel. De classicale zendingsdeputaten vertegenwoordigden als college niet de plaatselijke
kerken, doch waren alleen aan de synode verantwoording schuldig. Één kerk in een classis werden
bepaalde taken ten opzichte van de missionaire predikant (beroeping, tucht) gelaten, die daardoor als
zendende kerk beschouwd kon worden.153) Dit betekende dat Javaanse zendingspredikanten,
evangelisten en missionaire zusters zoals voorheen weliswaar formeel in dienst waren van Javaanse
zendende kerken, doch voor hun arbeid in eerste instantie verantwoording schuldig waren aan de
classicale en synodale zendingsdeputaten en niet aan hun zendende kerken.154) Deze classicale
deputaten beheerden ook de zendingsbijdragen van zowel de Javaanse kerken in hun classis als de
partner-zendende kerk of partner-instantie in Nederland.155) 
Het gevolg van deze gang van zaken was dat in de meeste classes in Midden-Java zending deputaten-
zending was, waarbij de penningmeester verantwoording schuldig was aan zowel de eigen classicale
zendingsdeputaten als de buitenlandse partners. Een neveneffect was dat de directe betrokkenheid
van de meeste gemeenteleden bij het zendingswerk in hun omgeving beperkt was. De oprichting in
1958 van het kadervormingsinstituut, de Lembaga Pendidikan Kader (LPK), in Yogyakarta was een
poging daar iets aan te doen.156)
De groeiende tendens tot centralisatie van de zending in de handen van het college van classicale
zendingsdeputaten vond evenwel niet overal en in dezelfde mate ingang. In de grootste classes,
Yogyakarta en Surakarta, bestonden wel classicale zendingsdeputaten, doch hun taak bleef beperkt

152 Art. 38d, Bijlagen IV, V, Akta Sinode GKD 1951.
153 Zie document 126.
154 Dat gold alleen voor Javaanse zendingsarbeiders, voor Nederlandse zendingspredikanten lag dat anders. Deze

laatsten waren volledig predikant van een Javaanse gemeente (zie voetnoot 336 bij document 102). In de praktijk
betekende dat, in het geval van bijvoorbeeld S. Roosjen, hij al voordat hij in 1954 formeel consulent van de
gemeente van de stad Purwodadi werd (479 zielen), voor elke preekbeurt in de Europese Gereformeerde Kerk te
Semarang schriftelijk toestemming van zijn (Javaanse) kerkeraad moest hebben, nadat door Semarang eerst
schriftelijk toestemming was gevraagd aan Purwodadi. Volgens Roosjen was dit gedrag verklaarbaar zowel vanuit
het overdreven formalisme van de kerkeraad, als vanuit het feit dat Javaanse kerkeraden in het algemeen hun
predikanten als werknemers beschouwden, zoals de regering haar ambtenaren. Roosjen a. GK Arnhem, 27/2/1952,
8/6/1952, 7/4/1953, 7/5/1953, AGKA 2, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953;
Wirjowasito, “Verslag”, 3/2/1956, AGKA 2, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1956-1958;
Kuiper a. ZD Delft, 28/10/1952, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1946-1954.

155 De Javaanse Kerken kenden drie typen zendingspredikanten: 1. het type van Soeparno, die in opdracht van de
Javaanse Kerk van Cilacap en met steun van andere Indonesische (niet alleen Javaanse) kerken op het gevangeni-
seiland Nusakambangan werkte; 2. het type van de classicale zendingspredikanten (de meeste); 3. het type van de
synodale zendingspredikanten, zoals J.S. Hardjowasito die van 1942 tot 1958, met standplaats Metro, onder
Javaanse transmigranten in Z.-Sumatra werkte. Over Hardjowasito, zie Hoogerwerf, De kerk in het land aan de
overkant, 116-119.

156 Dit instituut was bij zijn opgerichting alleen voor de GKJ bestemd. In 1963 echter werd de Middenjavaanse GKI
erbij betrokken. De naam werd toen veranderd van Lembaga Pendidikan Kader Gredja² Kristen Djawa in Lembaga
Pendidikan Kader Gredja² Kristen Djawa dan Gredja² Kristen Indonesia. Art. 87, Acta Synode GKD 1958; Art. 44,
Akta Sinode GKD 1964.
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tot het beheren van de Nederlandse en andere buitenlandse subsidies en financiële bijdragen. Met de
uitvoering van het zendingswerk hadden ze niet rechtstreeks te maken, daar iedere gemeente daarin
vrijwel autonoom was en haar eigen zendingswerk had. De Margoyudan-kerk in Solo, die als
zendende kerk voor het gewest was aangewezen, had hiervoor zelfs een aparte “zendingskerkeraad”,
die bij tijd en wijle geheel buiten de classicale zendingsdeputaten om werkte. Naast de Nederlandse
zendingspredikant G.D. Kuiper (1951-1956) trad als Javaanse zendingspredikant op de gemeentepre-
dikant R.M. Soegimo Poerwowidagdo van Solo-Margoyudan. De aanwijzing van Solo-Margoyudan
als zendende kerk kwam overigens niet in mindering op de eigen zendingsverantwoordelijkheid van
alle plaatselijke Javaanse Kerken in dit gewest. Het gewest Yogyakarta had in het geheel geen
zendingspredikant, noch een Javaanse, noch een Nederlandse. Daar was de zendingsarbeid geheel
de taak der acht gemeentepredikanten en 21 evangelisten (1950), waarbij voor de Gondokusuman-
kerk enkele hulpdiensten kwamen.157) De contacten met Nederland werden onderhouden door onder
meer D.C. Mulder, docent aan de Theologische Opleidingsschool in Yogyakarta. Het zendingswerk
in deze classes concentreerde zich overwegend in ziekenhuiswerk, de vieringen van christelijke
hoogtijdagen, en andere gelegenheden, waarvoor dan als gasten niet-christenen werden uitgenodigd;
de zendingstaak van Soegimo bestond hoofdzakelijk in het organiseren hiervan, in jeugd- en
studentenwerk en verder, zoals met alle (Nederlandse en Javaanse) zendingspredikanten in Midden-
Java het geval was, in het waarnemen in vacante gemeenten.158)

Theologisch onderwijs

Yogyakarta 

Evenals voor de oorlog, was na de oorlog de centrale opleiding voor evangelisten en predikanten van
de Javaanse en Chinese Kerken gevestigd in Yogyakarta.159) Hoewel het aantal Javaanse predikanten
tussen 1938 en 1949 groeide van 16 tot 39 – voornamelijk omdat veel evangelisten tot predikant
werden bevestigd –, bestond na de oorlog toch een groot tekort aan voorgangers. Veel gemeenten en
kringen moesten opnieuw worden opgebouwd, terwijl ook het herstel van de kerkelijke organisatie
als geheel veel krachten vergde. De opleiding van nieuwe voorgangers was daarom urgent. Het tekort

157 Voor de regeling in Yogyakarta, zie “Notula Rapat Majelis Gereja GKJ Gondokusuman dengan Deputat Pekabaran
Injil dan Deputat Gereja Miskin pada tanggal 29 Desember 1950”, 9/1/1951, AS nf:proa1.30; zie ook Kuiper a.
GK Delft, 28/10/1952, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1946-1954; zie document 136.

158 Poerwowidagdo a. ZD Delft, 20/11/1959, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1955-1959. In
de opstelling van de (in 1953 twaalf) Javaanse Kerken in de classis Yogyakarta, die inhield dat alle Kerken actief
zendende Kerken dienden te zijn en ieder voor zich zendingsarbeid dienden te ondernemen, leefde iets van de visie
van ds K. van Dijk voort, zie document 59; Kuiper a. ZD Delft, 31/12/1955, AGKD 9, Stukken betr. de Raad van
Samenwerking, 1955-1959. In: Pos, “Zending in Djokja”, vraagt de schrijver zich af of hier wat de GK te
Amsterdam betrof, wel uitvoering gegeven werd aan Art. 1 van het regionaal akkoord tussen Yogyakarta en
Amsterdam, waarin bepaald werd dat de zendingsarbeid in de classis gezamenlijk verricht werd (zie document
102). Pos zag evenwel geen bezwaar zolang de GK te Amsterdam maar via correspondentie aan het gesprek over
het beleid en de voortgang van het zendingswerk deel had.

159 Het eerste naoorlogse college van curatoren bestond uit ds I.N. Siswawasana, Magelang; ds J. Darmohatmodjo,
Yogyakarta; R. Sastrohardjono, Yogyakarta; ds Ho Tiang Lioe. Zie Poerbowijoga, “Keadaan Djema’at² diling-
koengan Synode Djawa-Tengah-Selatan dizaman Djepang Maart 1942 - Aug. 1945”, 14/8/1946, AS B 3/2/1946.
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aan voorgangers zou nog toenemen door de op handen zijnde fusie van de noordelijke GKJTU en de
zuidelijke GKJ in 1949. Bovendien werd de Theologische Opleidingsschool van de Salatiga-zending,
die voor de oorlog in Ungaran bestaan had, vooreerst niet heropend.160)De naoorlogse theologische
opleiding in Yogyakarta was niet zonder meer de voortzetting van de Theologische Opleidingsschool
van voorheen – al bleef deze naam wel in gebruik. Het betrof thans een eigen theologische opleiding
der Javaanse Kerken, die buiten de Nederlandse zending om opgezet werd en waarvan de leiding
derhalve niet langer in de handen van de Nederlandse zending lag maar in die van de Javaanse en
Chinese Kerken. Het plan tot oprichting van zo’n school kwam voor het eerst in januari 1942 ter
synode ter sprake. De oorlog verhinderde de uitvoering ervan en pas op 31 oktober 1946 opende deze
school zijn deuren met een driejarige cursus. Met de nieuwe naam: Sekolah Calon Pendeta (School
voor Kandidaat-Predikanten) werd aangegeven dat de kerken vooral behoefte hadden aan predikan-
ten, niet aan evangelisten. Het eerste jaar ging van start met negentien studenten, acht Javaanse en
elf Chinese. Voor zover ze hun studie beëindigden, waren ze, wat de GKJ betrof, in eerste instantie
bestemd voor kerken in het zuidoostelijke deel van Midden-Java.161)
Na de souvereiniteitsoverdracht eind 1949 werd de opleiding gereorganiseerd als een Sekolah
Theologia Menengah (Middelbare Theologische School). De cursusduur bedroeg aanvankelijk vier
jaar, doch deze werd na enkele jaren uitgebreid tot vijf en tenslotte tot zes jaar162). De afgestudeerden
keerden terug naar hun classis en werden daar als voorganger in kringen en gemeenten geplaatst. Na
verloop van tijd konden ze dan, na de nodige praktijkervaring te hebben opgedaan en gebleken
geschiktheid, middels een aanvullende studie in Yogyakarta en na een classicaal examen (meestal
afgenomen door docenten van de Theologische School) beroepbaarstelling als predikant verkrijgen.
Ook het getal der studenten in Yogyakarta van buiten de GKJ en de GKI, die in 1946 nog niet tot de
opleiding waren toegelaten, begon vanaf 1948 te groeien. Ze waren afkomstig uit alle delen van
Indonesië.163) 
Naast de predikantsopleiding hebben in de jaren 1951-1953 en 1954-1957 in Yogyakarta, op initiatief
van de (in 1950 hervatte) missionaire vergadering164), twee lagere, driejarige Javaanse cursussen

160 Wolterbeek, “Nadere toelichting op de statistiek der Javaanse Kerken over 1949”, 21/6/1950, AGKU 10,
Ingekomen stukken juni-dec. 1950. 

161 Art. 14, Pelapoeran lampahing Synode 1942; Art. 14, Acta Synode GKD 1946. I.N. Siswowasono (Siswawasana),
R. Sastroharjono, B. Probowinoto, “Pandangan Dewan Kurator tentang Sekolah Tjalon Pendeta”, Yogyakarta,
28-31/10/1946, document 27 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.

162 D.C. Mulder a. GZD, 4/9/1953, 14/6/1956, 5/12/1962, AM. In 1956 verdween het Nederlands uit het curriculum.
De eerste docent Engels in Yogyakarta werd in 1956 benoemd. Een niet onbelangrijk gevolg van de toenemende
Amerikaanse invloed op het curriculum was de groei van het gewicht van praktische vakken als “religious
education” en “rural mission”, die juist binnen de Amerikaanse kerken in hoog aanzien stonden. Hiervoor werd
zelfs een aparte docent aangetrokken, terwijl de eigen docent praktische theologie diende opgeleid te zijn in de
Filippijnen of de VS. Daarnaast werden de studie van enkele aankomende docenten (o.w. Goei Ping Djien en Oei
Siau Hian), de voor GKJ- en GKI-predikanten bestemde herhalingscursussen en, in de tweede helft van de jaren
vijftig, de bibliotheek en de herbouw en uitbreiding van de school te Yogyakarta grotendeels gefinancierd door
de Amerikaanse Nanking Board of Founders. Art. 43A, Akta Synode GKD 1956; zie D.C. Mulder a. GZD,
14/6/1956, 8/9/1956, 28/7/1960, 5/12/1962, AM.

163 In 1948 studeerden te Yogyakarta naast vijf studenten van zuidelijk M.-Java één uit Purwodadi (GKJTU, N.-Java),
twee Sundanese studenten (W.-Java) en tien studenten van de Middenjavaanse GKI. In 1950 waren er naast dertien
studenten van M.-Java vier studenten uit Tapanuli (N.-Sumatra), één Timorees, één student van de GKI en één van
een Pinksterkerk in Semarang, D.C. Mulder a. GZD, 26/10/1951, 3/4/1952, AM. 

164 RvS, “Rondschrijven”, 8/2/1951, AGKU 7, Ingekomen stukken 1951. 
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bestaan, die tezamen 50 (hulp)evangelisten en ander kerkelijk middenkader hebben afgeleverd. In het
kader van de uitvoering van de Nota-Probowinoto (1955), die een sterke reductie van het aantal
(gesalarieerde) evangelisten beoogde, werd deze cursus na 1957 niet herhaald. Daarmee kwam een
einde aan een halve eeuw Javaanstalig lager theologisch onderwijs in Yogyakarta.165)
De Theologische School te Yogyakarta trachtte voortdurend te reageren op de gebleken behoeften
van de Javaanse en Chinese Kerken (GKJ en GKI) door, indien nodig, voor het kerkelijke kader
speciale cursussen te houden en het onderwijsaanbod aan te passen.166) In dat verband werden, als
aanvulling op de vormings- en bijscholingscursussen die door de afzonderlijke classes gegeven
werden, conferenties, trainingen, seminars en andere bijeenkomsten voor ambtsdragers, jeugdleiders,
zondagsschoolonderwijzers, werksters in het vrouwenwerk en werkkrachten in de zending georgani-
seerd.167) 
In 1955 werd op voorstel van de lectuurdienst der Javaanse Kerken, de Taman Pustaka Pasamuan-
Pasamuan Kristen Jawi di Jawa-Tengah (TPK, Bibliotheek van de Javaanse Christelijke Kerken in
Midden-Java) en de Lembaga Alkitab Indonesia (LAI, Indonesisch Bijbelgenootschap) in Yogyakarta
eenmalig een tweejarige colportage-opleiding gehouden. De negen leerlingen deden hun praktijkerva-
ring op bij De Bruin, zendingspredikant in Banyumas, die de colportage in zijn classis had georgani-
seerd.168)
Onder de Nederlandse docenten aan de Sekolah Theologia Menengah bevonden zich D.C. Mulder,
Rullmann169) en Honig, terwijl zendingspredikanten als Vlijm te Semarang, D. Bakker te Magelang
en Kuiper uit Solo, allen in het kader van de herplaatsing van Nederlandse zendingsarbeiders die
vanaf medio jaren vijftig haar beslag kreeg, er ook lesgaven.170) Indonesische docenten waren onder
meer de predikanten R.P.S. Poerbowijoga die tevens de eerste rector was, Raden Soedarmo, Haroen
Hadiwijono, Goei Ping Djien en Oei Siauw Hian, welke laatste twee in 1961 aantraden.171)In 1957
werd de Middelbare Theologische School omgezet in een Theologische Academie, de Akademi
Theologia Duta Wacana.172) Hoewel men de toelatingseisen verzwaarde en op het niveau bracht van
die welke voor de Theologische Hogeschool (Sekolah Tinggi Theologia) in Jakarta golden, bleef er
toch een verschil tussen beide opleidingsinstituten bestaan: ging het in Jakarta om een wetenschappe-

165 Volgens D.C. Mulder a. GZD, 5/12/1962, AM, konden maar vijftien van de 50 afgestudeerden van deze lagere
opleiding door de GKJ met enig profijt ingezet worden, voor de overigen bleek de opleiding te gering en te licht
dan dat ze van enig nut waren.

166 D.C. Mulder a. GZD, 31/10/1955, AM; Van Vliet a. ZD ZH-Z, 5/11/1955, AGKR 5, Stukken betr. P. van Vliet,
1950-1970.

167 Roosjen a. GK Arnhem, 3/9/1953, 21/4/1954, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953,
1954-1955. Vanaf 1958 konden afgestudeerde predikanten, na een extra examen, de titel van Baccalaureus
Theologiae verwerven. Zie “Peraturan mengenai gelar B.Th. (Baccalaureus Theologiae) pada Akademi Theologia
Jogjakarta”, 17/7/1958, AS A 1/6/1/224/1958.

168 Hun opleiding omvatte handelskennis, handelspsychologie, handelsrekenen en boekhouden. In 1954 bestonden
ook plannen om in Yogyakarta een opleiding te openen voor christelijke boekhandelaren, doch daar is het niet van
gekomen, D.C. Mulder a. GZD, 19/4/1954, 31/10/1955, AM; De Bruin a. RvS, 23/8/1956, AGKR 6, Stukken betr.
Banyumas, 1950-1958; Roosjen a. GK Arnhem, 26/1/1954, 31/3/1954, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein
Purwodadi, 1954-1955.

169 Zendingsblad, jrg. 50, nr. 10 (okt. 1952) 152-154; D.C. Mulder a. GZD, 16/11/1952, AM.
170 D.C. Mulder a. GZD, 31/10/1955, AM.
171 D.C. Mulder a. GZD, 11/12/1950, 3/4/1952, AM; Art. 43A, Akta Synode GKD 1956.
172 Art. 43C, Akta Synode GKD 1956.
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lijke theologische opleiding, die bestemd was voor studenten uit geheel Indonesië, in Yogyakarta
wenste men een (overwegend) regionale beroepsopleiding te blijven, die eindonderwijs bood.173)
Vanaf 1960 werd de samenwerking gezocht met de opleidingsschool Balai Wiyata van de Oostja-
vaanse Kerk in Malang.174) Dit resulteerde in een fusie van beide scholen, die per 1 oktober 1962 een
feit was toen de Sekolah Tinggi Theologia Duta Wacana werd opgericht. De plaats van vestiging was
Yogyakarta. Behalve van de Gereformeerden werd ook steun verkregen van de Raad voor de Zending
der Nederlandse Hervormde Kerk, die in 1965 A. Sevenster als docent beschikbaar stelde.175)
Andere belangrijke buitenlandse partners van de GKJ waren inmiddels enkele Amerikaanse kerken
geworden. Een daarvan was The Christian Reformed Church, waarvan dr H. Beets de zendingsdirec-
tor was; een andere was The United Presbyterian Church in the U.S.A.176). Namens deze laatste kerk
was dr John Hayes als docent verbonden aan de Theologische School te Yogyakarta en de christelijke
Lerarenacademie (PTPG) te Salatiga (1955-1957).177) De komst van Hayes dankte de GKJ aan het

173 Zie document 123. Desalniettemin meldden zich in 1957, behalve GKJ- en GKI-studenten van M.-Java, voor de
nieuwe Akademie studenten aan afkomstig van Sumatra, Halmahera, Ambon, N.- en W.-Java. D.C. Mulder a.
GZD, 3/9/1957, AM.

174 De Balai Wiyata (“Hal der Lering”) werd in 1927 door het NZG in Malang (O.-Java) opgericht als opleidingsinsti-
tuut voor gemeentevoorgangers van de GKJW (toen nog in-oprichting). In 1946 werd de school heropend, Mardjo
Sir, “Opening van de Theologische School ’Balewijoto’”. In 1955 fuseerde deze school, die op het punt stond zijn
financiële steun van de Raad voor de Zending (Oegstgeest) te verliezen, met de Middelbare Theologische School
van de Muria-Kerk (Gereja Injili di Tanah Jawa, GITJ, de voormalige Gereja Kristen Jawa Sekitar Muria, GKJSM)
te Pati. Deze school was geopend op 1 februari 1950, docenten waren o.m. de Nederlanders J.P. Matthijssen
(gerepatr. 1958) en R.S. Kuitse. Verder sloten de GKI van M.- en O.-Java zich bij deze nieuwe combinatie aan;
de GKJ van M.-Java, die eveneens was uitgenodigd haar predikanten in Malang te laten opleiden, weigerde
aanvankelijk. Omdat in de jaren vijftig de GKI van W.-, M.- en O.-Java ook op ander terrein meer en meer
samenwerking zochten, zowel met elkaar (zie voetnoot 267 bij document 84) als met de Muria-Kerk en de GKJW,
o.m. door over en weer predikanten en evangelisten te beroepen en uit te wisselen, dreigde niet alleen de Akademi
Theologia in Yogyakarta, maar ook de GKJ zelf in een steeds groter isolement te geraken. Met de fusie van 1960
trachtte men dat op het gebied van het theologisch onderwijs tegen te gaan, Jensma, Doopsgezinde zending, 147-
148, D.C. Mulder a. GZD, 5/12/1962, AM; RvdZ, Jaarverslag over 1954, 10. De samenwerking tussen Malang
en Yogyakarta begon in juni 1960 met een plenaire vergadering van alle docenten van beide instellingen, gevolgd
door docentenruil; zo ging in sept. 1960 D.C. Mulder naar Malang en kwam Van Akkeren van Malang naar
Yogyakarta, en begin 1962 wisselden de docenten en rectores Poerbowijoga en Tasdik van resp. Yogyakarta van
Malang tijdelijk van plaats. Er vond ook kanselruil plaats. De GKJ-synode stemde op zijn vergadering van juli
1962 in met de vorming van de nieuwe STT. Formeel werkten vijf kerken hierin samen: de GKJ, GITJ, GKJW,
GKI-Jateng en GKI Jawa-Timur. D.C. Mulder a. GZD, 15/3/1960, 28/7/1960, 24/10/1960, AM; D.C. Mulder a.
J.C. Gilhuis, 1/8/1962, AM; Art. 10, Akta Sinode GKD 1962. 

175 D.C. Mulder a. GZD, 15/1/1961, AM. De docenten waren in de jaren zestig drs Han Bing Kong, drs Goei Ping
Djien, drs R. Dibjosoehardo (de latere studentenpredikant in Yogyakarta, zie document 212), ds R.P.S. Poerbowijo-
ga, ds Tasdik, dr Oei Siauw Hian, Tjoa Tjien Tauw, drs D. Bakker, dr A.C. Tomson, ds Peter Fast, V.H. Fletcher
Ph.D., en dr D.C. Mulder. D.C. Mulder a. GZD, 30/8/1962, 29/10/1962, AM; Art. 10, Akta Sinode GKD 1962; Art.
38, Akta Sinode GKD 1964; Art. 34, Akta Sinode GKD 1967.

176 De GKN maakten van hun contacten met deze en andere Amerikaanse kerken gebruik om elders, met name in
Afrika, nieuwe mogelijkheden en taken voor de zending te zoeken, nu de inzet van Nederlandse zendingsarbeiders
in Midden-Java begon terug te lopen. D.C. Mulder a. GZD, 9/11/1958, AM; Art. 16, Akta Synode GKD 1956; Art.
44, Acta Synode GKD 1958.

177 John D. Hayes was geboren in China in 1888. Na vele jaren daar zendeling te zijn geweest, werd hij begin jaren
vijftig door China's nieuwe communistische machthebbers het land uitgezet en vervolgens door Probowinoto
uitgenodigd naar M.-Java te komen. Hij doceerde Engels en Chinees. Hij kwam begin maart 1957 om het leven
bij een verkeersongeluk. Zie D.C. Mulder a. GZD, 21/1/1956, AM; J.C. van Vliet a. DCZ, 20/3/1957, AGKF-N
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feit dat zijn kerk zich geïnteresseerd toonde in de kerkelijke ontwikkelingen in Oost- en Midden-Java.
Ze was bereid bij te dragen, zowel in de vorm van financiële steun als door het beschikbaar stellen
van docenten, een studentenpredikant en andere krachten voor christelijke instellingen voor hoger
onderwijs, en door het bieden van de mogelijkheid aan Javaanse studenten van voortgezette studie
in Amerika. Ook was men bereid de vorming van een verenigde theologische opleiding van de GKJ
en de GKJW financieel te ondersteunen, al ging de voorkeur der Amerikanen uit naar de vestiging
van deze opleiding in Malang.178)

De overige theologische opleidingen

Om te voorzien in het grote tekort aan voorgangers, dat onmiddellijk na de oorlog zowel bij de
Javaanse als de Chinese Kerken aan de dag trad, werden op verschillende plaatsen in Midden-Java
korte noodcursussen georganiseerd. De belangrijkste was die in Purwokerto (Banyumas), waar de
classis een tweejarige cursus verzorgde, die in januari 1949 zijn deuren opende.179) Het aantal
leerlingen bedroeg zestien, waarvan zes van noordelijk Midden-Java afkomstig waren. Rullmann
kreeg de leiding van deze cursus en werd tevens belast met de bijscholing van een viertal Javaanse
zendingspredikanten voor Banyumas en Tegal, te weten Marmojoewono in Purbolinggo, Rameli in
Banyumas, Dwidjosoeprapto in Jeruklegi en Markam Kefas in Moga.180) Korte aanvullende, op de
praktijk gerichte her- en bijscholingscursussen voor evangelisten werden in de jaren vijftig ook op
andere plaatsen georganiseerd. Meestal werden daarbij Nederlandse zendingsarbeiders ingescha-
keld.181)In Nederland werd in 1950 een stichting in het leven geroepen, de SOCCI, die uitging van
het Zendingscentrum in Baarn en ten doel had de vorming en opleiding van Indonesische christenen
te bevorderen, die in hun eigen land een leidinggevende functie bekleedden op kerkelijk of maat-
schappelijk gebied.182)

De “comprehensive approach”

Binnen de hernieuwde samenwerking tussen de Javaanse en Nederlandse Gereformeerde Kerken was
na de oorlog een grote plaats ingeruimd voor de sociaal-economische opbouw van de Javaanse
Kerken, een beleid dat bekend stond als “comprehensive approach”. Dit richtte zich in eerste instantie

18, Stukken betr. de Chinezenzending, 1955-1961; D.C. Mulder, “Dr John D. Hayes”, Zendingsblad, jrg. 55, nr.
5 (mei 1957) 70-71.

178 D.C. Mulder a. GZD, 15/1/1961, AM.
179 Zie document 97; Rullmann, “Memorandum”, sept. 1950, AGKR 5, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1948-1950.
180 Van Eijk, “Overzicht”, jan. 1949, AGKM 7, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1949.
181 Van der Linden a. GK Utrecht, 14/4/1951; Idem, “Beschouwingen”, 29/6/1951, beide stukken in AGKU 3, Notulen

van de Zendingsdeputaten 1948-1957. Van Vliet a. ZD ZH-Z, 10/6/1952, AGKR 5, Stukken betr. P. van Vliet,
1950-1970; Roosjen a. GK Arnhem, 27/2/1952, 8/6/1952, 7/4/1953, 7/5/1953, AGKA 2, Stukken betr. het
zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.

182 “Stichtingsbrief van de S.O.C.C.I.”, 16/1/1950; “Schets van een cursus te geven aan leidinggevende Indonesiërs”,
[1950], beide stukken in AGKU 6, Ingekomen stukken 1950. In 1951 volgden negen Indonesiërs de cursus,
Richters, “Rondzendbrief nr. 38”, 3/1951, AGKU 7, Ingekomen stukken 1951.
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op het platteland, waar ruim tweederde van alle GKJ-gemeenten en -kringen te vinden waren. Hiertoe
hebben in Midden-Java enkele diensten en stichtingen bestaan, zoals de Sociaal-Economische Dienst
van de GKJ (Dinas Sosial Ekonomi GKJ), de onder toezicht van deze dienst staande Welvaartsstich-
ting Levensonderhoud (Yayasan Kemakmuran Rejeki) en de Christelijke Stichting tot Barmhartigheid
en Internaten (Yayasan Amal dan Asrama Kristen). De Sociaal-Economische Dienst exploiteerde
enkele scholen voor middelbaar economisch onderwijs (SMEP, SMEA) in Salatiga en organiseerde
cursussen ter verbetering van de landbouwmethoden; de Yayasan Amal heeft de uit het begin der
eeuw daterende Witte Kruis-Kolonie (Salib Putih) nabij Salatiga overgenomen. In het kader van dit
sociaal-economische opbouwwerk werden uiteenlopende projecten geëntameerd en ter ondersteuning
daarvan werden enkele Nederlandse deskundigen naar Midden-Java uitgezonden, onder wie twee
sociaal-economen, drs H. Baas en drs Chr.H. Steenwinkel.
Een grote moeilijkheid hierbij was de financiële zwakte van de Javaanse Kerken. Hierdoor kwamen
veel van deze projecten op langere termijn niet tot ontwikkeling en bleef financiële afhankelijkheid
jegens Nederland bestaan. Hoewel in Semarang (1950) nadrukkelijk was besloten de op de interne
opbouw der Javaanse Kerken gerichte “stimulerende zendingstaak” geheel voor rekening van de
Javaanse Kerken zelf te laten, met als doel “de eigen werkzaamheid van de Javaanse Kerken niet te
benadelen, doordat de Javaanse Kerken voor de financiering van het interne kerkewerk gingen
steunen op de Nederlandse Kerken”183), werd door vrijwel alle Javaanse Kerken onder “zendingsar-
beid” de financiering van hun eigen voortbestaan meebegrepen.184) Verschillende malen zijn pogingen
ondernomen om hieraan een eind te maken, zoals in 1955, toen Probowinoto voorstellen deed (vervat
in de Nota-Probowinoto), die beoogden de kerkelijke tering naar de nering te zetten. Deze situatie
van financiële afhankelijkheid heeft tot omstreeks 1970 bestaan. 

De Nederlandse zendingsarbeiders

De eerste naoorlogse generatie

De zendingsarbeiders die vanaf 1945 op het door de geallieerden en de federale regering in Jakarta
beheerste deel van Midden-Java werkzaam waren, hadden als taak het herstellen van de contacten
tussen de Midden-Java en Nederland en het assisteren bij de wederopbouw van een Javaanse
kerkelijke en medische infrastructuur. Tevens bereidden ze de komst van een nieuwe generatie
Nederlandse zendingsarbeiders voor.185)

183 Aldus op pag. 4 van Bakker, “Rapport van de samenspreking gehouden 9 januari 1950 te Semarang”, AGKU 6,
Ingekomen stukken 1950.

184 Meijerink a. Roosjen, 23/3/1954, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955. Zelfs in het
relatief welvarende Yogyakarta kwam in 1969 nog 85% van de zendingsbegroting (w.o. kerkbouw; in Solo was
dat zelfs 90%) en 75% van alle salarissen van de ambtsdragers voor rekening van de GK te Amsterdam; bij wijze
van uitzondering (de enige in M.-Java) werden de overige interne kosten voor 100% door Yogyakarta zelf
opgebracht, Soemitra a. RvS, 3/11/1969, AGKA 4, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1968-1969.

185 Rullmann, “Memorandum”, sept. 1950, AGKR 5, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1948-1950; zie ook Verkuyl,
“Kort verslag van een tocht door Midden-Java van 18-27 maart 1950”, (AGKU 6, Ingekomen stukken 1950)
waarin hij verslag deed van de eerste geheel Javaanse predikantenconferentie die ooit in Midden-Java gehouden
is (22-23/3/1950 te Magelang), waar 42 Javaanse predikanten aanwezig waren. Deze conferentie stond in het teken
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De tweede naoorlogse generatie

De nieuwe generatie zendingsarbeiders in de hoofddienst werd uitgezonden op basis van het Akkoord
van Semarang van januari 1950. Behalve J.M. Vlijm (1951-1958) en J.C. van Vliet (1951-1974), die
onder de Chinezen werkten, en L.W. Korvinus, sinds juni 1951 gemeentepredikant der Europese
Gereformeerde Kerk in Medan in Oost-Sumatra, die tevens missionair werk deed186), zond de
Gereformeerde Kerk van Rotterdam voor het zendingswerk in Banyumas-Noord en Tegal respectie-
velijk de zendingspredikanten A. de Bruin (1950-1956) en P. van Vliet (1951-1958), alsmede de
dames A. Hoeksema (1949-1953) en C. Takkenberg (1950-1962) voor het vrouwenwerk. De Friese
Gereformeerde Kerken (Heeg, sinds 1955 Sneek, aangevuld met Leeuwarden) zonden naar de classes
Purworejo, Banyumas-Zuid en Kebumen de zendingspredikanten A. Wind (1951-1959), A.G. Honig
(1951-1954), G.P. Nooteboom (1957-1972) en de missionaire zusters L. Goemaat (1951-1955) en
R.S. van Netten (1956-1959). Namens de Gereformeerde Kerk te Amsterdam kwam naar de classis
Kedu (Wonosobo en Magelang) zendingspredikant D. Bakker (1951-1958), die zich te Magelang
vestigde. Delft stelde voor Surakarta zendingspredikant G.D. Kuiper (1951-1956) en A. Hoeksema
(1953-1956) voor het vrouwenwerk beschikbaar. Naar Yogyakarta werd geen Nederlandse zendings-
predikant gezonden, alleen docenten aan de Theologische School.
Werd het zendingswerk in Tegal, liggend op het voormalige Salatiga-terrein, door Van Vliet vanuit
Banyumas-Noord verricht, voor de overige zendingsterreinen in noordelijk Midden-Java werden
Middelburg en Utrecht als zendende kerken aangewezen: Middelburg zond H. Schut naar de classis
Blora-Bojonegoro (1953-1957). Namens Utrecht kwamen naar Semarang-Pekalongan J. van der
Linden (1950-1958) en voor het vrouwenwerk de dames J.C. Schreuder (1948-1949) en L. Goemaat
(1948-1951) en na haar Soetartinem, die in 1954 arriveerde. Arnhem tenslotte, dat zijn van voor de
oorlog daterende samenwerking met Utrecht beëindigde, zond S. Roosjen naar Purwodadi (1952-
1956).187) K.L.F. le Grand werd, na gemeentepredikant op Sumatra geweest te zijn, door Arnhem
geheel beschikbaar gesteld voor zendingsdienst te Medan (1964-1979).
De missionaire zusters waren formeel in dienst van de Raad van Samenwerking.188) Dat was ook het
geval met enkele anderen, zoals J. Verkuyl, die in Jakarta als docent en tevens in de lectuurdienst
werkzaam was (1946-1963) en J. van der Waals, een onderwijskundige ten dienste van de gehele GKJ
(1949-1959).

van de zendingsroeping der kerk en sloot aan bij een reeks van zendingstoogdagen, die daaraan voorafgaand in
geheel Midden-Java gehouden waren. Tevens werden weer missionaire vergaderingen gehouden, thans van
gecombineerd Javaans-Nederlandse samenstelling. Voor de eerste vergaderingen, zie “Notulen miss. verg. te
Purwokerto 12-13 april, 1950”, 26/4/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950; “Notulen miss. verg. te Semarang
1 febr. 1951”, 6/2/1951, AGKU 7, Ingekomen stukken 1951.

186 Korvinus, “Rapport zendingsarbeid Medan”, 4/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950. Zie ook corr. in AGKF-
N 11, Ingekomen stukken, juni 1951-sept. 1951 en volgende jaren.

187 “Notulen van de Vergadering van Gecommitteerden etc.”, 11/12/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950.
188 De Bruin a. GK Heeg, 11/6/1951, AGKF-N 11, Ingekomen stukken, juni 1951-sept. 1951.



44 De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975

Hun werk

De zendingspredikanten, voorzover werkzaam in de hoofddienst, waren verbonden aan de zendende
Javaanse kerk in hun classis189) en werkten samen met hun Javaanse – en in het geval van Vlijm
Chinese – collega’s. Het ressort van Vlijm omvatte geheel Midden-Java, zij het dat kerken van de
GKI overwegend in de grotere plaatsen te vinden waren. Ze vertegenwoordigden de Raad van
Samenwerking en hun zendende kerk bij de Javaanse en Chinese Kerken. Hun werk bestond uit
preken en katechisatie geven, het begeleiden van geestelijke verzorgers in ziekenhuizen en gevang-
enissen en het instrueren van leiders van bijbelkringen, naaikransen en zondagsscholen.190) Soms, met
name in voormalige Salatiga-gemeenten en -kringen in het noorden, bleek het nodig een boekhouding
en ledenadministratie in te voeren. Ze beijverden zich verder voor het onderwijs, gaven les aan
cursussen voor evangelisten en helpers, die hier en daar werden gehouden, hielden bijbelkringen,
gaven godsdienstlessen in het lager en middelbaar onderwijs en bijscholing aan het onderwijzend
personeel van met de GKJ en GKI verwante schoolverenigingen.191) Ze introduceerden of hervatten
de maandelijkse conferenties voor guru injil en bemiddelden bij het zenden van kandidaat-leerkrach-
ten, -predikanten en -evangelisten naar theologische en pedagogische opleidingen.192) In de meeste
gevallen waren, net als voor de oorlog, de Indonesische en Nederlandse zendingspredikanten
automatisch consulent van de vacante gemeenten in hun ressort. Waar mogelijk werden lectuurdepôts
en kiosken geopend of werden bestaande voorzieningen uitgebreid, en werd een begin gemaakt met
colportage.193) Naar gelang de autoriteiten hun toestemming gaven of daar zelfs om verzochten,
werden onder militairen, in politiekazernes en in gevangenissen pastoraat, katechisatie en evangelisa-
tiewerk geïntroduceerd.194)

Lectuurdiensten

In twee naoorlogse christelijke lectuurdiensten in Indonesië hebben Gereformeerde zendingsarbeiders
een voorname rol gespeeld. De eerste – en naar omzet en bereik de grootste – was voortgekomen uit
de samenwerking van de Protestantse Kerk, het zendingsconsulaat en de (Europese) Gereformeerde
Kerken in Indonesië. Deze werkten aanvankelijk samen in de Nood Lectuur-Commissie, die uitging

189 Zie boven voetnoot 154, en voetnoot 336 bij document 102.
190 Roosjen a. GK Arnhem, 26/1/1954, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955.
191 Roosjen a. GK Arnhem, 26/6/1953, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.
192 Hoe die bijscholing van evangelisten verliep, beschreef Kuiper (1Solo) in 1952 als volgt: “Één houdt een preek.

Daarna leveren telkens 3 broeders een beknopt verslag over hun arbeidsterrein. Vervolgens vragen en antwoorden,
en tenslotte houdt een der beide miss. pred. [t.w. Kuiper en R.M.S. Poerwowidagdo] een korte causerie over
opgegeven onderwerpen, met bespreking. Het eerst-gekozen onderwerp was natuurlijk: het regionaal accoord”,
Kuiper a. ZD Delft, 28/10/1952, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1946-1954.

193 Verkuyl, “Kort verslag van een tocht door Midden-Java van 18-27 maart 1950”, (AGKU 6, Ingekomen stukken
1950) meldde het bestaan op dat moment van lectuurdepôts in Salatiga, Magelang, Solo, Yogyakarta en Kutoarjo.
In Banyumas werd begin jaren vijftig hiervoor een tot rijdende boekwinkel ingericht automobiel met aanhangwa-
gen ingezet. 

194 CvdW, “Rapport”, 10/11/1950; Kuiper a. GK Heeg, 11/10/1950, 21/10/1950, 4/11/1950, stukken in AGKU 10,
Ingekomen stukken juni-dec. 1950.
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van het in oktober 1945 opgerichte Contact Comité voor Kerk en Zending.195) Deze Nood Lectuur-
Commissie exploiteerde in Jakarta een uitgeverij, de Badan Penerbit Darurat dari Gereja dan Zending
(BPGZ, Nooduitgeverij van Kerk en Zending). Deze is in 1950 omgezet in de Badan Penerbit Kristen
Gunung Mulia (BPK) en als afdeling opgenomen binnen de eveneens in dat jaar opgerichte Indonesi-
sche Raad van Kerken (DGI).196) Richtte de BPK zich op geheel protestants-christelijk Indonesië, de
in 1952 opgerichte Taman Pustaka Pasamuan-Pasamuan Kristen Djawi di Djawa-Tengah (TPK,
Bibliotheek van de Javaanse Christelijke Kerken in Midden-Java) richtte zich speciaal op Midden-
Java. Deze TPK werd opgezet conform de voorstellen voor een bureau voor christelijke volkslectuur
uit 1939.197) De plaats van vestiging was Jakarta (Kwitang 22). In 1958 werd de TPK naar Yogyakarta
verplaatst. De stuwende krachten achter beide lectuurdiensten waren Verkuyl en De Bruin in Jakarta
en Probowinoto in Salatiga.

Vrouwenwerk

De werkzaamheden van missionaire zusters als Goemaat, Hoeksema, Soetartinem, Van Netten,
Takkenberg en hun Indonesische collega’s en opvolgsters bestonden in het geven van bijbel- en
gezinscursussen, naailessen en katechisaties en het leiden van zangverenigingen en koren. Ze werden
gesteund door vrouwenorganisaties op Java en in Nederland en werkten onder meisjes, vrouwen,
kinderen en bejaarden, alsmede onder de staf en de patiënten van ziekenhuizen en poliklinieken in
hun omgeving, waartoe een groeiend aantal instellingen behoorde, dat in de jaren vijftig en zestig
door de nieuwe Christelijke Ziekenhuisstichting werd geopend. Ze werkten verder op scholen, in
vrouwengevangenissen, weeshuizen en internaten; ze leidden huisdiensten, waren adviseur van
Javaanse en Chinese jeugd-, vrouwen- en schoolverenigingen en hielpen bij de bestrijding van
analfabetisme en de opvang en resocialisatie van daklozen en zwervers.198) Takkenberg in Banyumas
gaf medio jaren vijftig een blad uit, Priskilla geheten, dat bestemd was voor vrouwen van Javaanse
evangelisten en predikanten.199)
Teneinde de belangstelling in Nederland voor dit vrouwenwerk te coördineren en ter (financiële)
ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen in Midden-Java, zoals de vorming in 1953 van een
contactorgaan van vrouwelijke arbeiders in kerk en zending, de Badan Kontak Pekerja Wanita, en
de hieruit voortgekomen School voor Christelijke Maatschappelijk Werksters, de Sekolah Pekerja
Wanita Kristen (SPWK), in Magelang in de jaren 1955-1956, werd op initiatief van onder meer
Louise Goemaat in november 1955 het Comité Vrouwenthuisfront opgericht. Binnen enkele jaren
groeide dat uit tot het Landelijk Comité Vrouwenzendingsthuisfront (VZT, opgericht 24 februari
1960), waarin de regionale linnenkastcomité’s, brei- en naaikransen en knipcommissies, die reeds
tientallen jaren de zendingsziekenhuizen en het vrouwenwerk in Midden-Java van noodzakelijk

195 Hoekendijk, Zending in Indonesië, 10-11.
196 De toevoeging Gunung Mulia was een eerbewijs aan prof. dr mr Todung gelar Sutan Gunung Moelia (Mulia)

(1896-1966), een der oprichters en de eerste voorzitter van de DGI. Verkuyl, Gedenken, 221-224.
197 Rapport ... 1939, 72-80.
198 Hoeksema a. GK Delft, 18/4/1955, AGKD 13, Stukken betr. de Raad van Samenwerking, 1955, 1956-1957.
199 Takkenberg, “Eindverslag”, 11/3/1963, AGKR 6, Stukken betr. Banyumas, 1963-1964.



46 De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975

materiaal hadden voorzien, geïntegreerd werden.200) Door het VZT, dat bij gelegenheid samenwerkte
met de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen, werd het werk der Nederlandse en Javaanse
missionaire zusters in Midden-Java gesteund met een stijgend aantal zendingen ziekenhuisuitrusting,
kleding, voedsel, lectuur en andere hulppakketten.201) Voor de verzending kon een beroep gedaan
worden op het Zendingscentrum in Baarn, dat overigens zelf ook in de loop der jaren vele kisten met
hulpgoederen naar Indonesië (en elders) verzond.202) 

Het (gedeeltelijke) einde der regionale akkoorden

De meeste Nederlandse zendingsarbeiders van de “tweede generatie” hebben hun werk slechts
gedurende een betrekkelijk korte periode kunnen doen. De eersten vertrokken alweer na drie of vier
jaar en in 1960 of kort daarop was de meerderheid vetrokken. De meesten waren als gevolg van de
Nederlandse confrontatiepolitiek inzake de kwestie Nieuw-Guinea gedwongen te repatriëren; ze
werden vooreerst niet vervangen.203) Anderen ontvingen conform de voorstellen vervat in de Nota-
Probowinoto van februari 1955 een andere functie, waarin ze niet zozeer aan een enkel ressort of één
classis verbonden waren, als wel de gehele GKJ (en GKI) ten dienste stonden.204)
Nadat begin jaren vijftig al gebleken was, dat het Gereformeerde beginsel dat zending van plaatselijke
kerken diende uit te gaan en door plaatselijke kerken diende te worden gedragen en geleid, in
Midden-Java nauwelijks realiseerbaar was, werden omstreeks 1960 de regionale akkoorden vervang-
en door nieuwe, op centraal niveau te maken afspraken over de samenwerking tussen de GKN en de
GKJ. Het uitgangspunt hierbij was dat Midden-Java voortaan als één zendingsterrein te beschouwen
was en dat de opdeling in regio’s, waarvan de regionale akkoorden nog waren uitgegaan, niet langer
van kracht was. De plaatsing van zendingsarbeiders en hun taakomschrijving, alsmede de besteding
van subsidies uit Nederland, zouden voortaan geregeld dienen te worden op basis van de “Overeenk-
omst inzake het beleid van de samenwerking in de Evangelie-verkondiging tussen de Pasamuwan²

200 M.E. van Manen-Visser a. Comité Vrouwenthuisfront, [ca. dec. 1956] AGKA 5, Stukken betr. de Vereniging voor
de Medische Dienst Zending Gelderland (afdeling linnenkast), 1954-1962. De eerste presidente was D. Beumer-
van Stek; ze werd in 1964 opgevolgd door K. van der Meulen-van Donselaar; in 1966 trad M. Rutgers-Beets aan.
Zie Beumer-van Stek, “Negende Rondzendbrief”, mei 1964; Goemaat, “Notulen vergadering VZT”, 13/10/1966,
beide stukken in: AGKM 46, Stukken betr. het VZT, 1960-1962.

201 In 1964 bedroeg de totale waarde van de verscheepte goederen (naar M.-Java, Sumba, Z.-Celebes, O.- en
Z.-Sumatra, Nw-Guinea, Ruanda, W.-Pakistan, India, Algerije (waar P. van Vliet inmiddels werkte) en Brazilië)
bijna een half miljoen gulden, waarvan ƒ 379.000,- naar Indonesië ging, "Notulen Raad van Toezicht", 15/12/1960,
AGKH 5, Stencils 1959-1960; "Overzicht van VZT geschenkzendingen handwerkmateriaal, kleding e.d. verzonden
sinds 31 maart 1964", 31/10/1964, AGKM 46, Stukken betr. het VZT, 1960-1962. 

202 Richters, “Rondschrijven”, ?/1963, AGKM 46, Stukken betr. het VZT, 1960-1962; GK Arnhem a. VZT afd.
Gelderland, 4/3/1965, AGKA 5, Stukken betr. het VZT, 1961-1965.

203 Over de herbezetting van de door het vertrek van Hoeksema en hemzelf in Solo ontstane vacatures schreef G.D.
Kuiper aan Delft: “Mijn persoonlijk advies is echter: beschouwt U beide als definitief vervallen: de ressortszende-
ling is afgelopen, en dit impliceert tevens de ressorts-Miss. zuster”, Kuiper a. ZD Delft, 8/6/1958, AGKD 10,
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1960-1966.

204 Een viertal, Wind, Nooteboom, Takkenberg en Van Netten, werd in 1958 ter beschikking gesteld van het
kadervormingsinstituut, de Lembaga Pendidikan Kader (LPK), dat in dat jaar werd opgericht. Art. 87, sub 4, Acta
Synode GKD 1958.
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Djawi ing Djawa Tengah en De Gereformeerde Kerken in Nederland” van 1959205) en enkele
aanvullende regelingen. Aan Javaanse zijde moesten alle besluiten en verzoeken van gemeenten,
classes en deputaatschappen in dezen door de synode worden goedgekeurd. Dit betekende voor
Nederland de erkenning van het feit dat het initiatief en de zeggenschap in zendingsaangelegenheden
bij de Javaanse synode en haar organen lagen. Het beginsel dat de uitvoering van de zendingsarbeid
in Midden-Java in de eerste plaats de gedeelde verantwoordelijkheid was van twee partners, te weten
Javaanse en Nederlandse plaatselijke kerken, werd hiermee definitief verlaten. Wat niet veranderde
was de financiële afhankelijkheid van de Javaanse Kerken jegens de Gereformeerde zending.
Ondanks herhaalde afspraken om de bijdragen der Javaanse Kerken aan het eigen kerke- en zendings-
werk te verhogen en die van de Gereformeerde zending te verminderen, bleven de financiële banden
tussen de zendende kerken, de Raad van Samenwerking, de generale deputaten en andere organen
in Nederland enerzijds en de Javaanse Kerken anderzijds vooreerst intact.

De derde generatie

De mislukte staatsgreep van september en oktober 1965 had voor de GKJ een onstuimige toevloed
van nieuwe leden tot gevolg. De Javaanse Kerken groeiden tussen 1965 en 1972 van nog geen 60.000
leden naar ruim 130.000. Het aantal kringen en gemeenten steeg tot respectievelijk 724 en 189. Deze
aanwas van nieuwe leden, die in overgrote meerderheid niet via het christelijk onderwijs en jeugd-
werk gevormd waren, deed de behoefte aan nieuwe methoden van kadervorming, katechetisch
onderricht, jeugd-, vrouwen- en vakbondswerk en andere vormen van kerkelijk vormings- en
opbouwwerk sterk toenemen. Daarvoor werd een beroep gedaan op Nederland: Javaanse zendingspre-
dikanten, wier functie in deze jaren een herwaardering onderging en die meer classicale coördinatoren
van bestaand jeugd- en gemeentewerk dan zendingspioniers in de klassieke zin waren, vroegen om
Nederlandse collega’s naast zich. De Indonesische missionaire predikanten waren in Midden-Java:
I.N. Siswawasana (Kedu), S. Prawirohandoko (Purworejo), R. Hardjoprajitno (Kebumen), S.
Dwidjoasmoro (Banyumas-Noord), Soeparno (Banyumas-Zuid), R.S. Hadipranowo (Semarang) en
T. Wirjowasito (Purwodadi); op Sumatra werkten de predikanten Siswowidjo (Metro, Lampong),
Poedjosoewito (Tanjungkarang), Poernohadi Kawahjo (Medan) en Martopranoto (Pematang
Siantar).206) De snelle verbetering van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië, die intrad toen
eenmaal de Nieuw-Guinea-kwestie achter de rug was, maakte het mogelijk aan deze wensen tegemoet
te komen.207)
Afgezien een beperkt aantal Nederlandse zendingsarbeiders, dat gedurende de crisis in de
Nederlands-Indonesische betrekkingen in Midden-Java was gebleven, bood dit verzoek van de GKJ,
waar de GKI zich bij aansloot, de Gereformeerde zending opnieuw de gelegenheid tot uitzending van

205 Zie document 169. De Javaanse versie was getiteld “Naskah Kerjasama Bentuk Baru” en was gedateerd Solo, 11
maart 1958. Zie hiervoor S. Dwidjoasmoro a. Classis Banyumas-N., 15/7/1958, AS nf.proar1.7. 

206 Zie “Laporan rapat bersama antara Dep. Pelaksana/DPI. Klasis/Pengurus Badan² Kristen dlm wilajah Sinode
Geredja² Kristen Djawa”, 25-26/1/1966, AS A1 5/2/261/1966; A. Schweitzer, “Tweejaarlijks overzicht van de
zending van de Gereformeerde Kerken in Gelderland 1 mei 1967-30 april 1969”, AGKA 1, Acten van Samenwer-
king, etc., 1951-1970.

207 Zie De Zwart, Profiel.
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een aantal krachten. Hieronder waren de zendingsarts A. Hoogerwerf, die in de kraamkliniek Panti
Wilasa in Semarang werkte, en J.T. de Jong, internaatleidster aldaar, alsmede vijf kadervormingspre-
dikanten: Koetsier (en zijn vervanger Van de Ree) in Semarang, Reinders in de classes Blora-
Bojonegoro en Purwodadi, S. de Jong in Solo en Yogyakarta, Verbaan in Banyumas en Jakarta, en
De Zwart in Kebumen en Purworejo. Een zesde, E. Hoogerwerf, ging naar Tanjungkarang in Zuid-
Sumatra. Dethmers kwam als studentenpredikant naar Semarang en als adviseurs van verschillende
landbouwprojecten werden Hekstra en enkele anderen ter beschikking gesteld. In Semarang en nadien
in Jakarta stond Geel voor de GKI.
Ressortszendelingen, zoals hun voorgangers in de jaren vijftig dat waren geweest, waren de kadervor-
mingspredikanten niet. Ze waren specialisten met een specifieke taakomschrijving. Zowel de grenzen
van hun arbeidsveld als de problematiek waarop ze zich dienden te richten, werden door het kadervor-
mingsinstituut (LPK) in Yogyakarta en de beide synodes bepaald.208)

Centralisatie in Nederland 

De hernieuwde uitzending van zendingsarbeiders eind jaren zestig betekende niet de volledige
wedergeboorte van de directe betrokkenheid van Nederlandse zendende kerken bij hun oude of
eventueel nieuwe ressorten in Midden-Java, die vroeger bestaan had. Daarvoor was het proces van
centralisatie van beleid en besluitvorming binnen de zending te ver voortgeschreden. Hoewel de
vorming van de Raad van Samenwerking, waarin onder meer alle zendende kerken zitting hadden,
in beginsel geen afbreuk behoefde te doen aan de betrokkenheid der kerken bij het zendingswerk,
bleek de dagelijkse praktijk van de zending een steeds grotere mate van deskundigheid en specialisa-
tie te vragen. In 1958werd bovendien de Sumatra-Makassar-Commissie (Sumak-cie) gevormd, die
als taak had de zending in en om Makassar (Z.-Celebes) en in Sumatra over te nemen van de
Indonesische Gereformeerde Kerken, die als gevolg van de crisis tussen Indonesië en Nederland
werden opgeheven209). In 1960, op het hoogtepunt van de crisis in de betrekkingen tussen Nederland
en Indonesië, demonstreerde de vorming van de Paruba-commissie dat de missionaire belangstelling
al niet meer exclusief op Indonesië gevestigd was. Deze commissie had tot taak contacten te leggen
met kerken in West-Pakistan, Ruanda-Urundi, Brazilië en Argentinië, nieuw werk op te zetten en

208 D. Bakker, “Laporan LPK 1966”, 15/12/1966, AS A 6/4/5/449/1966; voor de taakomschrijving der nieuwe
kadervormingspredikanten, zie Bijlage A, document 7. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst GKJ-GKN in Art.
101, Akta Sinode GKD 1967. De Zwart werkte mee aan de totstandkoming van verschillende katechisatieboeken,
zoals voor de GKJ Buku Katekisasi Pegangan Murid en voor de GKI Tumbuh dalam Kristus. 

209 Zie de “Overeenkomst tussen de Zendende Kerken van de Gereformeerde Kerken in Nederland inzake de
samenwerking in het zendingswerk op Sumatra en te Makassar (Sumak-commissie)”, 11/6/1958; en de “Notulen
vergadering Sumatra- en Makassar-commissie, 6/6/1958, beide in: APISS II 11 1.4. Secretaris van de Sumak-cie
werd ds B. Richters (1910-1967). Zie over hem De Heerbaan, jrg. 20, nr. 4 (1967) 248-249. Omdat na enige tijd
de GKI-Jateng (M.-Java), de “erfgename” van de meeste (Europese) Gereformeerde Kerken op Java, het
zendingswerk op Z.-Celebes overnam, hield de Sumak-cie zich grotendeels met Sumatra bezig, zie Art. 67, Acta
Persidangan Clasis "Semarang" ke XXVI pada Tanggal 17-19 September 1962, 19/9/1962, AGKS nr. IV; Art. 48,
Acta Synode GKI-Jateng 1962 (Semarang), AGKS nr. IV; Liem Tjiauw Liep, “Laporan tentang pekerdjaan
pekabaran Indjil di Sulawesi Selatan”, 1/9/1962, AG III-e; WGP, “Notulen verg. 5-9/10/1962”, 17/10/1962, APISS
II AB 2.1.
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zendingsarbeiders uit te zenden.210) Behalve deze twee commissies bestonden er in deze jaren nog
ruim twee dozijn rondom het Zendingscentrum in Baarn gegroepeerde overleg- en adviesorganen en
commissies. Deze ontwikkeling mondde in 1972 tenslotte uit in de vorming van het Indonesië-orgaan
en de opheffing van het instituut van de Zendende Kerk. De zending der Gereformeerde Kerken in
Midden-Java werd ondergebracht in de Java-Sumatra-sectie van dit Indonesië-orgaan.211) 
Naast dit Indonesië-orgaan kwamen een Afrika-, Zuid-Amerika- en Pakistan-orgaan. Het werk van
deze vier regionale organen werd gecoördineerd in het centraal orgaan. Voorzover plaatselijke
Gereformeerde Kerken nog banden met een zendingsterrein in Indonesië onderhielden – dat gold
thans niet langer voor die te Leeuwarden, Sneek, Amsterdam, Rotterdam en Middelburg – liepen die
voortaan via hun deputaten in het betreffende regionale orgaan en in het centraal orgaan. De
financiering van het zendingswerk verliep eveneens geheel centraal, via de penningmeesters der
organen, waarbij de generale synode over de begrotingen en de omslag der lasten via centraal
vastgestelde quotatie-normen formeel het laatste woord had.212) 
De banden met Midden-Java werden vanaf 1970 minder intensief. Op de Kopeng-conferentie (juni
1969) kwamen de GKN en de GKJ een sterke reductie van de Nederlandse financiële steun aan de
GKJ overeen. Hoewel op dat moment pas 24 GKJ-gemeenten in staat waren geheel zelf hun voor-
ganger te bekostigen en de overige geheel of gedeeltelijk op (Nederlandse) steun aangewezen waren,
werd besloten dat de GKN in fasen, te beginnen in 1970, alle steun voor de personeelskosten van de
GKJ zou beëindigen, terwijl gelijktijdig de Javaanse Kerken hun eigen bijdragen zouden verhogen.213) 

Het christelijk onderwijs in Midden-Java

Het christelijk volksonderwijs

Na de oorlog werden aanvankelijk alle nog intact zijnde christelijke scholen, ongeacht hun oorspronk-
elijke status, door de regering overgenomen en voortgezet. Tevens beijverden christelijke schoolvere-
nigingen en -stichtingen zich om vroegere bezittingen terug te krijgen of nieuwe christelijke scholen
te stichten.214)
De synode van 1949 sprak uit dat christelijk volksonderwijs geen zaak van de kerken was, maar door
particuliere schoolverenigingen of -stichtingen moest worden georganiseerd. Toen in 1950 in geheel

210 Art. 371-374, 388-389, Acta Synode GKN 1959/1960.
211 “Nota Herstructurering van de Zending”, 1969; “Notulen verg. RvS, 30 en 31 jan. 1970”; “Notulen 100ste verg.

RvS, 29 mei 1970”, 5/6/1970, stukken in AGKU 15, Vergaderstukken 1970; “Mededelingen uit de verg. van de
moderamina van de Indonesië-zendingsorganen van 25 okt. 1971”, 8/11/1971, AGKU 16, Vergaderstukken 1971;
Generale Deputaten voor de Zending, Herstructurering van de zending.

212 Zie CvA GKK Gelderland, “Rondschrijven”, 17/11/1967, AGKA 3, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi,
1966-1967; Penn.m. Zuiderzending a. Part. Syn. GKK Zeeland, 19/3/1973, AGKM 43, Ingekomen en minuten van
uitgegane stukken, 1972-1973.

213 Verslag van de Kopeng-conferentie in: “Laporan kepada sidang sinode ke 13 tentang: perkembangan kerja-sama
GKD-GKN sejak Juni 1969 hingga kini”, gestencilde uitgave synodekantoor GKJ, gedat. Salatiga, 5/7/1973,
ongeïnv. AS; vgl. Zendingsblad, jrg. 68, nr. 7 (juli-aug. 1970) 168-170.

214 Rapport ... 1946, 4; Contact, nr. 171 (21/5/1950) 2-3; Van Eijk, “Overzicht”, jan. 1949, AGKM 7, Ingekomen en
minuten van uitgegane stukken, 1949; Probowinoto, nms Schoolraad M.-Java, a. Onderwijscommissie Zending
GKN, 5/5/1951, AGKM 8, Ingekomen en uitgegane stukken 1951-I.
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Midden-Java de meeste voormalige christelijke scholen door de overheid aan hun vroegere eigenaars
of de (nieuwe) rechthebbenden waren teruggegeven, werden ze derhalve geëxploiteerd door parti-
culiere christelijke schoolverenigingen. Formeel bleven de schoolgebouwen voor zover die voor de
oorlog Nederlands eigendom waren geweest dat na de oorlog ook nog, tot hun overdracht, waarin
door de regionale akkoorden was voorzien, was geregeld.215) 
De meeste christelijke schoolverenigingen sloten zich aan bij een centrale schoolraad, die conform
het besluit van Kwitang (1947)216) en op advies van de synode van de GKJ van 1949 was opgericht.
Deze droeg de naam van Perserikatan Perkumpulan Sekolah² Kristen Jawa Tengah (Bond van
Christelijke Schoolverenigingen van Midden-Java, PPSK), doch werd ook wel de Christelijke
Schoolraad genoemd.217) In 1951 omvatte de PPSK al 21 schoolverenigingen, zowel Javaanse als
Chinese, met enkele tienduizenden leerlingen. Die verenigingen bevonden zich in Solo, Klaten,
Yogyakarta, Wonosari, Purwokerto, Cilacap, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Pati, Salatiga,
Purwodadi, Blora, Bojonegoro, Wonosobo, alsmede twee in Semarang, twee in Kutoarjo en drie in
Magelang.218) De taak van deze (particuliere) bond, waarbinnen de door de Raad van Samenwerking
aan de GKJ ter beschikking gestelde J. van der Waals te werk werd gesteld, bestond in het adviseren
van en steun verlenen aan de aangesloten schoolverenigingen. Voor Van der Waals was er verder nog
de opdracht het missionaire aspect van het christelijk onderwijs te behartigen.219) De bond gaf ook
een tijdschrift uit, de Pewarta P.P.S.K. genaamd, bestemd voor schoolbesturen en onderwijzend
personeel.220)
Gedurende de jaren vijftig en zestig groeide in Indonesië de vraag naar onderwijs explosief. Die vraag
was vele malen groter dan het aantal plaatsen op staatsscholen en -universiteiten, zodat de particuliere
sector alle kans kreeg.221) Kregen christelijke schoolverenigingen, zowel Chinese als Javaanse, in
1950 onmiddellijk al 55 voormalige schoolgebouwen van de overheid terug, een jaar later exploiteer-
de men, verspreid over geheel Midden-Java, reeds 70 lagere scholen. Dit waren overwegend zes-
klassige scholen en sommige beschikten zelfs over een zevende klas (klas masyarakat), waarin door

215 Het heeft lang geduurd voordat die overdracht geregeld was. Krachtens de regionale akkoorden zouden de
schoolgebouwen aan de zendende kerken in M.-Java moeten worden overgedragen (zie art. 6 van document 102;
zie ook Bakker, “Rapport van de samenspreking gehouden 9 januari 1950 te Semarang”, AGKU 6, Ingekomen
stukken 1950), doch in M.-Java ging na enige tijd de voorkeur uit naar overdracht aan de betrokken schoolvereni-
gingen. Daar werd tenslotte mee ingestemd op voorwaarde dat een vertegenwoordiger van Nederland in de
betrokken verenigingsbesturen zou worden opgenomen, Rullmann, “Memorandum”, sept. 1950, AGKR 5, Stukken
betr. J.A.C. Rullmann, 1948-1950; Bakker, “Nota over de moeilijkheden op onderwijsgebied op Midden-Java”,
[1955], AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1954-1959; Van Vliet a. ZD Z.-Holland-Zuid,
14/6/1954, AGKR 5, Stukken betr. P. van Vliet, 1950-1970.

216 Zie document 84, Hoofdstuk VII.
217 Probowinoto, nms Schoolraad Midden-Java, a. Onderwijscommissie Zending GKN, 5/5/1951, AGKM 8,

Ingekomen en uitgegane stukken 1951-I.
218 Rapport ... 1946, 13; Art. 25 en Bijlage VI, Akta Sinode GKJ 1949; PPSK a. RvS, 5/5/1951, AGKM 8, Ingekomen

en uitgegane stukken 1951-I.
219 Zie document 138.
220 Van der Linden a. GK Arnhem, 5/1/1951; Van der Linden, “Een grote dag voor het christelijk onderwijs”, maart

1951, beide stukken in: AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953; S. Wirowidjojo a. GK
Arnhem, 14/8/1967, AGKA 3, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1966-1967.

221 Slechts voor 825.000 van de 2 miljoen kinderen in de schoolgaande leeftijd in M.-Java was in 1954 plaats op de
scholen, Schut, “Zendende Kerk Blora: Classis Blora-Bodjonegoro”, 1/2/1954, AGKM 12, Ingekomen en minuten
van uitgegane stukken, 1954-I.
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aparte vakleerkrachten les werd gegeven in de vervaardiging van allerlei gereedschappen, eenvoudige
machines en instrumenten, die een boer, smid, monteur of timmerman in zijn desa nodig had.222)
Verder omvatte het christelijk onderwijs in de jaren vijftig een groeiend aantal driejarige lagere
middelbare scholen (SMP), enkele vierjarige lagere kweekscholen (SGB, de vooroorlogse normaal-
scholen); de hogere kweekschool in Solo223); een huishoudschool en een hogere driejarige middelbare
school (SMA).224)
Deze scholen waren zeer ongelijkmatig over Midden-Java verdeeld, waarbij soms de uiteenlopende
historische achtergronden van de zending op noordelijk en zuidelijk Midden-Java herkenbaar was.
Er waren streken waar wel Javaanse en Chinese kerken, maar geen of weinig christelijke scholen
waren. Regentschappen met slechts één christelijke lagere school of helemaal geen waren (in 1956)
Karanganyar, Tuban, Kendal, Brebes, Banjarnegara, Sukoharjo, Boyolali, Tegal, Pemalang, Rem-
bang, Wonogiri, Demak, Sragen en Lamongan. De classes Surakarta en Yogyakarta hadden in dat jaar
tezamen 50 christelijke lagere scholen met 11.930 leerlingen tegenover 64 in de overige classes van
de GKJ tezamen; het aantal christelijke SMP- en SMA-scholen in Yogyakarta en Surakarta bedroeg
in 1956 28 met 6.057 leerlingen, op de rest van Midden-Java waren 33 van deze scholen met 5.145
leerlingen.225) 
Een van de methoden om de achterstand op schoolgebied, die vooral in noordelijk Midden-Java
urgent was, te verhelpen was de invoering van een stelsel van “adoptie”: Gereformeerde Kerken in
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg namen ieder de kosten van een school in Blora en Bojonegoro

222 Deze zevende klas was mede bedoeld om de trek van jongeren naar de stad af te remmen door de werkeloosheid
in de desa tegen te gaan. Al omstreeks de eeuwwisseling hadden in Ambarawa (Kedu) tweede klasse-scholen
bestaan, waar naast les in lezen en schrijven, ook eenvoudig ambachtsonderwijs werd gegeven, dat afgestemd was
op de mogelijkheden en beperkingen van de betrokken streek. In Banyumas waren ze ook. Na de oorlog bestonden
dergelijke scholen in W.-Java en men wenste ze ook op het zendingsveld van M.-Java in te voeren. Dit plan, dat
waar het werd uitgevoerd een groot succes werd, werd gerealiseerd in o.m. Kaliceret (Purwodadi) en Moga
(Banyumas-Noord). Brugmans, Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indië, 306; Van der Wal, Het
Onderwijsbeleid, 43-57; Verkuyl, Gedenken, 92; Roosjen a. Meijerink, 31/3/1954, AGKA 2, Stukken betr. het
zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955; Van Vliet a. ZD Z.-Holland-Z., 10/6/1955, AGKR 5, Stukken betr. P. van
Vliet, 1950-1970.

223 Deze school, na de oorlog een Sekolah Guru Atas (SGA), was de voortzetting van de vooroorlogse Chr. Holl. Inl.
Kweekschool van Meijerink en Van Goudoever. De school werd in november 1949 in Semarang geopend onder
de naam Christelijke Kweekschool Nieuwe Stijl en een jaar later overgebracht naar Solo. De naam werd toen
veranderd in Sekolah Guru Kristen “Solo”. De lichting van 1949 telde 27 leerlingen, in Solo in 1950 waren het
er 76. Zie “Notulen van de missionaire vergadering gehouden te Semarang op Donderdag d.d. 26.10.’50 in de
Gereformeerde Kerk te Semarang”, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950. De eerste directeur in Semarang was J.
van der Waals, in juni 1950 werd hij op last van het nieuwe (republikeinse) Ministerie van Onderwijs vervangen
door Poedjosoeseno. Voor een verslag zie: Bestuur SGB a. CvW, 22/11/1950, AS A 4/26/349/1950; J. Martoredjo
a. G.M.A. Laernoes, 29/5/1954, AS A 4/2/6/137/1954. Over Laernoes, zie Kuiper, Jaarboek, jrg. 3, s.v.

224 PPSK a. RvS GKN, 5/5/1951, AGKM 8, Ingekomen en uitgegane stukken 1951-I.
225 Van der Waals, “Overzicht van de stand van het Christelijk onderwijs in M.-Java vanuit missionair oogpunt

beschouwd”, 16/3/1956, AGKM 16, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1956. Zie ook F.L. Bakker,
“Nota over de moeilijkheden op onderwijsgebied op Midden-Java”, AGKD 9, Ingekomen en minuten van
uitgegane stukken 1954-1959; en “Mededelingen van de deputaten voor de zending van de zendende Kerk van
Delft en saamwerkende classes, aan de Part. Synode van Zuid-Holland”, 1964, AGKD 10, Ingekomen en minuten
van uitgegane stukken 1960-1966. 
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voor hun rekening.226) Ook met een aantal Chinese scholen werd een dergelijk adoptiesysteeem
opgezet.227)
Hoewel christelijke scholen van het totale onderwijsaanbod in Midden-Java maar een klein deel
uitmaakten (in 1954 ongeveer 1%), was evenals voor de oorlog de uitstraling in de niet-christelijke
omgeving zeer groot. Een indicatie daarvan was het feit dat het aantal leerlingen van christelijke
huize op PPSK-scholen tot na 1970 beperkt bleef tot 10% of 20% van het totale leerlingenbestand,
soms zelfs minder. In 1964 beschikten de christelijke schoolverenigingen tezamen over 275 scholen
voor lager en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs: 92 waren volledig gesubsidieerd, 39
ontvingen enige steun van de staat, 144 waren ongesubsidieerd. Het totaal aantal leerlingen bedroeg
toen 57.923, waarvan slechts 8.622 (14%) een christelijke achtergrond had. Dat van de 2.280
leerkrachten slechts 67% christen was, vormt een indicatie van het probleem geschikt personeel te
krijgen.228) Hierbij kwamen nog enkele tientallen scholen die niet van particuliere verenigingen
uitgingen maar, direct of indirect (via stichtingen), uitgingen van of onder toezicht stonden van de
door R. Soetjipto Wirowidjojo geleide centrale schooldienst van de GKJ en de GKI in Salatiga, de
Yayasan (Jejasan) Perguruan Kristen (Y(J)PK, de Christelijke Schoolstichting). Daaronder waren
medio jaren zestig lagere scholen, enkele middelbare scholen (SMP, SMA), een vijftal lagere
kweekscholen (Sekolah Pendidikan Guru, SPG), een lagere opleidingsschool voor godsdienstleraren
te Salatiga en drie hogere opleidingsscholen voor godsdienstleraren.229) 

Hoger onderwijs

Als aanvulling op de lagere kweekscholen werden verschillende instellingen voor hoger pedagogisch
onderwijs geopend. In 1954 en 1955 werden plannen ontwikkeld voor de opening van enkele
christelijke lerarenacademies, de Perguruan Tinggi Pendidikan Guru - Kristen Indonesia (PTPG-
KI).230) De bekendste van deze academies, die in Salatiga, was de voortzetting en uitbreiding (in
oktober 1956) van een door de GKJTU in 1950 opgerichte lagere kweekschool (SGB) aldaar. Een
andere hogere kweekschool (PGA) bestond sinds omstreeks 1960 in Klaten (Surakarta).231) In de
jaren tot 1970 zijn verschillende Nederlandse docenten aan de opleiding in Salatiga verbonden
geweest, waaronder C.J. Miedema, Vlijm, Van der Waals, A.H. Mulder, D.C. Mulder en Roosjen.232)

226 “Besluitenregister van de Vergadering van het Zendingscomité en de Deputaten der Zuiderzending”, 23/6/1958,
AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958. Schut, “Zendende Kerk Blora: Classis Blora-
Bodjonegoro”, 1/2/1954, AGKM 12, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1954-I; Roosjen a. Meijerink,
31/3/1954, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955; Van Vliet a. ZD. Z.-Holland-Z.,
14/6/1954, AGKR 5, Stukken betr. P. van Vliet, 1950-1970.

227 Liem Ik Tjiang a. GK Middelburg, 30/9/1958, AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958.
228 Art. 82, Akta Sinode GKD 1964.
229 Wirowidjojo, “Beschouwing over chr. opleiding en schoolwezen in M.-Java over 1964”, 15/4/1965, AGKM 32,

Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1965; zie ook voetnoot 494 bij document 152.
230 Van der Waals, “Beknopt verslag van mijn werkzaamheden als onderwijsdeskundige van 18/1/1952 tot 1/1/1956”,

7/1/1956, AGKF-N 24, Stukken betr. de onderwijsdienst 1955-1959.
231 Wirjosoetedjo a. GK Middelburg, 1/4/1966, AGKM 33, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1965-1967.
232 RvS a. GKK Amsterdam, Arnhem, Delft, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam, Sneek, Utrecht, 25/11/1955,

AGKF-N 19, Stencils, 1955-1956; Roosjen a. GK Arnhem, 14/2/1960, AGKA 4, Stukken betr. ds. S. Roosjen,
1948-1974; zie Hoekema, Denken in dynamisch evenwicht, 207, noot 91. Roosjen a. GK Arnhem, 25/10/1956,
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Lang heeft de lerarenacademie in Salatiga als zelfstandige instelling niet bestaan, want in 1959
(officieel per 4/12/1959) werd in Salatiga een christelijke universiteit opgericht, de Universitas
Kristen Satya Wacana geheten, waarvan de PTPG een faculteit werd, de Fakultas Keguruan Ilmu
Pendidikan - Kristen Indonesia (FKIP-KI).233) In volgende jaren werden aan deze universiteit nog
meer faculteiten geopend, waaronder rechten, economie en theologie. Bovendien steeg het aantal
kerken die hun studenten naar deze universiteit stuurden, haar subsidieerden of anderszins steunden.
In 1964 waren het er al achttien, zowel van Java als daarbuiten, welk getal nog verder zou oplo-
pen.234) 

De medische dienst

Na de oorlog werden slechts twee voormalige zendingsziekenhuizen (het Bethesda-ziekenhuis in
Yogyakarta en het Tegalyoso-ziekenhuis in Klaten, het voormalige Dr Scheurer Hospitaal) aan de
door de GKJ, GKI en GKN in 1950 opgerichte Yayasan Rumah² Sakit Kristen di Jawa Tengah
(Stichting tot Verzorging van de Christelijke Ziekenhuizen in Midden-Java) overgedragen.235) Het
Trenggiling-ziekenhuis in Purbolinggo (Banyumas), waar zendingsarts B. Allaart in 1949 weer aan
het werk ging236), werd na de oorlog weliswaar beheerd door de classicale zendingsdeputaten, doch
hieraan kwam na de souvereiniteitsoverdracht (dec. 1949) snel een einde.237) Trenggiling en de
meeste overige voormalige zendingsziekenhuizen in Midden-Java bestonden verder als algemene
staatsziekenhuizen, waar slechts bij uitzondering en meestal voor beperkte tijd en onder beperkende
omstandigheden geestelijke verzorging van personeel en patiënten in christelijke zin mogelijk was.
De geestelijke verzorging van het personeel en de patiënten van het Bethesda-ziekenhuis, en daarmee
het handhaven van het christelijk karakter, werd de verantwoordelijkheid van de kerkeraad van
Yogyakarta-Gondokusuman, die het aan de gemeentepredikant opdroeg. In september 1965 werd
hiervoor een aparte ziekenhuispredikant aangesteld.238)
Deze gang van zaken betekende evenwel niet dat Nederlandse zendingsartsen en verpleegsters niet
langer welkom waren in Midden-Java. Het tegendeel was waar. Indonesië had een ernstig tekort aan

13/12/1956, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1956-1958.
233 Zie document 178.
234 Art. 79, Akta Sinode GKD 1964.
235 Zie voor een verslag der onderhandelingen en voor de statuten van deze Ziekenhuisstichting in F.L. Bakker,

“Rapport van de samenspreking gehouden 9 januari 1950 te Semarang”, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950.
Hoewel het om een stichting ging, was het recht van benoeming van bestuursleden voorbehouden aan de
zendingsdeputaten der drie samenwerkende kerken (GKJ, GKI en GKN). Tot op heden is veel onduidelijkheid
blijven bestaan omtrent de rechtspositie van dergelijke stichtingen en verenigingen, waarvan de GKJ er vele heeft,
daar van wetgeving op dit gebied in het naoorlogse Indonesië nauwelijks sprake is. 

236 B. Allaart verving in Purbolinggo de Doopsgezinde zendingsarts K.P.C.A. Gramberg. Gramberg, sinds 1920
namens de DZV arts/geneesh.-dir. in/van zendingsziekenhuizen en -poliklinieken in Pati, Kelet, Donorojo in Tayu
(leprozerie) en andere plaatsen in het noorden van M.-Java; mei 1942 arts te Juana; aug. 1943 geïntern.; na de
oorlog tijdelijk als DGV-arts in het Trenggiling-ziekenhuis te Purbolinggo geplaatst, dat hij van oorlogsschade
herstelde. Zie Miedema a. ZD Rott., 22/4/1948, AGKR 3, Stukken betr. J.J. Miedema, G.J. Hoekstra en E.T. Kal,
1932-1951; Jensma, Doopsgezinde zending, 96 vlg., 108-110.

237 Baas a. RvS, 28/1/1952, AGKU 7, Ingekomen stukken 1952.
238 Zie document 187 en Bijlage A, document 8.
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medisch personeel, vooral ten plattelande239), en gedurende de twee decennia volgend op 1950 werkte
een groot aantal Nederlandse zendingsartsen in Midden-Java240). Een der eersten was G.J. Renes, die
op 1 november 1950 in Yogyakarta met zijn werk begon.241)
In januari 1957 besloot de Ziekenhuisstichting haar pogingen de overheid te bewegen tot teruggave
of overdracht van voormalige zendingseigendommen te staken en zich alleen nog met nieuwe
medische projecten bezig te houden. Wat betreft de voormalige bezittingen van zowel de Gerefor-
meerde zending als de Salatiga-zending alsmede nieuwe gezondheidscentra was op dat moment de
situatie als volgt: er waren
1. al of niet gesubsidieerde medische inrichtingen die volledig eigendom van de Ziekenhuisstichting
waren: het Bethesda-ziekenhuis in Yogyakarta; het erbij behorende sanatorium te Pakem nabij
Yogyakarta, dat in augustus 1956 weer geopend was242); het Tegalyoso-ziekenhuis in Klaten
(Surakarta)243); het hulpziekenhuisje Ngesti Waluyo te Parakan in Temanggung; nieuwe kraamklinie-
ken in Semarang en Kreten (Surakarta); poliklinieken in Kreten, Nusukan, Prambanan en Manisreng-
go (alle te Surakarta), in Panggil (Prambanan, Klaten) en in Pulo (Blora).
2. medische inrichtingen die beheerd werden door de overheid maar artsen van of via de Christelijke
Ziekenhuisstichting hadden: het ziekenhuis te Jebres in Solo, Trenggiling in Purbolinggo; het
ziekenhuisje te Tidar, Magelang; het algemene ziekenhuis te Purwodadi met enkele buitenpoliklinie-
ken en een hulpziekenhuis in Kaliceret244); het algemene ziekenhuis te Blora.3. vroegere klinieken
en ziekenhuizen van de zending, waarmee de Ziekenhuisstichting formeel geen enkele bemoeienis
had: te Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Sidareja in zuid-Banyumas, en Purwokerto, ooit gesticht

239 600 van de 1.200 Indonesische artsen, waarover het land in 1950 kon beschikken, praktizeerden in Jakarta, Bakker
a. GZD, 2/3/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950.

240 Alle artsen die door de zending vanaf 1950 naar Indonesië werden gezonden, dienden in regeringsdienst te treden,
waarbij ze een aanstelling in tijdelijke dienst kregen. Het was derhalve de regering (Inspectie Volksgezondheid)
die Nederlandse zendingsartsen plaatste en overplaatste. Hoewel met Nederlandse wensen vaak rekening werd
gehouden, kon een zendende kerk zomaar haar arts “kwijtraken” en zien overgeplaatst, zoals bijvoorbeeld de
Gereformeerde Kerk van Arnhem overkwam, toen in 1959 Braakman en het jaar daarop Bakker plotseling uit
Purwodadi werden overgeplaatst. Braakman a. GK Arnhem, 5/5/1959, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein
Purwodadi, 1959-1960.

241 Zie document 116.
242 In 1967 werd het sanatorium voor TBC-leiders in Pakem, gelegen aan de weg van Yogyakarta naar Kaliurang,

gesloten. Voor genezing van TBC waren inmiddels nieuwere methoden beschikbaar, waarbij een sanatorium niet
langer noodzakelijk was. In 1968 werden in de gebouwen een polikliniek annex kraamkliniek en een tehuis voor
zwaar zwakzinnige kinderen gevestigd, Panti Asih Pakem geheten. De leiding was in handen van twee artsen,
Guna Samekta en J.S Bliek, voorheen te Mojokerto (O.-Java). Zendingsblad, jrg. 67, nr. 10 (okt. 1969) 17-19.

243 Juridisch was de eigenaar nog steeds de Klatensche Cultuurmaatschappij. Doch die rechten werden door de
regering betwist, Poerwowidagdo a. RvS, 1/7/1955, AGKU 8, Ingekomen stukken 1954-1955.

244 Hoewel bij de komst in 1953 van Braakman en Bol, de eerste Nederlandse zendingsartsen in het voormalige
zendingshospitaal Purwodadi-Grobogan van de Salatiga-zending, meer dan de helft van het verplegend personeel
nog van christelijke huize was, is het zendingshospitaal nooit aan de Ziekenhuisstichting overgedragen, evenmin
als het ziekenhuis in Kaliceret. In de gemeente Kaliceret-Kedungjati ontsloeg de oude ds Siswodarmo op 17
oktober 1954 zijn kerkeraad, installeerde een nieuwe en ging met een groot deel van zijn gemeente naar de
Parepatan Agung over, met “medeneming” van het ziekenhuis, waarvan zijn zoon het hoofd was; na enige tijd werd
het ziekenhuis gesloten. GKJ Wonorejo a. Salatiga-Zending NM, 30/9/1969, AGKU 15, Vergaderstukken 1969;
Roosjen a. GK Arnhem, 3/9/1953, 11/4/1955, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.
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door de Gereformeerde zending; alsmede kleinere ziekenhuizen te Moga (in de bergen ten zuiden van
Pemalang), Bojonegoro, Pitulungan en Jatirogo van de voormalige Salatiga-zending.245)
Toen in de loop van de jaren vijftig duidelijk werd dat wat betreft de teruggave van voormalige
zendingsziekenhuizen het bij de overdracht van enkele ziekenhuizen en poliklinieken zou blijven, en
ook dat het zendings- en evangelisatiewerk in staatsziekenhuizen steeds moeilijker werd246), maakte
men zich in GKJ-kringen op om een nieuwe christelijke medische dienst op te richten en bestaande
faciliteiten uit te breiden.247) Het ging niet om grote ziekenhuizen met een uitgebreid netwerk van
poliklinieken en medische posten, die grote investeringen aan mensen en kapitaal zouden vragen. Van
kleinere gezondheidscentra, consultatiebureau’s, poli- en kraamklinieken werd verwacht dat die aan
de betrokkenen, artsen, verplegend personeel, vroedvrouwen en eventueel de geestelijke verzorgers,
meer gelegenheid voor zendings- en evangelisatiewerk zouden bieden dan met grote ziekenhuizen
het geval was. Een der bekendste instellingen was de kraamkliniek Panti Wilasa (Huis van Barmhar-
tigheid) in Semarang, dat geopend werd in 1950.248)

Desa-opbouw

Tegen het einde van de hier beschreven periode beschikte de GKJ over een aanzienlijke, zij het
kleinschalige gezondheidsdienst, bestaande uit enkele tientallen kleine ziekenhuizen, consultatiebu-
reaus en kraam- en poliklinieken, die meestal met andere voorzieningen, zoals een vergader- of

245 Wirjowasito, “Rapport”, 17/1/1957, AGKF-N 24, Medische Dienst 1955-1959.
246 “Besluitenregister van de Vergadering van het Zendingscomité en de Deputaten der Zuiderzending”, 23/6/1958,

AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958.
247 De oudste medische inrichtingen die van de Javaanse Kerken uitgingen dateerden van voor de oorlog. Een

polikliniek in Tlepok was de eerste. De reden dat de Javaanse Kerken zelf dergelijke instellingen oprichtten was
meestal dat men met lede ogen moest aanzien hoe het christelijk karakter der grote zendingsziekenhuizen steeds
sterker onder druk kwam te staan. De oorzaak hiervan was in de regel de snelle groei van de medische dienst,
bovendien voelde menig Nederlandse arts zich niet wel bij de ondergeschikte positie van de medische dienst aan
de hoofddienst. Zie over deze kwestie Zending in Indonesië, 110-123; “Notulen Rapat Pengurus Yayasan Rumah²
Sakit Kristen”, Salatiga, 31/1-1/2/1950, document 40 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa,
1896-1980. Daar kwam bij dat kerkeraden en zendingsdeputaten in Nederland vrijelijk over de inkomsten van
eventuele particuliere praktijken der zendingsartsen meenden te kunnen beschikken, een gebruik dat bij sommigen
zeer veel kwaad bloed gezet heeft. Hoewel de meeste zendingsartsen (geheel of gedeeltelijk) afdroegen wat ze in
hun vrije tijd bijverdienden (zie boven voetnoot 97), wezen anderen dergelijke ingrepen van de hand als een
onrechtmatige poging zending te bedrijven op hun kosten; bovendien waren die neveninkomsten te onregelmatig
van omvang om staat op te kunnen maken bij het opstellen van een ziekenhuisbegroting en beschouwden ze die
inkomsten als een noodzakelijke aanvulling op het zeer bescheiden salaris dat ze van de zending ontvingen. De
conflicten hierover konden hoog oplopen en hebben tot enkele rechtszaken geleid. In 1933 deelde zendingsarts
Vonk mee dat er zijnerzijds “sprake is van geschokt vertrouwen zoo niet wanhoop of het met onze medische dienst
in betrekking tot de kerken wel ooit goed zal komen. – – – Zooals ik de zaak thans aanvoel moet het eind wezen
– – – een blijvende verwijdering”, dit naar aanleiding van een “strafkorting” die door de GK van Heeg per 1 januari
1933 wegens Vonk's weigerachtige opstelling op zijn salaris werd toegepast. GK Heeg e.a. a. Vonk, 19/12/1932,
AGKF-N 7; Vonk a. GK Heeg e.a., 9/7/1932, 26/4/1933, 26/3/1934, stukken in AGKF-N 7, Ingekomen stukken,
1932-1934.

248 Zie bijv. documenten 176 en 177.
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kerkzaaltje, een voedings- en landbouwvoorlichtingsbureau en een apotheek gecombineerd werden
tot community health centres. Bovendien waren er soms kleine kredietinstellingen en aan- en ver-
koopcentrales aan verbonden. Een aantal van deze ziekenhuizen was aangesloten bij de
Ziekenhuisstichting-nieuwe-stijl (YAKKUM), die breder van opzet was geworden en onder meer de
opleiding van para-medisch personeel verzorgde, kredieten verschafte en contacten met hulpinstanties
in het buitenland onderhield.249) Dit werk voegde zich bij de desa-opbouw van de Sociaal-Economi-
sche Dienst van de GKJ. Vanaf 1968 werden aan verschillende YAKKUM-ziekenhuizen en -
klinieken kleine community development units, centra voor desa-opbouw, tot ontwikkeling gebracht,
die zowel op Java als elders in Indonesië medische en sociale projecten opzetten en begeleidden.
Deze centra behartigden behalve de gezondheidszorg ook de aanleg en het onderhoud van de
infrastructuur van een aantal daartoe aangewezen desas en kampongs. Tegelijkertijd werd gepoogd
om de levensstandaard der bevolking in de omgeving van deze centra te verhogen. Hiertoe werden
zowel de binnenlandse afzet als de export van produkten van de lokale huisnijverheid en -industrie
bevorderd, waarbij werd (en wordt) samengewerkt met een groot aantal kerkelijke en niet-kerkelijke
instellingen en NGO’s (Non Governmental Organizations) in Nederland, Duitsland, Engeland,
Canada, Japan, de VS, Nieuw Zeeland en Australië. Deze financieren uiteenlopende projecten en
nemen de producten van nijverheid en huisvlijt af.250)

249 De nieuwe naam was Yayasan (Jajasan) Kristen Untuk Bidang Kesehatan Umum (YAKKUM); de YAKKUM
werd gevormd in 1964. De nieuwe alg. secr. was de arts Go Ing Djwan. Zie Art. 53, 84, Akta Sinode GKD 1964.

250 Zie Dewan Pengurus, “Laporan Tahunan Lengkap Jajasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (Jakkum) Tahun
Kerdja 1968”, AS A 4/3/1/-/1968; Kapita Selekta Tumbuh Kembangnya YAKKUM, uitg.: Bandiklitbang UPKM
YAKKUM, [omstr. 1990], en de jaarverslagen en documentatie van de YAKKUM in de archieven van het
Synodekantoor van de GKJ in Salatiga en het Bethesda-ziekenhuis in Yogyakarta. Een aparte onderneming, die
in M.-Java graag als een voorbeeld van een geslaagd project wordt aangehaald, is die van een Nieuw-Zeelandse
zendingsarts, D.T. Gray, destijds werkzaam aan het Immanuel-ziekenhuis in Bandung. Hij zette in samenwerking
met de lokale overheid grote aantallen (Nieuw-Zeelandse) schapen uit bij boeren in de omtrek. De van de wol
vervaardigde goederen werden vervolgens in binnen- en buitenland verkocht. Zie hierover W.H. Reksosoebroto,
“Projek bulu domba”, sept. 1965, AS A 1/5/12/29/1965.
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152. S. Roosjen Evangelisten en colporteurs in
Purwodadi

6/7/1957

153. G.P. Nooteboom Interclassicale samenwerking in
westelijk Midden-Java

22/8/1957

154. L. Goemaat Propaganda en voorlichting in Ne-
derland

6/9/1957

155. R.S. van Netten Jeugd- en vrouwenwerk in
Banyumas-Zuid

9/10/1957

156. J.M. Vlijm Chinezenzending in Midden-Java 16/10/1957

157. G.P. Nooteboom Kaliurang-overleg 7/1/1958

158. J. Kremer De Nieuw-Guinea-crisis en de
beeldvorming in Nederland

15/1/1958
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159. P. Kroh Hervatting van Duitse steun aan de
Parepatan Agung

8/2/1958

160. J. Plomp Resumé van de samenspreking te
Neukirchen

maart 1958

161. J. van der Waals Onderwijsstatistieken van Indone-
sië 

21/4/1958

162. A. de Bruin Colportage en reorganisatie van de
Javaanse lectuurdienst

31/5/1958

163. J. Verkuyl De Nieuw-Guinea-crisis: geen
overhaaste reacties

24/6/1958

164. R. Soejono Medisch werk in Pulo (Blora) sept. 1958

165. S. Poedjosoewito Overzicht kerkewerk in Rembang
(Blora)

30/9/1958

166. H. Baas, C.H. Steenwinkel Enkele gegevens over de plantage
“Bukti” te Malang (Oost-Java)

1/11/1958

167. R. Soejono Effect van het christelijk onder-
wijs in Blora

dec. 1958

168. J. Kremer Kinderopvang en wezenzorg in
Kebumen

16/1/1959

169. Generale zendingsdeputaten Nieuwe overeenkomst van samen-
werking GKJ-GKN

24/6/1959

170. S. Wirowidjojo Vakantiehuizen te Solo 30/7/1959

171. A. Wind Uitvoering Nota-Probowinoto in
Banyumas-Zuid 

18/9/1959

172. R.M.S. Poerwowidagdo De Margoyudan-kerk in Solo 20/11/1959

173. S. Roosjen Verslag over zijn werk aan de
FKIP te Salatiga 

12/12/1959

174. Zendingsdeputaten GKI Instituering van de Chinese Kerk
te Wonosobo 

4/2/1960

175. Raad van Samenwerking Rondschrijven over medische
aangelegenheden

18/2/1960
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176. A.J. Heidema De kraamkliniek Panti Wilasa in
Semarang van 1950 tot 1960

febr. 1960

177. S. Soemakno Verslag van het geestelijk werk in
de kraamkliniek Panti Wilasa in
Semarang over 1959

febr. 1960

178. Executive Council & Advisory
Council

The Christian University of Salati-
ga

10/5/1960

179. A.H. Mulder Nauwelijks sprake van een anti-
Nederlandse stemming in Salatiga

9/6/1960

180. C.H. Steenwinkel, H. Baas Het financieel beleid der Javaanse
Kerken

27/6/1960

181. Commissie van Samenwerking Jaarverslag 1959 zending
Banyumas-Zuid

juni 1960

182. Soekesi Ervaringen in de missionaire ar-
beid in Purwodadi

juni 1960

183. Radius Prawiro De lectuurdienst in Midden-Java 13/7/1960

184. Tan Ik Hay De situatie van de Chinezen in
Indonesië

1/8/1960

185. VZT Overzicht verzending handwerk-
materiaal

23/9/1960

186. Soeparno Onderwijs, kerk en zending in
Zuid-Ba-
nyumas

28/10/1960

187. D. Bakker Geestelijke verzorging in het
Bethesda-ziekenhuis in Yogyakar-
ta 

16/11/1960

188. J. Verkuyl De Universitas Kristen Indonesia
(UKI)

28/11/1960

189. S. Wirowidjojo Toestand der christelijke scholen,
1959-1960

begin 1961

190. Raad van Samenwerking Evaluatie van het werk van Steen-
winkel, 1957-1960

26/1/1961



68 Lijst van opgenomen documenten

191. R.S. van Netten De Opleidingsschool voor Kerke-
lijke Werksters (SPWK) te Mage-
lang

18/4/1961

192. S. Prawirohandoko De zending in Purworejo 17/5/1961

193. S. Dwidjoprathomo De zending in Kebumen mei 1961

194. Indonesische Raad van Kerken christenen en de revolutie 26/6/1962

195. D. Beumer-van Stek Rondzendbrief aan de vrouwenve-
renigingen op Midden-Java

november 1962

196. C. Takkenberg Eindverslag van mijn arbeid in
Banyumas-Noord

11/3/1963

197. H. Bergema, B. Richters Verslag van een bezoek aan Salati-
ga

25/6/1963

198. T. Wirjowasito Kort verslag van de evangeliever-
kondiging in de classis
Purwodadi-Grobogan in 1963

jan. 1964

199. J. Bol e.a. De Overseas Missionary Fellows-
hip (OMF)

28/4/1964

200. Zendingsdeputaten Zuid-Holland Zich herstellende contacten Delft-
Solo

1964

201. Deputaten voor de uitvoering GKJ Het vraagstuk der Parepatan
Agung

6/4/1965

202. H.W.H. van Andel, actuarius Decentralisatie, opheffing Sumak-
en Paruba-commissies

25/6/1965

203. G.J. Dreckmeier Maatschappelijke en kerkelijke
ontwikkelingen in Midden-Java
(Magelang)

14/12/1965

204. S. Darmowigata De gevolgen van de coup-poging
voor de kerk in Salatiga

12/1/1966

205. J. van der Linden Rapport over het zendingswerk in
de classis Semarang over het jaar
1965

jan. 1966

206. R.M.S. Poerwowidagdo De kerk en de mislukte staatsgreep
in Solo

1/2/1966



Lijst van opgenomen documenten 69

207. T. Wirjowasito Pinksterfeest in Purwodadi 19/7/1966

208. GKJ “Het bizondere adatrecht der in-
landsche christenen”

1916/1967

209. L.W. Korvinus Bezoek aan de classis Purwodadi-
Grobogan

2-7/7/1967

210. DGKJ Vergelijking van vaste bijdragen
in Yogyakarta 

14/11/1967

211. T. Wirjowasito Geschiedenis van de GKJ Mijen
(Purwodadi) 

10/2/1968

212. R. Dibjosoehardo De arbeid van de studentenpredi-
kant te Yogyakarta 

9/7/1968

213. C.H. Koetsier Indonesische notities 24/9/1968

214. S. Darmowigata Verslag van de zendingsdeputaten
van de classis Semarang

1968

215. J.M. Vlijm Werkbezoek aan de GKI van
Midden-Java

8/3/1969

216. S. Kusumowarsito, H. Hardjosu-
harso

De evangelieverkondiging onder
de daklozen en de werklozen in
Semarang

11/4/1969

217. Martasuwita Een kwestie met de Parepatan
Agung om het kerkgebouw te Wo-
norejo

30/9/1969

218. Algemeen Diakonaal Bureau De Witte Kruis-kolonie nabij Sala-
tiga

1969

219. G. Hekstra Sawah-project in de classis Pur-
wodadi

16/2/1970

220. C.H. Steenwinkel Financieel beleid van de GKJ 14/10/1971

221. C.H. Steenwinkel Evaluatie betrekkingen Nederland-
Midden-Java

20/10/1971

222. W.H.M. Reinders Kadervorming in Purwodadi,
Blora-Bojonegoro en Semarang

16/2/1972
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223. Zendingscentrum Herstructurering en reorganisatie
van de Gereformeerde zending in
Nederland

okt. 1972

224. J. van der Linden Laatste verslag van de Utrechtse
zending

maart 1973

DOCUMENTEN IN BIJLAGE A

1. J.H. Bavinck e.a. Stellingname in conflict
Nederland-Indonesië

1947

2. L.A. Tamaela Reis van Indonesische christelijke
jongeren naar de tweede wereld-
conferentie van christelijke jeugd,
Oslo, 22-31 juli 1947

20/9/1947

3. D.C. Mulder Docent in Solo en Yogyakarta 23/4/1953

4. D.C. Mulder Uit zijn werkverslag over zijn tijd
in Yogyakarta 

5/12/1962

5. D.C. Mulder Docent aan de UKI en de STT te
Jakarta; adviseur BPK

9/4/1963

6. D.C. Mulder Kerk en politiek ten tijde van Soe-
karno

10/1/1965

7. Goei Ping Djien (LPK) Verzoek om Nederlandse zen-
dingsarbeiders

2/3/1966

8. R.Dj. Hadisiswojo Verslag evangelisatiearbeid in het
Bethesda-ziekenhuis in Yogyakar-
ta 

10/1/1967

9. J. Geel Werkrapport over het project
jeugdwerk GKI classis Jakarta
over de periode sept. 1973-sept.
1974

okt. 1974
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De eerste synode van de GKJ

1. K. van Dijk, “De eerste Synode van de Javaansche Kerken op Midden-Java (Zuidel. Gedeel-
te)”, d.d. Kebumen, 25 Februari 1931; in: De Opwekker, jrg. 76, nr. 4 (april 1931) 124-130. 

Het is ons een behoefte onze broeders medearbeiders op het groote Javaansche zendingsveld
deelgenooten te maken van onze vreugde over het feit hierboven vermeld. Ook hebben onze broeders
er recht op te weten hoe het kerkelijk leven op het terrein der Gereformeerde zending zich tot hiertoe
heeft ontwikkeld, en hoe het aanvankelijk is georganiseerd.251)
Wij laten dus aan een kort verslag van de gehouden Synode enkele mededeelingen voorafgaan
betreffende de geschiedenis van het kerkelijk leven op dit terrein.
De organisatie van het kerkelijk leven begint hier op Midden-Java, gelijk op de andere terreinen, met
de vergadering van plaatselijke Gemeenten. De afronding en begrenzing dier Gemeenten komt
terstond uit in hare samenkomsten onder leiding van een eigen voorganger, de gemeenschappelijke
godsvereering in dien kring, en de onderlinge mededeeling van de dingen die tot instandhouding en
sterking van het geestelijk leven noodig zijn. 
Geruimen tijd bestaan de Gemeenten in den regel zonder andere organisatie, dan die in de gemeen-
schappelijke godsdienstoefeningen en in de bediening van Woord en sacramenten in die vergadering-
en tot uiting komt. In dien tijd zijn de Gemeenten als zoodanig nog onmondig. Zij beredderen niet
haar eigen zaken. Zij staan nog geheel onder leiding van de Zending. 
Maar in dien tijd begint in de Gemeente het besef van hare verantwoordelijkheid en eenig begrip van
wat tot hare roeping behoort te ontwaken. De Christenen, die tot haar behooren, beginnen als
zoodanig meer en meer actief te worden. Zij beginnen mee te helpen in den arbeid, aan de onderlinge
stichting en aan den opbouw der Gemeente gewijd. En zoo komt er dan sprake van de aanstelling van
ouderlingen en diakenen, voortgekomen uit de Gemeente zelf, die naar de instelling van Christus en
Zijne apostelen belast zullen worden met de leiding der Gemeente en de verzorging van de noodlij-
denden in haar midden. 
Op die manier zijn in den loop der laatste 30 jaren hier op ons terrein reeds een 26-tal Gemeenten
geïnstitueerd. Hoewel deze Gemeenten zelfstandig zijn, blijft toch een nauw contact en een zekere
afhankelijkheid bestaan ten opzichte van de Zending, aangezien de zendeling als haar consulent
optreedt, die hare kerkeraadsvergaderingen bijwoont en in haar midden de sacramenten bedient,
terwijl een goeroe Indjil, in dienst der Zending, in de wekelijksche samenkomsten optreedt om haar
te onderwijzen uit Gods Woord, en om de publieke gebeden te doen.
Meer effectief wordt die zelfstandigheid, zoodra die Gemeenten haar eigen predikant gaan beroepen,
gelijk dit nu ook reeds in enkele Gemeenten geschied is. Zoo waren op de nu gehouden Synode reeds
een vijftal dienstdoende predikanten, en een pas beroepene, die waarschijnlijk binnen enkele maanden
ook in het ambt bevestigd zal worden.252)

251 Zie ook Bergema, “De eerste Synode der Javaansche Kerken op M. Java ten Zuiden (17 en 18 Febr. ’31)”.
Uitvoerige notulen in Kawontenanipoen “Synode” 1931.

252 Die vijf predikanten waren P. Sopater (Yogyakarta); J. Wirjotenojo in Tlepok (Purworejo); Z.H. Soesena in
Kebumen, Glonggong en Pamrian (Kebumen); I.N. Siswawasana in Magelang (Kedu) en Soedarmadi in Purboling-
go (Banyumas). Zie ook Bijlage E. Degene die binnenkort bevestigd zou worden was Mas Asmara Radaniman
Misael (zie beneden, document 5); geboren in 1887 te Purbolinggo; opgegroeid in het huis van Petrus Slamet, guru
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Waar Gemeenten tot eenige zelfstandigheid komen, zoodat zij hare eigen zaken beginnen te bezorgen,
daar ontstaat in die Gemeenten vanzelf de behoefte om over zulke zaken, die ongetwijfeld ook bij
andere Gemeenten aan de orde komen, met die Gemeenten te raadplegen. Uit die behoefte werden
al spoedig in de ressorten van de verschillende zendende Kerken classicale vergaderingen geboren,
waarin afgevaardigden van de geïnstitueerde Kerken in dat ressort samenkwamen om de gemeen-
schappelijke roeping en de gemeenschappelijke nooden samen te bespreken. Zulke classicale
vergaderingen zijn op al de afzonderlijke terreinen reeds herhaaldelijk gehouden. Alleen het
Magelangsche terrein, waar tot nu toe nog slechts één geïnstitueerde Gemeente is, sloot zich voor de
classicale indeeling aan bij de Poerworedja. In zes ressorten ontstonden dus vijf afdeelingen, wier
kerken in classicale vergadering samenkwamen.
Gelijk de zelfstandigheid der kerkeraden, zoo hebben wij ook van stonden aan de zelfstandigheid dier
classicale vergaderingen geëerbiedigd, dat wil zeggen wij hebben niet de minste inbreuk willen
maken op haar recht om over de eigen zaken zelf te handelen en te beslissen. Het spreekt vanzelf dat
hare handelingen niet buiten ons omgingen, en dat zij zijdelings wel onder onzen invloed stonden,
doordat de Inlandsche Gemeenten zich hare zwakheid en onervarenheid op dit nieuw te betreden
terrein wel diep bewust zijn en dat te meer naarmate de volle verantwoordelijkheid voor hare
handelingen en besluiten op haar gelegd wordt. Maar formeel waren zij ten volle onafhankelijk.
Bevoegd om eigen zaken zelf te regelen. Dat erkenden wij zonder eenig voorbehoud, krachtens ons
Gereformeerd beginsel.
Uit den aard der zaak kon de organisatie van het kerkelijk leven, nu die eenmaal op gang gekomen
was, niet blijven staan bij de classicale vergaderingen. Als die classicale vergaderingen afzonderlijk
besluiten namen, dan liepen zij gevaar in strijd te komen met wat in andere ressorten in dezelfde
materie reeds geregeld was. Ook kwam het voor, dat men voor kwesties kwam te staan, die de andere
ressorten gelijkelijk aangingen en waarin aan een gemeenschappelijke regeling behoefte was. Eenig
contact was er wel in de conferenties van Helpers, Verplegers en Ouderlingen, die af en toe voor heel
het terrein der Gereformeerde Zending gehouden werden, maar dat waren geen kerkelijke vergade-
ringen. Die konden geen besluiten nemen, waaraan de Kerken zich te houden zouden hebben. Er
moest een Synode komen.
Ook de Zending zelf begon daaraan behoefte te gevoelen. Er doen zich toch herhaaldelijk kwesties
voor, waarin de Zending er prijs op stelt het oordeel van de Inlandsche Kerken te weten, bijvoorbeeld
in zaken die de liturgie, de wijze van tuchtoefening, de eischen voor de toelating tot het avondmaal
en voor de institueering eener Kerk betreffen, enz. enz. En in zulke gevallen is het van veel grooter
beteekenis, dat de Kerken samen tot een gemeenschappelijk oordeel komen, dan dat wij dat oordeel
vaststellen op grond van gegevens, die wij van hier en daar bekomen. Kortom de behoefte aan een
Synode werd wel gevoeld.

injil en helper van NGZV-zendeling A. Vermeer; jongere broer van Samuel, guru injil en helper in Purworejo
(zendingsterrein van Utrecht-Gelderland); opleiding aan de Keucheniusschool; 1905 onderwijzer op een Javaanse
school te Kandanggampang (Purbolinggo); 1908 gehuwd met Mas Adjeng Marjam, een dochter van S. Filemon;
1910 gouvernementsexamen voor kwekeling; 1910-1912 studie Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta;
1912 onderwijzer te Penisian; 1915 guru injil te Adirejo in een kleine migrantengemeente uit Glonggong
(Kebumen); 1925 overgeplaatst van Adirejo naar Cilacap; 15/2/1931 beroepen als predikant door de gemeente van
Adirejo en Cilacap; 20/10/1931 bevestigd door B.J. Esser; dec. 1938 predikant te Purwokerto; 1949 docent
noodopleiding theologie voor Banyumas; zie Uit Poerbolinggo, jrg. 8, nr. 12 (dec. 1931)l; Kerkblad, jrg. 26, nr.
31 (1/8/1940) 5.
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De Kerken schenen voor het betreden van dezen weg wel gereed te zijn. Nu kwam het er nog maar
op aan, dat de eerste stoot gegeven werd om den wagen aan het rollen te brengen. Deze stoot is
uitgegaan van de Classis Keboemen. In een vergadering dezer classis omstreeks Augustus van het
vorig jaar werd besloten aan de classes van de andere terreinen de vraag voor te leggen, of zij bereid
zouden zijn afgevaardigden te zenden naar een algemeene kerkelijke vergadering, en of zij voor een
bepaalde plaats van samenkomst voorkeur hadden. In ieder geval verklaarde Keboemen zich bereid
de vergadering te ontvangen. Ook werden reeds enkele punten genoemd, die voor algemeene
beraadslaging in aanmerking kwamen, welke punten door de andere classes aangevuld konden
worden, als de zaak hunne sympathie had.
Dat voorstel viel bij al de ressorten terstond in goede aarde. Verschillende classes dienden nog punten
voor het agendum in. Keboemen werd als plaats van samenkomst aangewezen, en als datum
vastgesteld 16, 17 en zoo noodig 18 Februari 1931.
Maandag 16 Februari, des avonds om 8 uur, waren de afgevaardigden van vijf classes bijeen in het
Keboemensche kerkgebouw. Iedere classis had overeenkomstig de uitnoodiging, drie afgevaardigden
gezonden. Onder de afgevaardigden bevonden zich vijf predikanten en tien ouderlingen. Voorts
waren uitgenoodigd om als adviseerende leden zitting te nemen acht missionaire predikanten, van wie
een zestal verschenen waren. (Ds Merkelijn van Magelang en dr. Bavinck van Solo waren verhin-
derd).253) Met de afgevaardigden waren sommige goeroe Indjils meegekomen, die eveneens werden
uitgenoodigd om als adviseurs hunne stem te laten hooren. Pandita Soesena254) van Keboemen opende
de vergaderingen. – – – 
Na de plechtige opening werden op verzoek van den tijdelijken Voorzitter de credentiebrieven
nagezien, die de afgevaardigden van hunne classes meebrachten, en daarna werd het Bestuur der
Vergadering gekozen. De keuze viel op pandita Soesena als voorzitter, den predikant van Magelang
M. Siswawasana255) als tweeden voorzitter, en een ouderling uit Keboemen, M. Atmadimedja als
scriba.256)
De belangrijkste zaken die behandeld en de besluiten die genomen zijn, mogen hieronder volgen:

253 Die vijf classes waren Surakarta (Solo), Yogyakarta, Purworejo (waartoe ook Magelang behoorde), Purbolinggo
en Kebumen. Surakarta zond M. Soengkana, M. Boesana en M.N. Mestoka; Yogyakarta zond R.S.S. Martahatmad-
ja, ds P. Sopater en M. Atmodjo Kalam; Purworejo zond ds J. Wirjotenojo, ds I.N. Siswawasana (Magelang) en
M. Soeradja; Purbolinggo zond ds Soedarmadi, M.J. Adam en M.K. Djajaprawira; Kebumen zond ds Z.H. Soesena,
M.J.P. Atmadimedja en M. Jokas. Van de Nederlandse zendingspredikanten kwamen dr B.J. Esser (Purbolinggo),
ds A. Pos (Yogyakarta), ds P.H. van Eijk (Surakarta), ds A.F.Keuchenius (Purworejo), ds K. van Dijk (Wonosobo)
en ds H. Bergema (Kebumen). Zie Kawontenanipoen “Synode” 1931. 

254 Zacheüs H. Soesena; zoon van de lurah van Glonggong; 1903 onderwijzer/guru injil (“helper”) op Javaanse school
te Glonggong; 1906 studie aan de Keucheniusschool, Tweede Afdeling, te Yogyakarta; 1910 eindexamen; als guru
injil geplaatst in Kebumen; 1911 scriba kerkeraad van Glonggong; 1923 werkzaam in ziekenhuis te Kebumen;
7/8/1928 bevestigd als predikant te Kebumen; 1931 voorzitter van de eerste, te Kebumen gehouden Javaanse
synode; 1/5/1935 met emeritaat, doch bleef werkzaam als predikant; 1939 geschorst en uit het ambt gezet.

255 Idris Nakam Siswawasana (Siswowasono); omstr. 1890-1980; afkomstig uit Glonggong; 1913 guru injil (“helper”)
te Kebumen; 1915 helper op de school te Wonosobo; 1917-1919 studie aan de Theologische Opleidingsschool bij
D. Bakker te Yogyakarta; 1919 guru injil te Kebumen; 1921 te Wera (Kebumen); 1928 te Ijo (Kebumen);
2/10/1928 bevestigd als predikant van de Javaanse gemeente te Magelang door L. Netelenbos; 1931 scriba eerste
Javaanse Synode; 1951 beroepen als missionair predikant door de classis Kedu. Over hem Merkelijn, 26 Jaren op
het zendingsveld, t.o. 193, 326; Zendingsblad, jrg. 71, nr. 2 (febr. 1973) 19.

256 Mas J.P. Atmadimedja was behalve ouderling ook apotheker in het zendingsziekenhuis te Kebumen.
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Voordat de punten van het agendum in behandeling genomen werden, stelde de praeses voor, dat
leden en adviseerende leden der vergadering door op te staan hunne instemming zouden betuigen met
eene door hem voorgelezen verklaring, inhoudende, dat men de gansche Heilige Schrift, bestaande
uit 39 boeken van het Oude en 27 boeken van het Nieuwe Testament erkende als het eigen Woord
van God, geschreven door den dienst van heilige mannen Gods, door ingeving des Heiligen Geestes:
dat deze Schriften ons den ganschen wil van God bekend maken, die wij hebben te gehoorzamen, en
waarop wij ons geloof hebben te gronden, zonder dat wij daarvan iets afdoen of daaraan iets
toevoegen mogen; dat er ook geen geschriften van menschen zijn, hoe heilig zij ook mogen wezen,
die met de Heilige Schrift gelijk gesteld mogen worden; waarom wij dan ook deze maken tot den
grond van ons geloof en den regel voor de regeering Zijner Kerk.
De geheele vergadering betuigde met die verklaring hare instemming.
Eerst werd nu gehandeld over de noodzakelijkheid van één kerkenordening voor het geheele terrein.
De behoefte daaraan werd algemeen gevoeld. Besloten werd een commissie te benoemen, bestaande
uit vijf leden der Synode, die in overleg met een viertal missionaire predikanten zou trachten een
regeling te ontwerpen, welke aan de volgende Synode ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Aan
de Commissie werd aanbevolen alleen te regelen, wat voor de goede orde algemeene regeling noodig
heeft en zoo weinig mogelijk af te dalen tot bijzonderheden, die zonder nadeel voor den goeden gang
van zaken aan het beleid der afzonderlijke Kerken kunnen worden overgelaten.257)Daarna ging het
over wat als grondslag aanvaard moet worden voor de regeling van het onderling verband der Kerken.
Keboemen stelde voor als grondslag te aanvaarden den Bijbel als het Woord van God, en als de
eenige onfeilbare regel voor geloof en leven. De vergadering was algemeen van opinie, dat deze
uitspraak te weinig bepaald was, en besloot met algemeene stemmen om aan deze verklaring toe te
voegen, dat men zich wilde gronden op den Bijbel, naar de verklaring, die van zijne leer gegeven
wordt in den Heidelbergschen Catechismus.
Een breede bespreking werd gewijd aan wat in de vergaderingen der gemeente gezongen zou worden.
Men gevoelt het als een misstand, dat niet alle Gemeenten hetzelfde Kerkboek hebben. Ook was men
algemeen van oordeel, dat de kerken prijs stellen op al de 150 psalmen voor haren eeredienst. Maar
daarmee versmaadde men het gebruik van sommige gezangen niet. Bovendien meende men, dat
rekening gehouden moest worden met het verlangen der Christenen op andere terreinen, die soms een
bepaalden voorkeur voor Gezangen hebben. Daarom achtte men het ’t meest wenschelijk, dat men
zou trachten te komen tot een kerkboek, dat naast de 150 psalmen een bundel Gezangen zou bevatten.
Men zou daarbij uitgaan voor de psalmen van het boek, door Ds Van Dijk aangeboden; en voor de
Gezangen van het bestaande Liederenboek. De Synode benoemt een Commissie, die het Psalmboek
van Ds. Van Dijk zal onderzoeken en daarover een rapport zal uitbrengen, dat ook ter kennis gebracht
zal worden van de missionaire predikanten, opdat deze daarvan gebruik zullen kunnen maken voor
het rapport, dat zij over deze zaak hebben in te dienen bij de Generale Synode der Gereformeerde
Kerken in Nederland. – – –
Inzake liturgische formulieren, kerkelijke attestatiën en trouwboekjes werd de wensch naar meer
eenheid uitgesproken en de Zending uitgenoodigd daartoe de noodige stappen te doen. Betreffende

257 Zie document 7.
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de formulieren stelde de Synode den eisch dat ze zouden zijn kort, zonder dat de kortheid schade
mocht doen aan volledigheid en duidelijkheid.258)
De vraag of iemand, die een ongeneeslijk krankzinnige vrouw heeft, haar mag verlaten en een andere
trouwen, werd door de Synode ontkennend beantwoord. Ook neigde de Synode tot een ontkennende
beantwoording van de vraag of in de Gemeente een huwelijk mag voltrekken worden tusschen twee
menschen, die nog geen van beiden gedoopt zijn, hoewel ze eenigen tijd het onderwijs in denChriste-
lijken godsdienst volgen. Alleen een vasten regel durfde men hiervoor niet te stellen.
De Synode sprak de wenschelijkheid uit, dat er met name voor het werk onder de hoogere standen
goeroe’s Indjil zouden zijn, die een hoogere opleiding ontvangen hadden.
De Synode wees den predikant van Tlepok, M. Wirjatenaja259), aan als den man, die zij geschikt
achtte om in den Javaansche Zendingsraad zitting te nemen als vertegenwoordiger van het Midden-
Javaansche zendingsterrein. Duidelijk werd hierbij uitgesproken, dat deze aanwijzing geen kerkelijke
afvaardiging beteekende, en dus niet het recht gaf om te spreken namens de Kerken van Midden-
Java.260) – – – 

Kerk, nationalisme en de IMC-conferentie te Jeruzalem (1928)

2. “Zesde stelling plus toelichting”, uit een referaat van H.A. van Andel, gehouden op 22
september 1931 bij het 50-jarig bestaan van de Nederlandsch-Indische Zendingsbond;
ontleend aan: “Wezen en Vorm van de Kerken op het Zendingsveld”, in: De Opwekker, jrg.
76, nr. 11 (nov. 1931) 585-616; spec. 596-600.

[Van Andel behandelt in twaalf stellingen wezen en vorm van de kerken op het zendings-
veld. Stellingen 1-5 behandelen achtereenvolgens de kerk als lichaam van christus, de
eenheid der kerk, de Heilige Schrift als enige bron voor de kerk, de kerk als multiculture-
le gemeenschap, afwijzing van ras als reden tot afzonderlijke kerkvorming. Stelling 6
volgt hier; stellingen 7-8 behandelen de kwestie van kerk en cultuur, en de noodzakelijke

258 De Javaanse Kerken hebben lang gebruik gemaakt van de Nederlandse formulieren in Javaanse vertaling. Toen
de predikantenvergadering in 1939 een proeve van in opdracht van de Javaanse synode opgestelde Javaanse
liturgische formulieren bereikte, was de reactie: “– – – nu deed zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat bij
de vergelijkende bestudeering van de oude en de nieuwe, hoe langer hoe sterker de rijkdom van de oude formulie-
ren ons ging toespreken. Welke schatten liggen daarin opgesloten. Hoe kan de Kerk haar geloofsinhoud daaraan
ook steeds weer oriënteeren en verdiepen. En het werd steeds duidelijker, daar moeten ook de Javaansche Kerken
heengroeien. Niet dan tot eigen schade zullen zij deze schatten kunnen missen. De proeve zooals die er lag zal weer
opnieuw worden bekeken. Liever nog een paar jaar met een eenigszins gebrekkige uitgave der formulieren
voortgewerkt, dan onszelf vastleggen op formulieren, die aan den eisch tot aanpassing de dogmatische bezinning
hebben opgeofferd”, Van der Linden, “Enkele indrukken van de laatste missionaire vergadering”, 5; vgl. Art. 9
van document 58; vgl. daartegenover Breukelaar, “De eenheid der Javaanse Kerk”.

259 Raden J. Wirjotenojo (Wirjatenaja); geboren 1888; 1919 onderwijzer; 1922 guru injil te Purworejo; 13/2/1923
overgeplaatst naar Tlepok; okt. 1927 beroepen als predikant door Tlepok; 28/5/1928 bevestigd als predikant te
Tlepok door L. Netelenbos; 22/9/1938 intrede te Kutoarjo (zie document 47); 1948 emeritus; hulppred. te Tlepok;
overleden 18/11/1967. Foto in Zendingsblad, jrg. 66, nr. 4 (april 1968) 81.

260 Zie ook “Notulen Conf. Zendingsarb.”, 10/8/1926, AGZD 589; Kraemer, Van Godsdiensten en Menschen, 162-
163; Van Randwijck, Handelen, 129-134.
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breuk tussen Evangelie en oude niet-christelijke godsdiensten. De laatste vier stellingen
zijn discussiepunten, afgeleid uit de eerste acht stellingen.261)]

VI. De zesde stelling luidt:
De Kerk mag niet worden gebonden aan en bepaald door en gevormd naar de nationaliteit. Ten
onrechte legde de Meeting van Jeruzalem 1928 nadruk op het nationaal karakter van de “jongere
Kerken”. De Kerk is naar haar aard niet nationaal of internationaal maar supra-nationaal.
Als het zelfbewustzijn van een volk ontwaakt, wordt het nationalisme geboren. En de opbloei van
nationalisme is een verblijdend teeken van den geestelijken groei van een volk. Evenals alle andere
goede dingen kan ook het nationalisme door eenzijdigheid en overdrijving op den dwaalweg geraken,
maar ook hier heft het misbruik het gebruik niet op, en de buitensporigheid niet het goed recht. Een
gezond nationalisme, dat in rechten zin het heil van zijn volk zoekt, dat in zuivere mate erkenning
van de rechten van eigen volk nastreeft, zal ook het goed recht van het nationalisme van anderen
landaard erkennen en bereid zijn de rechten van andere volken te eerbiedigen. Een zuiver gevoel van
recht sluit altoos in een besef van plicht.
Het mag verblijdend heeten, dat vrij algemeen in de Oostersche wereld nationale beseffen wakker
geworden zijn. En voor zoover die volken onder de opperhoogheid van andere volken leven, is de
zucht naar staatkundige vrijheid een wezenlijk deel van hun nationaal gevoel. Deze zucht naar
vrijheid, als ze binnen behoorlijke perken blijft, kan voorzeker aan die volken moeilijke oogenblikken
bezorgen, maar dient toch door die volken als een natuurlijke uiting van geestelijken groei met
blijdschap te worden begroet. Indien de opperhoogheid van het eene volk over het andere “voogdij”
kan worden geheeten en een opvoedingstaak oplegt, is elk blijk van volksontwaking en ontwikkeling
een gunstig en hoopvol teeken voor het slagen van het opvoedingswerk. Ook in het leven van ouders
en voogden kunnen zich moeilijke oogenblikken voordoen als de zoon of pupil tot zelfstandigheid
opgroeit, maar de rechte vader en voogd betreurt toch niet den geestelijken groei.
Met het ontwaken van de nationale beseffen worden alle nationale goederen op den voorgrond
gesteld. Het volksbewustzijn wordt zich bewust ook van zijn nationaal bezit. En het is begrijpelijk
en te eerbiedigen, dat het nationale over heel de linie des levens naar voren geschoven wordt. Zelfs
is het begrijpelijk, dat men met nationale kleur tracht te tooien, wat door zijn algemeen-menschelijken
of door zijn geestelijken aard voor nationaal gekleurd-zijn niet vatbaar is.
Het moge begrijpelijk zijn, dat onder pas tot krachtig zelfbewustzijn ontwaakte volken de Inheemsche
Christenen aan hun Kerk een nationaal type willen geven, dat wil zeggen dat ze de eigenaardigheden
van hun volk ook in hun Kerk tot uiting willen brengen. Maar al wat begrepen kan worden, is daarom
nog niet te prijzen. De Kerk van Christus is naar haar wezen niet nationaal, kan hoogstens onder een
bepaald volk verschijnen in een nationaal gewaad.
Daarom is het te betreuren, dat de Meeting van den Internationalen Zendingsraad van 1928 te
Jeruzalem op het nationaal karakter van de “jongere Kerken” nadruk heeft gelegd. Onder den titel
“het geheim van een Levende, Inheemsche Kerk” staat in de Recommendations van de Meeting te
Jeruzalem: “Geen belangrijker vraagstuk ligt zoowel voor de oudere als voor de jongere Kerken dan
te ontdekken waar het geheim te vinden is van een levende inheemsche Kerk.

261 Van Andel, “Wezen en Vorm van de Kerken op het Zendingsveld”, 603. Over de IMC-conferentie te Jeruzalem,
zie Schlunck, Von den Höhen des Ölbergs; Schuurman, De boodschap van Jeruzalem. Van Andel volgt hier
Stanley Jones, zie Jones, Opnieuw langs den Indischen Heirweg, 186-204.
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Een Kerk, diep geworteld in God door Jezus Christus, een integreerend bestanddeel van de Algemee-
ne Kerk, kan levend en inheemsch genoemd worden:
1. wanneer haar weergave van Christus en haar uiting in aanbidding en dienen, in gewoonten, in kunst
en architectuur belichamen al het waardevolle eigene van haar volk, terwijl zij tevens het erfgoed der
Kerk van alle landen en alle tijden bewaart.2. wanneer door haar de geest van Jezus Christus alle
terrein des levens beïnvloedt, zoodat alle krachten van mannen en vrouwen in Zijn dienst worden
gebracht.
3. als ze haar leven daadwerkelijk leeft in gemeenschap met het volk in welks midden ze leeft.
4. als ze een open oog heeft voor de vraagstukken van haar tijd en als een geestelijke kracht in de
maatschappij, moedig en met medegevoel meewerkt aan de oplossing daarvan.
5. als ze brandt van zendingsvuur en pioniersgeest”.262)
Deze formuleering zal wel voortgekomen zijn uit een tweeledig, op zichzelf zeer prijzenswaardig
verlangen:
1e. om aan de Inheemsche Kerken een eigen plaats en eigen rechten te verzekeren en ze te vrijwaren
voor Westersche overheersching inzake belijdenis, kerkinrichting en eeredienst;
2e. om de Inheemsche Christenen te bewaren voor de hopelooze verdeeldheid, die op kerkelijk gebied
in het Westen bestaat en alle Christenen van een bepaald land zoo mogelijk in één Kerk te vereenigen.
In China bleken niet minder dan 120 verschillende kerkformaties van Inheemsche Christenen te
bestaan. Zelfs de Presbyterianen, de Gereformeerden, van Amerika, van Engeland, van Australië, van
Nieuw-Zeeland hadden allen afzonderlijke Inheemsche Kerken gevormd. Het spreekt wel vanzelf,
dat op die wijze zelfs alle gedachte aan de eenheid van Christus’ Kerk te loor gaat, dat de plicht tot
eenheid niet gevoeld wordt, en dat om alle klein verschil nieuwe kerkformaties in het leven geroepen
worden. Volkomen terecht leefde te Jeruzalem het verlangen, die eindelooze versplintering van de
Kerk op het zendingsveld tegen te gaan.263)
Maar bij een goed doel kan toch een onjuist middel worden gekozen. En het aanbevelen van het
nationaal karakter van de Kerk, gelijk in deze artikelen geschiedt, is zulk een onjuist middel ter

262 Van Andel verwijst hier naar de originele tekst van de door hem in (zijn eigen) vertaling gegeven “Council
Statement”, getiteld “The Secret of a Living, Indigenous Church”. De originele tekst luidt: 
“No more important problem confronts the older and younger churches alike than to discover the secret of a living,
indigenous Church. A Church, deeply rooted in God through Jesus christ, an integral part of the Church Universal,
may be said to be living and indigenous:
1. When its interpretation of christ and its expression in worship and service, in customs and in art and architecture
incorporate the worthy characteristics of the people, while conserving at the same time the heritage of the Church
in all lands and in all ages.
2. When, through it, the spirit of Jesus christ influences all phases of life, bringing to His service all the potentiali-
ties of both men and women.
3. When it actively shares its life with the nation in which it finds itself.
4. When it is alert to the problems of the times and, as a spiritual force in the community, courageously and
sympathetically makes its contribution to their solution.
5. When it is kindled with missionary ardour and the pioneering spirit.” Zie The relations between the younger and
older churches, 207-208.

263 Hier wordt verwezen naar The relations between the younger and older churches, 215-216, waar een “Council
Statement” is opgenomen die de titel draagt: “Christian Unity”. Daarin wordt de noodzaak onderstreept “to
eliminate the complexity of the missionary enterprise and remove the discredit to the Christian name, due to the
great numbers of denominations and the diversity and even competition of the missionary agencies now at work
in some countries”.
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bereiking van een goed doel. Wat boven gezegd is van de rassen, geldt ook van de natiën. Gelijk de
Kerk boven rasverschil verheven is en er geen raskerken mogen zijn, is de Kerk om hetzelfde
beginsel ook boven het nationaal verschil verheven en mogen er geen “nationale” kerken zijn.
Evenmin als het ras mag de natie een verdeelingsprincipe voor de Kerk aangeven. Een Kerk, geheel
of vrijwel geheel bestaande uit menschen van een bepaald ras, zal zeker in haar uiterlijke verschijning
de kenmerken Daarvan dragen, en zoo een Kerk, bestaande uit Christenen van een bepaalde nationali-
teit. Maar het Kerkelijke in de Kerk, datgene wat de Kerk tot Kerk maakt, zal alleen het Christelijke
mogen zijn. Het Christelijke mag niet, als in deze artikelen geschiedt, gebonden worden aan nationale
vormen, het “levende” van een Kerk mag niet met het “Inheemsche” worden samengekoppeld, en nog
minder het eerste van het laatste afhankelijk worden gesteld. De formuleering van Jeruzalem is zeker
niet bijster gelukkig.
De samenvoeging van “levend” en “inheemsch” combineert twee heterogene begrippen. Kan een
Kerk niet levend zijn zonder inheemsch te zijn? Kan een Kerk niet Inheemsch zijn, zonder levend te
zijn? Deze twee begrippen staan los naast elkander, zijn als ongelijksoortige hoedanigheden niet te
vereenigen en kunnen niet gezamenlijk als eisch voor het kerkelijk leven worden gesteld. 
“Een Kerk, diep geworteld in God door Jezus Christus, een integreerend bestanddeel van de Alge-
meene Kerk” moet bovendien nog aan 5 voorwaarden voldoen om “levend en inheemsch” genoemd
te mogen worden. Maar is zulk een Kerk niet een “levende” Kerk? Wat is er voor een Kerk om
“levend” te zijn nog meer noodig, dan “diep geworteld in God door Jezus Christus, en een integree-
rend bestanddeel van de Algemeene Kerk” te zijn? Dan blijven de 5 voorwaarden alleen maar voor
het “inheemsch” karakter van zulk een Kerk gelden. Maar dan moet men “levend” er ook niet bij
noemen.
Het “beïnvloeden van alle terrein des levens” en het “moedig en met medegevoel meewerken in de
maatschappij aan de oplossing van de vraagstukken van haar tijd” leggen op de Kerk een rechtstreek-
sche sociale taak, die haar naar de beginselen van de Hervorming niet toekomt. Deze opvatting moge
passen voor Rome, die den rechtstreekschen invloed van de Kerk over alle levensterreinen uitbreidt,
maar past niet voor het Protestantisme. De Kerk predike de beginselen voor alle terrein des levens
en de Christenen leven naar die beginselen op alle terrein, en zoeken persoonlijk en tezamen in
sociale en politieke vereenigingen de oplossing van de vraagstukken van hun tijd en arbeiden aan die
oplossing.
Het zal wel de bedoeling geweest zijn, de Inheemsche Kerken tot een bepaalden arbeid aan te sporen,
en enkele punten onder haar aandacht te brengen. Maar daarvan mag toch het “levend en inheemsch”
niet afhankelijk worden gesteld. En indien, zooals het Report zegt “in vele landen de wensch leeft,
dat de Kerken dieper geworteld zouden worden in eigen bodem,” ware het niet overbodig geweest,
te doen opmerken, dat het voor een Kerk slechts aankomt op haar geworteld-zijn in Christus. En de
Meeting van Jeruzalem zou juister gehandeld hebben, indien zij had uitgesproken, dat de Kerken
geheel en al gechristianiseerdmoeten worden, in plaats van uit te spreken, gelijk zij deed, dat zij
“geheel en al genaturaliseerd” moeten worden.264)

264 Hier wordt opnieuw verwezen naar de “The Secret of a Living, Indigenous Church”, zie hiervoor, voetnoot 12.
Volgens Hopkins, John R. Mott, 659-661, betekende deze omschrijving van een “living, indigenous Church” dat
de vergadering niet langer de zending centraal wilde stellen in de internationale theologische discussie over kerk
en zending, maar de “jonge” kerken.
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Raad van Toezicht voor het ziekenhuis te Purworejo

3. “Regeling van den Raad van Toezicht op het Zendingshospitaal te Poerworedjo”, d.d.
Utrecht, 16 november 1931; AGKU 4, Ingekomen stukken 1887-1932.

Artikel 1. Door den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Utrecht wordt, in overeenstemming met
de uitspraak der Generale Synode der Gereformeerde Kerken, gehouden te Arnhem in 1930, welke
is opgenomen in de Acta dier Synode, Artikel 219, aangesteld een Raad van Toezicht om over het
Zendingshospitaal der Kerk van Utrecht te Poerworedjo het noodige toezicht te oefenen.265)
Artikel 2. Leden van den Raad van Toezicht zijn de leden der Algemeene vergadering, genoemd in
artikel 15 der Zendingsorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland266), uitgezonderd de leden,
die zelf aan het hospitaal te Poerworedjo verbonden zijn.
Artikel 3. Aan den Raad van Toezicht is vanwege den Kerkeraad opgedragen toezicht te houden over
de behoorlijke naleving der instructie door het Europeesch personeel dat aan het hospitaal is
verbonden, voorzoover die instructiën betrekking hebben op hun werkzaamheden in het hospitaal en
den daarmede verbonden medischen dienst.
Artikel 4. De Raad van Toezicht is vanwege den Kerkeraad gemachtigd en gehouden, wanneer onder
het Europeesch personeel van het hospitaal een wanverhouding ontstaat, die behoorlijke samenwer-
king onmogelijk maakt, daarnaar een onderzoek in te stellen en te trachten een bevredigende
oplossing te verkrijgen, en, indien dit niet gelukt, zich met een gemotiveerd advies te wenden tot den
Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Utrecht, terwijl in geval van een dringende noodzakelijkheid
de Raad van Toezicht een voorloopige beslissing kan nemen onder verantwoordelijkheid van den
Kerkeraad van Utrecht, met in achtneming van hetgeen de Zendingsorde bepaalt in art. 23 de eerste
en de tweede alinea.267)

265 Art. 219, Acta Synode GKN 1930. Zie ook de correspondentie in AGKAmst. 9, Stukken betr. de Raad van Toezicht
op de Zendingsziekenhuizen te Djogjakarta en Solo, 1905-1921.

266 Art. XV luidt:
De Dienaren des Woords, de Onderwijzers en de Artsen op het Zendingsterrein houden algemeene vergaderingen en
elke categorie houdt afzonderlijke vergaderingen.
De Dienaren des Woords van Kerken van Europeanen op Java wonen deze vergaderingen bij als adviseerende leden.
Tot de afzonderlijke vergaderingen van de eene categorie hebben de arbeiders van de twee andere toegang met
adviseerende stem.
Het karakter van die vergaderingen is tweeledig:
a. zij adviseeren èn in zaken, die door de gezamenlijke Kerken moeten beslist worden èn in zaken, die een Zendende
Kerk heeft te regelen;
b. zij beslissen in ondergeschikte huishoudelijke zaken, wanneer de praktijk op het Zendingsterrein hiertoe noodzaakt.

267 Art. XXIII luidt:
Wanneer een Europeaan, in eenigen hulpdienst werkzaam, op ergerlijke wijze tegen de zuiverheid der leer of de
vromigheid des wandels zondigt, vraagt de missionaire Dienaar des Woords het advies van een genabuurde Kerk van
Europeanen. Deze stelt, krachtens mandaat van de Kerk, onder wier toezicht de schuldige staat, zoo noodig een
onderzoek in loco in, en zoo zij oordeelt dat hij (zij) onmiddellijk gecensureerd moet worden, censureert de missionaire
Dienaar des Woords hem (haar) voorloopig en is de schuldige verplicht zich voorloopig te onthouden van zijn (haar)
arbeid.
Verkeert de missionaire Dienaar des Woords zelf in dit geval, dan vraagt de afzonderlijke vergadering van de Dienaren
des Woords advies van een genabuurde Kerk van Europeanen. Deze handelt dan op dezelfde wijze als bij Europeanen
in hulpdienst werkzaam, en oordeelt zij, dat de Dienaar des Woords geschorst moet worden, dan schorst de vergade-
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Artikel 5. De Raad van Toezicht vergadert zoo dikwijls hij dit noodig acht ter plaatse, waar hij dit het
meest gewenscht vindt. Hij kiest uit zijn leden een voorzitter en een secretaris. Over zaken wordt
mondeling gestemd, over personen met briefjes en met volstrekte meerderheid van stemmen. – – – 
Artikel 6. De Raad geeft geregeld verslag van zijnen arbeid aan den Kerkeraad. – – – 
Artikel 7. Geene veranderingen van deze Regeling kunnen worden aangebracht dan door den
Kerkeraad, gehoord hebbende den Raad van Toezicht en den geneesheer-directeur van het hospitaal
te Poerworedjo. De leden van dien Raad hebben het recht veranderingen in deze Regeling voor te
stellen en deze bij dien Raad in te dienen. Die Raad beslist met volstrekte meerderheid van stemmen
of deze voorstellen den Kerkeraad zullen worden voorgedragen. Ook de geneesheer-directeur van het
hospitaal te Poerworedjo heeft het recht veranderingen in deze Regeling voor te stellen.

Opleiding Javaanse predikanten en helpers te Yogyakarta

4. F.L. Bakker, “Rapport over den cursus 1928-1930”, d.d. [Yogyakarta, 1931]; AGZD 495. 

Deze cursus begon 3 Januari 1928 met 21 leerlingen. In September 1929 werden drie leerlingen
daarvan weggezonden, zoodat 18 in November 1930 het einddiploma ontvingen. Van deze 18
leerlingen werken er nu vijf in Solo, vijf in Djokja, drie in Keboemen, twee in Poerbolinggo, één in
Magelang, één in Poerworedjo, terwijl één helper werd opgeleid voor het terrein van de Salatiga
Zending.
Het totaal aantal leerlingen afgeleverd door den cursus te Djokja bedraagt thans 89 leerlingen van den
Javaanschen cursus en 6 van den Hollandschen cursus, dus in totaal zijn er in de 1e 25 jaar dat deze
cursus bestaat afgeleverd 95 leerlingen. Vijf daarvan werken op Oost-Java, 1 op het terrein van de
Salatiga Zending, terwijl van de leerlingen van den Hollandschen cursus één predikant is van de
Maleische gemeente in Batavia, één hulpprediker van de Indische Kerk op Loewoek (Celebes). De
anderen voorzoover nog in leven arbeiden allen op Midden-Java.
De lessen werden vanaf Januari 1928 tot Mei 1929 gegeven door Ds. D. Bakker en Dr. F.L. Bakker.
Na het vertrek van Ds. D. Bakker gaf Dr. F.L. Bakker alle lessen behalve 2 uur homilitiek en
preekschetsen, die door Ds. Pos werden gegeven.
Gedurende deze drie jaren werd lesgegeven in de verschillende vakken, die ook bij vorige cursussen
onderwezen werden. Voor exegese Oude Testament werden behandeld: enkele Psalmen en Jesaja 1-
43, voor exegese Nieuwe Testament Johannes 8-21 en Romeinen 1-10. Bovendien werd op verzoek
van de leerlingen gedurende enkele middagen door een onderwijzer der H.J.S. les gegeven in het
Hollandsch. De laatste 1½ jaar waren de leerlingen practisch werkzaam in Djokja en Solo. Des
Zondags preekten zij en in de week catechiseerden zij en spraken op de zalen van het Petronellahospi-
taal. Door het groote aantal leerlingen kwam echter dit deel van de vorming niet voldoende tot zijn

ring van Dienaren des Woords hem, uit naam van de Kerk, in wier dienst en onder wier toezicht hij staat. 
Van zulke spoedeischende gevallen wordt voorts onverwijld bericht gezonden aan den Kerkeraad, onder wiens toezicht
de schuldige staat, opdat die verder met hem handele. 
Van alle gevallen, die uitstel kunnen lijden, wordt dadelijk meededeeling gedaan aan den Kerkeraad, opdat die daarin
geheel en al zelf handele.
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recht en ook kon de docent, daar hij alle vakken moest onderwijzen, niet altijd gelegenheid vinden
de catechisaties en preeken bij te wonen.
Er was natuurlijk veel verschil in ontwikkeling en gaven bij de leerlingen, maar zij hebben ijverig
gewerkt en het examen dat namens den Raad van Toezicht bijgewoond werd door Ds. van Dijk en
Ds. Merkelijn stemde tot tevredenheid.
Het is te betreuren dat niet onmiddellijk met een nieuwe cursus kon worden begonnen, doch door het
verlof van Dr. Bakker was dat onmogelijk. 5 Januari 1932 wordt nu D.V. de volgende cursus
geopend.

Instituering Cilacap en Sidareja (Banyumas) 

5. J.A.C. Rullmann, “Driemaandelijksch verslag van de Zending der Gereformeerde Kerken in
Zuid-Holland, Zuidelijk gedeelte, in de Residentie Banjoemas, 1 October-31 December
1931”, d.d. Purbolinggo, februari 1932; AGKR 3, Stukken betreffende Banyumas, 1908-1940

– – –
In niet minder dan drie gemeenten mochten gedurende enkele weken tijds op verschillende wijzen
“oogstfeesten” worden gevierd.

Allereerst Tjilatjap.268)
Nadat de beroepen predikant van Tjilatjap, Mas A.R. Misaël, met gunstig gevolg peremptoir
geëxamineerd was, en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords, is hij op den
20sten October in het ambt bevestigd door Dr. Esser. In denzelfden dienst heeft hij zijn intreepredica-
tie gehouden en tegelijkertijd is het nieuwe, eenvoudige maar smaakvolle kerkgebouwtje in gebruik
genomen. Een belangrijk moment in de historie van Banjoemas. Het is bijna niet te gelooven, dat wij
nu twee zelfstandige gemeenten hebben met eigen predikant.269) Een vreugde niet alleen voor onze
Javaansche broeders, die met alle dankbaarheid en liefde, die zij koesteren jegens de Zending, toch
begrijpelijkerwijs verlangend zijn op eigen beenen te gaan loopen; maar een vreugde niet minder ook
voor de Zending zelf, die nu eenmaal haar doel bereikt heeft als zij overbodig is geworden. Wij

268 Uit Poerbolinggo, jrg. 8, nr. 12 (dec. 1931), is geheel aan Cilacap gewijd; zie ook Esser, “Bevestiging en Intree
van den Predikant der Javaanse Christelijke Kerk te Tjilatjap”, 5-6, over de bevestiging van guru injil Sadjan
Darmosoemarto als predikant te Cilacap-Adirejo als opvolger van Misael (23/7/1940). Voor een geschiedenis van
de zending in Banyumas, zie Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw Zending 1901-1951.

269 De andere was Soedarmadi (zie beneden, voetnoot 161). Verder beschikte Banyumas over veertien guru injil
(1933), Achaz Martasoewita (Ajibarang), Berman Filémon (Sukaraja), Idris Sastrasoenarma (Adirejo), Jochanan
Joestoes (Grendeng), Nathanaël Martasiswaja (Purwokerto), Ratib Sastradwidja (Purwokerto), Tiwan Poer-
waätmadja (Bangsa), Rapon Zacharias (Purbolinggo, Klampok en Kertajasa), Ngirad Asah (Purbolinggo),
Filippoes Bleto (Purbolinggo), Samidjan Siswasoewarna (Cilacap), Jakoboes Wangsakenanga (Klampok), Sadjan
Darmosoemarto (Sidareja) en Bartholomeoes Wasman (Purbolinggo); twee jaar later was hun aantal toegenomen
tot achttien; dat aantal groeide nog verder. Ze wisselden regelmatig van standplaats. Net als elders in M.-Java was
een toenemend aantal guru injil afkomstig uit het onderwijs, waar ze wegens bezuinigingen door de overheid en
vermindering van de subsidies te duur waren geworden. Esser, “Toelichting bij de begroting 1934”; Idem,
“Toelichting bij de begroting 1936”, beide in: AGKR 3, Stukken betr. Banyumas, 1908-1940; Rullmann a. ZD Z.-
Holl. (Z.), 24/8/1932, AGKR 3, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1928-1940.
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vergeten allerminst, dat de beide zelfstandige gemeenten op ons terrein, door financieelen band nog
gebonden blijven aan ons en dat er een voortdurend nauw contact blijft bestaan, maar de zelfstandig-
making is toch ook allerminst een gebaar alleen. Principieel is de verhouding een andere dan tot de
gemeenten, die nog onder onze rechtstreeksche leiding staan. En dat principe bepaalt heel den gang
van het werk, en wederzijds wordt het ten volle geëerbiedigd.
Hoewel Tjilatjap nog, naar het zich laat aanzien, gedurende langen tijd niet in eigen behoeften zal
kunnen voorzien, is het mooie van deze zelfstandigmaking, dat zij des ondanks met volle vrijmoedig-
heid kon plaatsvinden. De vraag is moeilijk, wanneer een gemeente daartoe rijp kan worden geacht.
Er zijn zeer verschillende factoren, die dat bepalen. Naar aller overtuiging zijn deze in Tjilatjap
aanwezig. En de persoon van Ds. Misaël, aan wie de zware taak der leiding van zulk een gemeente
in opkomst zoo ten volle is toevertrouwd, èn het geestelijk peil van de gemeente zelf, èn de ernstige
wil, gepaard met de krachtige daad tot voorziening in eigen onderhoud, doet ons vertrouwend de
toekomst tegen gaan. Neen, het is geen proefneming in Tjilatjap. De leiding van God heeft tot deze
daad verplicht. De vrucht is niet geplukt voor zij rijp is.
Van de gemeente Sidaredja zijn niet minder verblijdende dingen te melden. Trouwens heel de groei
dezer jonge gemeente is wonderlijk snel en voorspoedig geweest. In 1927 waren daar nog maar
enkele Christenen gevestigd. Door verhuizing van elders en vooral door verrassende aanwinst op de
plaats zelf, was in het begin van 1931 de gemeente zoodanig toegenomen, dat een verzoek werd
ingediend bij de classis de ambten te doen instellen. Na gehouden onderzoek is daartoe met volle
vrijmoedigheid geadviseerd. Zoo heeft Dr. Esser nog kort voor zijn vertrek de eerste kerkeraadsleden
in hun ambt mogen bevestigen en tot hun werk inleiden.
Op denzelfden dag werd weder aan een twintigtal volwassenen en kinderen den Heiligen Doop
bediend. Het verblijdende daarbij was vooral, dat er zulk een groot aantal van Chineeschen landaard
den Doop ontvingen. Over het algemeen is onze invloed, behoudens op plaatsen, waar opzettelijk en
met Chineesche krachten gearbeid wordt, onder hen gering. Dit komt niet zoozeer, omdat er geen
belangstelling bij hen zou zijn voor het Christendom. Eer het tegendeel. De deuren staan open en de
kansen zijn wellicht grooter dan onder de Javanen. Maar een gezamenlijke bearbeiding van Chinee-
zen en Javanen heeft groote bezwaren. Wij behoeven hier nog niet alles aan rasconflict toe te
schrijven. De zielestructuur en in verband daarmede de geestelijke behoeften, gepaard met de sociale
tegenstellingen, maken afzonderlijke bearbeiding gewenscht, zoo niet dringend noodzakelijk. Op de
meeste plaatsen is het getal Chineesche Christenen, die opgenomen zijn in onze Javaansche Gemeen-
ten uiterst gering. Sidaredja vormt daarop een gunstige uitzondering, dank zij vooral den invloed
eener Chineesche familie, één der eerste die zich in Sidaredja vestigde. Zij zijn door hun trouw en
liefdevol getuigenis voor verschillende anderen van hun volk tot zegen geworden. Door de instituee-
ring van Sidaredja is het aantal gemeenten met een eigen kerkeraad nu tot zes gestegen. 
De derde gemeente, die wij in dit verband moeten noemen, is Adjibarang. Sinds de komst van den
nieuwen goeroe Indjil hier is er sterke opleving na een tijd van inzinking en verslapping. Op
origineele, krachtige wijze is door hem de Evangelieverkondiging ter hand genomen. Deze goeroe
is het, die zich een zekere vermaardheid heeft verworven door de grammofoon in dienst te stellen van
het Evangelisatiewerk. In één of anderen afgelegen desa worden de menschen, die nog niet verwend
zijn door de technische wonderen van onzen tijd, door de muziek gelokt en als de belangstelling
voldoende is, begint de prediking. Dus dezelfde methode, die de straatprediking in Holland volgt!
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Enkele volwassenen werden in Adjibarang gedoopt. En verschillende anderen zijn nog in dooponder-
richt. – – –
Dit alles is zeer verblijdend geweest. Voor Dr. Esser een dankbare herinnering om mede te nemen
naar Holland. Half November is hij met Vrouw van Poerbolinggo vertrokken. Ach, het verlof was
noodig, maar reikhalzend werd er niet naar uitgezien. Wij hebben dit van nabij meegemaakt, daar wij
tot op hun vertrek met de familie Esser hebben samengewoond. De greep van het werk was te vast.
En nog drie dagen vóór het vertrek was alles in vollen gang, zoodat we ten slotte nog tijd te kort
kwamen voor de overdracht en deze goeddeels in de nachtelijke uren moest plaatsvinden. – – – 
Vooral na hun vertrek, heb ik dankbaar leeren zijn, voor de ruime gelegenheid, die ik gehad heb, mij
onder de leiding van Dr. Esser te oriënteeren. Reeds in October ben ik begonnen in Javaansche
diensten voor te gaan, zoodat, toen ik alleen achter bleef, het werk ongestoord kon voortgaan.
Hoezeer ook elken dag door mij behoefte gevoeld wordt aan het advies van mijn ouderen collega,
toch ben ik anderzijds dankbaar nu gedwongen te zijn op eigen wieken te drijven. Betere leerschool
is er niet. En bovendien als straks Dr. Esser weer terug zal zijn en het werk verdeeld wordt, is het een
voordeel ook tegenover dat deel, dat niet voor eigen rekening komt, geen vreemdeling te zijn.270) –
– –

Opening ziekenhuis te Magelang

6. G.J. Dreckmeier aan het Zendingscomité van de Gereformeerde Kerken van Zeeland, d.d.
Magelang, 27 mei 1932; AGKM 3, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1932.

Het was eergisteren een mooie dag: de officieele opening van het ziekenhuis. Er waren ongeveer 200
Europeesche en 50 Javaansche en Chineesche gasten. De opkomst overtrof onze verwachtingen. De
Assistent-Resident was er als vertegenwoordiger van de regeering, de Burgemeester met bijna de
geheele gemeenteraad, die ook een bloemstuk gestuurd hadden. Verder de Regent en ook de
Hoofdinspecteur van de Dienst der Volksgezondheid, die toevallig niet ver van Magelang met
vacantie was. Wij waardeerden het zeer dat Dr. Offringa er zijn vacantie voor wilde onderbreken. Hij
heeft vroeger als directeur van het Petronella-ziekenhuis vaak met Ds. Merkelijn over de plannen tot
oprichting van een ziekenhuis hier gesproken. Buiten deze officieele personen waren er 8 collega’s
uit de stad en 9 van de andere zendingsziekenhuizen, de deelnemers aan de classicale vergadering
[van de (Europese) Gereformeerde Kerken], die hier juist gehouden is, de leden van de Gereformeer-
de kerk van Magelang en nog veel andere inwoners van deze stad.
Na het openingswoord van Ds. Merkelijn in het Hollandsch en het Javaansch heb ik met een kort
woord het werk aanvaard, waarna Ds. Merkelijn in het gebed dit nog jonge plantje in het zendings-
werk van Magelang heeft opgedragen aan God, van wien wij alleen de zegen willen verwachten.
Voor Ds. Merkelijn was deze dag er één van groote ontroering, nu hij een wensch in vervulling ziet
gaan, die hij al de lange jaren van zijn arbeid hier gekoesterd heeft. En vooral ook omdat de tegenwer-
king, die hij altijd gehad heeft in deze stad schijnt om te slaan in waardeering, nu men ziet, wat de

270 Esser keerde in febr. 1933 van verlof in Banyumas terug, Rullmann, “Driemaandelijks verslag, 1 jan.-31 maart
1933”, AGKR 3, Stukken betr. Banyumas, 1908-1940.
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bedoeling van de medische zending is. Ik meen tenminste te mogen zeggen, dat de waardeerende
woorden, die er gesproken zijn en de bloemen en enkele giften niet slechts beleefdheidsvormen
geweest zijn. Bij de rondwandeling door het ziekenhuis hoorden wij meermalen van collega’s en van
leeken woorden van lof over de veranderingen van de gebouwen om die voor ziekenhuis geschikt te
maken en over de eerste inrichting, gezien de geringe middelen, waarmede gewerkt moest worden.
Aan den avond van denzelfden dag hebben wij een feestmaaltijd met het geheele personeel, dat aan
het ziekenhuis verbonden is, gehouden: verplegers, waschlui, koelies, allen met hun vrouwen en
verder de zuster, de administrateur en ik.271) Zoo’n zogenaamde slametan is een heel werk, maar kost
weinig geld. Ieder vindt het een pretje om er aan mee te werken: er moeten bordjes en schaaltjes
gemaakt van pisangblad en de opstelling van de verschillende gerechten is een kunst, die wij
westerlingen nooit zullen kunnen leeren. Als alles gereed is en allen er op matjes gehurkt in een
nieuw baadje omheen zitten, maakt het geheel een bijzonder feestelijke indruk. – – – 

De Javaanse kerkenordening

7. “Kerkenordening van de Christengemeenten op Midden-Java t. Zuiden. (Aldus vastgesteld
op de Synode dier Kerken, gehouden te Djogja op den 2en Juni, 1932)”, in: De Opwekker,
jrg. 77, nr. 10 (okt. 1932) 455-467.

Art. 1. In de Kerkenordening dienen de volgende zaken geregeld te worden: 1. Wat betreft de ambten
in de Kerk; II. Wat betreft de Kerkelijke vergaderingen; III. Wat behoort tot de kerkelijke eeredienst;
IV. De kerkelijke tucht.

I.
O v e r   d e   a m b t e n   i n   d e   C h r i s t e l i j k e   K e r k.

Art. 2. Er zijn in de Christelijke Kerk drie onderscheidene ambten, namelijk van de herders en
leeraars, de ouderlingen en de diakenen.
Art. 3. Iemand komt tot het ambt van leeraar door middel van een viertal zaken:
a. De Gemeente verkiest één van de Christenen tot leeraar met advies en onder leiding van den
kerkeraad. Verkiesbaar tot dit ambt zijn mannelijke lidmaten, die in den regel in het bezit moeten zijn
van het einddiploma van de opleidingsschool voor dienaren des Woords en die geschikt gebleken
zijn. 
Stemgerechtigd zijn in den regel slechts de mannelijke lidmaten der Gemeente, die belijdenis des
geloofs hebben afgelegd. De verkiezing heeft plaats niet zonder het advies der Classis.272)b. Na zijn

271 Die “zuster” was C.G Stolk, zie Bijlage D; de “administrateur” was A. Vuyk, zie Van Schelven, Handboek, 61.
272 In sommige Javaanse gemeenten hadden vrouwen voordien volledig actief en passief kiesrecht, al waren er geen

vrouwelijke predikanten. De Javaanse synode evenwel volgde in deze kwestie de Gereformeerde synode van
Arnhem van 1930, zie Art. 200, Acta Synode GKN 1930. Hoewel Art. 10 van de Javaanse kerkenordening
vrouwelijke ouderlingen en diakenen lijkt toe te laten, was dat niet zo. Dat bleek uit de discussie hierover op de
synode van 1932, zie sub “Tanggal 2 Juni”, Notulenipoen 1932. In latere edities werd nog nadrukkelijker verklaard
dat alleen volwassen, belijdende mannelijke leden actief kiesrecht hadden en gekozen konden worden in enig
kerkelijk ambt. De synode van 1938 ging opnieuw op deze kwestie in toen van verschillende kanten (m.n.
Purworejo en Yogyakarta) werd aangedrongen op gelijke rechten voor vrouwelijke en mannelijke gemeenteleden.
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verkiezing op de beschreven manier wordt bij den kandidaat een onderzoek ingesteld naar zijn kennis,
zijn zuiverheid in de leer en zijn geloof. 
Dit onderzoek wordt ingesteld door de Classis, bijgestaan door een Commissie die door de Synode
benoemd wordt om die examens bij te wonen.
c. De naam van den beroepene wordt daarna twee Zondagen aan de Gemeente bekend gemaakt. Als
na deze bekendmakingen er niemand is die bezwaren indient, dan wordt dit beschouwd als een
bewijs, dat de Gemeente er mee accoord gaat, dat gemelde persoon haar leraar zal worden.
d. Als aan de gemelde voorwaarden is voldaan, dan wordt de leeraar in zijne Gemeente bevestigd,
met het formulier en op de wijze zooals daarvoor is vastgesteld.
Art. 4. Niemand kan als de leeraar eener Gemeente beschouwd worden behalve wie door die
Gemeente gekozen en in het ambt gesteld is.
Art. 5. Een leeraar bedient zijn ambt zoolang hij daartoe in staat is, en mits er geen reden is, die hem
verplicht zijn ambt neer te leggen. Als hij den leeftijd van 60 jaar bereikt heeft mag hij een verzoek
om emeritaat indienen.
Art. 6. Een leraar mag zijn Gemeente niet verlaten om over te gaan in dienst van een andere Gemeen-
te naar eigen verkiezing, behalve naar aanleiding eener beroeping door die andere Gemeente, en
zooveel mogelijk met goedvinden van de gemeente, die hij gaat verlaten. 
Art. 7. Een leraar, die volgens art. 6 door een andere Gemeente beroepen wordt, diens beroeping en
bevestiging zullen op dezelfde wijze plaats hebben als beschreven is in art. 3, behalve dat hij niet
opnieuw geëxamineerd behoeft te worden.
Art. 8. Omdat al de arbeid van den leeraar gewijd is aan de bediening der Gemeente, heeft hij recht
op levensonderhoud vanwege de Gemeente. Zoo ook als hij zijn werk neerlegt wegens ouderdom of
lichaamszwakte, waardoor hij niet meer in staat is zijnen arbeid voort te zetten, dan ontvangt hij een
behoorlijk pensioen. Evenzoo zijn weduwe en zijne kinderen. 
Art. 9. Tot de taak van den leeraar behoort:
a. De bediening van Gods Woord in de samenkomsten der Gemeente, met aanroeping van den Naam
des Heeren in de gebeden, en in het leggen van den zegen op de Gemeente.
b. De bediening van de sacramenten.c. Het houden van de catechisaties.

Een in 1938 ingestelde commissie (bestaande uit ds A. Pos, ds S. Atmowidjono en R. Sastrohardjono) bracht op
de synode van 1940 echter een negatief advies uit. Bovendien ontving deze synode een brief van mevr. J.C. van
Andel-Rutgers (Solo), waarin ze uiteenzette waarom vrouwen geen stemrecht konden hebben en niet in een
kerkelijk ambt gekozen mochten worden en ze de synode adviseerde haar standpunt niet te herzien. Art. 6, sub 2,
en Bijlage II, Pos, Atmowidjono en Sastrohardjono, “Serat lapoeran bab wewenangipoen para wanita ing
pasamoewan Kristen toemrap pilihan kalenggahan”, Acta Kekantjingan GKD 1940. De synode van 1940 was intern
verdeeld en sprak uit geen aanleiding te zien om vrouwen te verbieden of op te wekken het actieve kiesrecht te
beoefenen – het passieve kiesrecht werd niet genoemd. Het gevolg was dat in de bestaande situatie geen verande-
ring optrad, Art. 7, Ibidem. De synode van 1964 herhaalde dit Art. 7 uit 1940 en stelde ten aanzien van het passieve
kiesrecht van vrouwen vast dat er geen bezwaren bestonden tegen vrouwelijke ambtsdragers, al werd het evenmin
noodzakelijk geacht dat ze er kwamen, Art. 50, Akta Sinode GKD 1964. De eerste vrouwelijke predikant (in
algemene dienst) van de GKJ, ten behoeve van de LPK, werd aangesteld in 1989. De eerste vrouwelijke gemeente-
predikant werd bevestigd in april 1993. Dat was Retno Ratih in Kutoarjo (Purworejo). Zie Buku panduan
pentahbisan pendeta Gereja Kristen Jawa Kutoarjo dalam diri Sdr. Retno Ratih Suryaning Handayani, STh. Senin,
5 April 1993, Di Gereja Kristen Jawa Kutoarjo. Soeginrin Atmowidjono (Atmawidjana); geboren omstreeks 1900;
1923 docent Maleis en Javaans aan de Chr. Holl. Inl. Kweekschool te Solo; 1937 bevestigd als predikant te Solo-
Manahan (Bijlage E); tijdens de oorlog overleden.
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d. De regeering en verzorging der Gemeente te zamen met de ouderlingen en diakenen, namelijk het
toezicht op de Gemeente tot hare versterking, en het vermanen dergenen, die den weg des Heeren
verlaten.
Art. 10. De manier, waarop de ouderlingen en diakenen in het ambt gesteld worden is als volgt:
a. De verkiezing geschiedt door de Gemeente, met advies en leiding van den kerkeraad. Voor de
verkiezing stelt de kerkeraad kandidaten tot het dubbele aantal van de te verkiezen personen. De
namen der kandidaten worden in de Gemeente bekend gemaakt minstens een week voordat de
verkiezing zal plaats hebben.
Uit die kandidaten verkiest de Gemeente die geschikt geacht worden voor de vervulling van die taak.
b. De namen der gekozenen worden vervolgens twee Zondagen aan de Gemeente bekend gemaakt.
c. Als zich gedurende die twee weken niets voordoet wat een verhindering opwerpt, worden de
gekozenen in een samenkomst der Gemeente bevestigd, met het vastgestelde formulier. 
Art. 11. Wie als ouderling of diaken bevestigd is, is niet aangesteld voor zijn geheele leven. Gewoon-
lijk dienen zij twee of drie jaren, waarna de Gemeente anderen in hunne plaats verkiest, naar den
regel, die daarvoor geldt in elke Gemeente. Intusschen kunnen bij een nieuwe verkiezing de afgetre-
denen ook opnieuw verkozen worden.
Art. 12. De taak der ouderlingen is: de Gemeente te verzorgen en hare lidmaten elk in het bijzonder,
te regeeren en te bestraffen, naardat hun toestand vereischt, door middel van leering, vermaning en
aansporing. Ook zijn zij verplicht acht te geven op het onderwijs van den leeraar, of het in overeen-
stemming is met den inhoud der Heilige Schrift.
Art. 13. De taak der diakenen is barmhartigheid te oefenen aan de Gemeente, naardat de nood van
ieder lid der gemeente vereischt, door troost en verleening van hulp uit de liefdegaven der Gemeente.
In verband daarmee zijn de diakenen ook verplicht giften in te zamelen en de kas voor de armen te
beheeren.

II.
O v e r   d e   k e r k e l i j k e   v e r g a d e r i n g e n.

Art. 14. De kerkelijke vergaderingen zijn:
a. De kerkeraadsvergaderingen in iedere Gemeente. Leden van die vergadering zijn: De leeraar der
Gemeente, de ouderlingen en diakenen.
b. De samenkomsten van enkele Gemeenten, ten getale van drie tot tien Gemeenten, door middel van
afgevaardigden van de kerkeraden van elke Gemeente, namelijk de Classicale vergaderingen.
c. De samenkomsten der afgevaardigden van enkele Classes, namelijk de Synodale vergaderingen.
Art. 15. Voor die vergaderingen gelden de volgende bepalingen:
a. In de kerkeraadsvergaderingen is een praeses (gewoonlijk een predikant), en een scriba.b. In de
samenkomsten van Classis en Synode is behalve een praeses en scriba gewoonlijk ook een hulpprae-
ses.
Art. 16. Elke kerkelijke vergadering heeft het recht adviseerende leden aan te wijzen. Evenwel
hebben alleen de gewone leden der vergadering een beslissende stem.
Art. 17. De afgevaardigden der Gemeente, die naar Classis of Synode worden afgevaardigd moeten
ten bewijze hunner afvaardiging een credentiebrief meebrengen, ondergeteekend door het moderamen
der vergadering die hen afvaardigde.
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Art. 18. Ook de eigenlijke leden der vergadering hebben niet het recht hunne stem uit te brengen, als
een oordeel moet worden uitgebracht over hunne personen of hunne Gemeenten.
Art. 19. De kerkeraad vormt een vast college en is steeds verplicht de zaken der Gemeente te
behartigen. Maar een Classis en een Synode zijn er slechts van tijd tot tijd. Als hare vergaderingen
uiteen gegaan zijn, bestaan zij niet langer. Haar bestuur (moderamen) oefent geen macht meer uit.
Ook de kwaliteit harer leden is daarmee vervallen.
Art. 20. De kerkeraden vergaderen minstens eenmaal in de maand. Vergaderingen van Classis en
Synode worden gehouden als er zaken zijn voor die vergadering, en de kerkeraden het wenschelijk
oordeelen.
Art. 21. De tijd voor de samenkomsten der Classis of Synode wordt vastgesteld door een Gemeente,
die door een vorige vergadering daartoe is aangewezen (de roepende Kerk).
Art. 22. Een Classis of Synode is niet een Bestuur over de kerkeraden, om deze te overheerschen of
te regeeren; zij kunnen slechts genoemd worden samenkomsten van de vertegenwoordigers der
Gemeenten om de zaken der Gemeenten te bespreken.
Art. 23. De kerkeraden, Classes en Synodes mogen geen andere zaken behandelen en beslissen, dan
die tot de bevoegdheid en de taak der kerk behooren, naar dezen regel: 
a. De kerkeraad behandelt en brengt tot beslissing zaken die zijn eigen Gemeente betreffen.
b. Zaken, die door een kerkeraad niet afgehandeld en tot een beslissing gebracht kunnen worden,
evenals zaken die uiteraard ook de andere Kerken van de Classis raken, worden eerst behandeld en
beslist in een Classicale vergadering; en als de zaak niet afgehandeld kan worden in de Classis, of als
het een algemeene zaak is, die alle Kerken aangaat, die tot de Synode behooren, dan wordt zij
behandeld in een samenkomst der Synode.
Art. 24. Als er een broeder of een Gemeente is, die meent dat hem door een mindere vergadering geen
recht gedaan is, die mag zich beroepen op een meerdere vergadering.
Art. 25. De beslissing van een kerkelijke vergadering is van kracht als zij met meerderheid van
stemmen genomen is. In de vergadering brengt ieder lid zijn stem uit, niet elke Gemeente, die
afgevaardigden zond.
Art. 26. Wat in een vergadering besloten is, dat moet aanvaard en aangenomen worden door de
Gemeenten, die in de vergadering vertegenwoordigd waren, behalve wanneer vervolgens blijkt, dat
die beslissing in strijd is met Gods Woord. In zoo’n geval moet ze verworpen worden.
Art. 27. Eens per jaar wijst de Classis twee predikanten aan (en als er nog geen twee predikanten zijn,
kunnen er ook ouderlingen voor genomen worden) die afgevaardigd worden om de Gemeenten van
de Classis te bezoeken, om na te gaan en te vragen hoe het met de Gemeenten gesteld is, zooals: Of
de predikant, de ouderlingen en diakenen van die Gemeente ijverig zijn, elk in het waarnemen van
zijn taak, of ze volharden in de leer der Heilige Schrift, of ze waken voor de goede orde in de
Gemeente, tot stichting van de Gemeente. In het kort, de bedoeling van die visitatie is, dat alles in de
Gemeente behoorlijk gedaan wordt om den vrede en de bevestiging der Gemeente te bevorderen.
Voorts moeten die afgevaardigden over de Gemeenten die ze bezocht hebben, verslag uitbrengen op
de volgende classicale vergadering.
Art. 28. Bij de visitatie wordt gebruik gemaakt van een regeling, die daarvoor is vastgesteld.
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III.
O v e r   w a t   b e h o o r t   t o t   d e n   k e r k e l i j k e n  E e r e d i e n s t.

Art. 29. De leeraars, ouderlingen en diakenen zijn verplicht, bij de uitvoering van hunne taak, zich
te houden aan den grondslag der leer, zooals die door de Kerken is aanvaard.
En wat als grondslag der leer wordt aangenomen, dat zijn al de Schriften van het Oude en Nieuwe
Testament, naar de verklaring, die vervat is in de Onderwijzing in den Christelijken Godsdienst (de
Heidelberger Catechismus).
Opdat die leer niet met vreemde leeringen vermengd, noch verkort of veranderd worde, zijn de
leeraren verplicht door onderteekening van den Catechismus te verklaren, dat zij het met den inhoud
daarvan eens zijn. En wie weigert die belijdenis te onderteekenen, moet door den kerkeraad, met
advies der Classis, geschorst worden in zijne bediening, totdat de zaak nauwkeurig onderzocht is. En
als het blijkt dat zijne opvattingen beslist in strijd zijn met den inhoud der belijdenis, dan moet hij
worden afgezet.
Art. 30. De ouderlingen en diakenen zijn ook verplicht hunne handteekening te zetten onder de
genoemde Onderwijzing in den Christelijken Godsdienst, met de bedoeling zooals boven is uiteeng-
ezet (Art. 29).
Art 31. Wat de orde der samenkomsten op den dag des Heeren betreft, wordt bepaald: 
a. Des Zondags vergaderen de Gemeenten tweemaal, des morgens en des namiddags.
b. Tot de verrichtingen in die vergaderingen behooren de volgende zaken: de prediking van Gods
Woord door den predikant (of iemand, die hem vervangt); gebed; gemeenschappelijk lofgezang;
lezing van de wet of van de Geloofsbelijdenis; de XII art.; het offeren voor den kerkedienst en voor
den dienst der barmhartigheid. Voorts, als het de predikant is, die het Woord bedient, het leggen van
den zegen op de Gemeente bij het begin en het einde.Art. 32. Wat betreft de bediening der sacramen-
ten van Doop en Avondmaal, wordt bepaald: 
a. Alleen Gods dienaar, de predikant, is bevoegd tot de bediening der sacramenten.
b. De sacramenten mogen alleen bediend worden aan wie, volgens het oordeel van den kerkeraad,
beschouwd mogen worden als lidmaten der Gemeente.
Art. 33. De heilige Doop wordt bediend aan volwassenen die het geloof hebben aangenomen, en aan
de kinderen der geloovigen.
Art. 34. De heilige Doop wordt aan denzelfden persoon slechts eenmaal bediend. Daarom behoeft
iemand, die uit een anderen kring overkomt, zoo hij gedoopt is naar de ordening der Heiligen Schrift
in den Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, bij zijn opname in de Gemeente niet
opnieuw gedoopt te worden.
Art. 35. Volwassenen, die den Doop vragen, moeten eerst uit Gods Woord voldoende onderwezen
worden, daarna zal naar hunne kennis van de Heiligen Schrift een behoorlijk onderzoek worden
ingesteld, en gelet worden op de blijken van de oprechtheid huns geloofs en hunner Christelijken
wandel. Als een en ander voldoende geacht wordt, dan worden tot tweemaal toe op een Zondag aan
de Gemeente hunne namen bekend gemaakt. En als er geen bezwaren worden ingebracht, worden ze
vervolgens gedoopt naar de kerkelijke ordening.
Art. 36. Christenen, die hunne kinderen willen laten doopen, moeten vooraf herinnerd worden aan
de beteekenis van den Doop, en aan den plicht om hun kinderen Christelijk op te voeden, en aan de
beloften die zij zullen afleggen.
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Art. 37. Als er een kind is van geloovige ouders, wiens ouders voor hem niet kunnen instaan
(bijvoorbeeld menschen, die een straf ondergaan of lijden aan zielsziekte) dan mag het ten Doop
gehouden worden door een ander lidmaat der Gemeente, dat oprecht gezind is om bij het kind de taak
der ouders over te nemen.
Art. 38. In een jaar wordt minstens viermaal (eens in de 3 maanden) het heilig Avondmaal bediend.
Art. 39. Het Avondmaal wordt slechts uitgereikt aan volwassen Christenen, die belijdenis des geloofs
hebben afgelegd.
Art. 40. De bediening van het heilig Avondmaal wordt twee weken van tevoren aan de Gemeente
bekend gemaakt, opdat de Gemeente zich voorbereide en beproeve.
Art. 41. Den Zondag, die aan het Avondmaal voorafgaat, houdt de predikant een preek, die verband
houdt met het Avondmaal en met de zelfbeproeving.
Art. 42. Voor het Avondmaal moet zooveel mogelijk bij al de lidmaten der Gemeente huisbezoek
gedaan worden door een ouderling alleen of in gezelschap van een predikant of een diaken, om hen
te herinneren aan het doel van het heilig Avondmaal, of ter bespreking van dingen in verband met het
Avondmaal.
Art. 43. Wie reeds als kind gedoopt is, moet als hij toegang vraagt tot het Avondmaal eerst onder-
zocht worden wat zijn geloof, zijn wandel en zijn kennis der Heiligen Schrift aangaat, en moet voorts
zijn geloof belijden voor de Gemeente.
Art. 44. Behalve de samenkomsten der Gemeente op den dag des Heeren zijn er ook wat men kan
noemen buitengewone samenkomsten, zooals op de Christelijke feestdagen, en samenkomsten tot
gebed in tijden van groote blijdschap of grooten nood.
Art. 45. De huwelijken van Christenen moeten gesloten worden in het midden der Gemeente in den
Naam des Heeren, die het huwelijk heeft ingesteld.
Art. 46. Personen die onderwijs in den Christelijken godsdienst ontvangen (nog niet gedoopt zijn) en
op Christelijke wijze getrouwd wenschen te worden, kan men soms daarin ter wille zijn, in aanmer-
king genomen de omstandigheden en de noodzakelijkheid, volgens het oordeel des kerkeraads; maar
dit moet met de noodige voorzichtigheid geschieden, opdat op de Christelijke godsdienst geen blaam
gelegd worde.
Art. 47. Hoewel menschen trouwen naar eigen keuze, niet door dwang van anderen op hen geoefend,
is het toch wenschelijk, dat het geschiede met toestemming der ouders en der familie, en dit om te
bevorderen hetgeen behoorlijk is.
Art. 48. Als het plan tot een huwelijk (de verloving) vaststaat, wordt daarvan kennis gegeven aan den
kerkeraad der Gemeente, opdat die oordeele over wat in verband met dit huwelijk aan de orde kan
komen.
Art. 49. Van verlovingen wordt aan de Gemeente kennis gegeven. Ook moet twee weken voor de
voltrekking van een huwelijk hiervan afkondiging in de kerk gedaan worden.
Art. 50. Voor het gezang in de samenkomsten der Gemeente zal men gebruiken:
a. De 150 psalmen.
b. Gezangen gedicht door vrome menschen, mits deze onderzocht en beoordeeld zijn door de Synode
en bevonden zijn inderdaad overeen te komen met Gods Woord, en geschikt te zijn om te dienen bij
het gezang der Gemeente.
Art. 51. Iedere Gemeente is verplicht een kerkgebouw te stichten en te onderhouden, en aan te stellen
en te verzorgen een eigen herder en leeraar, en voorts om de uitbreiding van Gods Koninkrijk te
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bevorderen door de verkondiging van het Evangelie; ook moet zij barmhartigheid oefenen jegens de
behoeftigen. Al die dingen brengen uitgaven mee. Om die reden is ieder lid der Gemeente verplicht
zijne bijdragen te geven, als dankoffers aan God, volgens Zijn bevel.
Art. 52. Daar de Gemeenten verplicht zijn voor de prediking van het Evangelie te zorgen, is het, waar
een kerk op zichzelf dien arbeid niet kan bekostigen, van belang dat zij samenwerking zoeke met
andere Gemeenten om uit te zenden die het Evangelie verkondigen (zendingswerk verrichten).
Art. 53. De bijdragen voor den dienst des Heeren worden als volgt geregeld:
a. In elke samenkomst op den dag des Heeren zijn de Christenen verplicht te offeren voor Kerk en
armen.
b. Er worden maandelijksche bijdragen gevraagd.
c. Van den oogst worde een bijdrage afgezonderd (door wie het land bebouwen).
d. Bij het Avondmaal, als iemand den Doop ontvangt of belijdenis aflegt voor de toelating tot het
Avondmaal, en als er zijn, wier huwelijk in de Gemeente gesloten wordt behooren zij, wie dit
aangaat, een extra offer te brengen, uit blijdschap over het voorrecht dat hun te beurt valt, vrijwillig
en mildelijk, naar ieders vermogen.

IV.
O v e r   d e   k e r k e l i j k e   T u c h t.

Art. 54. De kerkelijke tucht:
a. Mag niet bediend worden naar de wijze van de wereldlijke overheid, maar op geestelijke wijze,
uit het beginsel der liefde.
b. Zij bedoele slechts de bekeering van den zondaar, en diene tot vermaning en tot onderrichting der
Christenen in het algemeen, en zij gericht op de heiligheid der Gemeente.
c. Zij moet zoo bediend worden, dat ze de deur des Koninkrijks openstelt voor wie zich bekeert, en
sluit voor de hardnekkigen.
Art. 55. Bij de toepassing der tucht heeft men te onderscheiden:
a. Zonden, die slechts aan enkele menschen bekend (niet openbaar) zijn;
b. Zonden die algemeen bekend zijn (ergernis geven aan velen).
Art. 56. De wijze van behandeling van zonden, die nog niet openbaar zijn, is aldus:
a. De broeder, die in zulk een zonde gevallen is, wordt eerst vermaand onder vier oogen; hij worde
niet terstond bij den kerkeraad aangebracht.
b. Als hij de vermaning door een persoon niet aanneemt, dan wordt hij opnieuw vermaand in het
bijzijn van twee of drie getuigen, om aan de bestraffing meerdere kracht bij te zetten. Als evenwel
deze wijze van vermanen ook zonder goed gevolg blijft, dan wordt hij voorgebracht bij den kerke-
raad.
c. De zondaar, die aan den kerkeraad is overgegeven, of wiens zonde reeds algemeen bekend is, wordt
vermaand door den kerkeraad en hem wordt de toegang ontzegd tot het heilig Avondmaal. 
d. Als zulk een broeder de vermaning aanneemt en begeert weer toegelaten te worden tot het
Avondmaal dan moet hij zijne zonde belijden voor de Gemeente of voor den kerkeraad, naardat zulks
wenschelijk geacht wordt.
Art. 57. Als de zaak door den kerkeraad in behandeling genomen is, en hij bereikt niet het gewenschte
resultaat, dan wordt verder als volgt gehandeld:
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1. De zaak wordt aan de Gemeente bekend gemaakt; maar de naam van den persoon wordt niet
genoemd; opdat de Gemeenteleden voor den zondaar bidden.
2. Als op deze wijze de broeder niet tot erkentenis van zijn schuld en tot bekeering komt, dan wordt
de zaak opnieuw aan de Gemeente meegedeeld, met de verklaring, dat de betrokken broeder, na
herhaalde bestraffing, vermaning en terechtwijzing zich nog steeds niet wil bekeeren. Hierbij wordt
nu ook de naam genoemd van den broeder, die onder de tucht valt. De bedoeling is dat de Gemeente
hem helpe vermanen en voor hem bidde. Hierbij zal men vooraf het advies inwinnen van de Classis.
3. Als ook op deze wijze de zondaar niet tot bekeering gebracht wordt, dan wordt het laatste tucht-
middel toegepast, dat is hij wordt afgesneden of buitengesloten uit de Gemeente. Deze afsnijding
geschiedt in de vergadering der gemeente. Maar voordat men hiertoe overgaat, wordt eerst aan de
Gemeente bekend gemaakt, dat die broeder zal worden afgesneden. Bovendien is het wel van belang
vooraf het advies te vragen van een naburige Gemeente, opdat de zaak op de rechte wijze worde
uitgevoerd.
Art. 58. Als iemand, die afvallig geworden is, zich bekeert en weer wenscht aangenomen te worden
als lidmaat der Gemeente, dan moet de zaak eerst behoorlijk onderzocht en besproken worden door
den kerkeraad. 
Als het betamelijk gevonden wordt hem weer aan te nemen, wordt daarvan in de vergadering der
Gemeente kennis gegeven, met vermelding van zijn naam. En als er inderdaad tegen zijne wederaan-
neming geen bezwaar blijkt te bestaan, dan wordt hij in een vergadering der Gemeente aangenomen
volgens het daarvoor vastgestelde formulier.
Art. 59. Wat betreft het onderling toezicht en de tucht over ambtsdragers, daarvan zal het volgende
gelden.
a. Geen lid van den kerkeraad zal zich eenige macht aanmatigen. Niemand zal zichzelven meerder
macht toeschrijven dan iemand die een ander ambt bekleedt.
b. Men zal geen inbreuk trachten te maken op elkanders bevoegdheid, daar ieder ambt van gelijke
waarde is en elk zijn eigen doel en nuttigheid voor de Gemeente heeft.
c. Ofschoon ieder zijn eigen bevoegdheid heeft, toch is het doel en het gevolg van aller arbeid één,
namelijk de verheerlijking van God en de stichting der Gemeente. Daarom zijn de ambtsdragers
verplicht eendrachtig en met wederzijdsche hulpvaardigheid te arbeiden elk met zijn eigen macht en
taak.
Art. 60. Als er tusschen de leden van den kerkeraad oneenigheid ontstaat, zal men zooveel het kan
er tegen waken, dat zulks publiek wordt, daar op die wijze aan de Gemeente, die men te verzorgen
heeft, een slecht voorbeeld zou gegeven worden. Zooveel mogelijk moet de oneenigheid spoedig
beslecht worden.
Art. 61. Als een lid van den kerkeraad ziet, dat een medelid zijn plicht verzuimt of op verkeerde en
ondoelmatige wijze zijn taak vervult, dan zal hij hem daarover eerst persoonlijk vermanen. Als hij
op deze vermaning geen acht slaat, dan worde hij vermaand en de zaak besproken in de vergadering
van den kerkeraad. En als hij hardnekkig weigert de vermaning aan te nemen, dan kan een ouderling
of diaken geschorst en ook afgezet worden door den kerkeraad, met advies van een naburige
Gemeente. Maar als de schuldige een predikant is, dan kan hij wel geschorst worden door den
kerkeraad met advies eener naburige kerk; maar voor de afzetting wordt het advies vereischt van de
Classis.
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Art. 62. Als een predikant geschorst of afgezet is, zal hem voorloopig nog zijn levensonderhoud
toegestaan worden. Het bedrag daarvan en de tijd gedurende welke dit zal geschieden hangt af van
de omstandigheden en van de werkelijke behoefte, zoolang als de betrokkene niet zijn eigen inkom-
sten heeft, en zulks op grond van het feit, dat gewoonlijk een herder en leeraar geen eigen inkomsten
heeft, zooals de andere kerkeraadsleden, daar hij zich geheel geeft aan de uitvoering van zijn
ambt.Art. 63. Als een gewezen leeraar opnieuw in aanmerking komt voor het ambt en hij weer een
plaats als leeraar begeert, dan moet de zaak eerst behoorlijk onderzocht worden door de Classis.
Vervolgens licht de Classis de Gemeente is, die hem wil beroepen.
Art. 64. De zonden, waarom een predikant, ouderling of diaken geschorst of afgezet kan worden, dat
zijn ergerlijke zonden, zooals: dwaalleer, het verlaten van hun ambt, overspel, moord, diefstal,
dronkenschap, opiumschuiven en al zulke zonden, waarom een Christen van de Gemeente wordt
afgesneden.
Art. 65. Aan een Christen, die naar een andere Gemeente verhuist, zal men een attestatie meegeven.
Zulk een attestatie vermeldt den naam van den betrokkene, den datum van zijn geboorte, zijn doop
en zijn openbare belijdenis; maar vooral moet ze een verklaring bevatten aangaande zijn geloof en
zijn wandel. Zij moet de onderteekening dragen van den voorzitter en den scriba des kerkeraads.
Art. 66. De eene Gemeente mag geen macht of heerschappij oefenen over een andere; zoo ook de
ambtsdragers der eene Gemeente niet over die van een andere; want zij zijn ten opzichte van elkaar
onafhankelijk en hebben elk hun eigen macht.
Art. 67. De Gemeenten zijn verplicht gemeenschap en verband met andere Gemeenten te onderhou-
den, die eenzelfden grondslag hebben, al is het dat die Gemeenten in kleine en minder gewichtige
zaken verschillen, als gevolg van de eigenaardige omstandigheden en behoeften dier Gemeenten.
Immers al die Gemeenten zijn samen één lichaam in Christus. Daarom zijn zij verplicht elkaar lief
te hebben en te helpen als lidmaten van een lichaam.
Art. 68. Als een Gemeente afwijkt in een groote en belangrijke zaak, moet zij vermaand worden op
grond van de waarheid der Heiligen Schrift. Geeft zij daarop geen acht, dan wordt de zaak gebracht
voor een meerdere vergadering (Classis of Synode), om daar behandeld en tot een beslissing gebracht
te worden. Als zij de beslissing der meerdere vergadering verwerpt, dan wordt die Gemeente
uitgesloten van het verband der Kerken, die op één grondslag staan.
Art. 69. Zulk een afgescheiden Gemeente zal van tijd tot tijd zooveel noodig vermaand worden, opdat
ze van haar verkeerden weg terugkome.
Art. 70. Als zulk een afgescheiden Gemeente van haar misvatting of dwaling afstand doet en zich
opnieuw wil aansluiten, dan zullen over hare wederopneming in het kerkverband de Classis en de
Synode oordeelen.
Art. 71. De bepalingen, die voor vast aangenomen zijn door de Synode der Kerken, mogen niet
veranderd, uitgebreid of vernietigd worden door de afzonderlijke Kerken of door een Classis; doch
dit moet door de Synode zelf geschieden.
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Visitatie van het zendingsveld Wonosobo

8. A. Merkelijn, praeses, J.H. Bavinck, scriba, “Verslag van de zendingsvisitatie te Wonosobo
op 25 Oct. 1932”; AGKF-N 7, Ingekomen stukken, 1932-1934.

Bij de visitatie van zendingsposten werd gebruik gemaakt van vragen, die daarvoor
door de synode van Amsterdam (1908) waren opgesteld.

Opening: Ds. K. van Dijk opent de vergadering en heet visitatoren hartelijk welkom. Aanwezig zijn
behalve Ds. van Dijk en de visitatoren ook de beide goeroe’s indjil.273) Na de opening wordt het
woord gegeven aan de Praeses van de visitatoren tot het houden van het onderzoek.
Vr. 1. De boeken zijn in orde.
Vr. 2. Op de beide posten, Wonosobo en Bendoengan, wordt 2 maal per Zondag het Woord bediend.
Het is niet de gewoonte in de middagsamenkomst den Catechismus te verklaren. Als regel wordt des
morgens gepreekt naar de schets terwijl des middags een vrije stof wordt behandeld. In Bendoengan
is de opkomst des middags ongeveer gelijk aan die van ’s morgens. In Wonosobo is het verschil
grooter. Daar komt ’s middags circa de helft of ¾ van het getal leden dat ’s morgens aanwezig is. De
nieuwe leden zijn in het algemeen trouwer in het opkomen dan de oudere.
Vr. 3. De gemeente kan het onderwijs van de predikatie goed begrijpen en in zich opnemen. Dat blijkt
ook duidelijk uit de navragen die gesteld worden op de Catechisaties, waarin menigmaal nog over
de predikatie wordt gesproken.
Vr. 4. Tien geboden en Geloofsartikelen worden geregeld gelezen. De 10 geboden met de korte
samenvatting van Matt. 22 : 37-40
Vr. 5. De liturgische formulieren die gebruikt worden zijn samengesteld door Ds. van Dijk.
Vr. 6. Het getal gemeenteleden bedroeg op 31 dec. 1931:

Wonosobo: 45 volw. + 25 kinderen = 70
Bendoengan: 35   ,,   + 27    ,,          = 62

Totaal          132

Op 25 October 1932:
Wonosobo: 62 volw. + 37 kinderen =  99
Bendoengan: 38  ,, + 29     ,, =  67

Totaal    166

Vr. 7. De Heilige Doop wordt bediend na voldoend onderwijs en onderzoek. De duur van het
onderwijs varieert naar het bevattingsvermogen der hoorders. Gebruikt worden de Bijbelsche

273 Soegondo (Soeganda, Soegonda; zie beneden, voetnoot 120) en Abraham Wangsaredja (zie document 12).
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Geschiedenis274), Kort Begrip, Catechismus.Vr. 8. Aan de kinderen wordt de Heilige Doop tijdig
bediend.
Vr. 9. Het Heilig Avondmaal wordt 4 maal per jaar gevierd. Het is geen gewoonte een proefpredikatie
te houden. Wél wordt altijd den avond voor het Avondmaal een samenkomst gehouden met de
gemeente, waarin het karakter, de beteekenis van het Avondmaal wordt verklaard, en wordt aang-
espoord tot zelfonderzoek.
Vr. 10. De tucht wordt getrouw geoefend. In die gevallen waarin zij werd toegepast leidde zij tot
berouw en verootmoediging.
Vr. 11. Met de oudere Christenen wordt overleg gepleegd bij de toelating van nieuwe leden tot de
Sacramenten.
Vr. 12. Zieken en veraf wonenden worden geregeld bezocht.
Vr. 13. Zoowel in Wonosobo als in Bendoengan wordt geregeld gecatechiseerd. In Wonosobo is één
Catechisatie voor belijdende leden, die geleid wordt door Ds. van Dijk. (Deelnemers circa 25). De
andere Catechisaties worden geleid door den goeroe indjil. Op de Catechisaties van hen die toelating
vragen tot den Heiligen Doop, waren in den laatsten tijd 21 deelnemers, uit verschillende kampongs
van de stad. Van deze 21 zijn op Zondag 23 October 1932 juist 10 gedoopt. Er is een verblijdende
zegen en toename van belangstelling op te merken. In Wonosobo en omgeving zijn veel menschen
die behooren tot een mystieke secte van den Islam. Ook onder hen komt een grootere openheid voor
het evangelie.
In Bendoengan zijn 4 Catechisaties, 1 voor kinderen, 1 voor hen die den Doop begeeren (2 deelne-
mers), 1 voor belijdende leden (mannen) en 1 voor belijdende leden (vrouwen). Deze laatste 2 hebben
totaal 21 deelnemers. Op de Catechisaties wordt gebruik de Bijbelsche Geschiedenis, het Kort Begrip
en de Catechismus. In Wonosobo is behalve de Catechisaties nog een Zondagsschool, waaraan
ongeveer 100 kinderen deelnemen.
Vr. 14. De kinderen der Christenen bezoeken zooveel mogelijk de Christelijke Scholen. In Wonosobo
is geen Chr. Javaansche school. Veel Christenouders zenden daar hun kinderen naar de Chr. Holl.
Chineesche School.
Vr. 15. De armen worden door de gemeente ondersteund.
Vr. 16. Op betoon van offervaardigheid wordt geregeld aangedrongen.

274 Met “Bijbelse Geschiedenis” is bedoeld een boek getiteld Babad Kitab Soetji. Daarnaast werd veel gebruik
gemaakt van Chr.G. Barth, Zweimal zweiundfünfzig Biblische Geschichten (1832). In 1855 was hiervan een
Javaanse vertaling van J.F.C. Gericke verschenen, getiteld Tjarios Satoes Sekawan; NZG-zendeling W. Hoezoo
(1826-1896) had in 1887 een herziene versie uitgebracht. Het boekje werd uitgegeven door het NBG. Zie
Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, I, 63; Coolsma, Zendingseeuw, 248. Over Barth (1799-1862), zie
“Erinnerungen an Dr. Christian Gottlob Barth”, Evangelisches Missions-Magazin. Neu Folge, jrg. 7 (1863) 97-132,
portret t.o. pag. 189. Andere boeken die in Midden-Java gebruikt werden, waren Patokaning Pitados, een
dogmatiek, en Patokaning Ngagesang, een toelichting op de Tien Geboden, beide van D. Bakker; Bab Kalengga-
han, over de ambten, van F.L. Bakker. Verder gebruikte men een boekje geheten Serat Toeroetan Alit Riningkes
dat allerlei bijzonderheden bevatte over bijbelse verhalen en figuren en, voor de kinderen, Alip-Alipan, de vertaling
van Kort begrijp der christelijke leere. 1e dr. Enkhuizen, 1661, van Jacobus Borstius, predikant in Rotterdam.
Tegen het einde van de Nederlandse periode verscheen in afleveringen Damaring Gesang (“Lamp des Levens”,
naar 2 Petrus 1: 19) van Bavinck en Bakker, een deels op hun colleges in Yogyakarta gebaseerde, in het Javaans
geschreven handleiding voor de bestudering van de bijbel, die in eerste instantie bestemd was voor predikanten
en evangelisten doch ook wel door anderen gelezen werd.



Document 9 95

Vr. 17. Er is in de gemeente toenemen van kennis en geloof. Als teekenen daarvan worden genoemd:
verschillende leden werken ijverig mee ter verbreiding van het evangelie, er is ook veel onderling
spreken over het geloof, en veel studie in de Heilige Schrift. Ook kan worden opgemerkt een
toenemen in gehoorzaamheid aan Gods wet.
Vr. 18. De leden der gemeente maken zich geheel los van valsche godsdienst en bijgeloof. Ook oude,
verkeerde gebruiken worden verworpen.
Vr. 19. De samenkomsten der gemeente en de Catechisaties worden getrouw bezocht.
Vr. 20. In Wonosobo en omgeving wordt getrouw gearbeid onder hen die het evangelie nog niet
kennen. Daarbij wordt ook telkens tegenstand ondervonden, onder andere van de zijde van Moeham-
medijah275), maar tot nu toe mocht het werk geregeld voortgaan. In de verschillende dessa’s worden
koempoelans gehouden, boeken en couranten verkocht enz. Er is 1 colporteur. Daar de goeroe indjil
van Bendoengan tegelijk onderwijzer is, kan in die gemeente uiteraard niet zoo sterk naar buiten
gewerkt worden als in Wonosobo waar de goeroe indjil zich geheel aan dien arbeid geven kan.
Vr. 21. De standaardschool in Bendoengan wordt ook bezocht door kinderen van niet-Christen
ouders. Er zijn ook zichtbare vruchten van dezen schoolarbeid. Zoo gebeurt het wel dat kinderen
aanleiding zijn dat hun ouders belangstelling gaan toonen voor het Christendom en tenslotte de
Catechisatie gaan bezoeken. Ook van de oudleerlingen zijn er wel die Christen werden. Ook van de
Holl. Chin. School in Wonosobo zelf zijn vruchten zichtbaar. Door deze school zijn enkele menschen
geregelde bezoekers geworden van de Hollandsche samenkomsten. Ook de aan die school verbonden
Zondagsschool verspreidt grooten zegen.
Vr. 22. Over het medisch werk wordt afzonderlijk gesproken in het rapport over de visitatie van het
hospitaal.276)
Vr. 23-25. De helpers zijn trouw en ijverig in hun werk en betoonen zich in alles een goed voorbeeld
voor anderen.
Vr. 1,2. De verhouding tussen de helpers en van de helpers tot den predikant is uitstekend. 
Over den Missionair Predikant. De predikant kan geregeld met de gemeentes contact houden. Hij
komt ook elke maand minstens éénmaal in de gemeentes voor de bediening van Woord en Sacrament.
Vraag: Na afloop der visitatie werd door sommige leden der Kerk van Wonosobo gevraagd of in die
gemeente niet spoedig tot institueering kon worden overgegaan. Daar de gemeente nog zeer jong is,
werd aangeraden daarmee nog eenigen tijd te wachten.

Ziekenhuisvisitatie in Wonosobo

9. A. Merkelijn, praeses, J.H. Bavinck, scriba, “Rapport visitatie Zendingshospitaal Wonosobo
op 25 Oct. 1932”; AGKF-N 7, Ingekomen stukken, 1932-1934.

275 De Muhammadiyah was een grote en invloedrijke, oorspronkelijk uit Egypte afkomstige islamitische hervormings-
beweging, die de islam wilde hervormen naar de Koran en de sunna (het geïdealiseerde handelen van Muhammad,
dat is overgeleverd door de hadith). De centrale vestiging van de Muhammadiyah in Ned.-Indië was in Yogyakarta,
tevens de plaats van oprichting (1912). Sommige Muhammadiyah-leiders onderhielden contacten met de
Gereformeerde zending, Lambooy, “Verslag zendingsconferentie”, 26/10/1943, AGZD 569; Verkuyl, Gedenken,
97.

276 Zie document 9.
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Aanwezig: Dr. Berg, Ds. K. van Dijk, Zuster Rinck en visitatoren.
Polikliniek. De polikliniek is in het algemeen niet druk, gemiddeld komen er per dag 6 à 7 oude en
6 à 7 nieuwe patiënten. Met deze patiënten wordt geen samenkomst gehouden, maar wel wordt door
den goeroe-Indjil met hen persoonlijk gesproken. Voor het houden van samenkomsten is er geen
geschikte plaats, en bovendien is het getal te klein. De medicijn wordt als regel niet gratis verstrekt.
De armeren doen iets in de bus. Van de rijkeren wordt eenige betaling gevraagd.
Huishouding. De zuster houdt toezicht op de uitgaven. Over voeding enz. zijn er geen klachten.
Zaal. De patiënten die in het ziekenhuis komen voelen zich er over het algemeen wel op hun gemak.
Onder hen zijn ook wel prijaji’s en Chineezen. Door den goeroe-Indjil worden geregeld samenkom-
sten gehouden in de verschillende zalen, als regel 2 maal per week op elke zaal. Ds. van Dijk zelf
bezoekt ook eenmaal per week de Christenen en belanghebbenden die in het ziekenhuis verpleegd
worden. Bij het eten gaat een van de verplegers voor in gebed. Ook lezen ze vaak voor uit den Bijbel,
of vertellen ze aan de patiënten Bijbelsche Geschiedenissen. Er wordt zorg voor gedragen dat er altijd
genoegzaam Christelijke lectuur voor handen is, voor hen die kunnen lezen. De vrouwelijke verpleeg-
sters zijn over het algemeen nog erg jong, zoodat ze nog niet zoo goed kunnen meewerken in den
geestelijken arbeid, maar zij doen toch ook gaarne wat zij kunnen.
Er zijn wel vruchten zichtbaar. Door het hospitaal worden allerlei nieuwe aanknoopingspunten
verkregen. Er zijn dessa’s die geregeld hun patiënten naar het Zendingshospitaal zenden. In zulke
dessa’s komt dus langzamerhand een ondergrond van bekendheid met het Evangelie.
Helpers. Voor de medische bekwaming der helpers worden geregelde cursussen gehouden in
anatomie en physiologie en infectieziekten. Er is geen bepaalde cursus voor hun bekwaming tot den
geestelijken arbeid. Wel zijn er onder hen Bijbelkringen waarin ze zichzelf voortdurend oefenen in
het verstaan der Heilige Schrift. Van tijd tot tijd zijn er ten huize van den dokter samenkomsten met
het personeel. Deze worden niet bijgewoond door den predikant.
Er wordt getracht langzamerhand een bibliotheek te verkrijgen voor de helpers, opdat deze steun
kunnen ontvangen bij hun studie. Daar er geen recreatiezaal is, ondervindt het gezelligheidsleven
ernstige moeilijkheden. Er is nooit een geschikte plaats voor samenkomsten van allerlei aard.
Poliklinieken. Er zijn 4 buiten-poliklinieken, namelijk Sapoeran, Kepil, Kedjadjar, Wadaslintang.
Deze gaan over het algemeen wel goed.
Buitenpractijk. Door Dr. Berg wordt buitenpractijk uitgeoefend onder prijaji’s en Europeanen. In den
laatsten tijd neemt deze practijk in omvang af, vooral tengevolge van de malaise. Deze buitenpractijk
heeft voor den gang van zaken in het hospitaal wel bezwaren, maar biedt toch anderzijds soms groote
mogelijkheden tot het brengen van het Evangelie ook aan Europeanen.
Algemeene opmerkingen. Het ligt in het voornemen dat Dr. Berg April 1933 Wonosobo verlaat en
naar Soemba terugkeert.

[De kans bestaat dat het gouvernementshospitaal in Wonosobo aan de zending wordt
overgedragen.]
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Bergema over de zending in crisistijd in Kebumen

10. H. Bergema, “Zending in Crisistijd, Jaarverslag over 1932. De hoofddienst”, d.d. Kebumen,
17 januari 1933; AGKF-N 7, Ingekomen stukken, 1932-1934. 

Bij het schrijven van ons jaarverslag over 1932 behoeven wij, helaas!, niet te zoeken naar een bepaald
gezichtspunt van waaruit wij ons zendingswerk in het afgeloopen jaar zouden kunnen beschouwen.
Voor den hoofddienst, maar en vooral voor de hulpdiensten zijn de gevolgen der huidige economi-
sche crisis zóó groot, als dat het haast vanzelf spreekt, dat wij als hoofd boven dit jaarverslag
plaatsen: Zending in crisistijd.277)
Toen wij in het begin van 1932 de begrooting opzonden voor het nu reeds weer enkele weken
ingegane jaar 1933 konden wij niet bevroeden, ook al hielden wij er toen reeds duchtig rekening mee,
dat de crisis een dergelijken haast catastrophalen omvang zou aannemen, als zich nu begint af te
teekenen.
Nu plaatst het schrijven van een jaarverslag van de Zending ons altijd in de “crisis”, dat wil zeggen
in het “oordeel”. Zending zelf is “crisis”-werk, omdat de Evangelieverkondiging spreekt van Hem,
Die gezet is tot een val en een opstanding van velen. De zending brengt de Javanen dus in de crisis,
plaatst hen voor de beslissende keuze: kiest u heden wien gij dienen zult. In meer bijzonderen zin
geldt dit echter ons, die dat Evangelie hier brengen op Java. Telkens weer gevoelen wij hoe de
verantwoordelijkheid voor de honderden Christen-Javanen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd en
voor de tienduizenden Javanen aan wie wij het Evangelie nog hebben te brengen en wier zielen God
toch ook van ons eischen zal, ons schier elken dag plaatst in de crisis, in het oordeel Gods. 
Bij het terugzien op ons zendingswerk in het afgeloopen jaar is dan ook het eerste wat bij ons opkomt
een gevoel van schuld. Wij behoeven in dit jaarverslag wel geen verantwoording te doen van onze
persoonlijke tekortkomingen bij de uitoefening van ons zendingswerk, maar dit ongeschreven, alleen
voor God beleden deel van ons jaarverslag is er toch wel een zeer wezenlijk bestanddeel van en als
wij straks vertellen van velen, die in dit jaar tot belijdenis kwamen van hun geloof in Jezus als hun
Zaligmaker, dan moet gij telkens in gedachten houden de bijna acht maal honderdduizend Javanen
op ons terrein, die wij niet hebben kunnen bereiken en die toch rondom ons wonen en die God op
onzen weg heeft geplaatst. In hoeverre de slapheid van ons geloof, de onzuiverheid van onze
bedoelingen, het gebrek aan algeheele toewijding aan de ons opgelegde taak, ons tekort aan liefde,
ons niet genoeg vervuld zijn met den Heiligen Geest en ons te weinig bidden en vasten mede schuld
zijn aan dit niet tot bekeering komen van zoo vele Javanen is een vraag, die wij wel zeer ernstig
hebben te overwegen nu wij terugzien op het werk dat door ons werd verricht in het jaar 1932, een
vraag die wij echter ook U voorleggen, broeders en zusters in Friesland, omdat de verzorging van het
Zendingswerk in Keboemen en Karanganjar en ten deele in Wonosobo een arbeid is die God U heeft

277 Het gemiddeld jaarinkomen per hoofd van de werkende bevolking op Java/Madura (ruim 14 milj. zielen) lag in
1930 op ƒ 157,-, in 1939 was dat als gevolg van de economische recessie gehalveerd tot ƒ 79,-. Dit was het
gemiddelde en inclusief tractementen van ambtenaren en pensioenen. Het inkomen van de agrarische bevolking
lag hier ver beneden, in Bagelen was het gemiddeld jaarinkomen tot aan de economische recessie ƒ 33,40 per
hoofd; in 1931 was dit gedaald tot ƒ 24,-, in 1932 tot ƒ 13,80. Zie Creutzberg, National Income, 76; MMK 67,
hfdst. iii, Bijlage VII.
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toevertrouwd. Het jaarverslag van ons zendingswerk in 1932 plaatst ook Uw toewijding en belang-
stelling en liefde en gebed in de “crisis”, in het oordeel.
Het is echter niet zoozeer deze geestelijke crisis, waarover ik u in dit jaarverslag schrijven wil, als
wel de economische wereldcrisis en haar gevolgen voor Indië, meer speciaal voor ons Zendingswerk
in 1932. Dat de economische crisis, waaronder heel de wereld gebukt gaat, ook ons Indië niet zou
voorbijgaan was wel te verwachten, temeer waar Indië als doorvoerland van stapelproducten zulk een
belangrijke plaats inneemt in het geheel van den wereldhandel. Met hoe groote sprongen echter de
welvaart hier in Indië is achteruitgegaan wordt U pas duidelijk uit enkele “cijfers en feiten”, die ik
hieronder laat volgen om U eenigszins te doen zien wat het crisisjaar 1932 voor Indië beteekende.
Als gevolg van de crisis werd het grootste deel der suikerfabrieken (dat wil zeggen 70 à 80) stopge-
zet. Dat beteekent de ineenstorting van een belangrijk deel van het economische leven in vele
gebieden op Java. In het Regentschap Keboemen bijvoorbeeld staat een suikerfabriek, de suikerfa-
briek “Remboen”, die haar velden heeft van Keboemen tot Koetoardja, een lengtegebied van
tientallen kilometers en een oppervlakte van honderden hectares. De inkrimping of stopzetting van
den aanplant van suikerriet beteekent de werkeloosheid van honderden Javanen en een derving van
inkomsten aan landhuur, die voor de Javanen in dezen tijd haast niet te dragen is. Vrijwel hetzelfde
geldt van de meeste andere cultures. Zoo wordt momenteel bijvoorbeeld op 450 rubberonderneming-
en niet meer getapt.

[In- en uitvoer van Nederlands-Indië liepen drastisch terug. De overheid kan nauwelijks
nog aan haar financiële verplichtingen voldoen.]

Het spreekt wel haast vanzelf, dat in deze algemeene crisis de inlandsche landbouw, als de belangrijk-
ste bron van volkswelvaart hier in Indië, al spoedig betrokken werd. In normale tijden produceert het
overgroote deel der landbouwbedrijven op Java meer dan voldoende voedsel voor eigen gebruik.
Voor hen, die sawah’s bezitten of kunnen huren is dan ook bij de gelukkig overvloedige oogsten in
deze crisisjaren geen hongersnood te duchten. De moeilijkheden ontstonden echter door de catastrop-
hale prijsdalingen der laatste jaren, waardoor het geld in de dessa’s begon te ontbreken. Zij die
sawah’s bezaten bleven in leven door het overvloedige voedsel, maar konden voor hun overschot
geen prijzen maken, die hen in staat stelden hun landrente te betalen, zich kleeren aan te schaffen, hun
schuld op de credietbanken af te lossen en dergelijke. Nog erger werd dit voor de ontslagen arbeiders
op de suikerfabrieken en andere cultures of voor hen die slechts een huis en erf met klapperboomen
bezaten. De opbrengsten aan klappers alleen liepen reeds in 1931 in het Regentschap Karanganjar
met ƒ 1 millioen terug (dat is meer dan de helft). De koelieloonen daalden tot op ƒ 0,10 of minder per
dag in de meeste dessa’s. Alleen op de grootere plaatsen kon een dagloon van ƒ 0,20 of meer worden
gemaakt. Daarmee moesten dan gezinnen van gemiddeld 5 tot 8 personen worden onderhouden!
Budgetten van ƒ 30,- tot ƒ 35,- per jaar zijn dan geen uitzonderingen meer! En de Regeering heeft
duizenden halve centen in omloop moeten brengen omdat de cent voor de dessahuishouding van dit
oogenblik een geldstuk van te hooge waarde is geworden. 
Geen wonder, dat de achterstand op de volkscrediet- en regentschapsbanken schrikbarend toenam,
hier en daar zelfs tot 70 en 80%, en dat op vele plaatsen in plaats van met geld met goederen betaald
werd, maïskolven, padi (rijst), klappers en dergelijke. De dessa’s, die anders een hecht economisch
geheel vormen, en heel wat zware slagen kunnen opvangen door hun groot aanpassingsvermogen,
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krijgen het in dezen tijd ook zwaar te verantwoorden, temeer nu tallooze Javanen uit de steden weer
naar hun oude dessa terugkeeren. Ook duizenden Javaansche contractkoelie’s die in Deli geen werk
meer kunnen vinden, zoeken nu hun oude dessa’s weer op en vergrooten er de werkeloosheid en
armoede. Zoodoende heeft de bevolking in vele streken van Java niets meer om een stoot op te
vangen. De cijfers der pandhuizen wijzen op een sterken teruggang en de aard der panden wijst uit,
dat de menschen niets meer te beleenen hebben.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat wij in onzen Zendingsarbeid, ook in den Hoofddienst steeds meer
met deze armoede in aanraking komen. Ook al verhuizen nog steeds vele van onze Christenen uit
armoede naar elders. Onze Christenen werden evengoed door de crisis getroffen als de anderen. Velen
van hen konden zich niet vaker dan één, hoogstens tweemaal per dag een maaltijd verschaffen, en
moesten verder met een strootje hun honger trachten te stillen of te vergeten. In verschillende
gemeenten bleken de diaconiekassen niet in staat in dezen noodtoestand te voorzien en evenmin de
goeroe’s, ook al hebben zij persoonlijk getracht deze armoede zooveel mogelijk te lenigen.
Zoo werd het duidelijk dat op andere wijze raad moest worden geschaft. Na een rondgang door de
verschillende gemeenten, waar het zwaarst werd geleden onder de gevolgen der crisis hebben wij toen
met behulp van gegevens van onze goeroe’s een lijst samengesteld van die gezinnen, die noodzakelijk
moesten worden ondersteund, om ze voor honger of ondervoeding te bewaren, en gesproken over de
beste wijze waarop ze konden worden geholpen, en overlegd met onzen Europeeschen kring, die
gaarne tot helpen bereid bleek. Nadat een bedrag was bijeengebracht, dat onze voorloopige begroot-
ing zelfs verre overtrof, kon voor sommigen een sawah worden gehuurd, waardoor ze werk en
voedsel kregen; anderen werden aan kleeren geholpen of hun schulden op de bank werden afbetaald;
weer anderen ontvingen een bedrag aan geld om daarmede een handeltje te beginnen en vele anderen,
die te oud of te gebrekkig waren om te werken, konden voor honger worden bewaard door een dag-
of weekgeld of door uitdeeling van rijst, het hoofdvoedsel der Javanen, dat wel erg goedkoop is
tegenwoordig, maar bij de groote schaarschte aan geld in de dessa’s toch door velen niet kon worden
gekocht.Eén omstandigheid maakte het ons gemakkelijker de werkeloosheid ook onder onze eigen
Javaansche Christenen te bestrijden en dat was de prijsdaling. Daardoor toch kon in dezen tijd in
verschillende gemeenten aan kerkbouw worden gedacht. Het opgespaarde geld kon niet beter worden
belegd, naar het mij voorkwam, dan in kerken, die nooit goedkooper konden worden gebouwd dan
in dezen tijd. Materialen en arbeidslonen beide waren tot een minimum gedaald en in een enkele
gemeente, zooals in Kalenggedong, ontvingen de Christenen als arbeidsloon eenvoudig hun dage-
lijksch brood en niets meer. Ds. Van Dijk werd te hulp geroepen voor het maken der vereischte
teekeningen, de leden van den Europeeschen kring in Keboemen en Karanganjar toonden hun
zendingsbelangstelling ook door ruime giften en op deze wijze konden vier kerkjes worden gebouwd,
één in Wera waarover ik reeds schreef in “Uit Keboemen”, één in Pamrian, één in Kalenggedong, die
alle drie nog in 1932 gereed kwamen en straks één in Premboen. Zoo is de crisis op ons terrein
tenslotte nog dienstbaar gemaakt aan de bestrijding der armoede en werkeloosheid met als resultaat
een viertal keurige kerkgebouwen, met name die in Wera en Pamrian, die het jaar 1932 stempelen
tot een jaar van kerkbouw.
In geestelijken zin kan gelukkig ook ondanks de crisis van “Kerkbouw” op ons zendingsterrein in
1932 worden gesproken. Evenals verleden jaar heb ik in verschillende gemeenten telkens weer eenige
dagen doorgebracht in de hoop door deze meer intieme aanraking met onze goeroe’s en andere
Javaansche Christenen den innerlijken groei en opbouw der gemeenten te bevorderen. Ook waren
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deze bezoeken in vele gevallen bevorderlijk voor de directe evangelisatie door het opzoeken van de
prijaji’s in zulken dessa, vooral van hen, met wie de helper reeds eenig contact had gekregen, en
voorts door het organiseeren van zogenaamde “poernamans”. Het woord “poernama” beteekent “vol”,
en wordt speciaal gebruikt om de “volle maan” aan te duiden. De Javanen gaan dan dikwijls niet
slapen en de kinderen spelen heel den nacht door op het erf. Van deze gewoonte maakten wij graag
gebruik door op zulk een avond een dessa-bijeenkomst te organiseeren, waar één van de goeroe’s of
ik zelf een inleiding hield over een of ander onderwerp van algemeen belang, in verband met den
godsdienst, bijvoorbeeld over “poeasa” (het vasten) of over “tirta marta” (het levenswater) en
dergelijke. Tot nu toe zijn zulke “poernamans” een groot succes gebleken, waar heel wat niet-
Christenen met het Evangelie in aanraking konden worden gebracht. Niet iedere dessa leent zich
daartoe echter even goed. Vandaar dat sommige helpers op het idee kwamen een “avondschool” op
te richten, waar de oudere dessa-menschen lezen, schrijven en rekenen konden leeren. Met de
verstgevorderden werd dan één der evangeliën gelezen, die maar 3 tot 5 cent kosten en welker
aanschaf voor de meesten daarom geen bezwaar opleverde. Ook op deze wijze werden velen geregeld
onder beademing van het Evangelie gebracht.
Behalve de verzorging en innerlijke opbouw der gemeenten en de directe evangelisatie is de
geregelde instrueering van onze helpers en onderwijzers een voornaam deel van onzen taak. Elken
Vrijdag kwamen de helpers dan ook geregeld naar Keboemen om met mij de moeilijkheden van den
arbeid te bespreken, om in gemeenschappelijk gebed de vreugden en nooden van onzen arbeid voor
God uit te spreken, om samen de preekschets te behandelen voor den komenden Zondag en voorts
allerlei maatregelen te treffen, die voor den geregelden voortgang van het werk noodig zijn. Het
persoonlijk bezoek aan de dessa en deze Vrijdagsamenkomsten met de goeroe’s stonden ook in 1932
weer in het centrum van heel onzen arbeid in den Hoofddienst. 
In het afgeloopen jaar heb ik 42 maal in het Javaansch gepreekt; 38 maal hield ik in de gemeenten
het Heilig Avondmaal en 21 maal mocht ik den Heiligen doop bedienen. Bovendien kwam Ds. Van
Dijk van tijd tot tijd nog enkele dagen naar Keboemen om mij in den arbeid ter zijde te staan. Het
aantal gedoopte leden in onze 14 gemeenten bedraagt thans 861, het aantal belijdende leden 382. Op
31 December ’32 jongstleden waren 54 volwassenen in dooponderricht en omstreeks 100 ongedoopte
volwassenen bezoeken geregeld de godsdienstoefeningen, onder wie verscheidenen reeds om
dooponderricht hebben gevraagd. In het afgeloopen jaar werden 35 volwassenen en 34 kinderen
gedoopt; 11 doopleden deden openbare belijdenis; 35 kinderen werden geboren, 11 leden ontvielen
ons door den dood. Het aantal kerkelijk gesloten huwelijken bedroeg 10. De opbrengst der kerkelijke
bijdragen en collecten was ƒ 1.609,81, dat wil dus zeggen ongeveer ƒ 1,90 per hoofd per jaar (iets
minder dan verleden jaar toen het ruim ƒ 2,- was). Het is een verblijdend teeken, dat de gevolgen der
crisis zich het minst openbaren in de bijdragen voor het kerkelijk leven. Wie het Javaansche leven
kent, weet hoeveel hij heeft moeten offeren van zijn “leeftocht”, wanneer in deze tijd nog bijna ƒ 2,-
per hoofd wordt opgebracht. Overigens moet hieraan worden toegevoegd, dat het gemiddelde in de
dessa natuurlijk veel lager is dan bijvoorbeeld in de kotta Keboemen.
Een belangrijk feit in het kerkelijk leven van onze Javaansche Christenen was de tweede Synode van
al onze Javaansche Kerken, ditmaal in Djokja, waar ook de Javaansche Kerkenorde werd besproken
en vastgesteld. 
Over de afzonderlijke gemeenten kan ik dit jaar kort zijn. Veel van hetgeen ik verleden jaar schreef
is ook nu nog van kracht en dat behoef ik thans niet te herhalen. Slechts enkele belangrijke feiten
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dienen in dit jaarverslag te worden gememoreerd. Zoo voor Wera de ingebruikneming van het nieuwe
kerkgebouw den 1sten October en de instelling der ambten (2 ouderlingen en 2 diakenen) den 11den
December jongstleden. Eén dezer ouderlingen was Soekardja, onze helper in Wera,278) en de andere
één der oudere Christenen, op wiens gedrag vroeger nog al eens wat aan te merken viel, maar van
wien ik reeds in mijn vorig jaarverslag kon zeggen, dat wij bij hem verbetering bespeurden. God heeft
ons gebed verhoord en het was dan ook voor ons allen een blijde dag, toen hij als ouderling door de
gemeente gekozen, de vorige maand in het ambt kon worden bevestigd.Over Karanganjar zijn
heelaas minder goede mededeelingen te doen. Inplaats van Samikin,279) over wien minder goede
geruchten gingen, had ik daar Makoen geplaatst van Idjo. Diens vrouw, over wie ik ook mijn vorig
jaarverslag reeds geschreven heb, verwekte daar echter opnieuw zulk een ergernis door haar haast
krankzinnig optreden, dat Makoen noodgedwongen naar Djana moest worden overgeplaatst, waar hij
weer, evenals vroeger in Wera, tot gewoon onderwijzer werd aangesteld.280) In zijn plaats kwam
Wasita, een onderwijzer van Djana, naar Karanganjar, om daar als helper de gemeente te verzorgen,
die door de gebeurtenissen van het laatste jaar een goede verzorging wel zeer noodig heeft. Wasita
zag erg op tegen zijn nieuwe, meer verantwoordelijke en moeilijke taak, maar hij is gegaan in het
volle vertrouwen dat God hem riep.281) Wij hopen en bidden dat God zijn vertrouwen niet beschamen
zal.
In Idjo kwam in Makoen’s plaats, zooals ik reeds zeide, Samikin van Karanganjar. Met grooten ijver
heeft hij zijn taak daar aanvaard, aanvankelijk niet zonder zegen. Vooral in het even buiten onze
terreingrenzen liggende Karang Gedang vond hij veel gehoor onder de leden der Sadrach-gemeente
aldaar. Ik zelf ben daar ook eens voorgegaan in een godsdienstoefening, die met de nabesprekingen
vele uren in beslag heeft genomen en waarvoor veel belangstelling was, zelfs van de zijde van
“Mohammadijah” (een orthodox Mohammedaansche vereeniging) en de “Partai Indonesia” (een
communistisch getinte inheemsche vereeniging)282), in verband waarmee ook enkele vertegenwoordi-
gers der dessa-politie deze koempoelans hebben bijgewoond. Wij wachten rustig af welke resultaten
deze beweging onder de Sadrachianen in Karang Gedang voor onze zending, speciaal voor de
gemeente in Idjo, moge hebben. God moge daartoe den ijver van onzen Samikin zegenen.

278 Soekardja (Soekardjo); 1912 hoofd van een zendingsschool te Grujugan (Kebumen); 1920 te Glonggong/Jana;
1924 te Jana; 1925 te Kebumen; 1928 helper te Wera; 1934 guru injil te Kebumen-stad; geestelijk verzorger in het
zendingsziekenhuis.

279 Samikin; afkomstig uit de res. Kebumen; aanvankelijk werkzaam in gouvernementsdienst op Sumba; te Magelang;
op kosten van de Friese zending naar de Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta; 1928 guru injil te
Karanganyar (Kebumen); 1932 overgeplaatst naar Ijo (Kebumen).

280 Makoen; tot aan 1931 onderwijzer te Wera; 1931 helper te Ijo/Bumiagung (Kebumen); 1932 overgeplaatst naar
Karanganyar (Kebumen); 1932 overgeplaatst naar Jana (Kebumen) als onderwijzer.

281 Wasito (Wasita); zoon van de carik van Jana (Kebumen); 1920 onderwijzer te Prembun (Kebumen); 1923 te Jana;
1932 onderwijzer/helper te Karanganyar (Kebumen).

282 Soekarno trad per 1 augustus 1932 als lid toe tot de Partai Indonesia (Partindo of PI). In 1933 werden deze partij
en enkele andere in een aantal streken van Ned.-Indië getroffen door een drastische inperking van hun vergader-
recht en door controle van gouvernementswege. Zie hierover Kwantes, De ontwikkeling van de nationalistische
beweging, III, 870-883.
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In het afgeloopen jaar vertrok één van onze beste helpers, R. Samuel, van Groedjoegan naar
Medan.283) Zijn collega en opvolger Naslim284), die meer dan een jaar met hem had samengewerkt,
bleef daar nu dus alleen over, gelukkig terzijde gestaan door een flinken kerkeraad. 
Van de andere gemeenten mogen in het bijzonder Kaleng Gedong en Premboen nog worden
genoemd, waar een gezegende vooruitgang te bespeuren valt. De groei in de nieuwe gemeente van
Kaleng Gedong maakte de bouw van een klein kerkgebouwtje noodzakelijk, dat kort geleden in
gebruik werd genomen.
Ook de school in Premboen wordt door de steeds wassende gemeente daar te klein. Op een gemeente-
vergadering is het verlangen uitgesproken naar institueering, terwijl het plan bestaat een onderwij-
zerswoning van de zending, die thans niet meer wordt bewoond, tot een kerkje om te bouwen. De
Provinciale Zendings-Synode van Friesland heeft daartoe reeds haar toestemming verleend.
Tenslotte nog iets over Pamrian. Hoewel deze post dichtbij Keboemen ligt wordt zij toch niet zoo
dikwijls door ons bezocht, omdat ze met de gemeenten van Keboemen en Glonggong door een eigen
Javaanschen predikant wordt verzorgd, Pandita Soesena. In de laatste maanden zijn wij er echter nog
al eens geweest. Eerst voor de kerkbouw, later om er eenige dagen te logeeren bij den helper en
tenslotte den 26sten November bij de ingebruikneming van de mooie nieuwe kerk, waarvoor heel wat
belangstelling was. Zoo waren er onder andere vertegenwoordigers zoowel van het inlandsch bestuur
(de Wedana van Koetawinangoen) als van het Europeesche bestuur (de Assistent-Resident van
Keboemen). Mevrouw Van Dijk, die met Ds. van Dijk juist enkele dagen bij ons logeerde, verrichtte
de openingsplechtigheid door onder ademlooze stilte de deur van het kerkgebouw met een haar
plechtig overgereikten sleutel te openen. Voor de betrekkelijk arme gemeente van Pamrian was het
nieuwe kerkgebouw haast een wonder en men las op aller gelaat de dankbare vreugde voor de groote
dingen, die God aan hen gedaan had.
Van veel en velerlei zou ik U nog gaarne wat hebben verteld om U iets te doen zien van het innerlijke
leven der gemeenten, om u te doen meeleven in onze vreugden en zorgen. Hoe zou bijvoorbeeld Uw
hart zich met mij hebben verheugd, als ge er bij tegenwoordig waart geweest, toen één van onze
afgedwaalde Christen-Javanen uit Premboen weer met berouw tot ons terugkeerde en belijdenis deed
van schuld. Hoe zouden vele cijfers en namen van onze helpers voor U beginnen te leven als ik
vertelde van hun persoonlijk leven en van hun vele, vele moeilijkheden; van Samikin, die enkele jaren
geleden zijn vrouw verloor en die nu binnenkort, als God geen beterschap geeft, ook de oudste van
zijn drie achtergebleven kinderen zal moeten missen; van Makoen, die zoo gaarne zijn Heiland wilde
dienen in het werk der Evangelieverkondiging, maar wien God een anderen weg gewezen heeft en
die nu zijn Meester volgt, dragende Zijn kruis; van Jasoen,285) onzen trouwen helper in Djana, die dag
en nacht gereed staat om het Evangelie van den eenigen Zaligmaker te brengen aan ieder met wie hij
in aanraking komt.

283 Raden Samuel Tjakra Soesila (Tjokrosoesilo); 1926 guru injil te Grujugan (Kebumen); 1932 naar Pematang Siantar
en Medan (O.-Sumatra); zendingsarbeid onder Javaanse transmigranten, Bataks, Maleiers en anderen; 1934
voorzitter van de voorlopige Javaanse kerkeraad te Medan; 1935 bevestigd tot predikant te Medan en Pematang
Siantar; 1936 te Pematang Siantar; werkte bij gelegenheid ook in Lampong (Z.-Sumatra); 1951 aangezocht als
(tweede) zendingspredikant voor geheel Sumatra (Medan, Palembang, Lampong), doch niet benoemd.

284 Naslim; verpleger; studie aan de Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta; 1928 helper te Kabutuhan
(Kebumen); 1931 te Grujugan (Kebumen).

285 Jasoen (Jason); 1920 onderwijzer/helper te Grujugan (Kebumen); 1928 te Jana en Gebangsar (Kebumen); 1934
te Tangahan (Kebumen).
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En zoo zijn er zoo velen. Met ontroering zoudt ge met mij opmerken tijdens het verblijf in de dessa’s,
hoe het zuurdeeg van het Christendom langzaam doordringt in heel de dorpsgemeenschap. Het
offeren aan de geesten houdt op, het dobbelspel vindt steeds minder liefhebbers, de belangstelling
voor het religieuze leven neemt toe. In een enkel prijaji-gezin bijvoorbeeld, ergens dicht bij de
Zuidkust, spraken wij van ’s middags 4 uur tot diep in den nacht over de dingen van het geestelijk
leven, over de angst voor God door onze zonde, waarvan wij door Jezus alleen worden verlost; over
den eenigen God, die onzienlijk en toch kenbaar is; over de strijd tusschen goed en kwaad, zooals die
ook in de wajang wordt uitgebeeld, maar dan toch anders dan wij die als Christenen zien, over “de
rust der zielen” van hen, die Jezus volgen, over de theosofie naar aanleiding van enkele boekjes van
Ann Besant286), die ook in het Javaansch zijn vertaald, over de Javaansche gewoonte om de zonden
af te wasschen “in de Noordelijke en de Zuidelijke Oceaan” en over zooveel, dat hun harten beroerde. 
Hoe meer ik U zou vertellen van al deze ontmoetingen, hoe meer Uw eigen geloof zou worden
gesterkt, en hoe meer Uw liefde en ijver zouden worden opgewekt voor ons heerlijke zendingswerk.
Deze uitweidingen zouden echter ons jaarverslag veel te uitgebreid doen worden. Daarom hopen wij,
dat ook het weinige, dat wij U konden mededeelen, voldoende moge zijn geweest om Uw eigen
zendingswerk weer dichter bij U te brengen en U Uw zendingsroeping bij vernieuwing te hebben
bewust gemaakt, waaraan wij, niet het minst in dezen crisistijd, zulk een behoefte hebben. – – –

Bergema over de zending in crisistijd in Kebumen. Vervolg

11. H. Bergema, “Zending in Crisistijd. Jaarverslag over 1932. De hulpdiensten”, d.d. Kebumen,
18 maart 1933; AGKF-N 7, Ingekomen stukken, 1932-1934.

Evenals verleden jaar werd ten onzen huize ook thans weer een gemeenschappelijke zendingsjaarver-
gadering gehouden om met elkander het in 1932 verrichte zendingswerk te bespreken en in gemeen-
schappelijk gebed Gods zegen te vragen over den komenden arbeid.
Meer dan ooit gevoelden wij de behoefte aan Gods leiding en sterkende nabijheid, nu de uitwendige
omstandigheden steeds somberder perspectieven openen, waardoor wij gedrongen worden ons te
bezinnen op intensiveering en eventueel reorganisatie meer dan op uitbreiding van het bestaande. En
al moge dit niet louter nadeel zijn, ja zelfs eisch van al ons zendingswerk, toch maken de steeds
grooter wordende mogelijkheden voor ons zendingswerk ook onder de Hollandsch sprekende
Javanen, onder de Chineezen, onder de oudleerlingen der scholen en onder de Europeanen uitbreiding
tot een minstens even dringende noodzakelijkheid. 

286 Annie Besant; 1847-1933; geboren in Londen; Engelse theosofiste en pleitbezorgster van het nationalisme in Brits-
Indië; raakte op jeugdige leeftijd geïnteresseerd in socialisme en vrij-denkerij; werkte nauw samen met de Britse
sociale hervormer Charles Bradlaugh en raakte nadien betrokken bij de Fabian Society (opgericht in Londen in
1884, streefde naar sociale veranderingen langs democratische weg); ze trok eind jaren tachtig naar India en
organiseerde daar de Home Rule League, waarvan ze in 1916 presidente werd; 1917 presidente van het Indian
National Congress; 1923 alg. secr. National Convention of India; doceerde over theosofie. In haar boeken en
pamfletten werden Oost en West tegenover elkaar geplaatst, als gelijkwaardige doch tegengestelde waarden. Het
westerse denken was volgens haar op een dood punt aangeland en moest bij het oude oosten zijn toevlucht en
redding zoeken.
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[Wegens gezondheidsproblemen heb ik enige tijd rust moeten houden.]

Er was groote dankbaarheid in ons hart, toen ik onze zendingsarbeiders weer bij elkander mocht zien
om gezamenlijk de belangen van ons zendingswerk te bespreken. Want immers, juist de eensgezind-
heid is bij ons zendingswerk van zoo groote beteekenis, zoals ik in de inleiding op onze besprekingen
ook naar voren bracht naar aanleiding van de geschiedenis van den verlamde, die door zijn vrienden
gezamenlijk tot Jezus werd gebracht ter genezing. – – – 
Na Dr. Vonk kwam de Heer Antheunisse aan het woord om iets te vertellen over de lotgevallen van
de Chr. Holl. Chin. School in het voorbijgegane jaar. Het aantal leerlingen is gedurig gestegen en
bedraagt nu reeds meer dan 270. Met het oog op dit klimmend aantal leerlingen werd het vorig jaar
dan ook een 7e leerkracht benoemd, de Heer Kwee Djoen Bok, abituriënt van de Chr. Holl. Kweek-
school in Solo, een oudleerling van dezelfde school waaraan hij thans als onderwijzer verbonden is.
Als de groei van het leerlingenaantal voortgaat zooals tot op heden, dan zal de school over eenige
jaren volgroeid kunnen zijn, dat wil zeggen dat dan elke klas een eigen onderwijzer zal kunnen
hebben. Thans zijn, met 7 leerkrachten voor 8 klassen, de 2 hoogste klassen nog gecombineerd.
Alleen achtte de Heer Antheunisse het niet uitgesloten, dat de groei van onze Chr. Mal. Chin. School
te Keboemen de stijging van het leerlingenaantal aan de Holl. Chin. School in ongunstigen zin zou
kunnen beïnvloeden, waarover hij zich intusschen niet al te zeer bezorgd maakte.

[Hoewel de subsidies van het gouvernement voor het westers onderwijs gestaag lager
worden, worden voor 1933 nog geen financiële problemen verwacht.]

Een verheugend feit in verband met de zendingsbeteekenis der H.C.S. was de groote belangstelling
der ouders van de schoolgaande kinderen bij de viering van het Kerstfeest. In grooten getale waren
leerlingen en ouders bij deze herdenking van Christus’ geboorte aanwezig, veel meer dan ooit
tevoren, zoodat de Heer Antheunisse terecht van een “kentering” sprak ten opzichte van het contact
met de ouders.
Als een vrucht van dezen tak van zendingsarbeid vermelden wij nog, dat een oudleerling van de
H.C.S. kortgeleden belijdenis van zijn geloof heeft afgelegd in onze zendingsgemeente te Krakal.
Over enkele maanden hoopt ook zijn jonge vrouw haar geloof in Christus als haar Zaligmaker te
belijden, terwijl dan tevens hun kindje zal worden gedoopt.
Een moeilijk probleem vormt nog het zoeken van contact met de oudleerlingen. De meesten vertrek-
ken naar elders, maar met de achtergeblevenen zal toch in het komende jaar worden getracht de
relaties te onderhouden, door eens per week een avond-bijeenkomst met hen te organiseeren.
Daarna kreeg Dr. Vonk het woord om enkele mededeelingen te doen over den Medischen Dienst. Het
financieele aspect van den medischen dienst lijkt voor de toekomst niet zoo heel gunstig. Gezien den
deplorabelen toestand van ’s Lands schatkist, waarover ik schreef in de inleiding van het jaarverslag
over den Hoofddienst287), zal een herziening in ongunstigen zin van de subsidie-bepalingen wel niet
tot de onmogelijkheden behooren, en ook voor de andere inkomsten is de nawerking van de crisis
maar al te goed merkbaar geweest.

287 Zie document 10.
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Uit het speciaal medische gedeelte van het verslag van Dr. Vonk noem ik hier maar geen details,
omdat de meesten van U als leeken ze waarschijnlijk toch niet zouden kunnen waardeeren. Een
uitvoerig verslag daarover werd trouwens reeds aan Friesland toegezonden. Alleen wil ik wel enkele
getallen noemen, om bij U eenigen indruk te wekken van den belangrijken arbeid, die door onze beide
zendingsartsen met hun Europeesch en Javaansch personeel werd verricht. Zoo hadden er bijvoor-
beeld in het vorige jaar 233 bevallingen plaats in ons ziekenhuis en werden er 326 groote operaties
verricht, dus gemiddeld bijna één operatie per dag. Wie wel eens zulke operaties heeft bijgewoond,
weet hoeveel reeds dit deel van den medischen arbeid alleen van de krachten en zenuwen onzer
dokters en verpleegsters vergt en zal met ons dankbaar zijn voor de deskundige hulp, die in zoovele
gevallen kon worden verleend, ook al waren er heelaas een twaalftal operaties met doodelijken
afloop. Zooals U waarschijnlijk wel weet heeft ons ziekenhuis voor de interne verpleging drie
mannen-zalen (elk met 36 bedden), één vrouwenzaal (ook met 36 bedden) en één zaal, die voor de
helft voor vrouwen, voor de andere helft voor kinderen is ingericht.

[Uitbreiding van het ziekenhuis is nodig, doch om financiële redenen voorlopig niet
mogelijk.]

Vooral voor de patiënten op de zalen kan de prediking van het Evangelie van groote beteekenis zijn,
want voor de ± 14.000 polikliniek-patiënten, die verleden jaar werden geholpen, is de aanraking met
het Evangelie tè oppervlakkig, dan dat wij van dien arbeid veel vruchten kunnen verwachten.
Toch was Dr. Vonk ook over de resultaten van de Evangelieprediking op de zalen en van het
medische zendingswerk in het algemeen zeer pessimistisch gestemd. Enkele 100 duizenden zijn nu
reeds in den loop der jaren door ons ziekenhuis met het Evangelie in aanraking gekomen, en hoe
weinigen slechts zijn van die velen werkelijk voor Christus gewonnen.
Ook al zal het Mohammedanisme, naar Dr. Vonks vaste overtuiging, op Java op den duur geen stand
kunnen houden, omdat het zijns inziens niet bestand zal blijken te zijn tegen de moderne wetenschap
en tegen de liefde, die het Christendom predikt in woord en daad, toch zal anderzijds het Christendom
hier alleen maar ingang kunnen vinden, wanneer het in staat zal zijn tot het schier onmogelijke
namelijk tot het doordringen van heel de maatschappij in al haar lagen.Het is Dr. Vonk, in al de jaren,
die hij op Java gewerkt heeft, wel duidelijk geworden, dat het Mohammedanisme niet de kracht heeft
het volk op te heffen, dat het ook geen geneesmiddelen heeft tegen de speciale volkszonden, die het
Javaansche volk in zijn levenskernen aantast. Hier kan alleen het Christendom redding brengen,
zoodat het eenige behoud voor het Javaansche volk, en zijn eenige toekomstmogelijkheid ligt in
Christus. Daartoe zal ook de medische dienst voorbereidend zendingswerk hebben te verrichten. De
prediking als zoodanig is niet de taak van den medicus doch van den Hoofddienst, speciaal van de
Christen geworden Javanen. Zijn verwachtingen omtrent de resultaten van deze prediking, stelde Dr.
Vonk, gezien het verleden, echter niet hoog.
Uit de bespreking, die naar aanleiding van de beschouwingen van Dr. Vonk volgde, bleek wel, dat
niet allen zulk een pessimistischen kijk op de toekomst van het Christendom hadden. Ook voor de
weinige vruchten mogen wij dankbaar zijn. En voorts, welk een betrekkelijk kort aantal jaren is er
nog intensief op Java gewerkt. En het werk der zending is immers een werk niet van jaren, maar van
eeuwen. Gezien dezen korten tijd mag Midden-Java nog tot de meest gezegende terreinen der
Zending onder de Mohammedanen worden gerekend. Op vele terreinen is veel langer gewerkt met
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meer arbeiders en meer middelen nog en zijn toch veel minder vruchten gezien. Ook werken wij niet
allereerst om de resultaten, ook al kunnen die ons bemoedigen, maar uit gehoorzaamheid aan het
zendingsbevel van Christus. God alleen kan de harten openen en Hij heeft ons de belofte geschonken,
dat Hij altijd met ons zal zijn. Daarom wanhopen wij niet aan de “opstanding” van het Javaansche
volk. En indien wèl, dan zal Jezus ook ons toevoegen, als eenmaal Martha: “Heb ik U niet gezegd,
dat, zoo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?” Ziende op het gebod gaan wij dan ook
bemoedigd verder, in het vaste geloof, dat God ons Zijn heerlijkheid zal doen aanschouwen ook in
de bekeering van Chineezen en Javanen. Nooit kan het geloof te veel verwachten!
Het spreekt wel vanzelf dat Dr. Vonk zich hiermede ook geheel accoord verklaarde. Hij had ons
alleen maar willen waarschuwen voor onwettig optimisme en ons daartoe een andere zijde willen
doen zien, dan die welke gemeenlijk getoond wordt. Trouwens Dr. Vonk had zelf reeds gewezen op
de liefde, waartegen het Mohammedanisme niet bestand zou blijken te zijn.
Onwillekeurig moest ik bij dat woord denken aan een uitspraak van den bekende zendeling onder de
Mohammedanen in Egypte, thans professor in de zendingswetenschap te Princeton, Samuel Zwemer,
die den Islam “a dying religion”, een stervenden godsdienst, noemde.288) Inderdaad, de Islam zal
sterven, sterven aan de liefde van Christus. En al zien wij dat misschien niet meer, “zalig wie niet
gezien en nochtans zal geloofd hebben”. – – –
Thans moge ik nog een kort verslag uitbrengen over ons zendingsonderwijs op de Javaansche
scholen, dus over den schooldienst voor zoover die rechtstreeks van de zending uitgaat. Zooals U
weet hebben wij op het Friesche zendingsterrein momenteel, behalve de Mal. Chin. School te
Keboemen, twee standaardscholen, vier vervolgscholen en zeven volksscholen. Tezamen telden deze
scholen eind December van het vorige jaar 878 leerlingen. De sombere verwachtingen, die mij
verleden jaar in het jaarverslag reeds deden schrijven dat de financieele toestand van den school-
dienst, met name wat de toekomst betrof, niet zoo rooskleurig was, zijn dit jaar heelaas niet be-
schaamd. Op de regeeringssubsidie’s werd nog meer bezuinigd, dan ik toen kon vermoeden,
aangezien nu ook voor leermiddelen in geen enkelen vorm meer subsidie wordt verstrekt. En voor
1933 zijn de vooruitzichten nog donkerder, daar de Regeering in uitzicht heeft gesteld een subsidie-
ering van onze normalisten alleen voor de 2 hoogste klassen der standaardscholen en voorts op onze
exploitatie-rekening aan de regeering onder de ontvangsten een bedrag aan schoolgeld moet worden
opgegeven, gelijk aan dat, hetwelk op de naastbijzijnde openbare scholen aan schoolgeld wordt
ontvangen (voor de volksscholen bedraagt dat nog gemiddeld ongeveer ƒ 0,10 per leerling per
maand), terwijl in feite op onze zendingsvolksscholen, met name in dezen malaise-tijd, practisch geen
schoolgeld wordt geheven. De ouders betalen trouwens reeds schoolgeld in den vorm van opcenten
op de landrente. 

288 Samuel M. Zwemer, die lange tijd als zendeling in Egypte heeft gewerkt, stamde uit een Walchers geslacht dat in
1847 naar de VS was geëmigreerd. Na de eeuwwisseling was hij secretaris van de Student Volunteer Movement
for Foreign Missions en vanaf 1908 een nauwe medewerker van John Mott. In 1922 maakte hij in opdracht van
een zendingsconferentie te Lake Mohonk een studiereis door N.-Afrika, het M.-Oosten en Z.O.-Azië. In juli 1922
was hij in M.-Java, waar hij in Solo een vergadering van zendingsarbeiders bijwoonde. Hij was redacteur van The
Moslem World, dat sinds 1918 verscheen. Zie Wilson, Samuel Zwemer; Zendingsblad, jrg. 20, nr. 10 (okt. 1922)
150-151; Hopkins, John R. Mott, 639, 761 n. 93.
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Een bespreking met den Inspecteur van het Inlandsch Onderwijs te Semarang had dan ook tot gevolg,
dat vrijstelling van dit in feite niet ontvangen schoolgeld (althans voor de volksscholen) in uitzicht
werd gesteld.
Nog een ander, ernstiger gevaar, dat onze vier vervolgscholen, die in het begin van dit verslagjaar
waren opgericht, bedreigde, kon gelukkig door een persoonlijk onderhoud met den Directeur van
Onderwijs op het Departement te Batavia en met den gewestelijken Inspecteur te Semarang, grooten-
deels worden afgewend. Daar namelijk onze vier vervolgscholen geen subsidie ontvangen, kunnen
de leerlingen bij het verlaten der school ook geen diploma’s ontvangen gelijkwaardig aan die der
openbare vervolgscholen. Waar ons onderwijs overigens geheel gelijkwaardig is en ook door alleszins
daartoe bevoegde leerkrachten gegeven wordt, werd het niet kunnen uitreiken van gelijkwaardige
diploma’s door ons als een onbillijkheid gevoeld. Het aantal leerlingen begon ook, gelijk licht te
begrijpen valt, spoedig te verloopen en zelfs bestond het gevaar dat deze scholen straks gesloten
zouden moeten worden, hetgeen ook voor de volksschool-onderbouw ruïneerend zou kunnen werken.
Gelukkig vonden onze bezwaren op het Departement ten volle erkenning en ontvingen wij voor het
volgende cursusjaar (1932-1933) het recht aan de abituriënten onzer vervolgscholen, na een door den
districtsschoolopziener in te stellen onderzoek, een diploma uit te reiken, gelijkwaardig aan dat der
Gouvernementsvervolgscholen.
Ik behoef U wel niet te zeggen, hoe dankbaar wij waren met deze toezegging van regeeringswege,
waardoor een verdere ontwikkeling onzer volks- en vervolgscholen weer wordt mogelijk gemaakt,
ook al schept deze regeling precedenten, die voor de regeering moeilijke consequenties ten opzichte
van de andere zogenaamde “wilde scholen” kunnen meebrengen.289) 

[Steeds meer bevoegdheden van de centrale overheid worden aan plaatselijke inheemse
bestuurders overgedragen. Die zijn evenwel niet neutraal, hetgeen een groot gevaar voor
het christelijk onderwijs in zich draagt. De overheidsbemoeienis met de inrichting van
het gesubsidieerd christelijk onderwijs wordt steeds groter. Steeds luider klinkt dan ook
de roep om herstel van de vrijheid van onderwijs. Het gesubsidieerd christelijk onderwijs
is nauwelijks nog in staat te functioneren als hulpdienst van de hoofddienst.290)]

In meerdere mate dan dit op de gesubsidiëerde scholen kan geschieden, bieden onze ongesubsidiëerde
scholen daartoe wel de gelegenheid. Maar toch bestaat ook ten opzichte van deze scholen, zooals
gemakkelijk te begrijpen valt, de neiging ze geheel volgens Gouvernementsmodel in te richten, omdat
immers alleen dan de mogelijkheid bestaat diploma’s te kunnen uitreiken, die gelijkwaardig zijn met

289 Zie Inleiding, par. De schooldienst tot 1942. 
290 Zie hierover Van den Doel, De stille macht, hfdst. vii en viii; H. Kraemer, “Het volksonderwijs en de crisis”,

Koloniale Studiën, april 1933. Tijdens een audiëntie van twee vertegenwoordigers van de Schoolraad, N.A.C.
Slotemaker de Bruïne en H.A. van Andel, bij gouverneur-generaal jhr mr B.C. de Jonge (1931-1936) gaven beiden
uiting aan “de grief dat het bijzonder onderwijs niet voldoende vrijheid zou bezitten om zich naar eigen wezen te
ontwikkelen”. Het bleek echter dat “achter het breede betoog van den Schoolraad over de vrijheid van het bijzonder
onderwijs aan concrete wensen niet veel meer ten grondslag lag dan de begeerte om in enkele weinig beschaafde
zendingsgebieden voor het volksonderwijs naar ietwat van de normale, voor de subsidieering daarvan geldende
vereischten, afwijkende normen te werk te mogen gaan”, Van der Wal, Het Onderwijsbeleid in Nederlands-Indië
1900-1940, 562 noot 2.
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die van het Gouvernement, zooals ik hierboven reeds heb uiteengezet in verband met de diplomeering
van de abituriënten onzer (ongesubsidiëerde) vervolgscholen.
Desniettegenstaande is de meerdere vrijheid, ons op de niet-gesubsidiëerde scholen althans gelaten,
voor ons toch een reden tot verheuging. Vooral geldt dat de Mal. Chin. School te Keboemen, die in
1931 werd opgericht. Zij kan, mits onder goede leiding, een uitnemend zendingsmiddel zijn en heeft
dat trouwens in het voorbijgegane jaar ook getoond, waar in den loop van dit jaar een klein aantal
Chineezen, meerendeels ouders van de leerlingen onzer M.C.S., het verlangen hebben uitgesproken
naar onderricht in den Christelijken godsdienst en ook geregeld de Zondagmiddagsamenkomsten,
onder leiding van Joh. Sapin, den broer van het Hoofd der M.C.S., Andreas Sapin, hebben bijge-
woond.291) Het aantal leerlingen nadert reeds de 100 en de deskundige leiding, die vanwege de
Europeesche onderwijzers onzer Holl. Chin. School te Keboemen, met name den Heer Antheunisse,
aan de Mal. Chin. School wordt gegeven, kan niet anders dan het peil van het onderwijs ten goede
komen.De groei van dezen zendingsarbeid onder de Chineezen, die ons voor zulke bijzondere
moeilijkheden plaatst, die met de geaardheid der Chineezen, zoo geheel verschillend van die der
Javanen, samenhangen, doen ons als vanzelf steeds meer verlangen naar deskundige leiding, zoo
mogelijk door een onzer Christen-Chineezen. Van harte hopen wij in het volgend jaarverslag, bij
welzijn, iets meer te kunnen meedeelen omtrent de aanvankelijke verwerkelijking van onze plannen
ten opzichte van deze opbloeiende zending onder de Chineezen, en van onze idealen betreffende de
“vrijheid” van ons Christelijk onderwijs.

[Momenteel werken op ons terrein vijf colporteurs. Nog één colporteur is nodig, om een
voldoende bezetting van het gehele ressort te verkrijgen. Ik stel voor om tot de aanstelling
van een zesde colporteur over te gaan. Daarmee komt de bezetting op één colporteur per
100.000 inwoners.]

In het afgeloopen jaar werden op ons terrein per maand 5.000 nummers van het Evangelisatieblad
“Mardi-Rahardjo” verspreid, 250 “Penaboers” en 100 afleveringen van “Lajang Kaboengahan”.
Voorts werden verkocht of gratis verstrekt 4.000 Christelijke wandkalenders, 160 bijbels en bijbelge-
deelten, 498 Christelijke boeken en brochures, en verder nog een aantal Christelijke kalenders,
almanakken en dergelijke, die moeilijk alle afzonderlijk kunnen worden vermeld. De colporteurs
houden nauwkeurig aanteekening van de namen en adressen van hun koopers, die belangstelling
toonen. Eens per maand worden dan deze namen (evenals dat met de namen van de ontslagen
patiënten van ons zendingshospitaal gebeurt) gerangschikt naar de verschillende ressorten onzer
goeroe’s indjil, aan wie deze lijsten dan worden ter hand gesteld. Op deze wijze ontvangen onze
helpers een aanwijzing voor mogelijke aanknoopingspunten in hun evangelisatiewerk, terwijl wij
tevens door middel van deze lijsten eenige controle kunnen uitoefenen over den verrichten arbeid,
door bij de mondelinge rapporten de namen op deze lijsten na te gaan. – – –

291 Sapin, Joh.; zoon van Jacob Sapin (die van 1902-1915 onderwijzer was in zendingsdienst te Kebumen); 1913
onderwijzer te Gombong. Sapin, Andreas; broer van Sapin, Joh.; 1911 examen Keucheniusschool, Eerste Afdeling;
onderwijzer te Kebumen; 1920 onderwijzer te Grujugan (Kebumen); 1923 te Gombong (Kebumen); 1924 te
Glonggong (Kebumen); 1931 hoofd van de nieuwe Chr. Mal. Chin. School te Kebumen.
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Overgang van enkele Sadrach-gemeenten (Kebumen) 

12. H. Bergema aan de Gereformeerde Kerk van Heeg, d.d. Kebumen, 22 mei 1933; AGKF-N 7,
Ingekomen stukken, 1932-1934.

– – – 
Reeds gedurende eenige maanden was er, althans op ons terrein, eenige beweging te constateeren in
de Sadrach-gemeenten, die volgens de mededeelingen, die ik daarnaar inwon, zouden berusten op een
minder goede verstandhouding tusschen Jotham, den huidigen Apostel der Sadrach-gemeenten,292)
en zijn rechterhand, Abraham Wangsaredja. Abraham zou namelijk het voornemen te kennen hebben
gegeven om zich met de gemeenten, die daarvoor te vinden waren, van Jotham af te scheiden. Het
was voor ons van belang om te weten hoe het met deze zaken stond, temeer omdat ik wist, dat sinds
eenige jaren de Roomschen ook hun oogen hebben geslagen op deze Sadrach-Christenen en niet
zonder succes. Verscheidene jongeren uit de Sadrach-Christenen kregen hun opleiding in Moentilan
en werden Roomsch tot enkele kinderen van Jotham zelf toe.293)
Op de laatstgehouden vergadering van Missionaire Predikanten vroeg ik daarom naar den toestand
op andere terreinen. Men bleek daar echter niets van te hebben gehoord en daarom vertelde ik wat
ik wist van de Sadrach-Christenen op ons terrein. Ik meende een splitsing te mogen verwachten en
in ieder geval was het zaak op de hoogte te blijven van den gang van zaken. Ik vermoedde toen echter
niet, dat de quaestie zoo spoedig tot een wending zou komen als in werkelijkheid het geval is
geweest.
Abraham is namelijk, zooals hij mij reeds had laten weten, naar Wonosobo gegaan, om eens met Ds.
van Dijk over deze quaestie te spreken. Deze kende hem van vroeger en nam hem als goeroe indjil
aan. Jotham kan echter op zijn leeftijd onmogelijk zijn 86 gemeenten verzorgen zonder den steun van
Abraham en reisde nu ook, zoodra hij van Abraham gehoord had, dat deze bij Ds. van Dijk goeroe

292 Jotham Martoredjo; opgeleid aan de Keucheniusschool te Purworejo; aangesloten bij Sadrach-gemeente te
Karangjasa (Purworejo); helper en secretaris van Sadrach; na Sadrach’s dood gekozen tot Apostel en hoogste leider
der Sadrach-gemeenten; 1933 met een aantal Sadrach-gemeenten overgegaan naar de Gereformeerde zending; 1940
overleden; zie Van der Linden, “Een groot verlies voor de Zending”.

293 Te Muntilan (Moentilan), gelegen in het regentschap Magelang (30 km ten noorden van Yogyakarta), was een
belangrijk centrum van de Rooms-Katholieke missie. Als de grondlegger van de missie onder de Javanen wordt
beschouwd de pater Jezuïet F.G.J. van Lith (1863-1926). Met ordegenoot P.J. Hoevenaars vestigde hij zich kort
voor 1900 te Muntilan en richtte er in 1904 een school voor dorpsonderwijzers op, het Xaverius-college. Dit
college ontwikkelde zich tot een conglomeraat van scholen voor voortgezet onderwijs. De abituriënten van deze
scholen werkten als onderwijzers op Roomse scholen en traden op geheel Java en Sumatra in gouvernementsdienst.
(De Grote Oost werd bediend vanuit de RK kweekschool te Manado, N.-Celebes, opgericht in 1905 naar het
voorbeeld van Muntilan.) Na 25 jaar waren er omstreeks 20.000 Rooms-Katholieke Javanen. Uit het initiatief van
Van Lith kwamen ook de eerste Javaanse priesters voort. In 1911-1914 werden in Muntilan de eerste kandidaten
in opleiding genomen, toen daar een klein-seminarie werd gevestigd. In de jaren 1927-1928 werd deze opleiding
overgebracht naar Yogyakarta, het Petrus Canisius klein-seminarie, dat daarop 44 seminaristen telde, waarvan 34
Javaanse. In 1936 werd te Muntilan een groot-seminarie geopend. Bij het uitbreken van de oorlog telde de Roomse
Javanen-missie 50 Javaanse priesters, 40 Javaanse broeders en 200 Javaanse zusters, terwijl de eerste Javaanse
Apostolische Vicaris van Semarang, Mgr Albertus Soegijapranata S.J. (geb. 1896), die in aug. 1940 werd benoemd,
ook een oud-leerling van Van Lith was. Zie Kijm, “Onder de banier van het kruis”, 29-35; over bisschop
Soegijapranata, wiens familie banden had met het hof in Solo, zie Bank, Katholieken, 38-39, 244 vlg.; foto in
Koloniaal Missietijdschrift, jrg. 23 (1941) 138.
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indjil zou worden, naar Wonosobo en verklaarde thans de tijd gekomen te achten om zijn vroeger
gedane belofte, zich bij de Gereformeerde Zending te zullen aansluiten, in te lossen.294) Dat wil dus
zeggen, als al de imams en gemeenten den raad van Jotham zelf zullen opvolgen, wat niet onwaar-
schijnlijk is, dat de Gereformeerde Zending op Midden-Java er dan vrij onverwacht 86 gemeenten
bij krijgt ter verzorging (waarvan 72 gemeenten met 6.054 zielen op ons terrein op Midden-Java en
veertien in het Semarangsche en Pekalongansche). Voor Keboemen-Karanganjar zijn het minstens
twaalf gemeenten met ± 1.000 zielen en, als wij nog enkele gemeenten overnemen die dicht bij onze
grens in het Banjoemasche liggen, vijftien gemeenten met ± 1.200 zielen. Deze getallen zijn een
schatting van mij daar ik in den loop van de voorbijgegane jaren vrijwel al deze gemeenten reeds
bezocht heb en met hun imams heb kennis gemaakt. Jotham zelf gaf voor heel Kedoe op 29 gemeen-
ten met 2.411 zielen, wat dus wel ongeveer klopt.
Nu is dit op zichzelf natuurlijk een zeer verblijdend iets. De oude scheur wordt toegenaaid. De
eenheid hersteld. Ons wordt de verzorging opgedragen van een groot aantal menschen, aan wier
Christenzijn ik niet wil twijfelen, doch wier verzorging in ieder geval zeer veel te wenschen overliet,
wat ook door Jotham werd erkend, en wat naar zijn zeggen juist voor hem een reden te meer was deze
gemeenten aan de zending over te dragen.
Maar deze overdracht stelt ons natuurlijk ook voor vele moeilijkheden. Het is dan ook wel te
begrijpen, dat aanstonds een spoedvergadering in Djokja werd uitgeschreven, waar bijna al onze
missionaire predikanten aanwezig waren (Dr. Esser en Ds Merkelijn waren verhinderd) en waar,
onder voorzitterschap van Dr. van Andel deze zaak voorloopig besproken werd en een commissie
werd benoemd om het contact met Jotham c.s. aan te houden en voorloopige beslissingen te nemen,
die voor de spoedige afwikkeling dezer quaestie waren vereischt. Omdat het van belang was, dat de
leden dezer commissie niet te ver van elkander en ook dicht bij Jotham zelf zouden wonen, werden
benoemd: Ds van Dijk, Ds Keuchenius en ondergetekende. Soesena en Atma295), die ik had meegeno-
men naar de vergadering eventueel voor het verstrekken van nadere inlichtingen, werden met
Abraham afgevaardigd om de beslissingen van onze vergadering aan Jotham mee te delen, namelijk
dat wij gaarne bereid waren de verzorging der gemeenten op ons te nemen, onder nadere goedkeuring
van Kerk en Deputaten in Holland, en dat wij gaarne zouden zien dat binnen zoo kort mogelijken tijd,
bijvoorbeeld een maand, de beslissing van Jotham aan alle Sadrach-gemeenten zou worden meege-
deeld.

294 In Wonosobo kwam het in 1933 inderdaad zover. Dat ressort telde tot medio 1933 twee zendingskerken, één in
Wonosobo en één in Bendungan; het aantal Sadrach-gemeenten in Wonosobo bedroeg op dat moment vijf, zodat
het aantal zendingsgemeenten dankzij deze overgang ultimo 1933 tot zeven was gegroeid; het aantal kerkleden
groeide van 166 tot 504. “Rapport van Zendende kerk en Deputaten aan de Provinciale Zendingssynode van de
Gereformeerde Kerken van Friesland, saam te komen D.V. op 23 Mei 1934 te Sneek”, AGKF-N 7, Ingekomen
stukken, 1932-1934.

295 Waarschijnlijk was dat Mas J.P. Atmadimedja, zie voetnoot 6 bij document 1.
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Eenige dagen later ben ik zelf, op verzoek van Jotham, nog naar Karangdjasa296) geweest, met
Soesena, om enkele punten nader te bespreken, waar Jotham ons onder andere voorlezing deed van
de toespraak, die hij had opgesteld om uit te spreken op de vergadering met de imams. De eerstvol-
gende samenkomst met al de imams der Sadrach-gemeenten werd vastgesteld op Selasa kliwon 20
Juni aanstaande, waar dan de eindbeslissing zou vallen, die Jotham onverwijld ons zou meedeelen,
waarna dan een samenkomst met de commissie van de Bijzondere Vergadering zou plaats hebben om
de consequentie’s van deze overdracht nader onder het oog te zien.
Het spreekt wel vanzelf, dat zich allerlei moeilijkheden zullen voordoen. Er moeten goeroe’s komen
om hen te onderwijzen, ook al blijven voorloopig de imams, voorzoover ze geschikt zijn, gehand-
haafd, en al zijn er enkele gemeenten, die door den goeroe van onze dichtstbijzijnde post kunnen
worden verzorgd. Verder moeten de imams nader worden onderwezen. Ook doet zich de vraag voor:
hoe moeten wij deze Christenen beschouwen, vooral met het oog op het avondmaal? Moeten wij ook
voor onderwijs zorgen? Moet er ook een spoedcursus voor goeroe’s worden ingericht? etc. Verschil-
lende van deze vragen vonden reeds een voorloopige oplossing, maar veel zal later nog aan de orde
moeten komen. Een groote quaestie is ook: hoe moet dit financiëel worden geregeld en hoe zullen
wij al die vermeerdering van arbeid kunnen regelen? Want, wat ons terrein betreft, komen er evenveel
gemeenten bij als er reeds waren en meer Christenen ter verzorging, dan wij reeds hadden. Bij al de
dankbaarheid voor wat wij onder Gods leiding aan uitbreiding mogen ontvangen, komt in ons ook
wel de vraag op, hoe dit alles zal moeten worden verwerkt en of onze financiën daarvoor wel
toereikend zullen zijn. Toch spreekt het wel evenzeer vanzelf, dat wij dit aanbod niet kunnen of
mogen afslaan, voor hoeveel moeilijkheden het ons ook plaatst. – – –

Overgang van enkele Sadrach-gemeenten (Kebumen). Vervolg

13. H. Bergema aan de Gereformeerde Kerk van Heeg, d.d. Kebumen, 18 januari 1934; AGKF-N
7, Ingekomen stukken, 1932-1934.

De groei van de zendingskerk in Kebumen verliep, anders dan in Wonosobo297), minder snel
dan halverwege het verslagjaar 1933 nog werd verwacht. Het aantal doopleden was opgelopen
van 861 tot 1036, het aantal belijdende leden van 382 tot 490. Een kleine minderheid bestond
uit voormalige Sadrach-christenen, de rest uit islamieten. Na de overgang van Jotham Marto-
redjo, medio 1933, volgde de eerstvolgende groep Sadrach-christenen in Kebumen pas op 10
december 1933 (elf volwassenen). Daarnaast waren ultimo 1933 nog 84 volwassenen in
dooponderricht en bezochten meer dan 200 ongedoopte volwassenen regelmatig de kerkdien-

296 Karangjasa (Karangdjasa), gelegen nabij Kutoarjo in Purworejo (Kedu), was de woonplaats van Kyai Sadrach en
zijn opvolger als Apostel, Jotham Martoredjo. Sadrach’s graf bevond (bevindt) zich vlak buiten Karangjasa, aan
de weg naar Kutoarjo. Met de overkomst van Jotham naar de Gereformeerde zending in 1933 werden ook het
kerkgebouw in Karangjasa, het oudste kerkje van M.-Java, Sadrach’s woonhuis en diens landerijen in de omgeving
van Karangjasa het eigendom van de Javaanse Kerk van Karangjasa. Zie Van der Linden, “Een historisch gebouw.
De oudste Javaansche Kerk van Midden-Java”.

297 Zie voetnoot 44 bij document 12.
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sten. Het ressort Kebumen telde inmiddels zes geïnstitueerde gemeenten298) en acht kringen.
Bergema gaf in een toelichting op zijn jaarverslag enig commentaar.299)

– – –
Thans nog iets over de Sadrach-christenen op ons terrein. De moeilijkheden blijken veel grooter te
zijn dan oorspronkelijk werd gedacht. Toch heeft deze langzame overgang wel voordeelen. Zoowel
wat de geestelijke als wat de financieele zijde betreft. Er is nu tijd voor persoonlijke bearbeiding.
Voor wat “belijdenis en waarheid” aangaan, waarover U schreef in Uw brief van 20 December
jongstleden300), heeft dat dit groote voordeel, dat ieder der Sadrach-christenen die zich op voorbeeld
van hun rasoel (apostel) bij de zending wil aansluiten, catechisatie van onze eigen goeroe of, wat de
voorgangers betreft, van mij zelf kan ontvangen en na onderzoek tot de gemeente kan worden
toegelaten. Op dezelfde wijze dus als bij degenen die uit den Islam tot ons overkomen; alleen wordt
bij het ingestelde onderzoek der Sadrach-christenen speciaal gelet op de punten, waarin de Sadrach-
gemeenten van de waarheid afwijken. Deze handelwijze heeft ongeveer een maand geleden in onze
gemeente te Djana geleid tot opname van een 6-tal gezinnen uit de Sadrach-gemeente te Kedoeng-
pring. Op andere plaatsen ontvangen degenen, die tot ons over willen komen, nog steeds catechetisch
onderwijs, waarna het onze bedoeling is ze op dezelfde wijze als in Djana plaatsvond, tot de gemeente
en het Avondmaal, dus na onderzoek van leer en leven, toe te laten. De Sadrach-christenen zelf
kunnen zich met deze behandeling ook geheel vereenigen. Op die plaatsen waar de geheele gemeente
tot de zending wil overgaan (zooals in Karang Gedang, Karang Tawang, en wellicht Bandjoer en
Kedoeng Dawa) heeft ook geregeld catechetisch onderwijs plaats door onze goeroe’s, terwijl de
voorgangers en oudsten van mij of van Ds. Soeseno onderricht ontvangen in Bijbelsche Geschiedenis,
Geloofsleer en Bijbelkennis; ook worden met hen enkele preekschetsen besproken opdat zij in hun
dessa de gemeente kunnen voorgaan in de uitlegging van Gods Woord. Deze wijze van doen houdt
de gemeente intact en maakt ze zoo langzamerhand rijp voor algeheele overgang, zoodat, na
individueel onderzoek, in zulk een gemeente weldra ook de Sacramenten kunnen worden bediend.
Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in de gemeente te Karang Gedang, die door mij ook geregeld
wordt bezocht. In de jaarstatistiek over 1933 zijn dus nog alleen een aantal Sadrach-christenen uit
Djana opgenomen, vele anderen zullen het volgend jaar als leden onzer gemeenten kunnen worden
ingeschreven, indien God bij voortduur hun harten daartoe neigen wil. De geestelijke zoowel als de
financieele moeilijkheden zijn op deze wijze veel geringer dan zich oorspronkelijk liet aanzien. Ook
financieel, omdat tot nu toe vrijwel de eenige onkosten bestaan in reiskosten van de goeroe’s naar die
gemeenten, van de voorgangers en oudsten naar Keboemen, van den ex-apostel, Kjai Jotham, of zijn
afgezanten naar die gemeenten, die zich tot nu toe afzijdig hielden en van mijzelf voor bezoeken aan
de gemeenten, die over willen gaan of waar zich moeilijkheden voordoen. Dat reisgeld beloopt echter

298 Namelijk Kebumen, Glonggong en Pamrian, die met hun drieën een eigen predikant hadden, Z.H. Soesena, en
Grujugan, Wera en Jana. De instituering van de Javaanse Kerk van Prembunan volgde in 1934.

299 Zie ook Bergema, “Jaarverslag over 1933; de nazorgsarbeid in de zending”, 26/1/1934, AGKF-N 7, Ingekomen
stukken, 1932-1934; afgedrukt in: Uit Keboemen, jrg. 13, nr. 10 (april 1934) 1-12.

300 Niet opgenomen, zie GK Heeg a. Bergema, 20/12/1933, AGKF-N 7, Ingekomen stukken, 1932-1934. In deze brief
sprak de kerkeraad zijn bezorgdheid uit over de negatieve gevolgen van de snelle opname van grote groepen
Sadrach-christenen in de zendingsgemeenten; bovendien zou een forse uitbreiding van het aantal evangelisten en
onderwijzers noodzakelijk zijn en daarvoor ontbraken zowel de kandidaten als de financiële middelen. Onderricht
had soms in groter verband plaats, geloofsonderzoek en overgang van Sadrach-christenen geschiedden evenwel
op individuele basis.
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toch maandelijks minstens een ƒ 20,- à ƒ 25,-, een enkele maal meer. En in de toekomst zullen voor
de geregelde verzorging van die gemeenten, die in hun geheel zijn overgegaan, zeker enkele goeroe’s
indjil noodig zijn. Vandaar, dat wij dit jaar naar de cursus voor opleiding van goeroe’s indjil in Djokja
een 3- of 4-tal jonge menschen hopen te zenden, die ten deele uit de kringen der Sadrach-christenen
afkomstig zijn en die ons niet ongeschikt lijken voor die taak. De onkosten voor opleiding worden
daardoor in de tweede helft van 1934 hooger dan tot op heden, terwijl na 2½ jaar, als alles goed gaat,
deze menschen de cursus zullen hebben doorloopen en als goeroe zullen kunnen worden aangesteld
ter verzorging der vacante gemeenten. Dat duurt echter nog geruimen tijd en al moeten wij zeer zeker
aan de toekomst denken (reden waarom ook aan de opleiding van helpers moet worden gedacht), de
salarissen der helpers kunnen dan zóó zijn gewijzigd, dat een vermeerdering van het aantal helpers
financiëel niet zoo zwaar zal behoeven te drukken. Anderzijds zijn de geestelijke moeilijkheden
grooter dan oorspronkelijk werd vermoed, omdat de tegenstand zeer groot is. Onmiddellijk toch na
het bekend worden van Jotham’s voornemen om tot de Gereformeerde Zending over te gaan stonden
enkele tegen-candidaten op, die zoo spoedig mogelijk de dichtstbijzijnde gemeenten waarschuwden
voor overgang en het praatje rondstrooiden, dat Jotham zijn gemeenten aan de Zending had “ver-
kocht”. De verder afliggende gemeenten zijn bijna alle overgegaan (zoo in het gebied van de
Salatigazending, in Wonosobo, in Banjoemas en de verste gemeenten in Solo). In de dichterbijliggen-
de gemeenten van Solo, Djokja, Magelang, Poerworedjo en Keboemen en ten deele in Banjoemas
heerscht onzekerheid, tegenstand en vijandschap. Wij zullen veel tact en wijsheid behoeven om deze
gemeenten in de rechte banen te leiden. Toch is het mijn stellige verwachting dat ook deze gemeen-
ten, zij het wellicht na langen tijd, tot ons zullen overkomen, nu de overgang eenmaal begonnen is,
tenzij een nieuwe apostel zou worden aangesteld, waarop echter naar het mij voorkomt, ondanks de
talrijke pogingen, die daartoe worden aangewend, niet zoo heel veel kans is. Mogen wij nu echter
“met bezorgdheid” deze aanwas onzer gemeenten beschouwen? Heeft God ons reeds niet beschaamd
gemaakt door alles voor ons veel geleidelijker te doen verloopen dan oorspronkelijk was gehoopt en
ten deele gevreesd? Is het werkelijk waar wat U schrijft, dat “aan vermeerdering van uitgaven in
tijden als deze zeker niet valt te denken”? Zelfs “niet te denken”? Weten de kerken in Friesland dan
al wat dat zeggen wil? Zijn de uiterste middelen reeds in het werk gesteld om de kerken van hun
roeping ten deze te doordringen? Maar ik zal hierover niet verder schrijven. Ik hoop alleen dat het
stellen van deze vragen en de mededeelingen die ik deed mogen leiden tot verdubbelde krachtsinspan-
ning en tot een geloovig voortzetten van de door God ons gegeven taak. – – –

Fusie kweekscholen Solo en Probolinggo 

14. A. Merkelijn, praeses, D.J.B. Allaart, scriba, “Schrijven namens de AV aan de Deputaten van
de Generale Synode voor de Zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland”, d.d.
Yogyakarta/Solo, 27 januari 1934; AGZD 462.

Namens de Algemeene Vergadering van Zendingsarbeiders op Midden-Java, die in buitengewone
vergadering op 25 Januari te Djokjakarta te zamen kwam ter bespreking van de situatie der Chr. H.I.
Kweekschool te Solo, hebben wij U het volgende te berichten en voor te stellen.
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1e. Het is U uit de correspondentie van den directeur der kweekschool bekend301), dat er sedert de
oprichting van een Hoogere-Kweekschoolafdeeling aan de Solosche Kweekschool in 1926 telkens
moeilijkheden gerezen zijn met de andere Zendingsorganisaties over het feit, dat de Gereformeerde
Zending de uitsluitende zeggenschap had over deze opleidingsinrichting, welke personeel moest
vormen voor een even groot aantal scholen uitgaande van niet-Gereformeerde als van Gereformeerde
Vereenigingen. Eveneens is U bekend, dat de pogingen, welke in Indië en in Holland in den loop dier
jaren zijn aangewend om tot een oplossing te komen, niet zijn geslaagd, maar dat een uitweg gezocht
en gevonden is in de oprichting van een tweede Chr. H.I. Kweekschool, die aanvankelijk door de
Regeering beschouwd werd als een filiaal van de Solosche Kweekschool, en in Juli 1931 erkend werd
als een zelfstandige Chr. H.I. Kweekschool en gevestigd eerst te Malang, later te Probolinggo,
waarvan het Bestuur berustte bij de Directie te Oegstgeest.
Voordat in 1931 deze erkenning tot zelfstandige inrichting geschonken werd heeft de Regeering in
1931 nogmaals tot Solo en Probolinggo het verzoek gericht tot samenvoeging der beide scholen,
waardoor een belangrijke kostenbesparing kan worden verkregen, terwijl bij het terugloopen van de
Rijksinkomsten duidelijk werd, dat van uitbreiding van het Westersch Onderwijs geen sprake was,
en derhalve voor twee opleidingsscholen op den duur geen plaats zou zijn.
De Commissie van Toezicht op de Kweekschool te Probolinggo wenschte aan dat verzoek niet te
voldoen. Het Departement van Onderwijs en Eeredienst heeft echter de zaak niet laten rusten en
meegedeeld, dat al zou voorloopig met de gescheiden kweekscholen genoegen genomen worden, de
Regeering echter binnen drie jaren zeker op deze aangelegenheid zou terugkomen. Intusschen is in
een nieuwe subsidieregeling de bepaling opgenomen, dat de Regeering zich het recht voorbehoudt,
de subsidie aan een kweekschool in te trekken, indien naar haar meening de behoefte niet meer in
voldoende mate bestaat, waarmee dus het recht van voortbestaan eener kweekschool volkomen in
handen der Regeering gelegd is.
2e. Sedert 1931 heeft er op het onderwijsgebied een belangrijke koersverandering plaatsgehad.
Vanwege den deplorabelen toestand van ’s Lands financiën is niet alleen de uitbreiding van het aantal
Westersche scholen geheel stopgezet, maar zullen er wellicht binnenkort meerdere scholen worden
gesloten en wordt ook nu reeds het aantal Westersch opgeleide leerkrachten aan de H.I.S. en H.C.S.
zeer beperkt. Deze beide factoren, de contingenteering van het aantal scholen en de herziening van
de personeelsformatie hebben hun directen terugslag op de kweekschool. Toen dan ook tegen het
einde van de maand December 1933 de beslissingen der Regeering werden bekend gesteld omtrent
de strenge bezuinigingen voor de Westersche Lagere Scholen en Muloscholen en deze versoberingen
de somberste voorspellingen nog overtroffen, werd het duidelijk, dat de kweekscholen ook niet
gespaard zouden worden, al waren de plannen ook nog niet gepubliceerd.
Op de Algemeene Vergadering van November 1933 is een Commissie ingesteld, speciaal voor de
behartiging van de kweekschoolbelangen in dezen crisistijd, bestaande uit de heren Dr van Andel,
Ds Merkelijn, Wiggers, en Meijerink, aan wie later zijn toegevoegd Dr Kroeskamp en Dr Verhagen.
Twee leden dezer Commissie, Dr van Andel en Meijerink, hebben op 4 Januari jongstleden bij den
Directeur van Onderwijs en Eredienst geïnformeerd naar eventuele bezuinigingsplannen van de

301 De directeur tot 1934 was H.J.W.A. Meijerink. Onder de leerkrachten aan de Kweekschool te Solo was P. de
Koomen, de samensteller van Uw Koninkrijk Kome. Vijftien jaren zendingsarbeid in de residentie Soerakarta.
Kampen: Kok, 1927.
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Regeering ten opzichte van de Kweekscholen. Daar ontvingen zij van den Directeur de mededeeling,
dat voorstellen van het Departement bij de Regeering waren ingediend van den volgenden inhoud:

[Klassen zullen zodanig worden samengevoegd of opgeheven, dat beide scholen als
zelfstandige en aparte instellingen van onderwijs ophouden te bestaan. De kweekschool
te Probolinggo telt 220 leerlingen, die te Solo 200.]

De Commissie voor de Kweekschool te Solo heeft met de Commissie voor de Kweekschool te
Probolinggo, bestaande uit de heren J. Pik, J. van Goudoever302), Ds H.A.C. Hildering303) en Dr C.P.
Cohen Stuart, den 19den en 20sten Januari te Solo beraadslaagd, om zoo mogelijk gezamenlijk tot
een oplossing te komen.
Deze samensprekingen zijn in den meest broederlijken zin gevoerd en kenmerkten zich door een
hartelijke gezindheid om de moeilijkheden tot de kweekschool te localiseeren en geen andere
Zendingsbelangen in gevaar te brengen.

[De mogelijkheden van fusie met de Chr. Europese Kweekschool in Batavia, van de
halvering van de subsidie en van de herverdeling van andere chr. opleidingsinstelling-
en304) over de onderhandelende partijen met intact lating van de kweekschool in Solo
worden van de hand gewezen.]

Samenvoeging der beide Kweekscholen en overdracht aan een Vereeniging of Stichting.
Als laatste mogelijkheid bleef over de vereeniging der beide kweekscholen per 1 Augustus aanstaan-
de, welke oplossing door alle commissieleden niet alleen als de eenig mogelijke, maar ook als de
meest wenschelijke werd gezien, indien een vergelijk zou kunnen worden getroffen.
De noodzaak wordt ons nu opgelegd, nu bij het zelfstandig voortbestaan van elke kweekschool
afzonderlijk de inrichtingen tot zulke kleine proportie’s worden teruggebracht, dat, gelijk hierboven
is gezegd, de financiering boven onze draagkracht zou uitgaan, maar bovendien ook geen behoorlijke
verdeeling van de vakken onder de leeraren mogelijk is.
Door samenvoeging der beide scholen kan het voortbestaan der opleidingsinrichting voor een paar
jaar verzekerd worden en wordt het oogenblikkelijk gevaar afgewend. Wij ontveinzen ons niet, dat

302 J. van Goudoever; geboren in 1898; 1921 gehuwd met G. Wismeijer; 1917 onderwijzer te Zeist en Amsterdam;
1921 onderwijzer Chr. Holl. Chin. School te Cianjur; 1924 onderwijzer te Sukabumi; 1927 verlof en tweejarige
studie pedagogiek te Utrecht; 1930 leraar Chr. Eur. Kweekschool te Batavia; 1931 directeur Chr. Holl. Inl.
Kweekschool te Probolinggo; 1934 directeur De Christelijke Hollands-Inlandse en Hollands-Chinese Kweekschool
te Solo; 1942 geïntern.; 1946 gerepatr.

303 H.A.C. Hildering; 1898-1986; 1930 kand. VU; 1930-1932 taalstudie te Amoy (China); 1932 zendingspredikant
namens de GKiHV Amsterdam-Zuid in Surabaya, tevens namens het NZG, werkzaam onder de Chinezen in
O.-Java, actief binnen de CSV en voor de lectuurproduktie en -verspreiding; 1940 zendeling-leraar te Surabaya
namens het NZG; 1942 geïntern.; 1946 bij hereniging GKiHV en NHK zendingspredikant NHK te Surabaya; 1953
gerepatr., waarna pred.-dir. zendingshuis; 1960 emeritus. Gehuwd met J.A. Punt.

304 De bestaande christelijke opleidingen voor onderwijzend personeel in Ned.-Indië op dat moment waren de Holl.
Inl. Kweekscholen in Solo en Probolinggo, de Chr. Normaalscholen in Yogyakarta en Mojowarno (O.-Java), en
in Batavia de Chr. Europese Kweekschool en de Chr. Hoofdacte-opleiding. De Normaalschool te Mojowarno werd,
net als de Keucheniusschool in Yogyakarta, in 1935 wegens het beëindigen van de subsidie opgeheven en
vervangen door een eenvoudiger Normaalschool, die leek op de Pamulangan Guru Zending in Solo.
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indien er in den toestand van ’s Lands financiën geen herstel intreedt, over enkele jaren het bestaan
der school toch weer bedreigd zal worden, doch wij meenen, dat die onzekerheid ons nu niet mag
verhinderen te doen, wat naar ons inzicht op dit oogenblik geboden is.

[De Gereformeerde synodes van 1927 en 1930 hebben de zendingsdeputaten de vrijheid
gegeven de kweekschool indien nodig over te dragen aan een vereniging, mits het
Gereformeerde karakter der school zou worden gehandhaafd.305)]

Allereerst moest dus naar een formuleering van den grondslag gezocht worden, waarmee beide
partijen zouden kunnen instemmen. In de gecombineerde Commissievergadering is door ons
voorgesteld de drie Formulieren van Eenigheid als gemeenschappelijke basis te aanvaarden, omdat
het voor de eenheid van een hechte schoolgemeenschap als de kweekschool met haar internaten
gewenscht is, dat allen, Bestuur en Leeraren, eenzelfde en een vast richtsnoer voor geloof, leven en
paedagogische arbeid hebben.
De Commissie voor Probolinggo meende dit voorstel niet te kunnen accepteeren, omdat door deze
huns inziens te enge begrenzing meerderen zouden worden uitgesloten, die bij een samenwerking op
voet van volkomen gelijkheid er in zouden moeten worden betrokken. Bovendien achtte men het
volkomen uitgesloten, dat de Directie te Oegstgeest zich voor een fusie op de basis der drie Formulie-
ren zou laten vinden.
Toen er van deze zijde derhalve overwegende en onoverkomelijke bezwaren tegen de door ons
voorgestelde basis bleken te bestaan, en de Probolinggo-Commissie verklaarde dan noodgedwongen
hun kweekschool naar Batavia te moeten verplaatsen, hetgeen zijzelf in geen geval wenschte, is door
Dr van Andel voorgesteld, hoewel onzerzijds de voorkeur voor de drie Formulieren gehandhaafd
werd, den grondslag van den Nederlandschen Zendingsraad te aanvaarden, welke dan voor de nieuw
te stichten Vereeniging zal luiden: “De Vereeniging staat op den grondslag der Heilige Schrift, die
zij erkent als het Woord van God en mitsdien als regel van geloof en leven, terwijl zij instemt met
de Apostolische Geloofsbelijdenis”.
Bij dit voorstel is verder overwogen:
a. dat de Kerken en Zendingsorganisaties in Holland reeds hun instemming hebben betuigd met

dezen grondslag en ten opzichte hiervan wel geen moeilijkheden meer te verwachten zijn.
b. dat, al wordt erkend, dat de Nederlandsche Zendingsraad slechts een adviseerend lichaam is,

waarbij elk der samenstellende deelen zijn volkomen zelfstandigheid behoudt en de kweek-
school een gesloten gemeenschap, waarin de grondslag een bindend accoord is, toch deze
basis kan worden aanvaard, omdat zij in wezen een Gereformeerde belijdenis is, en met name
het onderwijzen van alle humanistische levensbeschouwing uitsluit. 

[Beide partijen zijn het eens dat in het bestuur van de nieuwe schoolvereniging het aantal
Gereformeerde en niet-Gereformeerde leden even groot zal zijn. Leden van het bestuur

305 Art. 183, Acta Synode GKN 1927; Art. 68, Acta Synode GKN 1930.
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kunnen zowel natuurlijke personen als schoolverenigingen zijn. De plaats van vestiging
van de nieuwe kweekschool wordt Solo.306)]

Perswerk als derde hulpdienst

15. Th. Kuipers, “Verslag van de persarbeid in het jaar 1933. Voorstellen voor een nieuwe opzet,
bestemd voor de classis Batavia”, d.d. Yogyakarta [begin 1934]; AGKAmst. 3, Ingekomen
Stukken 1930-1940.

– – –
I. De beteekenis van onze persarbeid is steeds groeiende. Dat kan elke predikant en elk gemeentelid,
dat in de Evangelisatie arbeidt u oogenblikkelijk met allerlei voorbeelden aantoonen. Van alle kanten
hoor ik van die ervaringen. Collega van den Brink schreef [in de Zaaier] over de bijbelkring in
Gorontalo307), een ander collega vertelde van een diepgezonken verstrooide, die bij de ontvangst van
het Kerstnummer voor het eerst weer zijn knieën gebogen had. Zoo zou ik zelf ook van allerlei
reacties kunnen spreken.
Het aantal brieven uit alle hoeken van Indië is voortdurend in stijgende lijn. De zending uit Nieuw-
Guinea vraagt om gratis Zaaiers voor de emigranten daar. Maar even goed gebruikt men De Zaaier
en de Zaaier Bibliotheek308) in de Bataklanden. Het aantal abonnees stijgt voortdurend onder alle
bevolkingsgroepen. De vragen en reacties die binnenkomen geven telkens stof tot een corresponden-
tierubriek, die niet meer als vroeger wel eens tot gefingeerde vragen de toevlucht behoeft te nemen.
Men zendt mij de geschiedenissen van bekeeringen met of zonder verzoek tot plaatsing.
Vragen om bepaalde copie zijn bewijzen van meeleven. De brieven aan den paedagogische medewer-
ker stroomen binnen. Het ruilhoekje ruilt een 2000 plaatjes per maand. Aan de correspondentie in het

306 Het zou geen vereniging worden maar een stichting, genaamd de Stichting De Christelijke Hollandsch-Inlandsche
en Hollandsch-Chinesche Kweekschool. De stichting werd opgericht in 1934. Het aantal leerlingen was op
1/1/1940 257 (188 mannelijke en 69 vrouwelijke), van wie 222 intern woonden. De school had twintig leerkrach-
ten, van wie drie Indonesiërs. De zendingspredikanten in Solo gaven godsdienstonderwijs. Voor de personeelssa-
menstelling, zie Bakker, De Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [154].

307 Hendrikus van den Brink; 1904-1982; studie theol. VU; bevestigd feb. 1933 te Surabaya; 1933-1939 miss.
predikant van de GK Surabaya te Makassar; 1935 secr. Lokale Zendingsraad; 1939-1946 verlof in Nederland;
1946-1948 miss. predikant te Bondo Kodi (W.-Sumba); 1948-1962 miss. predikant te Makassar; 1962 gerepatr.;
1964 emeritus; 1964-1980 predikant te El Atabal, Malaga, Spanje; 1930 gehuwd met Petronella Rotteveel. In
Makassar was hij voor 1/5 deel van zijn tijd belast met het verstrooidenwerk van de GK van Surabaya. Begin 1934
bezocht in dat verband hij N.-Celebes (Gorontalo, Tomohon en Manado). Zie Veenhuizen a. Van den Brink, 28/9/
1933, 2/1/1934; Jonkhof a. Van den Brink, 20/4/1934; DMZ, “Verslag over 1935”, s.a., alle stukken in APISS I
AA 2.

308 Naast De Zaaier en als aanvulling daarop (zie Inleiding, voetnoot 41) verschenen voor de oorlog in Ned.-Indië
verschillende brochures in het kader van het Gereformeerde perswerk. Na enkele voorbereidende uitgaven van J.H.
Bavinck (1927) en B.J. Esser (1928), werd in 1931 de Zaaierbibliotheek gesticht, een reeks brochures, uitgegeven
door de Chr. Persvereeniging Midden Java. Ze waren gewijd aan uiteenlopende onderwerpen, zowel de actualiteit
betreffende als handelende over meer godsdienstige zaken. Tussen 1931 en 1938 verschenen 42 titels, geschreven
door J.H. Sillevis Smitt, J.H. Bavinck, A. Pos, P. van der Spek, Th. Kuipers, D.K. Wielenga, e.a.. De totale oplage
was in die periode ruim 150.000 exemplaren. Algra, De Gereformeerde Kerken, 152, 252-254, 301; Van Schelven,
Handboek, 290; Rullmann a. GK Rotterdam, 15/1/1936, AGKR 3, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1928-1940.
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kinderblad werken nu een 45 kinderen mee, ook uit alle kringen der bevolking, soms zelfs ontbreekt
het “grijze kind” niet. Onze adverteerders vertellen telkens van een verrassend resultaat in vergelij-
king met andere bladen. Bij mijn terugkomst kwamen er welkomstbrieven van mij totaal onbekende
lezers. En zoo zou ik kunnen doorgaan. Maar alles is niet voor publicatie geschikt. Het is genoeg om
vast te stellen, dat God onze arbeid rijk gezegend heeft en dat we op deze weg moeten voortgaan met
alle kracht.
Wat de Zaaier betreft is de oplaag in eenigen tijd wel niet gestegen, maar dat heeft bijzondere
oorzaken. De abonnementen en de gratis verspreiding zijn wel gestegen. Alleen de hoofdadministratie
heeft de oplaag daarop nog niet verhoogd, maar eigen gratis verspreiding eenigszins ingekrompen.
Dat geschiedde om finantieele redenen. Wel is de omvang van het blad vergroot, in verband met het
stijgende aantal advertenties en onze bedoeling bepaalde rubrieken meer geregeld te laten verschij-
nen. De Zaaier komt nu geregeld uit met 24 pagina’s. Inzonderheid richtte onze actie zich op de
versterking van de finantieele basis, ook voor de plaatselijke commissies. Daarom geven we telkens
weer iets extra’s voor abonnees. Dat kost de hoofdadministratie belangrijke bedragen. Zoo gaven we
bijvoorbeeld een kleine duizend gulden voor de verspreiding van de Zaaierbibliotheekboekjes aan
onze abonnees. Dit jaar gaven we een boekje “De Geschiedenis van den Heiland”. De commissies
die er werkelijk mee werken hebben er dan ook groot succes mee. Magelang kreeg bij zijn rondgang
met het Kerstnummer 90 nieuwe abonnees, Djokja bij de verspreiding van het boekje over de
Geschiedenis van den Heiland, 67 nieuwe abonnees. Op deze wijze worden tekorten in de plaatselijke
evangelisatiekas natuurlijk gemakkelijker weggewerkt en de kosten van de gratis verspreiding
aanmerkelijk verminderd. Als men nu maar algemeen zoo meewerkte. Dat is nog een van de zwakke
punten. Wat de Zaaierbibliotheek betreft, geeft de verschenen circulaire een duidelijk beeld van de
omvang der verspreiding. Meer dan 40.000 boekjes zijn er door geheel Indië verspreid. Wie zal de
zegen daarvan uitmeten? Maar altijd weer eischt dit werk nieuwe actie. Elke stilstand is achteruit-
gang. Nog lang niet overal maakt men gebruik van de uitgaven die er zijn. Ook hebben nog lang niet
alle predikanten van hun kerkeraad 25 abonnementen per jaar ter gratis uitdeeling op hun reizen. En
toch is dat zulk een prachtig hulpmiddel.
Een derde tak van arbeid is het werk onder de blinden. Wij zijn bezig met een Christelijke Braille
bibliotheek in contact met Holland. In Holland wordt ook gedrukt de blindengids, die ook onder mijn
redactie staat en in een oplaag van 100 exemplaren straks onder de blinden in Indië verspreid wordt.
Tevens beschikken we over cursussen om de blinden het brailleschrift te leeren. Gaarne vestig ik de
aandacht der predikanten, ouderlingen, leden van commissies voor Christelijk Hulpbetoon en anderen
nogmaals op dit werk. Wij moeten nog veel meer adressen van blinden hebben. Wij zijn zoo gelukkig
geweest ook iemand te vinden, die Javaansche lectuur in Braille kan overbrengen, zoodat we straks
ook de missionaire predikanten daaraan kunnen helpen. We hopen dat ze er ruim gebruik van zullen
maken.
In de vierde plaats is in wording de berichtendienst. Inzonderheid voor Midden-Java en voor de
Gereformeerde kerken. De bedoeling is dat ons werk meer in het publiek zal komen. Dat ook onze
gedachten en opmerkingen, onze wenschen en bezwaren in de groote pers tot uiting zullen komen.
Maar niet het minst ook, dat het groote publiek zal weten uit de groote pers, dat er in Indië kerk en
Zending zijn. Ook voor Holland is deze berichtendienst bestemd. We hopen dat allerlei bladen in
Holland er zich op zullen abonneeren, zoodat veel meer nog dan tot nu tot, ons Gereformeerde
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publiek dagelijks en wekelijks met kerk en Zending in Indië kan en zal meeleven. Deze berichten-
dienst kan van groote beteekenis worden.
In de vijfde plaats ben ik reeds in dit half jaar in de gelegenheid geweest in verschillende plaatsen een
lezing te houden over het perswerk en zoo adviseerend en stimuleerend op te treden. Dat was het
geval in Medan, Pematang-Siantar, Semarang, Soerabaja en Malang. Straks hoop ik in de gelegenheid
te zijn in meerdere plaatsen contact te zoeken. De leiding van het perswerk moet persoonlijk op de
hoogte zijn met de toestanden in andere plaatsen. Dat wordt hoe langer hoe meer eisch. Wanneer we
ons oog naar het buitenland richten, zien we, dat we met deze persarbeid niet alleen staan, zelf nog
niet vooraan staan. In Japan heeft vooral de Koninkrijk Gods-beweging de stoot gegeven tot
evangelisatie door de pers, tot nu tot met groot succes.309) De zendelingen aldaar berichten van velen
die tot doop en belijdenis komen door deze persdienst. Verleden jaar is er in Tokyo een hoofdbureau
opgericht om de productie van Christelijke lectuur in Japan te bevorderen. In China was de Duitsche
zendeling Ernst Faber de groote voorvechter van Evangelisatie door het perswerk. Hij schreef allerlei
kleine boekjes, ongeveer als onze Zaaierbibliotheekboekjes. Waar, ondanks verschillende organisaties
voor dit perswerk, men nog ver achter bleef bij de vraag die er was, werd verleden jaar een literatuur-
bureau opgericht, speciale fondsen zijn er voor gesticht en het plan is nu allerlei lectuur te gaan
uitgeven.310)

309 Deze beweging, wier grote inspirator Toyohiko Kagawa (1888-1960) was, ging in Japan van start in 1928. Het ging
om een nationale evangelisatiecampagne, waaraan omstreeks tweederde van alle protestantse kerken in het land
deelnamen. Het christendom in Japan was grotendeels beperkt tot de middenklassen. De beweging van Kagawa
richtte zich met name op die sociale groepen, die tot dan toe buiten het bereik van de kerk hadden geleefd, zoals
boeren, fabrieksarbeiders, vissers, mijnwerkers en transportarbeiders. Leidinggevend hierbij was de idee van de
sociale dimensie van het christendom en de wens sociale tegenstellingen op basis van christelijk gedachtengoed
te overbruggen. Hoewel het aantal bekeringen aanvankelijk hoopvol stemde, verliep deze beweging in 1934,
zonder dat het aantal kerkleden noemenswaardig was toegenomen. Zelfs geen laatste, afsluitend rapport van de
beweging werd uitgegeven. Zie Axling, Kagawa, ix, 195.

310 Over het werk van Faber, zie Ernst Faber, “Literarische Missionsarbeit in China”, Allgemeine Missions Zeitschrift,
(1882) 49-66. De classis Batavia van de (Europese) Gereformeerde Kerken, in 1933 te Malang bijeen (waarvoor
dit rapport bestemd was), besloot Kuipers voor drie jaar voor de helft van zijn tijd vrij te maken voor het
lectuurwerk. Daarvoor werd aan de zendende kerken en de synode in Nederland steun gevraagd. Hoewel de synode
van Middelburg (1934) enige financiële steun aan de Gereformeerde pers- en lectuurdienst in Ned.-Indië toezegde,
vond dit gebaar nauwelijks navolging. Alleen de zendende kerken van Rotterdam en Delft reageerden. Wel werd
in Nederland met het oog op de fondsenwerving opgericht de Vereeniging tot steun a/d Chr. Pers in Indië, waarvan
dr A.A. Rutgers voorzitter werd, P. Lok, oud-hoofd van de Holl. Chin. School te Magelang, secretaris en W. de
Vries Gzn. penningmeester. De (Europese) GK van Yogyakarta en Kuipers presenteerden begin 1934 plannen voor
een nieuwe opzet van het christelijke pers- en lectuurwerk in Ned.-Indië. Ze stelden voor alle uitgaven van de
classis Batavia (i.e. alle Gereformeerde Kerken en kringen in Ned.-Indië) en van de Gereformeerde zending in M.-
Java onder te brengen bij de Chr. Persvereeniging Midden Java, die dan, onder een nieuwe naam, tot derde
hulpdienst zou moeten uitgroeien en waarvoor Kuipers volledig ter beschikking zou moeten worden gesteld. Deze
plannen gingen niet door en zelfs Kuipers’ halve aanstelling werd in 1936 weer ongedaan gemaakt, waarop hij in
1937 al zijn persarbeid neerlegde, waaronder het hoofdredacteurschap van De Zaaier. Rullmann nam dit laatste
van hem over en op zijn beurt werd hij vervangen door Sillevis Smitt. In 1939 werden in het spoor van de
internationale zendingsconferentie in Tambaram (Z.-India, dec. 1938) nieuwe plannen voor een Gereformeerde
lectuurdienst gemaakt, waarvoor de steun van de synode (Sneek) werd gekregen, doch de oorlog verhinderde de
uitvoering ervan. De Chr. Persvereeniging Midden Java werd in april 1938 vervangen door de stichting De Chr.
Pers in Indië, waarvan het dagelijks bestuur in Yogyakarta zetelde. Dat bestuur bestond, behalve uit Th. Kuipers,
uit dr S.L. van der Vegte en mr H.G. Verhoeff. Zie het met redenen omkleed verzoek om subsidie in: GK
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Zending in crisistijd in Magelang

16. A. Merkelijn aan het Zendingscomité van de Gereformeerde Kerken van Zeeland, d.d.
Magelang, 30 maart 1934; AGKM 3, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1934.

– – –
De malaise beteekent voor de Zending een goede tijd om te werken. Onder de Chineezen wordt de
malaise zwaar gevoeld; bijna in iedere toko klaagt men over achteruitgang en verliezen; de tusschen-
handel, waarin de Chineezen zoo’n groote rol spelen, is van weinig beteekenis meer. De Chineezen
hebben een moeilijk bestaan en op onze scholen waar anders de betaling van schoolgelden weinig
moeilijkheden opleverde, moet men nu telkens verzoeken om minder schoolgeld te mogen betalen,
of ziet men leerlingen van school gaan, omdat de ouders het niet meer betalen kunnen. Maar wanneer
ge zondags de samenkomsten bijwoont, dan ziet ge, dat het aantal hoorders met de week toeneemt,
dat de belangstelling groeit, en dat God de malaise gebruikt om geestelijke behoeften te wekken. 
Ook in Inlandsche wereld is mijns inziens meer ingang dan voor enkele jaren terug, niet echter als
in de Chineesche wereld. De malaise werkt hier anders, wordt anders gevoeld. De Inlandsche wereld
heeft althans in de breede volkslagen, in de desa zoo weinig behoefte; het voedsel is goedkoop;
eenige kolven maïs en wat rijst stellen hem reeds tevreden en met 10 à 15 cent per dag voorziet hij
in de noodzakelijkste levensbehoeften van zich en zijn gezin. Wanneer ik in de desa kom en de vraag
stel aan de meer ontwikkelden wat nu de malaise beteekent in geestelijk opzicht, dan blijven ze
daarop het antwoord schuldig en is het wat de Inlandsche wereld betreft ook inderdaad moeilijk na
te gaan of de maatschappelijke misère daar geestelijke vruchten draagt. Wel constateeren we, dat het
aantal nieuwe mesdjids in het afgeloopen jaar sterk is toegenomen; men heeft hier en daar prachtige
moskee’s gebouwd; in elke desa wordt gewerkt aan Mohammedaansche bedehuizen en in het
algemeen is er in deze streek opgewekt Mohammedaansch leven. – – –

[De invloed van de economische malaise op de Islam is gering.]

Mijns inziens is wel een der gevolgen van de malaise, dat er minder geluisterd wordt naar revolutio-
naire leiders; communistische vergaderingen worden heel wat minder in de desa gehouden dan
vroeger; scheldpartijen op de Europeesche cultures, vooral op suikerfabrieken, vinden weinig stof,
nu de meeste fabrieken gesloten zijn, en men het aan den lijve voelt wat een ramp de achteruitgang
dier cultures ook voor de bevolking beteekent. Er is onder de bevolking eenig initiatief aan het
ontwaken om langs andere wegen wat te verdienen. De aandacht, die vroeger zoo getrokken werd
door communistische en overdreven nationalistische propagandisten is vrijgekomen voor andere
dingen; er is weer meer kans voor de prediking, voor het werk der Zending. Men wil weer luisteren
als de Christelijke prediking aan hen gebracht wordt, ook al is er een Hollander bij. Mijns inziens
kwam dit duidelijk uit in de propaganda-arbeid waarmee we in September jongstleden begonnen zijn.

Yogyakarta a. Gen. Synode GKN, 10/7/1933, AGZD 565; zie ook Rullmann a. GK Rotterdam, 15/1/1936, AGKR
3, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1928-1940; Art. 80, Acta Synode GKN 1939; Rapport ... 1939, 72-87; zie ook
Algra, De Gereformeerde Kerken, 251-254. Hoewel in 1940 enkele initiatieven werden ondernomen, zou een
christelijke lectuurdienst, zowel gericht op M.-Java als op geheel Indonesië, pas na de oorlog definitief gestalte
krijgen.



Document 16 121

Na een mislukte samenkomst in Glagahombo hebben we overal waar we heengingen om propaganda-
samenkomsten te houden, een behoorlijke of een groote samenkomst gehad. Eén van die samenkom-
sten werd gehouden in Tempel, in de desa Sedogan. We gingen er heen met een klein groepje
Javaansche broeders, die ieder een kort woord, een kort getuigenis zou geven van het Evangelie. Toen
we aan het huis van de samenkomst kwamen, waren reeds velen opgekomen om te luisteren. Ik begon
met uiteen te zetten het doel van mijn komst, namelijk om ze bekend te maken met den weg der
zaligheid. Nauwelijks had ik een paar volzinnen gezegd of er viel me één in de rede met de vraag:
“Wat bedoelt U met den weg der zaligheid”, en de vurige oogen en de onnatuurlijke vrijmoedigheid
deden den fanatieke Mohammedaan kennen, opgekomen met de bedoeling om te debatteeren. Ik
antwoordde, dat hij na afloop van mijn spreken en van dat van mijn helpers vragen mocht stellen,
maar nu niet meer in de rede mocht vallen. Onder het spreken kwam een Mohammedaansche goeroe
binnen, die men uit Djokja had laten komen om te redetwisten; hij wou al aanstonds aan den gang,
maar nadat hem duidelijk gemaakt was, dat hij zwijgen moest, konden ik en de helpers eerst zeggen,
wat wij te zeggen hadden. We hebben met z’n allen duidelijk trachten te maken, dat het geloof in den
Heere Jezus niet maar een Hollandsche Godsdienst was, zooals de meesten denken, maar dat de Zoon
van God gekomen was op deze aarde om te zoeken en zalig te maken ieder, die als een verlorene tot
hem vlucht.
Na afloop van ons spreken kwam de Mohammedaansche goeroe aan het woord. Hij vroeg, of hij nu
ook eens een rede mocht houden over den Mohammedaansche Godsdienst. Wij antwoordden, dat hij
vragen mocht stellen over het gesprokene, maar dat hij zijn lezing over het Mohammedanisme moest
houden op een andere vergadering, door hem uitgeschreven. Na nog wat heen en weer gepraat bleek
duidelijk, dat die Mohammedaansche goeroe niet met de Javaansche helpers wou debatteeren, alleen
met mij, en dat ik zoo iets niet kon toestaan, maar dat de vragen allereerst beantwoord zouden worden
door de Javaansche helpers en het antwoord daarna door mij zoo noodig zou worden aangevuld.
Daarop begon de Mohammedaansche goeroe met zijn vragen: “U zegt, dat Jezus Christus is de Zoon
van God; hoe kan God een zoon hebben”. Ik antwoordde, dat we blij waren met deze vraag, omdat
daar zooveel misverstand over was en wij nu de gelegenheid hadden om dit eens duidelijk te maken
en de misverstanden uit den weg te ruimen. We hebben toen getracht duidelijk te maken, dat de
mensch al zijn eigenschappen en vermogen van God had en dat alles wat de mensch had ook in God
werd gevonden en dat Hij, wat Hij zelf niet heeft, ook niet aan den mensch meedeelen kan. De
mensch is geschapen met verstand, macht, heiligheid, enz. God heeft evenzoo een verstand, een
almacht en een al-heiligheid, en zoo ook heeft God op goddelijke wijze en in goddelijke mate het
vermogen om een Zoon voort te brengen; dat indien God zelf dit vermogen niet had, Hij ook geen
mensch kon scheppen met het vermogen om kinderen te verwekken. Ik sta er niet voor in, dat de
aanwezigen deze louter verstandelijke redeneering begrepen hebben; zelf ben ik er ook van overtuigd
dat verstandelijke redeneering nog geen Evangelieprediking is. Maar sommigen hadden het wel
begrepen en een zuiver verstandelijke redeneering kan soms noodig zijn om den weg tot Evangelie-
prediking te banen.
Als het den Mohammedaansche goeroe duidelijk was geworden, wat ik bedoelde, stapte hij van dit
onderwerp af, hield hij niet meer vol, dat het onmogelijk was voor God om een Zoon te hebben; nu
kwam hij tot deze vraag: “Hoe komt het dan, dat God maar één Zoon had en wij menschen vele; ik
heb zelf bijvoorbeeld 9 kinderen en ben dus rijker dan God.” Het kostte eenige moeite om in het
Javaansch de gedachte duidelijk te maken, dat het zoonschap in den Zoon uitgeput is, geheel
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volkomen dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods Zelfstandigheid en dat alle volheid van het
zoonschap, alle rijkdom die daarin ligt, volkomen in den Zoon wordt gevonden; dat een tweede zoon
het zoonschap van den eersten onvolkomen zou hebben gemaakt en dat er van God niets onvolko-
mens kan voortkomen. Deze abstracte redeneering ging hun wel wat hoog, maar ze waren ook reeds
tevreden toen ik vroeg: wat is méér: één briefje van ƒ. 1000,- of 9 van ƒ. 1,- om ze te doen verstaan,
dat de rijkdom van God in Zijn eenen Zoon verre de rijkdom van den mensch overtreft, ook al heeft
hij vele kinderen. Ik had me voorgenomen om op elke vraag een antwoord te geven, ook al moest
daarvoor naar de diepte worden afgestoken, omdat schuldig blijven van een antwoord of er om heen
draaien als zwakheid, als een nederlaag zou zijn gevoeld. Tenslotte verkondigden we het Evangelie
en gingen we heen met de bede of God het gesprokenen zegenen wilde. – – –
In den arbeid gebeurt het maar zelden, dat van een bepaalde samenkomst, van een bepaalde methode,
van een bepaald gesprek enz., vruchten aan te wijzen zijn. De vruchten zijn maar zelden vruchten van
één persoon, of één werk; in den regel komen er meerdere personen aan te pas en zijn er meerdere
manieren van werken toegepast eer iemand tot geloof komt. De geschiedenis van den geraakte, die
door 4 man tot de Heere Jezus werd gebracht, is een beeld van wat telkens weer in de Zending
geschiedt. Zij die tot Jezus komen zijn meestal door meerderen tot Hem gebracht.

[In Purworejo, Kebumen, Wonosobo en op het terrein van de Salatiga-zending verloopt
de overgang van groepen Sadrach-christenen redelijk vlot, echter in Solo, Yogyakarta en
Magelang stuit Jotham Martoredjo, Sadrach’s opvolger als apostel, op sterke weerstand.
Een nieuwe apostel als opvolger van Jotham is benoemd, afkomstig uit Bintaro (Mage-
lang).]

Dat de omstreken van Magelang waar deze apostel veel invloed heeft, voor onze Zending gesloten
bleven, was wel te begrijpen. Alle plaatsen in het Magelangsche waar Sadrach-gemeenten zijn heb
ik laten bezoeken; een en andermaal nu eens door deze en dan weer door een andere goeroe; maar
het bericht dat deze goeroe’s meebrachten luidde altijd weer, dat de Sadrachiaansche gemeenten
wachten op een bevel van de nieuwe apostel. Indien deze er voor was zouden ze overgaan. Ik heb nu
een uitnodiging tot Jotham gericht om de gemeenten in het Magelangsche persoonlijk te willen
bezoeken; hij heeft zulks toegezegd; hoewel Jotham zelf wel erg teleurgesteld is over de droevige
ontvangst, die men hem in vele gemeenten bereid heeft. Die tegenstand had hij zelf niet verwacht en
ik vermoed dat hem de lust vergaan is om zich andermaal aan zoo’n onheusche bejegening bloot te
stellen.
Met bewondering hebben we echter het werken van Jotham gadegeslagen als hij dag in dag uit weer
samensprekingen hield met de gemeenten om duidelijk te maken, dat hij ze onvoldoende onderwijzen
kon en leiden en dit alles veel beter kon geschieden door de Zending. Tot diep in den nacht duurden
deze gesprekken, moesten vragen worden beantwoord, misverstanden worden weggenomen en
onwelwillende woorden worden aangehoord. De negen, die zich bij Djamblangan hebben gevoegd,
zijn broeders die wenschen te luisteren naar Jotham en misschien dat er meerdere komen als de
hevige strijd, die nu in de gemeenten gevoerd wordt, wat is geluwd. Noodig is het, dat voor die
gemeenten gebeden wordt. Wanneer ze niet onder de leiding van de Zending komen zijn ze weg,
menschelijkerwijze gesproken. De kennis is er gering; ze worden onderwezen door een der oudsten
uit hen, die er zelf ook niets van weet maar althans lezen kan en nu iedere Zondag een gedeelte uit
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den Bijbel voorleest en er dan wat over zegt, dat niet bepaald van inzicht getuigt in Gods Woord.
Jotham zelf begrijpt dit en zou daarom o zoo graag willen dat de gemeenten, die reeds aan het
verloopen zijn, betere leiding ontvangen, dan hij kan geven. – – –
Dan volgt Blondo;311) wat de maatschappelijke kant betreft maken we een moeilijke tijd door; de
matten die er gemaakt worden, vinden niet veel aftrek meer; de smaak is veranderd en verandering
van smaak komt onze mattenmakerij niet ten goede. We wenden nu pogingen aan om andere matten
te maken, van moderne dessins en andere meer duurzame kleuren. Bovendien zijn er een tweetal
Javanen opgeleid in de kunst van weven, die weldra deze kunst zullen leeren aan de inwoners van
Blondo, waardoor we een nieuwe bron van inkomsten hopen te openen en een bron van werk voor
deze arme bewoners voor wie werken medicijn is. Een van de wevers is een normalist, afkomstig van
de Keucheniusschool, voor wie momenteel geen werk als onderwijzer te vinden is. Deze zal op
Blondo ook les geven aan vele blinden in het lezen van brailleschrift. We hopen daarmee hier de
eerste schrede te zetten op een ongetwijfeld lang pad: onderwijs aan blinde Javanen. Er zitten ook op
Magelang veel blinden, die in de huizen of op de erven wat vegeteeren en wat moet het een dankbaar
werk zijn om zulke stumpers te leeren lezen, zoodat ze het Evangelie kunnen lezen en versjes als:
“Boven de starren daar zal het eens lichten”. De geestelijke kant van het werk gaat gezegend. Telkens
zijn er die de Doop vragen en begeeren belijdenis te doen van hun geloof. Bij mijn laatste bezoek
werd ik nog getroffen door het verhaal van een man die in Blondo gedoopt is. Wirjoatmodjo heet hij;
woont in de buurt van Blabak, ongeveer 3 kilometer ten zuiden van Blondo. Deze man had zijn vrouw
verloren en was sedert dien erg onrustig geworden; hij liep van de eene elmoe-leeraar naar de andere;
maar wat hij ten koste lei, de vrede, de zeer begeerde vrede bleef uit. Een andere Javaan, die de man
zag tobben en telkens weer uitgaan of hij vinden mocht, kreeg medelijden met Wirjoatmodjo en zei:
“Vroeger heb ik eens in Solo hooren vertellen van vrede en dat je die moet kunnen krijgen door het
geloof, in iemand, die ze Jezus noemden. Deze elmoe was door een hoop menschen aangenomen.”
De man is bij het hooren van die woorden naar Solo gereisd, waar hij belandde in de desa Menajoe,
ten huize van den goeroe-indjil aldaar; deze verwees hem naar den goeroe van Blondo en daar is deze
zoekende man tot rust gekomen. Daar werd hij gedoopt en nu zat hij te vertellen van vrede, van
werkelijke vrede, nu heeft hij den Zaligmaker had gevonden. 
Zooals U hieruit ziet wonen ook andere menschen uit de desa deze samenkomsten in Blondo bij. Die
menschen komen echter niet uit de desa Blondo zelf. De desa Blondo is vijandig; fanatiek Mohamme-
daansch. De vrouwen dragen daar de Mohammedaansche sluier, wat op Java nog niet veel voorkomt.
Het laatste staaltje van afkeer was een schrijven van den Regent, dat voortaan de Christenen van
Blondo niet meer op de Mohammedaansche begraafplaats mogen begraven worden. De menschen
van Blondo, zoo schreef hij, hadden bezwaar daartegen gemaakt. Aanvankelijk was ik van plan me
tegen dat verbod te verzetten, maar toen me bleek, dat in de desa Mendoet indertijd eenzelfde verbod
was gegeven voor het begraven van Roomsche Christenen en dat de Inlandsche bevolking er toe
overgegaan is, om de lijken van Roomsche Christenen toen ze er toch neergelegd werden, weer op
te graven, heb ik hier en daar advies gevraagd en was men algemeen van oordeel dat het beter was
in deze zaak te zwichten, daar er op de Kolonie toch genoeg grond over was voor het inrichten van

311 In Blondo, zeven kilometer ten zuiden van Magelang aan de weg naar Yogyakarta, was een blinden- en armenkolo-
nie met enkele honderden (meestal tussen de 300 en 500) inwoners. In 1940 werd er ook een school voor blinde
kinderen geopend. Merkelijn, 26 Jaren op het zendingsveld, hfdst. ix; Van Nes-de Putter, “Javaansche Christelijke
Blindenschool te Blondo”, 8-9.
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een eigen begraafplaats. Wel is het noodzakelijk te trachten overal Christelijke begraafplaatsen te
krijgen, voordat we ook in andere desa’s op dit punt moeite zouden krijgen. – – –
De arbeid onder de Chineezen ging dit jaar gezegend voort; het nieuwe kerkje heeft goed gewerkt;
het was een attractie, die menigeen tot het bezoeken der samenkomsten noodde.312) En aan die
uitnoodiging heeft een groeiend aantal gehoor gegeven; het aantal bezoekers stijgt; daaronder
bevinden zich ook Chineesche Sadrachianen, Chineezen, die hier tot geziene families behooren en
wier overkomst tot een groote steun voor de Chineesche gemeente kan beschouwd worden. – – –
De Chineezen vroegen reeds om tot institueering te mogen overgaan en de Europeesche Kerkeraad
van Magelang zal spoedig geroepen worden om dit verzoek in behandeling te nemen. Ik ga echter
eerst eens in de maand een samenspreking houden met de leden van het Chineesche Comité om ze
de beteekenis van geïnstitueerd kerkelijk leven te doen verstaan. Het zou mooi zijn als dit verzoek
om institueering kon worden toegestaan en dat na Solo en Djocja nu ook Magelang als dritte im
Bunde kan optreden als geïnstitueerde Kerk, die dan met de beide andere Chineesche Kerken van
Solo en Djocja de eerste Chineesche Classis zouden kunnen vormen. – – –
In den colportage-arbeid zijn 6 colporteurs werkzaam, waarvan één Chinees, die speciaal voor dit
werk onder de Chineezen is aangesteld. Door den krachtigen steun der Europeesche Gemeente kon
dit getal op 6 worden gebracht. Eén moest er worden gepensioneerd, één, Moenawar, werd ons door

312 Rondom de eeuwwisseling woonden in Magelang, Grabag, Muntilan en andere plaatsen in N.-Kedu enkele sin-
khek-Chinezen die vòòr hun komst naar Java al christen waren. Onder hen werkten de Roomse missie, enkele
Pinkstergroepen, de Methodisten, de Adventisten en het Leger des Heils. Eén van deze Chinezen, Go Po Sian,
zocht contact met Merkelijn en nodigde hem uit godsdienstoefeningen voor hen te houden. De eerste dienst werd
gehouden in 1917 in een goudwinkel, Thay Sing, in Pecinan. De eerste doop door Merkelijn geschiedde in een huis
aan de Sablonganweg in Magelang. Hij doopte toen drie Chinezen: Go Siang Kang, The Thwan Tjoen en Go Tjoen
Po. Omdat deze groep snel groeide, werd aan de Sablonganweg een eigen onderkomen gehuurd en een guru
aangesteld, The Po Sie. Na twee of drie jaar werd The vervangen door Sie Ing Kong. Hierna kwam Dhiong Hong
Sik als voorganger (1932-1939), tot op heden herinnerd als een zeer ijverig man. Dankzij zijn ijver werd het
gebouw aan de Sablonganweg al snel te klein. De gemeente was niet arm en het vinden van de benodigde financiën
voor een nieuw kerkgebouw gaf weinig problemen. Een nieuw gebouw werd neergezet, dat op 22 december 1932
werd geopend door Merkelijn. De gemeente werd geïnstitueerd op 2 september 1934 en telde toen 228 leden. De
kerkeraad bestond uit Giam Khi Jam, Go Tjoen Po, Ie Tjien Sien en Kho Hong Tjan als ouderlingen, en Tan Thoan
Tjoen en Tjong Kiem Hwat als diakenen. Tot de komst van de Chinese predikant Tan King Hien (eind jaren
dertig), was Pos, docent te Yogyakarta, consulent. Er was te Magelang verder een zondagsschool met Nederlands
als voertaal, speciaal voor de kinderen van de Chr. HCS, al werden ook anderen toegelaten. Er waren ook een Chr.
MCS en een Maleise zondagsschool. Medio jaren dertig waren er groepen Chinese christenen in Grabag, Blabak,
Muntilan, Temanggung en Parakan in de omgeving van Magelang, de meeste opgericht door of met medewerking
van Merkelijn, die gesteund werd door de (Europese) GK van Magelang (1938: 93 volwassen leden). De
verzorging van deze groepen lag in de handen van Dhiong, de voorganger van de Chinese kerk te Magelang. Om
iets aan het gebrek aan arbeidskrachten te doen, richtte Dhiong een zendingscommissie op, die grotendeels uit
vrouwen bestond. Ze deden hun werk zonder enige opleiding of voorbereiding. In 1936 begon C. Baarbé, een
Nederlandse onderwijzeres in Magelang, met zendingswerk dat speciaal gericht was op Chinese vrouwen. Ze hield
naaikransen, bijbelkringen en begon een opleiding voor de leden van de zendingscommissie. Nog voor de komst
van de rondreizende opwekkingsprediker dr John Sung in 1939 hield de zendingscommissie al campagnes binnen
en buiten de stad. Sung trok enorme belangstelling – vrijwel alle bezoekers uit China kregen een warm onthaal bij
hun landgenoten in Ned.-Indië, van voetballers tot muzikanten, van goochelaars tot bankdirecteuren, zie Willmott,
The Chinese of Semarang, passim – en genas volgens de overlevering mevr. The Tjien Khing via gebedsgenezing
van een slepende ziekte. Warta Synode GKI, jrg. 5, nr. 2 (maart-april 1975) 2-6; Merkelijn, 26 Jaren op het
zendingsveld, hfdst. xv. 
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den dood ontnomen. Deze Moenawar woonde in de buurt van Pingit, in een der desa’s tegen de
helling van de Merbaboe, hij werkte daar aardig; had ook reeds een klein clubje belangstellenden om
zich heen verzameld, met wie hij nog op eigen kosten het laatste Kerstfeest heeft gevierd. Bij die
gelegenheid was de goeroe-Indjil uitgenoodigd en onze schrijver Soleman, opdat deze de projectie-
lantaarn zou bedienen, wat hebben ze daar een mooi kerstfeest gehad; hoe aardig was de belangstel-
ling aan het ontluiken. – – –

Zending en kerk in Solo

17. H.A. van Andel, “Aan de leden van de Gereformeerde Kerken van Zuid-Holland-Noord”; d.d.
Solo, 27 april 1934; AGKD 14, Stukken betreffende diverse onderwerpen, 1934-1935.

De crisis, die heel de wereld teistert, drukt ook steeds sterker op ons Zendingswerk. De maatregelen
van de Regeering, waarvan vele zeker noodig zijn voor het herstel van het evenwicht in ’s Lands
financiën, brengen veel zorg en veel schade. 
Het grootste verlies is wel de inkrimping van het Hollandsch personeel van de Christelijke scholen.
Menschen van 45 jaar, nog in de kracht van hun leven, worden gepensioneerd, omdat goedkoopere
krachten te verkrijgen zijn. Het zendingswerk heeft aan die broeders en zusters zooveel te danken;
zij vormen een deel van ongemeene beteekenis van het zendingsleger; van dag tot dag dragen zij het
Evangelie onder de jeugd uit. En nu raken wij alle ouderen, alle lang-beproefde krachten, die leiding
in hun kring gaven, kwijt. Met een bloedend hart zien wij hen heengaan. Wij weten wel, dat God ook
van hen niet afhangt voor Zijn werk, en dat Hij door jongeren en door Inheemsche leerkrachten en
door een kleiner aantal even rijk zegenen kan. Maar als al die ouderen, die wij ook om huns werks
wil in den loop der jaren hebben liefgekregen, ons verlaten, treurt toch ons hart. En ons gebed mag
wel zijn voor hen die blijven, voor de anderen die hen vervangen, opdat het Christelijk werk even
gezegend moge voortgaan als tot dusverre.
Ook voor onze Hollandsche Kerk beteekent het “afvloeien” der ouderen een groot verlies. Het ambt
is niet gebonden aan een bepaalden leeftijd, maar de ouderen die hun jaren met eere droegen werden
toch bij voorkeur daartoe geroepen. En die ouderen, die vanwege hun hooge traktementen wegge-
werkt worden, waren de sterkste pijlers voor het dragen van geldelijke lasten. De noodige gelden voor
Kerk en Diakonie en allerlei andere belangen vloeien steeds schaarscher. Behalve verkleining van
het aantal brengt de “bezuiniging” ook mede, dat de geblevenen een veel lager inkomen dan vroeger
genieten.
De vermindering der traktementen drukt niet minder zwaar op de Inheemsche zendingsarbeiders. Het
salaris der volksonderwijzers werd gehalveerd; een andere categorie gaat zelfs meer dan de helft
achteruit. Gevolg daarvan is, dat zij hun kinderen niet meer kunnen brengen in de Hollandsch-
Inlandsche scholen. Zoo wordt het intellectueel peil van de Javaanse Kerk voor de toekomst sterk
verlaagd.
Boven de Zendingsscholen als zoodanig hangt ook het Damocles-zwaard. De meeste standaardscho-
len (te vergelijken met de lagere school in Holland) worden omgezet in volksscholen met driejarigen
cursus of gesplitst in volksscholen en vervolgscholen. Dit beteekent een ernstige verlaging van het
peil van het algemeene Onderwijs. Als Nederland zich werkelijk Voogd gevoelt van de Inheemsche
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volken, mag zijn hart wel onrustig kloppen bij deze stelselmatige verlaging van het peil der volksontwikkeling.
De maatregelen zijn: geen nieuwe scholen, grootere klassen, vermindering van het aantal leerkrach-
ten, verlaging van de Standaardscholen tot een lager type, beperking van den toeloop naar H.I.
Scholen en Mulo en H.B.S., wegwerking van de Hollandsche leerkrachten uit Hollandsch-Inlandsche
en Hollandsch-Chineesche scholen, pensioneering van de onderwijzers met veeljarige ervaring
vanwege hun grooter traktement, vervanging van hooger-gediplomeerde onderwijzers door lager-
gediplomeerde. En het schijnt, dat de voldaanheid over de geldelijke bezuiniging geen plaats laat voor
gewetensonrust over het omlaag brengen van de volksontwikkeling.
Geen wonder, dat alom “wilde scholen”, niet-gesubsidieerde particuliere scholen opgericht worden.
De onderwijsvoorziening van Regeeringswege (met inbegrip van het gesubsidieerd particulier
onderwijs) beantwoordt op verre na niet meer aan het verlangen der bevolking naar onderwijs. En mèt
de tevredenheid van de Regeering over de bereikte resultaten op geldelijk gebied groeit de ontevre-
denheid van de bevolking over de onderwijs-politiek. De verwerping door den Volksraad van de
begrooting voor Onderwijs verleden jaar vertolkte die ontevredenheid. Het is te hopen, dat de
Regeering dit teeken van groeiende ontstemming meer ter harte dan kwalijk genomen heeft.
Wil het Christelijk Onderwijs zijn evenredigen invloed op de jeugd behouden, dan moet het ook den
weg der niet-gesubsidieerde scholen op. Voor het Hollandsch Onderwijs is dat een moeilijk vraag-
stuk. Trouwens, ook voor het Inlandsch Onderwijs, voor het zendingsonderwijs is dat verre van
eenvoudig. Nu de Kerken in Holland geldelijk lijden onder de algemeene malaise, is bezuiniging op
het zendingsterrein gebiedende eisch. En scholen zonder subsidie zijn nu eenmaal niet goedkoop.
In Solo hebben wij getracht eenige ruimte op dien weg te verkrijgen door den vierden missionairen
dienaar des Woords prijs te geven.313) Met de daardoor vrijkomende gelden hopen wij eenige nieuwe
volksscholen te kunnen onderhouden. En de Kerk van Alphen aan den Rijn helpt ons krachtig en
prachtig door één dier scholen voor haar rekening te nemen. Onze hoop is, dat het voorbeeld van
Alphen navolging moge vinden. De jaarlijksche kosten van zulk een school zijn te stellen op ƒ 500,-
.314) – – –

313 Deze vierde zendingspredikant zou in Klaten komen. Toen dat niet doorging, verhuisde Kuiper naar Klaten, waarna
in Solo twee zendingspredikanten overbleven, Van Andel en Van Eijk. In 1936 vestigde Kuiper zich weer in Solo,
waar in 1937 Zuidema zich bij hen voegde. Zuidema zou Van Andel moeten vervangen die dacht te repatriëren
of met verlof te gaan. Toen dit niet doorging, beschikte Surakarta alsnog over vier zendingspredikanten. Zie Van
Andel a. GK Delft, 6/4/1936, AGKD 14, Stukken betr. div. onderwerpen, 1920-1937.

314 Deze problemen golden geheel Midden-Java. Hoewel de zending, meegezogen door een sterke groei en opbloei
van “wilde scholen”, zelf ook tal van ongesubsidieerde scholen opende (in Surakarta had men er in medio jaren
dertig al vijftien), profiteerde men, na een aanvankelijke stop op de bouw en opening van nieuwe scholen, van het
gouvernementsbeleid dat bezuinigen op het (duurdere) standaardonderwijs wilde compenseren met het stimuleren
van het (goedkope) volksonderwijs. Het programma van bezuinigingen op het onderwijs werd tegen het einde van
de jaren dertig vervangen door een inhaalprogramma, waarbij het gouvernement in geheel Ned.-Indië jaarlijks
1.000 volksscholen en 250 vervolgscholen wilde openen, waarvan een kwart op Java. Voor de zending lagen hier
kansen, doch de oorlog kwam tussenbeide. Zie Van Eijk a. GK Delft, 20/4/1936, AGKD 14, Stukken betr. diverse
onderwerpen, 1920-1937; Van Andel a. GK Delft, 31/1/1940, AGKD 13, Stukken betr. de heidenen en mohamme-
danen, 1940-1952.
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Propaganda voor de schooldienst in en om Amsterdam

18. P. Lok, “Verslag van de propagandatocht ten behoeve van Schooldienst Djocjacarta in Noord-
Holland”, d.d. Haarlem, [eind oktober 1934]; AGKAmst. 14, Stukken betreffende het
“Algemeen Schoolcomité”, 1932-1940.

Toen op de voorjaarsvergadering van het comité voor dezen schooldienst de propaganda ter sprake
kwam315), werd het plan geopperd aan het Zendingsbureau te Den Haag316) te verzoeken een speciale
schoolkist beschikbaar te stellen voor deze propaganda, terwijl dan ondergeteekende namens de
Deputaten de scholen bezoeken zou en zendingsonderwijs zou geven. De jeugdorganisaties zouden
dan tevens in deze propaganda betrokken worden.
De gedachte, dat deze propaganda groote finantieele resultaten zou hebben, moest van den aanvang
af worden tegengesproken. Het zou mooi zijn, als de onkosten gedekt werden door de schoolcollec-
ten. De resultaten hebben dit bevestigd.
We begonnen door een circulaire, opgesteld door de Zendingsdeputaten, te laten drukken. Eén voor
de scholen en één voor de kerkeraden en predikanten. 
Classis na classis zou worden afgewerkt. De voorbereiding nam echter veel tijd in beslag, waardoor
eerst in April de circulaires konden worden verzonden. Eerst naar Amsterdam. Resultaat: van alle
scholen uit Amsterdam zonden slechts antwoord: de scholen in Amsterdam Noord 4 stuks, de De
Liefdeschool en de school aan den Hoogeweg, Amsterdam Oost. De overige hoofden reageerden er
niet op. Daardoor verliep weer veel tijd, de kist moest telkens weer terug naar Haarlem; wat de
bedoeling was: van school tot school doorzenden, kon niet worden vervuld. En ondertusschen verliep
de tijd. De classis Zaandam had percentsgewijze iets beters tot resultaat: Purmerend, Krommenie en
Westzaan. In Krommenie en Purmerend kon zelfs een avondvergadering gehouden worden.
In de classis Haarlem was alleen de stad goed. Nog één bezoek zonder kist, een lichtbeeldenavond
te Velzen, staat op het program, maar alleen ter versterking van de plaatselijke zendingskas. De
andere classes reageerden in het geheel niet, of werden met het oog op de vergevorderde maanden
niet meer aangeschreven. Verzonden zijn: 100 circulaires aan de hoofden en 75 aan de kerkeraden,
enz. Er liggen nog te wachten 50 circulaires (classis Alkmaar/Hilversum). De sympathie, waarmee
het voorstel van propaganda werd ontvangen, is nog niet in realiteit omgezet. Het waren: woorden.
En nu de reis zelf.In Haarlem werden bezocht: alle vier Gereformeerde scholen, de jeugdvereeniging-
en en het Lyceum. Om dit mogelijk te maken, waren verscheidene bezoeken noodzakelijk. Hetzelfde
gold voor de andere plaatsen. In Amsterdam Noord werd gewerkt met alle materiaal van de Zending-

315 P. Lok, werkzaam op het Gereformeerde zendingsbureau te Den Haag (zie volgende voetnoot), vormde met D.K.
Wielenga ook de Commissie van Toezicht op Onze Zending. Maandblad voor de Gereformeerde Jeugd, dat sinds
1922 verscheen.

316 In 1930 besloot de synode van Arnhem tot de oprichting van een zendingsbureau, voor de bewaring van kerkelijke
archieven, het beheer van de zendingsbibliotheek, voorlichting, propaganda en fondsenwerving. Het bureau werd
gevestigd in Den Haag en kreeg als directeur dr Th. Ruys, 1890-1953; 1920 Geref. predikant te Lisse. Niet alleen
de algemene kerkelijke archieven, maar ook een aantal zendingsarchieven, zowel die beheerd werden door de
deputaten als een aantal in privébezit, werden bij dit bureau ondergebracht en geïnventariseerd. In 1944 werd het
gecombineerd met het nieuwe Zendingscentrum in Baarn. Zie Art. 121, Acta Synode GKN 1930; Baas, Van Baarn
tot Leusden, 5.
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stentoonstelling. Vijf scholen maakten er gebruik van. De avondvergaderingen waren op de ééne
plaats slecht, in de Willem Lodewijkschool goed.
Uit Amsterdam Centrum kwam slechts één verzoek: de Hervormde school op de Rechtboomsloot.
Ook deze is bezocht. Daarna kwamen Wormerveer en Westzaan aan de beurt. Door de groote
activiteit van het spoorwegpersoneel bleef de kist op het station te Koog staan en was de eerste tocht
naar Westzaan tevergeefs. Later slaagde het beter. De avondvergadering in Wormerveer was zeer
goed te noemen. Na de vacantie kregen Amsterdam Oost en Purmerend een beurt. De avondvergade-
ringen waren in beide plaatsen niet zoo druk bezocht als wenschelijk was, maar de scholen waren
beide keeren goed vertegenwoordigd. 
Waar de schoolkist geweest is, kunnen we wel vaststellen, dat de propaganda geslaagd is. De
jeugdorganisaties echter bleven haast overal in gebreke. Voor den propagandist zelf waren het
vermoeiende dagen en ook een teleurstellende arbeid door de weinige medewerking. Ook de
finantieele resultaten zijn daardoor nadeelig beïnvloed. – – –

[Volgt een financiële verantwoording.]

Als batig saldo kan ik dus afdragen: ƒ 79,69, waarvan de kosten voor het Zendingsbureau nog af
moeten. Rekenen we elke demonstratie op ongeveer anderhalf uur, dan zijn er 30 demonstraties
geweest. Op iedere school was ik van 9-12 en 2-4 werkzaam en dan ’s avonds van 8-10½ voor zoover
er avondvergaderingen geweest zijn.
Wanneer er meer medewerking was geweest en van school tot school gewerkt had kunnen worden,
was de vervoerspost minder geweest en de inkomsten belangrijk hooger. Als we nagaan welk luttel
bedrag door een zeer vermoeienden arbeid is bijeengebracht, is de eind-indruk: zeer teleurstellend
en niet uitlokkend tot een tweede proefneming. Meer dan één dag had ik zes uur te vertellen en dat
voor dit lage bedrag. Niet de scholen, die meewerkten waren daarvan de schuld, maar die achterble-
ven.

Overkomst Sadrach-christenen in Purworejo

19. J. Darmohatmodjo, “Verslag van de samenkomst, gehouden te Kranon (Poerworedjo),
woensdag 5 December 1934 (’s middags)”, d.d. Purworejo, 10 december 1934; [uit het
Javaans vertaald door L. Netelenbos], AGKU 5, Ingekomen stukken 1933-1939.

Een deel van de afgescheiden Sadrach-gemeente te Kranon, zich noemende de Kristen Djawi
Neutraal, ging in 1935 over naar de Gereformeerde zending.

Te Kranon kwamen saam: 1. Ds. A.F. Keuchenius, Missionair Predikant te Poerworedjo; 2. M. Pand.
Wirjotenojo van Tlepok; 3. J. Darmohatmodjo van Poerworedjo317); 4. M. Samuel, goeroe-Indjil te

317 Josafat Darmohatmodjo; geboren 1899 te Jambean, nabij Purworejo; opgegroeid in een Sadrach-gemeente; volgde
de zendingsstandaardschool te Temon en de onderwijzersopleiding aan de Keucheniusschool te Yogyakarta;
vervolgens onderwijzer Chr. Holl. Jav. School te Purworejo; 14/10/1932 beroepen als kandidaat-predikant te
Purworejo; 1933 theologiestudie bij Bakker in Yogyakarta; 25/5/1933 bevestigd tot predikant te Purworejo;
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Geparang, en 5. M.N. Martosoehadi van Semajoe. Per auto is het van Poerworedjo een tocht van 20
minuten.
Op eenigen afstand van de woning van R.Ng. Widjojosastra stonden reeds eenige menschen op ons
te wachten. De ontmoeting gaf vreugde. Het aantal van de saamgekomenen liep naar de 100;
daaronder waren maar 2 vrouwen. Toen we rustig gezeten waren, zette Ds. Keuchenius de bedoeling
uiteen, waarom hij met de beide Javaansche predikanten (van Tlepok en Poerworedjo), alsook met
2 zendings-goeroe’s gekomen was, namelijk omdat er een brief gekomen was van R.Ng. Widjojosas-
tra, mededeelend, dat hij zich met al de gemeenten, die onder zijn leiding stonden, bij de zending
wenschte aan te sluiten. Ds. Keuchenius had deze brief met groote blijdschap ontvangen, en daarom
was hij nu blij en dankbaar jegens den Koning van alle gemeenten hier gekomen; des te meer
verheugd, omdat er zoovelen saamgekomen waren.
Van de Hollandsche predikant kon alleen hij (Ds. Keuchenius) aanwezig zijn; de eenige reden hiervan
was, dat hun de tijd ontbrak, en omdat de zaak blijkbaar niet langer uitgesteld kon worden. Zijn komst
(namelijk Ds. Keuchenius) vertegenwoordigde dus de andere missionaire predikanten, en hij bracht
hun groeten over. Al de aanwezigen betuigden eenstemmig hun vreugde over dit samenzijn.
Ds. Keuchenius zette de bespreking van de zaak der vereeniging verder voort. De eenheid is een
groote en zeer verheugende zaak. Hier in eenheid samenzijn, dat beteekent één zijn in Christus. De
Heere Jezus heeft voor ons, de geloovigen, gebeden, dat ze één zouden zijn. (Joh. 17:20, 21). Daarop
vereenigde men zich in gezang en gebed. Ouderling Jacob Djajapawira, die een rondreis had gemaakt
om de “Neutrale” Gemeenten te ziften, verklaarde dat hij heden zegen van God genoot; en beschouw-
de dezen dag als een feestdag. Want nu was de eenheid tot stand gekomen. Hij verheugde zich, omdat
nu de weg ontsloten werd, dat hun geloof verder verdiept kon worden. Wel had hij ook vroeger reeds
den Naam van Christus aangeroepen, toch gevoelde hij dat zijn geloof nog niet volmaakt was.
Daarom dankte hij den Heere hartelijk voor dit samenzijn en voor de vereeniging. Moge deze
gebeurtenis een aansporing zijn voor hen, die nog buiten de gemeente zijn, waardoor zij getrokken
worden om zich met ons in het geloof te vereenigen.
Een andere ouderling sprak uit, dat hij vroeger ook reeds den Naam van Jezus geloovig aanriep,
geloovend dat Jezus de Zoon van God is, de waarachtige Zaligmaker. Dat hij zich vroeger niet
aangesloten had, dat voelde hij als een verloochening van den Heere. Vroeger volgde hij eerst
Sadrach, daarna M.J. Martoredjo (de opvolger van Sadrach) en daarna tot op heden R.Ng. Widjojo-
sastra. Vroeger, bij het bidden, riep hij ook reeds den Naam van den Heere Jezus aan. Nu stelt hij zich
onder de schaduw van Ds. Keuchenius. Hij is zich bewust van bekeering. Hij verzoekt alle aanwezi-
gen te betuigen, dat zij tot vereeniging overgaan. R.Ng. Widjojosastra verklaart, dat hij vroeger al het
voornemen had, tot vereeniging te komen. Eerst wilde hij alleen met zijn gezin overgaan. En dat had
hij aan al de ouderlingen meegedeeld. Tenslotte gingen allen met hem mee; allen vereenigden zich
met de Gereformeerde gemeenten. Dat verheugde hem zeer. Dat de ouderlingen hem in deze zaak
volgden, dat geschiedde vrijwillig. Daarom stelt hij hun nu de vraag of zij bij dit voornemen blijven
en of zij verklaren, hun belofte van vereeniging na te komen; of zij beloven de godsdienstoefeningen
’s Zondagsmorgens en ’s Zondagsavonds bij te zullen wonen en of zij beloven ieder in liefde te

beijverde zich voor de zending onder Javanen in Z.-Sumatra (Lampong-zending) en leidde zelf evangelisten en
helpers op; 1939-1940 te Makassar (Z.-Celebes); 1941 te Yogyakarta; na 1964 overleden; in 1955 verscheen van
hem bij de BPK: Tjahaja untuk pemuda. Over hem Hoogerwerf, De kerk in het land aan de overkant, s.v.;
Hoekema, Denken in dynamisch evenwicht, 123.
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ontvangen, die door Ds. Keuchenius of door een anderen Gereformeerden pandita gezonden wordt.
Alle ouderlingen antwoordden eenstemmig: “wij belooven”. 
Daarop groetten de ouderlingen Ds. Keuchenius als teeken van aansluiting. Ook deelen zij mede uit
welke gemeente zij komen en dat zij zich nu aansluiten. (“ik sluit mij aan”.)
Namelijk: ouderlingen uit

1. Kedoeng-dawa, (Keboemen.)
2. Ladjer, (Koetowinangoen.) 
3. Pagedangan, (Keboemen.)
4. Pamrian, (Keboemen.)
5. Kaladjangga, (Rewoeloe, Djokja.) 
6. Bondjok, (Keboemen.)
7. Beteng, (Sleman, Djokja.)
8. Warengredja.

R.Ng. Widjojosastra deelde mee dat er geen afgevaardigden waren uit Sala, Goetpit, Siliran en
Bandjoer; maar zij hadden al beloofd om zich aan te sluiten en Sala beloofde Maandag 10 december
te Kranon te komen. Ook gaf hij de namen op van de plaatsen, die ’s Zondags gaarne een eigen
godsdienstoefening wenschen, namelijk (behalve Kranon) Warengredja, Gantjar, Gamol (Rewoeloe),
daar is al een kerkgebouw, Sleman. Hij verzocht, dat Jacob Djajapawira te Warengredja geplaatst zou
worden (dit is al gebeurd). – – –
J. Darmohatmodjo spreekt uit, wat er bij deze samenkomst in zijn hart omgaat. Ook vraagt hij wat
het is: elkaar ontmoeten. Namelijk dat de harten elkaar ontmoeten; één van hart zijn. Eén van hart
zijn, dat geeft een zeer verblijdende ontmoeting. Gelukkig als het ontmoeten is een ontmoeten in de
geest; dat wil zeggen een ontmoeten in Christus. En ieder, die den Naam van Christus aanroept, moet
daar zeer voor ijveren. Ten tweede spreekt hij er zijn blijdschap over uit, dat er een verzoek is om
opleiding tot Goeroe-Indjil. Dat is goed, zoo wil Christus het. Niet alleen zij, die school gingen,
kunnen en mogen het Evangelieverkondigen, maar iedere Christen. Iedere Christen moet zijn buren
en omgeving tot Christus leiden.
Ten derde vermaant hij de aanwezigen aangaande den gang van het Evangelie, dat zij ontvingen. Zij
moeten dit tot grondslag nemen (namelijk dat verkondiging van het Evangelie moeilijkheden brengt
en zonder betaling). Ook bespreekt hij de “neutraliteit” van de Christenen, namelijk zij zijn niet meer
onderworpen aan de zonden, door de verlossing van Christus.
Ds. Wirjotenojo vertelt, dat hij al lang bevriend is met R.Ng. Widjojosastra; de kinderen van
Widjojosastra zijn zijn leerlingen. Dikwijls hebben zij elkaar ontmoet. Hij voegt er aan toe, dat R.Ng.
Widjojosastra begeerte heeft om goeroe-Indjil te worden. Ds. Wirjotenojo had niet durven denken,
dat het gebeuren kon wat we heden beleven. Dit is enkel een werk van God. Daarom moet alleen God,
die ons elkaar doet vinden, de eer ontvangen.
M. Samuel spreekt ook zijn vreugde uit over wat er door de leiding van God is geschied. Hij herinnert
zich, dat hij aan enkele broeders, die hier zijn, onderwijs heeft gegeven. Moge men in het vervolg
vastbesloten zijn om het oog op den Heere Jezus Christus te houden.
M. Martosoehadi spreekt ook zijn blijdschap uit; hij heeft vroeger al eens met de Apostolische
broeders [Sadrach’s volgelingen] gesproken. Hij spreekt over de scheiding. Gelukkig dat we nu door
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den Heer vereenigd zijn; als een tak, die vroeger afgekapt was, maar weer met den boom vereenigd
werd.
R.Ng. Widjojosastra dankt allen die gesproken hebben. Dit slechts wenscht hij, dat wij standvastig
mogen blijven in den eerbiedigen dienst van den Heere Jezus, die de Koning der kerk is. Den gasten
uit Poerworedjo werd een maaltijd aangeboden.

Aanstellingsbeleid en tucht arts Lie Hing Dhiam, Yogyakarta

20. K.P. Groot, Geneesheer-directeur van het Petronella-Hospitaal te Yogyakarta, aan de
Gereformeerde Kerk te Amsterdam, d.d. Yogyakarta, 11 mei 1935; AGKAmst. 6, Stukken
betreffende dr K.P. Groot, 1916-1940.

– – –
Dr Lie is nog steeds in tijdelijke dienst.318) Hij voldoet als arts uitstekend. Hij is een meer dan gewoon
begaafd man, die liefde heeft voor zijn werk, zeer ijverig is en zoowel met het Europeesche en het
Javaansche personeel zeer goed omgaat.Hij is evenwel nog geen belijdend lid onzer kerk, hoewel hij
wel kerkelijk met ons meeleeft. Hij is een geregelde kerkganger, woont vergaderingen die door de
kerk belegd worden trouw bij en heeft bijvoorbeeld toen er geld verzameld werd voor de bouw van
de Chinese kerk door een flinke bijdrage getoond, dat hij ook de lasten mee wil dragen. Hij voelt zich
bij ons thuis.
De beslissende stap van ook belijdend lid te worden heeft hij echter nog niet gedaan. Ik heb daar een
en ander maal met hem over gesproken. Op den duur zal hij, als hij niet komt tot openlijke aansluiting
aan de kerk, hier niet kunnen blijven. Hij ziet dat zelf heel goed in. Juist om die maatschappelijke
kant heb ik geen vrijmoedigheid er bij hem te sterk op aan te dringen. Ds Kuipers heeft ook met hem
daarover gesproken. Er zijn bij hem nog allerlei bezwaren van nationaliteit en familie te overwinnen.
Ook Ds Kuipers had een zeer gunstige indruk van zijn geestelijk leven. Met 1 Augustus is hij hier
twee jaar. Ik zou gezien alle omstandigheden het voorloopig nog een jaar willen aanzien, maar toch
met meer kracht er bij hem op aandringen of laten aandringen.
Zooals U wellicht weet is zijn broer begin van dit jaar uit Holland gekomen en in tijdelijke dienst in
het ziekenhuis te Solo. Die verkeert in dezelfde omstandigheden.319) – – –

318 Lie Hing Dhiam; 1905-1948; leerling Chr. HCS, MULO en HBS te Yogyakarta; studie Ned.-Ind. Artsenschool
te Surabaya; 1927 med. studie te Utrecht; 1932 vestiging als particulier arts te Magelang; 1933 tijdelijke benoe-
ming tot arts in het Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; 1938 in vaste dienst; 1939 verlof in Nederland; 1941 belast
met leiding ziekenhuis te Wates; 1942 overgeplaatst naar Yogyakarta; 1947 met verlof in Nederland vanwege
ziekte; 1939 gehuwd met Johanna A.M. Muylwijk; 1903-1994; 1933-1939 verpleegster Petronella-Hospitaal in
Yogyakarta. Zie Art. 8, sub 3, “Notulen vierde gewone vergadering van de deputaten der Generale Synode voor
de Zending onder Heidenen en Mohammedanen gehouden Donderdag 28 April n.m. 5 uur en Vrijdag 29 April v.m.
9.30 uur [1938], Kerkstraat 109, Amsterdam”, AGZD 207 (zie ook “Copieboek”, XII, p. 489); Rumah-Sakit
Zending “Petronella”, 16, 24.

319 Lie Hing Dhiam’s broer te Solo was Lie Sing Kiem; med. studie te Utrecht; 1935 arts te Solo; 31/10/1937 gedoopt
waarna vaste aanstelling in het Jebres-ziekenhuis; 1938 werkzaam te Sragen; 1938 tevens benoemd tot bedrijfsarts;
sept. 1942 overgeplaatst naar Yogyakarta; tijdens de bezetting particulier arts te Yogyakarta; 1950 verlof in Ned.;
1972 overleden. Zie Verhagen a. GK Delft, 8/11/1937, AGKD 14, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1932-1935.
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Utrecht naait voor de medische zending in Purworejo

21. “Jaarverslag van de Vereeniging voor den Medischen dienst op het Zendingsterrein van de
Gereformeerde Kerken van Utrecht en Gelderland”, uitgebracht op de jaarvergadering te
Ermelo op 15 mei 1935; AGKU 5, Ingekomen stukken, 1933-1939.

In dezen tijd, nu buiten onze grenzen de mogendheden zich hoe langer hoe meer wapenen ten strijde,
en binnen onze grenzen de partijen hoe langer hoe feller tegenover elkander staan, en in maatschappe-
lijke kringen, hooger en lager elkander bestrijden, is het een buitengewoon groot voorrecht voor onze
Vereeniging te kunnen gewagen van liefde, van onderlinge waardering, van een mogen samenwerken
in Christelijken geest.
Het bestuur kwam dit jaar twee maal bijeen en telkens mochten we ons verheugen in de tegenwoor-
digheid en gewaardeerde samenwerking van onzen hoogbejaarden adviseur.320) – – –
Onze medewerksters, zoowel zij die geld verzamelen, als zij die voor ons knippen en naaien, waren
ook dit jaar weer ijverig bezig. We verloren in Bilthoven en in Kockengen maar wonnen weer in De
Bilt en in Vreeswijk. Uit Utrecht werden 1.987 stuks verzonden, genaaid door 19 kransen. De
grondstoffen worden zoveel als mogelijk van onze Gereformeerde menschen betrokken.
Ook in Gelderland kon het werk geregeld voortgaan en zorgden dezelfde dames voor knippen en
verzenden, iederen week een middag en soms nog een avond er bij, teneinde de 24 kransen van
grondstoffen te voorzien. Op 20 Maart 1934 werd een kist verzonden met 1.849 stuks en op 29
October weer een kist met 1.582 stuks, dus samen 3.431. Totaal met Utrecht 5.418 stuks. Van uit
Neede kwam informatie in naar ons werk, we hopen een volgend jaar ook vandaar verblijdend nieuws
te kunnen mededeelen. 
De goederen bereikten alle in goede orde het adres en werden met groote blijdschap ontvangen. De
Kerstkist die deze keer vanuit Gelderland werd verzonden, werd eveneens met groote blijdschap
ontvangen. Ik mag als bekend veronderstellen de aangename brief hierover door Zuster Nieboer aan
het Poerworedjo-blaadje verzonden. We rekenen voor de komende Kerstkist op de medewerking van
de provincie Utrecht. In de Utrechtse Kerkbode hopen we daar tijdig aan te herinneren. – – –
Ongeveer 4.000 stuks zijn weer voor 1935 aangevraagd, waaraan we in den loop van het jaar hopen
te voldoen. Tot een ideaal-toestand zijn we echter nog niet kunnen komen. Ons streven is een reserve
in Nederland te hebben, zoodat het goed genaaid klaar ligt en we het na aanvrage uit Indië direct
kunnen verzenden. Dit zou het werk aldaar vergemakkelijken, want, zooals we thans leven, moet men
in Indië een zeer vooruitzienden blik hebben, aangezien tusschen aanvraag en ontvangst wel eens een
jaar ruimte is. Laten we dus allen aan dat Excelsior medewerken.

320 Die adviseur was L. Adriaanse, de eerste Gereformeerde zendingspredikant in M.-Java (namens Utrecht). Het
bestuur van de vereniging bestond uit C. Bos-Keulemans, presidente (Nijmegen); C.C. van Rijn, secr. (Nijmegen);
M.S. van Andel, penn.m. (Amsterdam); A. van Deth (Velp); A.C. Dreckmeijer-Koster (Utrecht); I. van de Vlugt
(Bilthoven); H.J. Both-Beerhorst (Arnhem); J.J. Kaajan-de Graaf (Utrecht).
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Tucht en discipline op het zendingsveld Yogyakarta 

22. D.J.B. Allaart aan de Gereformeerde Kerk te Amsterdam, d.d. Yogyakarta, 23 augustus 1935;
AGKAmst. 5, Stukken betreffende D.J.B. Allaart, 1930-1940.

– – –
Een derde punt naar aanleiding van het schrijven Uwerzijds vormen de tuchtgevallen, waarom het
gewenscht is aan dit schrijven het karakter van vertrouwelijk te verbinden. Laat mij U vooraf mogen
verzekeren, dat wij in vele gevallen overleg plegen met de andere Missionaire Predikanten van
Amsterdam Dr. Bakker en Ds. Pos, dus zeker in dergelijke ernstige zaken. Ten aanzien van de drie
gevallen, waarover wij U 18-4-35 dezerzijds reeds ingelicht hebben321) (een onderwijzer, een
Colporteur, een onderwijzer) kunnen wij U meedeelen, dat de eerste, Atmodjo Kalam, die een kwestie
met het Bestuur had vanwege nationalistische neigingen, van Wonosari naar Patalan per 1 Mei werd
overgeplaatst. De financieele nadeelen, die hieraan voor de Zending verbonden waren, kreeg hij zelf
te dragen. De andere twee: de Colporteur Wongso en de onderwijzer Jana Siswapranata bleken niet
te handhaven te zijn en werden ontslagen.322)
Zeer tot onzen spijt bleef het niet bij deze tuchtgevallen. In de maand Juli deden zich nieuwe
tuchtgevallen voor: één ten aanzien van een Goeroe-Indjil, die het vorig jaar van de School kwam;
zijn naam is Wirjo; en één ten aanzien van een oudere onderwijzer Eliezer. Wirjo stak zich leelijk in
de schulden en bedroog Dr. Bakker en mij bij de poging, die we in het werk stelden om hem nog te
behouden. Hij was naar ons aller inzicht niet te handhaven. Eveneens was dit het geval bij Eliezer,
bij wie zich weer de oude zonde in verband met het 7e gebod ging voordoen.

321 Niet opgenomen, Allaart a. GK Amsterdam, 18/4/1935, AGKAmst 5, Stukken betr. D.J.B. Allaart, 1930-1940.
322 Over tuchtkwesties werd meestal in bedekte termen gesproken en geschreven, zo ook hier. In bedoelde brief (zie

hiervoor, voetnoot 71) had Allaart over het bovengenoemde drietal geschreven dat “we U melding [moeten] maken
van eenige tuchtgevallen: één betreffende het 5e gebod; één betreffende het 7e gebod; en één betreffende het 8e
gebod”. Die overtreding van het 5e gebod (het eren der ouders) bleek een geval van nationalisme te zijn. De
betrokkene, M. Atmodjo Kalam, hoofd van de vervolgschool van de zending te Wonosari (zie voetnoot 3 bij
document 1), organiseerde en leidde bijeenkomsten van Indonesische nationalisten. De Gereformeerde zending
bestreed nationalisme niet slechts uit beginsel maar ook uit practische overwegingen: de gemeente van de
beschuldigde, te Wonosari, liep de kans vanwege het Binnenlands Bestuur door een vergaderverbod te worden
getroffen, een gebruikelijke strafmaatregel. Wie door de zending ontslagen werd kon zich tot de betreffende
bijzondere vergadering of eventueel de betrokken Javaanse kerkeraad wenden, die de zaak dan kon onderzoeken.
Doch meestal leverde dat slechts een bekrachtiging van de disciplinaire maatregel op. In Yogyakarta deden zich
meerdere tuchtkwesties per jaar voor, de meeste betroffen plichtsverzuim, diefstal, overspel en al te openlijk
getoonde sympathie voor de inlandse beweging en voor Soekarno. Zie ook Allaart a. GK Amsterdam, 12/5/1936,
11/9/1936, AGKAmst. 5, Stukken betr. D.J.B. Allaart, 1930-1940. Soekarno, inmiddels Partindo-leider, trok in
maart en juni 1933 grote aantallen toehoorders, toen hij met enkele andere partijleiders tijdens een propagandareis
door M.-Java op uitnodiging van de sunan van Surakarta een aantal openbare vergaderingen in Sragen, Solo,
Boyolali, Wonogiri, Klaten en andere plaatsen in Surakarta hield; niet minder belangstelling kreeg hij in Yogyakar-
ta toen hij daar in juli van dat jaar op enkele bijeenkomsten sprak, waar hij, zo kort na de crisis, de gevoelige
kwestie van de slechte arbeidsomstandigheden der Javaanse arbeiders op de grote ondernemingen aan de orde
stelde. Zie MMK 156, II, 137. Onderwijzer in zendingsdienst Lamin Martaharsana werd in 1933 voor straf
overgeplaatst vanuit Yogyakarta naar het platteland omdat hij enkele van deze bijeenkomsten van Soekarno had
bijgewoond, Interview bewerker met L. Martaharsana (geboren 1910), d.d. Yogyakarta, 21/10/1994.
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Een minder ernstig, maar toch heel vervelend geval deed zich voor bij de Goeroe-Indjil van Ngoela-
kan, die zich eigenlijk voor het werk min of meer onmogelijk gemaakt heeft. In Mei bijvoorbeeld is
hij weggeloopen en was hij enkele dagen zoek. Hem werd aangezegd, dat hij ongeschikt voor het
werk geworden was en naar ander werk moest uitzien. Het is droevig, want deze man Dirdja heeft
vroeger een mooie betrekking opgegeven om Goeroe-Indjil te worden. Hij is gediplomeerd. – – –

Tuchtoefening over de missionaire predikant in Purworejo

23. Raad der Gereformeerde Kerk te Utrecht aan A.F. Keuchenius, Purworejo, d.d. Utrecht, 16
september 1935; AGKU 19, Stukken betreffende missionaire predikanten, 1932-1936.

– – –
Laten we ditmaal beginnen met de opmerking, dat in het Zendingsblad van Juli de juiste statistische
opgave van geheel den arbeid in 1934 ontbrak.323) Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn die nog eens
te geven? De penningmeester deelde ons mee, dat hij sedert November 1934 geen afrekeningsstaat
van U heeft ontvangen. Dit is niet in den haak. Wilt U ervoor zorgen, dat dit in orde komt en niet
weer zoolang blijft sloffen?
Wanneer we over Uw brieven iets zeggen, dan is het, dat ze onbegrijpelijk en verward zijn. Uw
schrijven maakt telkens weer op den lezer een onrustigen en onbeheerschten indruk. Wilt U niet eens
probeeren zoo te schrijven, dat Uw bedoeling op het eerste lezen begrijpelijk is? Dat ware voor U
veel beter en voor ons wat gemakkelijker.
Dit is echter het ergste niet.
U heeft ons op ons verzoek geschreven over de organisatie van Uw arbeid. Niet dat dit de eerste keer
zou zijn, dat U hierover schreef, maar we wilden nu toch eens bepaalde dingen weten, die U ons nu
geschreven heeft. We waren al niet bijzonder tevreden, maar dit schrijven heeft ons al zeer onbevre-
digd gelaten.324)
U moet namelijk goed begrijpen, dat de Goeroe’s Indjil, de helpers, die door U tot dit werk verkozen
worden, rechtstreeks in Uw dienst staan. U is verplicht die menschen te leiden, te onderwijzen en hun
werk te controleeren. Nu mag U die taak derhalve niet van Uw schouders schudden en die leggen op
de inlandsche kerken; op de Javaansche kerkeraden. En dat doet u toch.
Bedenk toch, dat de inlandse kerken buiten ons staan en wij deze nooit tot verantwoording kunnen
roepen. U moet dit dan ook veranderen. Denk er om, daar staan wij op. We vragen het U niet meer,
maar we vorderen het van U in het belang van den arbeid in het Koninkrijk Gods. Bovendien, U mag
door onoordeelkundige organisatie de door moeizame arbeid verkregen vrucht Uwer voorgangers niet
bederven.
Wat de Sadrach-gemeenten betreft, U weet, dat het in de bedoeling lag deze gemeenten niet gelijk
te schakelen met de als vrucht van ons zendingswerk ontstane kerken. De gezamenlijke missionaire
dienaren des Woords wilden de voorgangers dezer Sadrach-kerken in die gemeenten zelf laten blijven

323 Zie Zendingsblad, jrg. 33, nr. 7 (juli 1935) 126-127.
324 Niet opgenomen, zie Keuchenius a. GK Utrecht, 14/7/1935, AGKU 19, Stukken betr. miss. pred., 1932-1936.
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dienen. Welnu, dat is heel juist gezien. Om deze menschen te onderwijzen werd een aparte cursus
geopend, laten we zeggen een stoomcursus.
Maar wat doet U nu?
U plaatst zoo iemand uit die stoomcursus niet in een Sadrach-kerk, maar op één van onze terreinen
(Gandek, Plono). Door die Sadrach-menschen bederft U onze Zendingsposten, althans U maakt groot
gevaar, U treedt zeer onverstandig op en geheel tegen de gedachte en gedragslijn van de vergadering
der gezamenlijke missionaire dienaren des Woords in. U moet dus die Sadrach-helpers uit onze
gemeenten wegnemen. We staan daarop en willen voor de aanstaande Zendingssynode van U bericht
hebben, dat U aan onze eisch hebt gevolg gegeven. We staan er ook op, dat U de menschen, die U
tot helpers hebt aangesteld en die niet of niet voldoende zijn opgeleid, van de posten wegneemt. U
moet de eenmaal verkregen zegen niet op die manier bederven. Dat gaat onze oude zendingsmen-
schen hier aan het hart.325) – – –
We zouden nog wel meer kunnen schrijven, maar we laten het overige uit Uw brieven maar onbeant-
woord. De gang van zaken spijt ons, verdriet ons. En we schrijven deze dingen met droefheid. We
hopen dan ook, dat U het navolgende alzoo lezen zult.
We hebben, mede in verband met Uw laatste brieven, en naar den geheelen gang van Uw arbeid
gedurende de verloopen jaren den indruk, dat het U aan de noodige bekwaamheid ontbreekt om Uw
arbeid te verrichten, zooals dat naar goede zendingsmethode in overeenstemming met de zendingsor-
de en Uw instructie moet geschieden, en hebben besloten, gehoord het advies van gecommitteerden
en gedeputeerden, U te berichten zeer tot ons leedwezen, dat U rekening moet houden met de
mogelijkheid, dat U na Uw verlof niet weer kunt worden uitgezonden.
Het valt ons moeilijk hieraan meer toe te voegen. Zulke dingen schrijft men niet gemakkelijk en niet
dan na ernstig gebed en rijp overleg. We hopen, dat U ons goed begrepen hebt en dat U ons schrijven
eveneens ernstig en biddend wilt lezen en erover wilt nadenken.326)

325 Art. 3 van Keuchenius’ instructie (“Instructie voor den Mission. Dienaar der Gereformeerde Kerk van Utrecht te
Poerworedjo”, 19/8/1929, AGKU 19, Stukken betr. miss. pred., 1921-1931) bepaalde dat op het zendingsveld
uitsluitend met gediplomeerde, in Yogyakarta opgeleide helpers (guru injil) mocht worden gewerkt. Keuchenius
hield zich daar niet aan (deze eis was overigens ook in andere ressorten onhaalbaar). In Purworejo waren op dat
moment (1935) 20 guru injil van evenveel kringen en zendingsposten, en één te Purworejo, die van daaruit de kring
te Kranon bewerkte. Van deze voorgangers waren zeven niet in Yogyakarta opgeleid, waaronder de voorganger
van de beide Chinese kringen te Purworejo en Kutoarjo, Tan King Hien. Keuchenius beriep zich op overmacht:
er was gebrek aan goed-opgeleide krachten, terwijl onbevoegd niet onbekwaam behoefde te betekenen. Zo in
Keuchenius a. GK Utrecht, 26/12/1935, AGKU 19, Stukken betr. miss. pred., 1932-1936. Tan King Hien; 1914-
1966; 1934 voorganger van de Chinese kringen te Purworejo en Kutoarjo; 1942-1956 predikant van de Maleise
(i.e. Chinese) gemeente te Magelang; 1949-1950 in Nederland, woonde met Tan Ik Hay, de Gereformeerde
Oecumenische Synode van Amsterdam (1949) en de GKN-synode van Den Haag (1949-1950) bij; 1956 predikant
te Cirebon, W.-Java (zie document 156); 1961 predikant Kalisari-kerk te Semarang.

326 Keuchenius volgde de gegeven aanwijzingen tot tevredenheid van zijn opdrachtgevers op, waarna zijn ontslagaan-
zegging werd ingetrokken, zie de correspondentie 1935-1936 tussen Keuchenius en de Utrechtse kerkeraad, AGKU
19, Stukken betr. miss. pred., 1932-1936. 



136 Document 24

Een optimistisch jaarverslag: Purworejo

24. A.F. Keuchenius, “Jaarverslag zendingsterrein Poerworedjo 1935”, d.d. Purworejo, eind
oktober 1935; AGKU 19, Stukken betreffende missionaire predikanten, 1932-1936.

– – –
Ik noodig U uit in de zendingsauto plaats te nemen, die wel de gebreken des ouderdoms vertoont,
doch toch nog in staat is onze rondtocht door het ressort te volbrengen. – – –1. Pitoeroeh. De eerste
post in het Westen is Pitoeroeh. Wij rijden van Poerworedjo naar het Westen via Koetoardjo.
Ongeveer 7 kilometer bewesten Koetoardjo, slaan wij bij Klepoe recht naar het Noorden af. Van
Klepoe af is het maar een klein eindje, namelijk 4 kilometer. Het dorp ligt er aardig. Voor een
onderafdeelingshoofdplaats een levendig plaatsje. Pitoeroeh was een Kerasoelan-gemeente.327) 1 Juli
vorig jaar kwam daar Mas Boenjamin als Goeroe Indjil, omdat de Imam van de Kerasoelan-groep ten
eerste te oud was om nog eenig onderwijs te ontvangen, maar ten tweede ook niet te vertrouwen
bleek. Vorig verslagjaar was reeds in de eerste drie maanden het kerkbezoek tot 35 gestegen, nu is
het geregeld dicht bij de 50. Het aantal Kerkgangers is sinds de aansluiting bij de Zendingsgemeenten
verdubbeld en dikwijls is dan ook het kleine Kerkje, dat de gemeente daar zelf, op een door Koetoard-
jo voor haar gekocht stukje grond heeft gebouwd, vrijwel te klein om de menschen te bevatten.
Dank zij de groote ijver van den Goeroe Indjil en de Colporteurs, blijft de belangstelling uit de
omliggende dorpen aanhouden. De teruggang van het aantal aanvankelijk belangstellenden is ook
zeer gering. In dit verslagjaar werden er zes volwassenen uit de Islam gedoopt en is het totaal aantal
leden tot 34 gestegen, terwijl er nu 21 in dooponderricht zijn. Het aantal Kerasoelan-leden klein en
groot bedroeg 21. Van die 21 is één echtpaar afvallig geworden en één persoon gestorven. Binnen
afzienbaren tijd zal dit ledenaantal verdubbeld zijn, zoodat dan niet meer kan worden gesproken van
een Kerasoelan-gemeente.

2. Semajoe. Schoolpost No I. Van Pitoeroeh rijden wij pal Oostwaarts naar de afdeelingshoofdplaats
Kemiri en dan bijna pal naar het Noorden naar Semajoe, gelegen aan de aan natuurschoon rijke
binnenweg, die Koetoardjo met Wonosobo verbindt. De gemeente is hier wel niet in ledental
achteruitgegaan maar wel zijn een aantal belangstellenden niet meer in de samenkomsten te krijgen,
ja heeft zelfs een echtpaar, dat reeds met de kinderen een jaar in dooponderricht was, plotseling de
verbinding met de Kerk verbroken, omdat men ze bang had gemaakt, dat wanneer ze werkelijk
Christen werden, hun dochtertjes, namelijk kinderen van hoogstens zes en acht, geen man zouden
krijgen. Zulke argumenten, gevoegd bij valsche schaamte tegenover familieleden, slaan helaas in.
Er is nog iets anders gebeurd, waardoor degenen, die belangstelling toonden, zijn afgeschrikt. Dat is
het volgende:
Tijdens een feest raakte een dansende man “door een geest bezeten” (Javaansch – kerandjingan).
Deze vroeg in die toestand: “Wie is hier een wong alim (een vrome)?” De omstanders wezen,
misschien wel met opzet, een jonge man aan, die met zijn vader en zijn broers veel belangstelling
voor het Evangelie toonde. Toen richtte de bezetene zich tot hem en zei: “Je moet je wachten voor
de “Agama-Toewan” en elken Vrijdag wierook branden”.Deze kleine gemeente wordt dus wel zeer

327 I.e. een Sadrach-gemeente.
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bestreden door het rijk der duisternis. Gelukkig, dat de Goeroe Indjil kan getuigen, dat de leden der
gemeente zelf toenemen in getrouwheid en kennis.
Schoolpost I. De desaschool van deze post bleef tot het eind van het vorig schooljaar, dus Juni ’35,
kwijnen. Toen heb ik besloten een eigen schoolhuis te laten bouwen op het erf, dat daartoe reeds door
Ds. Netelenbos was gekocht en dit erf ligt midden het dorp Semajoe; veel centraler ook ten opzichte
van heel de omgeving, dan de vroegere plaats. Jongstleden Zaterdag (19 October) is nu dit nieuwe
gebouw in gebruik genomen met een feest, waarop de twee dorpen: Wonosobo en Semajoe zijn
getracteerd, omdat ze zoo dapper hun krachten hebben gegeven met den bouw. 
Het resultaat van dit alles is geweest, dat in de eerste drie maanden van het loopend schooljaar het
aantal leerlingen 80 heeft bedragen en na het feest er 15 zijn bijgekomen, zoodat nu de vernieuwde
school 95 leerlingen mag tellen.
Nu de zendingsschool in het centrum van Semajoe staat, zal er via de school zeer waarschijnlijk onder
de volwassenen ook meer belangstelling komen voor het Evangelie. De belangstelling voor het
Evangelie heeft zich tot nu toe bepaald tot de onmiddellijke omgeving van de woonplaats van den
Goeroe Indjil en de beide onderwijzers, die dicht bij den grooten weg wonen (ressort desa Wonosobo)
en Oelap-Oelap, een gehucht, dat ressorteert onder het dorpshoofd van Semajoe en dat veel verderop
de heuvelen in ligt.
Zoo spoedig mogelijk zal de hulponderwijzer dicht bij de nieuwe school gaan wonen, om zich meer
met de leerlingen te bemoeien, ook na de schooltijden, om zoo langzamerhand de harten der ouders
te winnen. De moeilijkheid van het wonen in Semajoe is dat er niet overal voldoende water is. De
nieuwe kerk staat ook al op het schoolerf, maar op een behoorlijke afstand ervan zoodat, indien
noodig, de school gemakkelijk vergroot kan worden. De Goeroe Indjil en de beide onderwijzers
hebben daartoe ƒ 100,- – terwijl de gemeente er reeds ruim ƒ 50,00 voor had gespaard – van de
Volkscredietbank geleend, welke som ze in 20 maanden zullen terugbetalen. Wij hebben dus alle
reden om hoopvol de toekomst tegemoet te gaan, ook wat betreft Semajoe.

Redjosari. Schoolpost No II. Van Semajoe in het Noorden zetten wij onze rondtocht voort via
Koetoardjo naar de verst gelegen schoolpost in het zuiden: Redjosari dicht tegen de zee. Zooals ik
reeds schreef in één mijner brieven is de wortel van het kwaad gevonden van het steeds achteruitgaan
der leerlingen. De hulponderwijzer was veel te streng tegen de leerlingen. Deze is per 1 Mei
jongstleden ontslagen. Toen deze goed en wel uit Redjosari zelf weg was, steeg ook dadelijk het
aantal leerlingen en heeft nu weer het getal 70 overschreden. Gelukkig is daardoor de sluiting
afgewend. De laatste kwartaalstaat geeft een totaal aantal leerlingen aan van 72, maar dan met een
absentiecijfer van 13%. In de komende regenmaanden zal dit percentage niet veel verbeteren, vrees
ik. Nog steeds gaat het hoofd der school elken Zondagmiddag in het bamboekerkje alhier voor in de
samenkomst van de leden der Kerk te Tlepok, die in Redjosari wonen. De belangstelling voor het
Evangelie is hier groeiende.Van Redjosari gaat onze tocht naar het Noorden weer terug naar de
Schoolpost No III (Tlepok). De school hier blijft bloeien, zóó zelfs, dat er met het nieuwe schooljaar
(1 Augustus 1935) de vierde onderwijzer noodig bleek. Ik hoop dan ook voor 1936 subsidie te kunnen
ontvangen ook voor de vervolgschool. Daar is nu wel groote kans toe. Het hoofd der school, die een
twee jaar geleden weduwnaar werd is deze maand weer hertrouwd met een jonge Christin uit het
Keboemen-ressort.
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Gemeente Tlepok. Ook deze zelfstandige Javaansche Kerk blijft zich verheugen in verblijdende groei.
Sloot 1934 met een totaal aantal leden van 111 (doopleden en belijdende) en waren er vijftien in
dooponderricht. Nu eind October 1935 zijn er 119 leden en zeventien in dooponderricht. Van Tlepok
rijden wij terug naar Koetoardjo om dan vandaar onze reis voort te zetten, nu naar het Zuid-Westen,
waar Karangdjasa ligt.

3 Karangdjasa. Karangdjasa is geweest het hoofdkwartier der Sadrach-gemeenten. Nog woont daar
de gewezen Apostel Jotham Martoredjo. De gemeente blijft vooruitgaan. Vooral ook hierin dat de
broeders en zusters veel getrouwer ter Kerk komen. Het aantal, dat ’s middags komt is nu de helft van
degenen, die ’s morgens komen, terwijl dat in het begin ± ¼ zal zijn geweest. En ook de verhouding
van het totale aantal leden tot het aantal kerkgangers ’s morgens ± 3½ : 2. Ook een veel betere
verhouding dan eerst. Als wij bedenken dat dit zoo is in een gemeente waar de menschen voor de
vereeniging328) slechts eenmaal ter Kerk gingen per Zondag, dan is dit een mooie vooruitgang. Het
aantal in dooponderricht is ook zeer bemoedigend. Het was zeer goed gezien van Ds. Wirjatenaja om
mij met allen aandrang te verzoeken Mas Talib Manasse voor dit werk af te staan, een jonge frissche
kracht pas van de Opleidingsschool. 
De bevolking is erg arm, dat is een schaduwzijde. Daardoor kan er maar zeer weinig voor de
Eeredienst worden opgebracht, ja zijn ze ook op geen stukken na in staat om hun Kerkgebouw, dat
zeer noodig reparatie behoeft, te repareeren. Deze Goeroe heeft hier een zeer goeden ingang en
verricht met blijdschap en toewijding zijn arbeid. Spoedig zal Karangdjasa door het hebben van een
Kerkeraad, ingepast zijn in de Javaansche Classis Poerworedjo. De andere kerken laten geregeld
collecteeren voor de hulpbehoevende kerken in de classis. Dat is een mooi ding.
Van Karangdjasa gaan we nu eerst Oostwaarts tot Langanredja, waar een Gouvernementsdesaschool
staat en dan Noordwaarts naar Blimbing of Poerwosari.

4 Poerwosari. De gemeente is pas sinds 1 Januari van dit jaar overgekomen. De overdracht had te
Kranon plaats op 5 December 1934.329) Deze gemeente behoorde met vele andere gemeenten tot de
Tijang Djawi Neutraal, welk woord Neutraal hier alleen wil uitdrukken niet tot de Zending willende
behooren, noch tot de Kerasoelans. Onder de verzoeken van de “Neutraal” Christenen behoorde ook,
dat de gemeente van Poerwosari gaarne zou zien, dat haar toenmalige Imam, haar voorganger mocht
blijven, welk verzoek later, na gunstig advies der beide Javaansche predikanten, is ingewilligd. Het
is de bedoeling, dat deze man met de aanstaande cursus op studie gaat naar de Opleidingsschool en
een jaar later weer zijn arbeid in de gemeente hervat. 
Toen hij nog Imam was, werd er zoo weinig van hem geëischt, dat hij zeer gemakkelijk in zijn eigen
onderhoud kon voorzien. Dit werd hem echter, toen Poerwosari in het verband der Javaansche
gemeenten opgenomen was, duidelijk dat een echte voorganger onmogelijk op eigen houtje zijn brood
kan verdienen en toch zijn werk goed doen. Daarom vroeg hij om een kleine vergoeding per maand.
Deze werd bepaald op ƒ. 7,50. Dit is een korten tijd geleden op zijn verzoek om verhooging, ook
omdat ƒ. 7,50 inderdaad heel weinig is, door mij op ƒ. 10,- gebracht.

328 I.e. de aansluiting van deze Sadrach-gemeente bij de Gereformeerde zending in 1933.
329 Zie document 19.
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Dit brengt mij als vanzelf tot de opmerking, dat de Sadrach-gemeenten hun eigen Imams alleen maar
verzorgden in naam, want dit kwam in de praktijk hierop neer, dat de Imams hun eigen brood met
zwaren landarbeid of koopmanschap moesten verdienen en dat het beetje geld dat aan collecten
binnenkwam, nog niet eens toereikend was, om de kosten te dekken van de noodzakelijke reizen der
Kerasoelan-leiders, die doop en Avondmaal kwamen bedienen in de desa’s. Werkelijk geven, omdat
Gods Woord het eischt, leeren zij pas nu.
Jacob Djajapawira, zoo heet de Imam van Poerwosari, heeft zeker op z’n korte arbeidsperiode in
Zendingsverband vrucht mogen zien. Het Kerkbezoek is wel nog niet zooals het wezen moet, maar
op de catechisaties komen ze trouw en er is van buiten ook behoorlijke belangstelling. Hier is een
centrum van vijf desascholen, dus eigenlijk moest hier door ons een vervolgschool worden geopend,
vóórdat Rome het doet. Ik breng dit met opzet onder Uw aandacht, omdat nu net door het rapport van
Mas Djajapawira mijn eigen aandacht daarop is gevallen. Op mijn begrooting voor 1936 heb ik twee
nieuwe desascholen aangevraagd en ik durf eigenlijk niet meer te vragen, doch ik leg U de vraag
voor: Moet Rome ons hier de jeugd voor den neus weghalen? Want er is reeds een pastoor geweest
om poolshoogte te nemen. En op onze laatste Missionaire vergadering rapporteerde Ds. Merkelijn
dat Rome besloten heeft om zooveel mogelijk scholen in de desa’s te stichten.
We gaan terug naar Koetoardjo, de tweede hoofdplaats van ons ressort.

5 Koetoardjo. Koetoardjo blijft een hoopvolle post. Van begin van dit jaar tot heden is er een toename
te constateeren van 85 op 119 leden. Ook het aantal in dooponderricht is behoorlijk groot. Onze Chr.
Schakelschool uitgaande van de groote schoolvereeniging330) blijft bloeien, evenzoo de zusterschool
(schakelschool + H.I.S.) van de Javaansche Vereeniging Ngesti Wijata. Op 19 September is een begin
gemaakt met [de bouw van] een nieuwe plaats van vergadering voor de Chineezen. Nu wordt
tweemaal per week op twee verschillende plaatsen voor de Chineezen het Evangelie verkondigd. Een
soortgelijk stekje als indertijd door mij zelf in Poerworedjo is geplant. De jonge Kerkeraad daar staat
trouw op zijn post. Mas Goeroe Soerodjo heeft het zeer druk met preeken en catechiseeren. 
Dit jaar catechiseer ik weer de hoogste klas van de Chr. Schakelschool, waar ik veel belangstelling
ontmoeten mag. Een vijftal oudleerlingen komt geregeld bij Mas Soerodjo samen. In het verslagjaar
werden vier oudleerlingen van deze school gedoopt, die zeer goed beseften, wat de beteekenis was
van dezen stap.
Er is ook aan die school een Javaansche Zondagsschool begonnen, die aanvankelijk bloeit. Belang-
stelling onder de prijaji’s is er jammer genoeg nog niet. Ook wordt er verder te weinig gedaan voor
de Javaansche jeugd der niet-Christelijke scholen. Tot de constitueering van een Javaansche
Jeugdcommissie is het helaas nog niet gekomen, ofschoon ik reeds een paar maal in die richting heb
gewezen. 
In het hospitaal wordt geregeld elken Zondag dienst gehouden en door de Goeroe gecatechiseerd.
Wij rijden nu terug naar het Zendingscentrum Poerworedjo.

330 Dat was de Vereeniging tot oprichting van Chr. Scholen in de afd. Poerworedjo van de Res. Kedoe, Bakker, De
Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [126] nr 24.
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6 Poerworedjo. Ook hier wordt het hospitaal naar behooren verzorgd. Den laatsten tijd zijn er
opvallend meer gevallen van werkelijke belangstelling van gewezen patiënten. Jammer dat wij hier
nog steeds niet meer hebben dan één Goeroe.
Schoolpost No IV. De school te Pangen blijft heel goed gaan, gelukkig. De getrouwde onderwijzeres
is vervangen door een ongetrouwde, terwijl de man van de vorige in Temon tot onderwijzer is
benoemd in de plaats van het onderwijzeresje, dat van daaruit is getrouwd met een Goeroe Indjil uit
Solo.
Ook hier te Poerworedjo is een Zondagsschool begonnen.
Per 1 September is alhier een Maleisch Chineesche School geopend voor rekening van de Gerefor-
meerde Kring met daarachter als hulp de groote Schoolvereeniging. Aanvankelijk geeft deze pas
geopende school reden tot blijdschap. Wij hopen dat bij gestadige toename van de leerlingen de
school zichzelf zal kunnen financieren. Nu is er een ƒ. 15,- dat de kring elke maand zal moeten
opbrengen. Bij Poerworedjo is een klein groepje belangstellenden, namelijk in Seren, een trouw
groepje van vier. Twee weduwen in de stad zelf, weduwen van Protestantsche Hollanders, worden
elke week door de Goeroe onderwezen.
Bij een Christen-Chinees in Mranti komen ook nog wel belangstellenden luisteren als daar gecatechi-
seerd wordt. Verder blijft de toename door den arbeid van Ds. Darmaatmadja aanhouden. De
Javaansche Kerk is in den morgendienst te klein om de menschen te kunnen bevatten. 
Aparte vermelding verdient de Chineesche Gemeente te Poerworedjo. Dit stekje is uitgegroeid tot een
plant. Nadat ze zich apart hebben georganiseerd is er een sterke toename geweest. In dit groote jaar
sinds zij apart zijn komen te staan zijn er acht volwassenen en tien kinderen door den doop in de Kerk
opgenomen en dit aantal zal spoedig veel grooter worden. Want reeds velen meer hebben de wensch
om gedoopt te worden te kennen gegeven. Ook heb ik nagegaan hoeveel mans-lidmaten er nu zijn;
met de oudste mee, die door hun ouderdom niet meer zouden kunnen verkozen worden tot ambtsdra-
ger, zijn er op heden dertien, zoodat, zoodra er één meer is, dit aantal geen bezwaar meer is om tot
Institueering over te gaan. Ik hoop uiterlijk midden 1936 zoover te kunnen zijn, dat wij een eigen
Chineesche Kerkeraad kunnen hebben. Dan zal dus ook Poerworedjo lid kunnen zijn van de Classis
van Maleisch-sprekende Kerken van Batavia (de Maleische gemeente van Kwitang), Magelang,
Djocja, Solo en Poerworedjo. Want dat is de bedoeling dat Batavia ook mee zal doen, overeenkomstig
het advies van Dr. van Andel.
Vorige Zondag is het voorbereiding geweest tot het Heilig Avondmaal: aanstaande Zondag zullen
wij voor het eerst als Chineesche Gemeente het Heilig Avondmaal mogen vieren. Daar kan ik
werkelijk naar verlangen. Ze hebben mij wel eens hoofdbrekens gekost, maar ik heb ze nu echt lief
mogen krijgen. Er moet noodig een Goeroe Indjil komen, die meehelpt in dit werk.331)
Na Poerworedjo zijn aan de beurt: Geparang, Gandek, en Djenar. Doch voordat wij daarheen gaan
moge ik nog ter sprake brengen de Meisjesvervolgschool.

Meisjesvervolgschool. Helaas heb ik van den Zendingsconsul geen moedgevend bericht ten opzichte
van subsidieering van zulk een school ontvangen. Ik had graag met een Middagcursus begonnen
ingaande 1 October om zoo de school van onderaf op te bouwen, maar al mijn extra-beschikbare tijd
werd in beslag genomen door de Mal. Chin. School. Wellicht kan met zulk een middagcursus zonder

331 Zie ook document 32.
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veel onkosten ingaande 1 December worden begonnen, die nog wel buiten bezwaar van de Zendings-
kas blijft. Als de levensvatbaarheid bewezen is, zult gij er in het geheel geen bezwaar in zien om dit
werk te steunen.

7 Geparang. Van Poerworedjo uit gaan wij nu Zuidwaarts tot dicht aan zee waar Mas Samuel woont,
naar Geparang en Gandek. Van de jongere gemeenten zeker wel de hoopvolste post. De Kerkeraad
werd daar den 9den Juni van dit jaar geïnstitueerd. Dat is een heele blijdschap geweest voor den
ouden Samuel, een zekere bekroning van het werk, dat hij daar heeft mogen doen. Ook maakt het hem
zijn taak lichter, vooral nu Gandek zijn eigen Goeroe gekregen heeft. Waar tot dusver zonder eigen
Goeroe de belangstelling aldaar duidelijk aan het verslappen was, is deze dadelijk na de komst van
Prawirohardjo duidelijk waarneembaar toegenomen. Er kwamen al dadelijk veel meer menschen in
de koempoelan en in een dorpje in de buurt zijn nu reeds een drietal geregelde catechisanten er bij
gekomen.

8 Gandek. De harten zijn hier aan het opengaan voor het Evangelie. Tot voor kort werden de
Avondmaalsvieringen tezamen gehouden. Dat is nu niet meer mogelijk, want daar is de Kerk te
Geparang zelf te klein voor. Dus op 24 November zal alleen te Geparang het Heilig Avondmaal
worden gevierd en op 15 December op denzelfden dag als Koetoardjo te Gandek. Volgend jaar hoop
ik het zoo te kunnen regelen dat het op één dag valt en dan kan de nabetrachting tezamen worden
gevierd in Geparang.
Schoolpost V. De school hier beleeft werkelijk een bloeiperiode. De Regeering heeft toegestemd in
de subsidieering van den 2den leerkracht. Het aantal leerlingen is weer 80. De nieuwe hulponderwij-
zer is een beproefd goede kracht, een jonge man, die zeer veel over heeft voor den arbeid in Gods
Koninkrijk. Hij zal het hoofd der school wel weten te bezielen en zeker ook zijn leerlingen.
De getallen voor Geparang zijn begin 1935 106; eind October 1935 113, en 15 in dooponderricht. Dit
zijn de getallen van beide gemeenten tezamen. Ingaande half October 1935 werden ze gescheiden en
dan zijn ze aldus:

Geparang 86 ................ in dooponderricht  8
Gandek 27 ................ in dooponderricht  7.

9 Djenar. Van Geparang gaan wij via Gandek weer terug naar de groote weg en terug naar Djenar.
Dit is een post die in de periode is der kinderziekten. Hier komen telkens menschen een tijdlang naar
de koempoelan, die er ineens mee ophouden. Toch is de algemeene toestand niet ongunstig. Het
aantal in dooponderricht is volgens opgave van den Goeroe 19 doch dit zal wel aan den hoogen kant
zijn, maar niettegenstaande de schommelingen is het ledental stationair gebleven. En het verblijdend-
ste is wel, dat een vrouw, die 1½ jaar geleden nog zeer onbetrouwbaar was in haar woorden, nu in
de Kerkeraad van Geparang op 12 October jongstleden mij en de Kerkeraad van Geparang versteld
heeft doen zijn van haar duidelijke en kloeke belijdenis van schuld en geloofsbelijdenis. Bovendien
blijkt zij getrouw te zijn in het spreken tot anderen over de blijde boodschap.
Een vrouw, die om andere redenen onder censuur was, moest door voortgaande verachting van
Woord en Sacrament worden afgesneden. Dit laatste middel tot behoudenis moge haar wakker
schudden. – – – 
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Wij haasten ons nu weer naar Poerworedjo terug, naar de schoolpost Semagoeng om vandaar door
te gaan naar Dermosari en Kesingi. Dit zal ons twee dagen nemen.

Semagoeng. Schoolpost No VI. De school te Semagoeng bewoont helaas nog altijd een huurhuis. Er
is een erf voor een eigen school reeds door Ds. Netelenbos gereserveerd. Het is zeer noodig, dat ze
in een eigen schoolhuis trekken. Ik zal er niettegenstaande deze slechte tijden toch maar subsidie voor
aanvragen en indien ze daar niet van willen weten, het als een voorschot vragen, dat dan best kan
worden terugbetaald met wat wij nu toch aan huur moeten geven.
De school bloeit gelukkig weer. Het aantal leerlingen is nu weer ruim 50, zoodat de subsidieering
voor dit schooljaar althans wel gegarandeerd is. Het is ook niet erg aan te bevelen in een door
subsidie gedekt schoolhuis te wonen, aangezien de Regeering er niets in schijnt te zien om het maar
weer af te nemen.

10 Dermosari. Schoolpost No VII. Wij gaan nu eerst naar Dermosari. De weg loopt lang niet zo steil
op als naar Kesingi. Als we dus naar Dermosari eerst gaan, hebben wij het op den terugweg gemakke-
lijker. Langzaam stijgt de weg. Na een ruim uur – want we doen op ons gemak – komen we in het
dorp aan. Het is er dan ook erg begroeid. De desaschool zal volgend jaar wel een fiksche reparatie
moeten ondergaan, tenminste het dak moet goed nagezien en het moet een goede verfbeurt hebben.
Dan is ook de achtermuur aan een reparatie toe. 
De school telt 80 leerlingen, maar het is de vraag of het totaal aantal dat werkelijk de school bezoekt
wel steeds behoorlijk boven de 60 blijft. In dat geval kan de tweede leerkracht subsidie ontvangen.
Wij zullen daarop maar hopen. Wij gaan nu weer de moeilijke regenmaanden tegemoet. Dan zijn er
veel meer absenten, omdat door de regens de riviertjes meer dan eens gevaarlijke stroomen worden,
bruggen worden weggeslagen en de ouders hun kinderen niet durven sturen. En dat zou dan ook
onverstandig zijn.
Dermosari is als hoofdpost nog altijd zwak. De veertien die uit Djocja de gelederen zijn komen
versterken zijn weer allemaal daarheen vertrokken, zoodat het aantal leden nu weer 47 is als aan het
begin van 1934. In dooponderricht zijn er elf. Verleden jaar waren dat er zes waarvan vier in den loop
van 1934 zijn gedoopt, dus het aantal is wel toegenomen.
Het is gelijk ik U reeds meer schreef een extra moeilijke bevolking. Het wordt zeer hoog tijd, dat er
een nieuwe Goeroe Indjil komt, niet omdat de tegenwoordige Goeroe niet ijverig genoeg zou zijn,
maar omdat de Gemeente hem niet waardeert in zijn ijver. Eerst leek het alsof de verhouding weer
goed was geworden, maar mijns inziens is het vertrouwen in hem niet voor 100% teruggekeerd. Het
best kan hij eerlang de plaats van Mas Soetodimedjo van Poerworedjo innemen, omdat deze door
aanhoudende astma-aanvallen hoe langer hoe meer ongeschikt wordt voor zijn werk. Wie dan in
Dermosari in zijn plaats moet komen zou ik nu nog niet durven vaststellen. Door ruiling is dat met
1 Juli 1936 te schikken. Tegen dien tijd hoop ik U wel te melden, wie daar het best zou kunnen
dienen. Een goed ding is, dat Thomas het verlangen naar een eigen Kerkeraad weet levendig te
houden.
We nemen afscheid van Dermosari en klimmen de steile heuvel op, die Dermosari van Kesingi
scheidt. Het is een moeilijk werk, maar het loont de moeite wel, want langs de bergkam is het
werkelijk mooi. De daling naar Kesingi is evenwel nog veel zwaarder werk dan de klim naar de
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bergkam. Maar tenslotte .... zijn wij er en ook dit loont de moeite want Kesingi is een echt vriendelijk
plaatsje.

11 Kesingi. Verleden jaar rapporteerde ik U dat dit de zwakste post was. Dit is nu gelukkig niet meer
zoo. Overal in de randdorpen neemt de belangstelling toe. Het Kerkbezoek is beter en terwijl de
vorige Goeroe niet erg gewaardeerd werd, zoo is het met dezen veel beter. De eene keer dat ik het
voorrecht had hem te hooren voorgaan in zijn gemeente was ik dan ook best tevreden. Hij spreekt
verzorgd Javaansch en boeit door zijn voordracht. In Soemangari is nu opening gekomen voor het
Evangelie en de gemeente van Kesingi zal belangeloos meehelpen om een vergadergebouwtje daar
te bouwen. Dat is het bewijs, dat er opleving ten goede komt. Schoolpost No VIII. Deze desaschool
bloeit gelukkig ook. Al is de toeloop niet zoo groot als twee jaar geleden, toch is steeds de tweede
leerkracht nog gesubsidieerd kunnen worden. Deze school zal volgend jaar geheel nieuw worden
gebouwd. Omdat er voor Semajoe gevaar bij uitstel was, moest die nieuwbouw voorgaan. Zoodra
mogelijk moet echter de school te Kesingi grondig gerepareerd worden. Alleen het hout van de stijlen
is nog goed bruikbaar.
Met de Goeroewoning van Patihomba, de reparatie te Dermosari, de bouw van een eigen schoolhuis
te Kleben (waarover straks), de Goeroekamer hier te Poerworedjo en een vernieuwd schoolhuis te
Pendem (Pandanredjo) vormt deze reparatie van de school te Kesingi van de groote reparatiën in 1936
wel de hoofdmoot.
Wij nemen nu afscheid van Kesingi en dalen de vlakte weer in. Daar staat de trouwe zendingsauto
ons weer op te wachten en wij rijden naar huis. Den volgenden morgen wacht ons een interessante
ontmoeting en wel met den vroegeren Apostel der Djawi Neutraal gemeenten Raden Mas Bei
Widjojosastra.

12 Kranon. Met Poerwosari en een kleine groep dicht bij Palihan was dit het gedeelte der Djawi
Neutraal gemeenten in ons ressort. Deze gemeente staat onder de bijzondere bearbeiding van Mas
Soetodimedjo – Goeroe Indjil van Poerworedjo – die in het onderwijzen in de leer der waarheid een
zeer gewaardeerde kracht is.
De ex-Apostel hier heeft geweigerd voorganger van zijn eigen gemeente te blijven. Hij heeft onlangs
om een eigen Goeroe Indjil gevraagd en daartoe zal één der drie afgestudeerden van Djocja begin Juli
worden aangewezen. Hij is een markanten figuur. Een echte prijaji van den ouden stempel. 
De gemeente daar gaat vooruit. Er is ook belangstelling van buiten de eigenlijke gemeente gekomen.
De groep van 35 leden komt den laatsten tijd zeer getrouw in de samenkomsten op. 
Na thuiskomst zullen wij eerst de rondgang volbrengen door ons ressortsgedeelte dat voor het
grootste gedeelte in het Djokjaasche ligt.

13 Oelasaba. Wij beginnen met Oelasaba. Schoolpost No IX. Van deze post valt niet veel te
vermelden. Van toename van buiten is in Oelasaba zelf nog niets te merken. Wel is het verblijdend,
dat een vrouw, wier man reeds lang lid der Kerk is, na een langen tijd van groote lauwheid door het
verlies van een kind weer langzaam toenadering begint te vertoonen. Ook is het opmerkelijk, dat de
opleving van het Mohammedanisme, die een tijd lang te merken was, nu ineens is opgehouden.
Verder is door de geopende deur te Toeksonga, vanwaar geregeld vier mannen de morgendiensten
te Oelasaba bezoeken, de positie van de gemeente te Oelasaba versterkt. Dit is bovendien een
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bemoediging voor de ijverige Joenoes. Onze desaschool te Oelasaba is een goede school. Dit was
duidelijk te merken uit een der laatste inspectierapporten. Er zijn 42 leerlingen op. De onderwijzer
doet nog steeds met opgewektheid zijn werk. 
Wij verlaten nu de vriendelijke bewoners van Oelasaba en stijgen naar Pendem.Soemarata. School-
post No X. De nieuwste school in ons ressort is die van Toeksonga of Soemarata. Deze ligt halverwe-
ge tusschen Kaligesing en Pendem. In deze korte maanden van bestaan telt de school reeds 32
leerlingen, maar wat mij het meest verwondert is, dat het verzuimpercentage in deze echte desaschool
slechts 1% is. Dat is een wonder. Heerlijk als dat zoo mag blijven. De onderwijzer is een echt aardige
en ijverige jonge man. 
Maar wij kunnen niet te lang blijven; ons wacht een heele reis. Moeizaam stijgen wij nu verder naar
Pendem of Pandanredjo en na dit halfwegsch rust-halfuur begint het eerst recht.

Pendem. Schoolpost No XI. Doch moed houden. In Pendem is het heerlijk koel. En eindelijk, ja, daar
wenkt ons de Waringin reeds, dan nog een eindje stijgen en .... wij zijn er. De school hier is nog
ondergebracht in een gewoon woonhuis, maar dit zal spoedig veranderen. Hoe geriefelijker school-
huis, hoe meer leerlingen. Dat geldt ook hier. Na de vacantie was de toeloop weer groot, zoodat de
school nu op één na 50 leerlingen telt. De school begint nu er wat meer in te komen. De leerlingen
zijn nu ook van een normale leeftijd. Van de geëxamineerde leerlingen is er slechts één dit jaar niet
geslaagd. Het gehalte wordt dus beter.

14 Patihomba. Deze plaats ressorteert kerkelijk onder Patihomba. Dit is een zeer verblijdende post.
Overal uit den omtrek komen de menschen ter koempoelan. De groei is hier ook het sterkst geweest
in het verslagjaar. Het aantal leden is geklommen van 60 op 72. Hier zal wel over een jaar tot
institueering van een Kerkeraad moeten worden overgegaan. De kerk kon helaas nog niet gebouwd
door gebrek aan geld. Doch het zal er spoedig toe moeten komen. Want het hout ligt er al voor klaar.
Wij zullen wel bij de Volkscredietbank moeten leenen, zooals in Semajoe. Het wordt onze tijd voor
een bezoek aan de school te Tegalsari.
Schoolpost No XII. Deze is een zeer gezegende school. Niettegenstaande de concurrentie van de
Rooms Katholieke desaschool is het aantal leerlingen 91 met als laatste verzuimpercentage van 7%.
En men kan zoo goed merken, hoe bemind de mantrigoeroe, tevens Goeroe Indjil is onder zijn
menschen. Hij spreekt – door nogal veel gesukkel zijner kinderen – weleens over overplaatsing, doch
ik zou niet weten, wie hier beter op zijn plaats was dan hij.
Van Patihomba uit wordt ook het groepje kerasoelans in Gowok verzorgd. Helaas blijft de groote
meerderheid in Gowok nog steeds afkeerig van vereeniging.
In de buurt van Patihomba namelijk een groot uur loopend ligt Soekamaja, waar een vrij groote groep
van belangstellenden woont, die in dooponderricht zijn en die om een school hebben gevraagd. Met
alle aandrang adviseer ik U aan dat verzoek wel te willen voldoen.

15 Kleben. Schoolpost XIII. Wij gaan nu verder naar Kleben. Dat is wel de moeilijkste tocht van ons
heele ressort. Over bergen en door dalen eindelijk bereiken wij na een vermoeiend 1½ uur loopens
de school-kerk-post Kleben. Deze school is ook nog een zorgenkind. Er zijn nu 50 leerlingen op,
maar hetverzuimpercentage was in September nota bene 18%. Wij hebben nu eindelijk een stuk grond
kunnen krijgen dat voor een redelijke prijs voor de helft door de gemeente en voor de andere helft
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door de Zending zal worden betaald, waar Kerk en school + Goeroewoning op kunnen staan. Voor
de school zijn wij met het hout zoowat klaar, dat is beetje bij beetje gekocht. Uiterlijk volgend
schooljaar zal het nieuwe schoolgebouw er wel staan. Voor het schoolhuis van een gesubsidieerde
volksschool geeft de Regeering geen subsidie.
De gemeente begint zich te consolideeren. De Goeroe Indjil Mas Djasmin roemt degenen, die in
dooponderricht zijn en dat zijn er 20 boven de reeds gedoopten. De eersten zijn veel trouwer in het
ter Kerk gaan dan de laatsten. Er is ook ontwakende belangstelling in de naburige desa Djomblangan
onder de leerlingen en oudleerlingen van de vervolgschool te Benda.

Benda. Schoolpost XIV. Deze school is weer in stijgende lijn. Er zijn weer enkele leerlingen
bijgekomen uit Poetjoengrata. Daar hebben zij wel niet om een school gevraagd, doch het is veel
verstandiger daar een desaschool te stichten. Liever dan U te adviseeren de school te sluiten, heb ik
U verzocht dicht bij deze school een desaschool te openen. Bovendien echter mogen wij waar het niet
noodig is, geen terrein verliezen aan Rome. Poetjoengrata is een dorp waar de menschen nog niet van
het Evangelie hoorden. Het ligt ook heelemaal op den weg Benda-Banjoeasin zoodat wij dan de
geheele weg tusschen beide plaatsen kunnen bereiken met het Evangelie. Nogmaals adviseer ik ook
tot deze oprichting met allen aandrang.
Van Benda dalen wij af naar Plana en komen dan voorbij Kaliredja waar de Roomschen zoo echt slim
zijn geweest een vervolgschool te plaatsen, die de toeloop naar Benda van de bloeiende Gouverne-
mentsdesaschool te Kaliredja heeft getrokken.332) Gelukkig is echter te Kaliredja een goede kern
belangstellenden die ook geregeld catechisatie ontvangen en die kerken te Plana.16 Plana. Het dorp
zelf begint nu ook meer te ontwaken tot belangstelling voor de eeuwige dingen. Het aantal catechisan-
ten is uit Plana zelf nu wel minstens 25 met de reeds gedoopten mee. Ook uit een dorpje dichtbij is
een groep van ± 10 in dooponderricht. De eene helft der school, die Zondags ingericht wordt voor
kerk, wordt reeds te klein. Ze zijn hard aan het sparen voor een kerk. Er zijn stappen gedaan om een

332 Bewesten de vorstenlanden (zie document 35, voetnoot 117) was, afgezien van Magelang en Muntilan (zie
document 12, voetnoot 43), de Roomse missie een betrekkelijke laatkomer. De Rooms-Katholieke gemeenschap
in de gouvernementslanden van zuidelijk M.-Java, die in 1930 omstreeks 4.000 zielen sterk was, bestond
hoofdzakelijk uit Europeanen en Chinezen. Dit gebied was missiegebied van de Missionarissen van het H. Hart
van Jezus, die er pas na het midden van de jaren twintig hun eerste staties openden. In april 1932 werd dit
missiegebied verheven tot de zelfstandige Apostolische Prefectuur Purwokerto, waarna de missie haar activiteiten
onder de Javaanse bevolking van M.-Java tot aan de Japanse tijd in snel tempo uitbreidde. Deze Prefectuur omvatte
de residenties Tegal, Pekalongan, Banyumas, Wonosobo en zuidelijk Kedu (Bagelen). De gelovigen werden
verzorgd door een groeiend aantal paters, broeders en zusters. Er bestonden bij de oprichting van de Apostolische
Prefectuur Purwokerto zes staties, de standplaatsen van het missiepersoneel. In Purworejo waren in 1932 18
priesters, broeders en zusters op 1.286 gelovigen; voor Purwokerto waren de getallen resp. 17 en 500; voor Cilacap
(een havenplaats in Banyumas) 7 en 477; voor Gombong (een garnizoensplaats) - (i.e. geen) en 210; voor Tegal
9 en 904; voor Pekalongan 9 en 562; voor Wonosobo - en 96. “De Apostolische Prefectuur van Poerwokerto in
1932”. De Gereformeerde zending was niet gerust op deze Roomse expansie. Bergema waarschuwde meermalen,
(H. Bergema, “Iets over de Roomsche Missie-actie”, in: De Opwekker, 76 (april 1931) 108-114; (mei 1931)
168-174; (juni 1931) 212-223), en Rullmann onderstreepte zijn verzoek om een extra predikant voor de Chinezen-
zending in Banyumas in 1935 met de waarschuwing dat “als we niet spoedig handelen dan is het te laat, dan is de
Chineesche Kamp Roomsch, wat niet zeggen wil, dat zij Christen zijn, maar wel dat zij voor onze arbeid
menschelijker wijs gesproken onbereikbaar zijn. U kunt zich de Roomsche penetratie niet ernstig genoeg denken”,
Rullmann a. GK Rotterdam, 15/1/1936, AGKR 3, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1928-1940; voor een geschiede-
nis van de Rooms-Katholieke kerk in Ned.-Indië/Indonesië, zie Vriens, Sejarah Gereja Katolik Indonesia, II.
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stuk grond daartoe te krijgen, welke zeer waarschijnlijk zullen slagen, dank zij de medewerking van
den Regent van Sentolo met wien ik in de vierde en vijfde klas van de H.B.S. heb gezeten.
Schoolpost XV. Ook de school in Plana bloeit. Ze telt nu 47 leerlingen met over September aan
verzuimpercentage zes. Het zal voor die alleenstaande Goeroe langzamerhand een toer worden om
alles alleen te doen. Tot dusver klaagt hij echter niet en dat is een goed teeken. De verhouding, die
eerst geheel scheef was, is nu uitstekend.

17 Banjoeasin. Wij moeten verder dalen en na een flink uur aanstappen zijn wij te Banjoeasin. Zooals
U weet is dit slechts als een voorpost te beschouwen. De jonge man, die hier eerst een jaar of vier
werkzaam is geweest aan de Regeeringsvervolgschool, is nu hier geplaatst als pionier om het
Evangelie te verbreiden in Banjoeasin en omgeving. Op een aanwijzing van den Christen-Menado-
nees die te Banjoeasin woont en lid is van de dubbelgemeente: Banjoeasin-Kalibata heb ik hem in
plaats van hem voor één der scholen te gebruiken kalm in Banjoeasin gelaten. Ik heb er geen spijt
van, want twee van zijn oudleerlingen zijn nu reeds belangstellenden terwijl een derde naar Poerwo-
redjo aan de Chr. Normaalschool kon worden gezonden, die hier op initiatief van Ds. Darmaatmadja
is opgericht, mijns inziens een kranige en zeer juist geziene onderneming. 
Ook heeft hij reeds een loerah-vrouw voor het Evangelie mogen winnen, die echter nog geen verlof
van haar man heeft kunnen krijgen om de koempoelan te bezoeken.
Er zijn te Banjoeasin zeven leden en vier in onderricht. Dat is een mooi aantal voor zulk een jonge
post. Moge God spoedig doorbraak geven en daartoe veel gebed aan ons allen geven.
Te Banjoeasin is de auto ons komen afhalen. Een mooie maar bochtige weg voert ons van Banjoeasin
naar de groote weg tusschen Poerworedjo en Magelang. Als we daar zijn gekomen slaan we rechtsaf
tot twee kilometer verder de berg op in de richting Magelang. Daar woont de Colporteur-Goeroe van
Kalibata. Hier is nu eindelijk eenige doorbraak gekomen. Daar zijn nu kort na elkaar drie in doopon-
derricht bijgekomen – twee expatiënten van het hospitaal.18 Kalibata. Het is de eenige post aan de
20 kilometer lange afstand tusschen de stad Poerworedjo en de grenspaal van de regentschappen
Magelang en Poerworedjo. Dat maakt mij wel eens verdrietig. Zoo is er ook nog geen post tusschen
Koetoardjo en Poerworedjo, althans niet aan de groote weg. Want in die buurten ligt Kranon.
En zoo ligt nog braak de geheele strook van wel 15 kilometer Kranon – grens regentschap Wonosobo.
De Goeroe’s zijn nog veel te veel gebonden aan hun gemeentewerk. Dit heeft mij al meer dan eens
de vraag doen overwegen of wij niet den weg op moeten van Christen-tani’s: die gaan wonen midden
tusschen de Mohammedanen om zoo het Evangelie te brengen. In Kalibata zijn dertien leden (klein
en groot) en vijf in dooponderricht. Dat geeft hoop voor de toekomst. Wij nemen afscheid van
Kalibata, van deze echt vriendelijke menschen, en rijden naar huis, waar wij overnachten, want
morgen wacht ons de laatste tocht. 
De volgenden morgen vroeg staat de auto weer gereed en nu gaat het zoo ver mogelijk naar het
Oosten op Temon aan.

19 Temon. Schoolpost XVI. Dit is de oudste post. De gemeente is hier aan het wortelen in het
volksleven. Zij telt mee. De school is zeer bloeiende. Vijf leerkrachten hebben werk genoeg. Er
heerscht in de gemeente opgewekt geestelijk leven. Het echtpaar, waarvan de man verleden verslag-
jaar alleen maar was teruggekeerd is nu heelemaal weer tot de kerk gekomen. Jammer dat een
ouderling niet langer in zijn ambt kan gehandhaafd blijven wegens onwaarachtigheid en schulden
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maken. Deze gemeente moet zoo spoedig mogelijk met Palihan een eigen Ds. beroepen, opdat de
gemeente niet langer steune op de Zending, want dat is voor die oudere gemeenten niet goed. Dat
moet verslappend werken. Wij zullen al ons best doen dat dit binnen afzienbaren tijd kan.

20 Lho Gede. Wij gaan nu eerst naar Lho Gede, de bijpost van Temon en Palihan. De Goeroe is op
het oogenblik ziek aan een beenongemak. Naar verluid kan hij over drie weken als genezen worden
ontslagen. Liefst had ik U willen voorstellen om vier jonge mannen te laten studeeren op de Oplei-
dingsschool, maar dit zou te duur worden en daarom stelde ik U een minimum voor, namelijk twee:
de Imam van Poerwosari (in ons ressort is maar één Imam) en de Goeroe van Lho Gede. Het zal
echter de vraag zijn of hij na ontslag uit het hospitaal nog flink genoeg zal zijn om veel te loopen en
fietsen zal voor hem wel altijd gevaarlijk blijven.
In den korten tijd dat hij daar geweest is, is ook daar de kleine gemeente gegroeid. Nog niet door den
doop, maar wel door toename van trouwe bezoekers der koempoelan. Hij kan zeer goed preeken en
is een trouw en standvastig werker. Het zou zeer jammer zijn als hij niet kon studeeren en Goeroe
Indjil worden.

21 Palihan. Van Lho Gede tuffen wij Westwaarts naar Palihan. Ook dit is en blijft een bloeiende
gemeente. Jammer dat de menschen hier ook nogal arm zijn, al is het niet zoo erg als in Karangdjasa.
Maar ze zijn trouw in het belijden. 
Jammer dat het groepje Neutraal-menschen zich hier weer apart heeft geconstitueerd onder een jonge
man, die zegt dat hij op de eenheid aan wil sturen, maar wiens woorden niemand in Palihan graag
vertrouwt. Slechts één gezin is overgekomen met nog twee dochters van de vroegere Imam, die
plotseling overleden is, waarin de menschen waarschijnlijk een Godsoordeel ten zijnen nadeele
hebben gezien omdat hij tot aansluiting had geadviseerd. Misschien dat die jonge voorganger ons
wantrouwen nog wel beschaamd maakt.
Dit is de beroemde plaats met een Javaansche jongelingsvereeniging, die nog altijd trouw door de
leden wordt bezocht. Ook de school geeft geen reden tot bezorgdheid al is het leerlingenaantal
stationair. Wij hebben onze autotocht volbracht.

Laat ik nog mogen eindigen met eenige algemeene opmerkingen. De samenwerking met alle Goe-
roe’s Indjil en Onderwijzers laat niets te wensen over. Ze doen allen hun plicht, verreweg de meesten,
naar het mij voorkomt allen, met vreugde. Wederkeerig is het ook mij een vreugde met hen te
arbeiden. Op alle posten komen de gemeenten op geregelde tijden tezamen in een bidstond om van
God den Zendingszegen af te smeeken. Op de grootere posten, vooral op die waar de institueering
wordt begeerd, worden de leden onderwezen in de leer van de ambten op grond van het boekje dat
daarover in het Javaansch is verschenen.333)
Ook wordt voor zoover ik kan nagaan op alle plaatsen de Catechismus onderwezen. Jammer genoeg
heb ik nog veel te weinig kunnen doen om de Christenbevolking wat economisch sterker te maken.
In Temon is op mijn advies het eindelijk zoover kunnen komen dat daar een Coöperatieve klapper-
of copraorganisatie is gesticht.

333 Wellicht is bedoeld K. van Dijk, Bab Pangrèhing Pasamoean Christen. Nix & Co, Bandung, 1930. Dat is geheel
gewijd aan het bestuur en de organisatie van een plaatselijke GK en haar verhouding, onder behoud van souvereini-
teit in eigen kring, met andere GKK. De Nederlandse titel luidt Over het Bestuur van de Christelijke Kerk.
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Als wij nu ons gezamenlijk ressort tenslotte overzien en constateeren, dat in de laatste vijf jaren het
aantal posten met zes is vermeerderd, vier posten gesplitst zijn in tweeën, namelijk Kleben, Geparang,
Temon en Kalibata. Dat door de zorg voor de Chineesche Gemeente te Poerworedjo en de leiding
voor dit werk te Koetoardjo, die beide nauwlettende zorg vereischen, het werk is komen te vermeer-
deren. Dat voorts de verdere organisatie van het jeugdwerk in breed verband, naar het mij voorkomt,
noodzakelijk èn te Koetoardjo èn te Poerworedjo afzonderlijk, nog veel werk vraagt. De vermeerde-
ring ten slotte van het aantal scholen met zeven, dan is toch hulp een dringende eisch. Met vreugde
las ik in het Utrechtsch Kerkblad, dat U besloten hebt tot benoeming van een administrateur voor
Hoofddienst en Medische Dienst. 
Hartelijk hoop ik echter dat door dit besluit de uitzending van een tweeden Missionaire Dienaar des
Woords niet worde vertraagd.334)

Opening van een nieuwe school in Punduhsari, Surakarta

25. J.C. van Andel-Rutgers, “Opening van het nieuwe Schoolgebouw te Poendoehsari”, d.d. Solo,
november 1935; AGKD 14, Stukken betreffende diverse onderwerpen, 1920-1937.

– – –
Het schooltje van Poendoehsari begon in de primitieve kerk, die daar al stond op het erf van den
loerah. Banken, schoolbord enz. werden in de desa gemaakt, ze zijn niet zoo mooi als van een
Chineeschen vakman, maar dat behoeft daar ook niet. Hoofdzaak was, dat ze goedkoop waren, en –
de menschen van de desa hadden er iets aan verdiend.
Al gauw werd het te klein in het kerkje. En de ligging, zoowel van kerk als van school, was ook niet
zoo heel gunstig, vele kinderen moesten te ver loopen. De loerah stelde dus voor op een ander, beter
gelegen terrein, een school te bouwen, die meteen voor kerk zou dienen. Met hulp van den Christen-
loerah en den altijd hulpvaardigen assistent-Wedono werd een beter stuk grond gevonden. De school
zou 11 x 5 meter worden, zoo noodig door een verplaatsbaar tusschenschot in tweeën te deelen. Het
geheele gebouw: houten geraamte, omwanding van gevlochten bamboe, tegelvloer van bekapte
natuursteenen voor 1 cent per stuk. De kosten: ƒ 173,- inclusief de grond.335)

334 De GK van Utrecht besloot in 1936 tot het zenden van een tweede zendingspredikant, J. van der Linden, GK
Utrecht, “Rapport”, 9/11/1936, AGKU 5, Ingekomen stukken 1933-1939.

335 Veel hoofden zagen het onderwijs van de zending gaarne in hun gebied komen, ook als ze geen christen waren en
het bekeringswerk van de zending van de hand wezen. Van Andel legde uit waarom zowel de zending als de
hoofden het christelijk onderwijs bevorderden: “Het is overbodig het belang van schoolstichting te betoogen. Waar
een school komt, wordt een Christelijk centrum gesticht en ontstaat op den duur een Gemeente. Via de leerlingen
zijn de ouders veel gemakkelijker met het Evangelie te bereiken dan door andere vormen van Evangelie-verkondi-
ging. De met Kerstmis uitgedeelde Evangeliën en wandkalenders oefenen zeker invloed uit. Een districtshoofd
(niet-Christen) verklaarde met stelligheid, dat in een dorp waar vroeger veel boeven waren, haast geen politiezaken
meer voorkwamen, omdat de ouders zich schaamden voor hun kinderen, die op onze school andere maatstaven des
levens geleerd hadden. Algemeen is het getuigenis, dat onhandelbare kinderen door het Chr. onderwijs zich onder
tucht leeren schikken”. Van Andel a. GK Delft, 31/1/1940, AGKD 13, Stukken betr. de heidenen en mohammeda-
nen, 1940-1952.
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Vrijdag 8 November zou de opening van het nieuwe gebouw feestelijk gevierd worden. ’s Morgens
vroeg vertrokken we uit Solo, Poendoehsari ligt 55 à 60 kilometer van de stad, en de weg is niet
overal mooi. We waren met ons vieren: mijn man336) en dochter337), Juffrouw Bronkhorst en ik. De
tocht ging naar het Zuiden door Wonogiri naar Woerjantoro, daarna nog een kleine 20 kilometer naar
het Westen tot voorbij Manjaran. Op dien tocht kan men wel zien, dat er geen welvarende bevolking
woont. Autobussen rijden daar niet, men loopt daar nog. – – –
De school ligt iets hooger dan de weg, een steenen pad begrensd door witgekalkte kalistenen leidt
naar boven. Vlak onder het dak van de school is het bovengedeelte van de bamboe omwanding
vervangen door een traliewerk van bamboe, dit dient voor licht en lucht, daar de school geen ramen
heeft. Wel een breede deur.Naast de school staat het huis van een eenigszins welgestelden desabewo-
ner, den Christen, die een deel van zijn erf voor de school tegen geringe vergoeding afstond.
Toen we de school binnenkwamen was ze al geheel gevuld. In een hoek zaten de 80 leerlingen op
matjes op den grond, zoo dicht mogelijk ineengeschoven. In het midden lange tafels met bloemen,
langs het plafond en de muren sierkoorden en guirlandes van vlaggetjes, hier zeer geliefd als
versiering. ’t Zag er alles echt kleurig en feestelijk uit. Veel desabewoners waren aanwezig: ouders
van schoolkinderen en Christenen uit den omtrek, ook vrij veel vrouwen. Verder de desa-autoriteiten,
en ook de assistent-wedono.
Zang van de kinderen en toespraken wisselden elkaar af. In de pauze was ook voor traktatie gezorgd.
Juffrouw Bronkhorst, die ook voor de radio bij de Christelijke uitzendingen zingt, zong enkele
Javaansche liederen.338) Toen ze begon was er algemeene vroolijkheid vooral onder de meisjes. Haar
klare heldere stem is ook wel een groot verschil met den Javaanschen zang, die rijk is aan neusklank-
en. Maar het was verder ademloos stil; na den eersten schrik van het zoo andere geluid vonden ze het
blijkbaar heel mooi. – – –
Eens per maand komen de schoolhoofden in de stad voor afrekening en uitbetaling, dan is er tegelijk
een Bijbelstudiekring onder leiding van Ds. Kuiper en dikwijls ook nog vergadering met mijn man
over schoolzaken. Ook het andere personeel komt eens per maand in de stad, voor Bijbelkringen met
Ds. Kuiper; het personeel uit het Klatensche gaat daarvoor naar Klaten.339) Het leven in de desa is
voor jonge menschen eentonig, de avonden zijn altijd lang, om 6 uur wordt het donker. Vereenigings-
leven kent de desa ook bijna niet. Men is er ook niet gewoon bij elkaar veel op bezoek te gaan. Door
het verstrekken van lectuur trachten we het gemis van de stad eenigszins te vergoeden. Het is voor
sommige jonge onderwijzers misschien even moeilijk om ver van eigen milieu in een vreemde desa
te werken als voor ons om naar Indië te gaan. – – – 

336 H.A. van Andel, zie Bijlage D.
337 Connie van Andel, zie Bijlage F.
338 Sinds eind 1934 had de Gereformeerde zending op de radiozender van het Mangkunagaranse rijk (Surakarta) elke

zondag de beschikking over een halfuur zendtijd. Die uitzendingen waren twee maal per maand in het Maleis,
eenmaal in het Javaans en eenmaal in het Nederlands. Ze waren in geheel Indië te ontvangen. Van Andel, “Aan
de leden van de Gereformeerde Kerken van Zuid-Holland ten Noorden”, 20/6/1936, AGKD 14, Stukken betr.
diverse onderwerpen, 1920-1937.

339 Kuiper, “Klaten”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 55-57. 
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Het theologisch onderwijs in Yogyakarta

26. J.H. Bavinck aan de deputaten der generale synode voor de zending, d.d. Yogyakarta, 3
januari 1936; AGZD 498.

– – –
Sinds het begin van dezen cursus hebben wij met de leerlingen van den Hollandschen en Javaanschen
cursus nu ook practische preeklessen. Dat zijn vaak nog heel moeilijke uren. De leerlingen moeten
eerst zelf een schets maken en die bij ons indienen, nadat die schets besproken is maken ze dan hun
preek. Die preeken hebben vaak natuurlijk nog vele tekortkomingen, de eene keer geven zij een te
weinig nauwkeurige schriftuitlegging, een andere maal is het element van de toepassing veel te veel
in het gedrang gekomen. Maar ook daarbij zien wij merkbaren vooruitgang, langzamerhand gaan ze
meer hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, en gewennen ze er zich aan niet anders dan alleen den
text te prediken. Doordat de leerlingen ook gelegenheid krijgen op elkaar critiek uit te oefenen,
scherpen ze zichzelf in het beoordeelen. Daar de Javaan van huis uit een groote mate van welspre-
kendheid pleegt te bezitten, is het gevaar bij hem altijd zeer groot dat hij heele reeksen van mooie,
groote woorden gebruikt, die voor het oor wel mooi zijn, maar die te weinig wezenlijke inhoud
hebben. Daartegen moeten wij dan telkens opnieuw waarschuwen, en gelukkig zien zij zelf het gevaar
ook duidelijk in.
In de vorige week hebben wij als Docenten van Djokja een conferentie gehad in Kalioerang, tezamen
met de Docenten van de andere Opleidingsscholen op Java, namelijk van Buitenzorg (de “Hoogere
Theologische School”)340), Malang341) en Oengaran342). Plannen tot zulk een conferentie waren er

340 De Hogere Theologische School (HThS) werd geopend op 9/8/1934 te Buitenzorg/Bogor. De eerste voorzitter van
het College van Curatoren (Curatorium) was dr H. Kraemer, zie Zendingsblad, jrg. 32, nr. 11 (nov. 1934) 203, 206;
deze HTS had de eerste vijf jaar maar twee docenten: dr Th. Müller-Krüger (geb. 1902; 1931 namens de Rheini-
sche Missions Gesellschaft werkzaam in N.-Sumatra; 1934-1960 docent HThS/Theol. Hogeschool te Jakarta) voor
de theologische vakken, en J.H. de Groot voor de niet-theologische vakken. In 1941 waren de docenten: dr A.J.
Rasker, rector vanaf 1939, J.H. de Groot en ds C.A. van Wijck-Jurriaanse; verder waren er zes tot acht buitengewo-
ne docenten voor de verschillende taalvakken en muziek. In 1936 verhuisde de school naar Salemba 10, Batavia,
en eind 1940 naar Pegangsaan-Oost 27, Batavia-C. Samenstelling van het Curatorium in 1934: de zendingsconsuls,
dr H. Kraemer, prof. mr J.M.J. Schepper, mr C.C. van Helsdingen, dr R. Tumbelaka, mr J.E. van Hoogstraten, Ed.
Müller. In 1940: prof. mr J.M.J. Schepper, mr S.C. Graaf van Randwijck, dr C.L. van Doorn, mr C.C. van
Helsdingen, ds K. Kostelijk. Het gebouw was eigendom van het Genootschap voor Hooger Theologisch Onderwijs
in N.I., met als bestuur mr S.C. Graaf van Randwijck, mr C.C. van Helsdingen en C.B. van Vooren. Zie Rasker,
“De Hoogere Theologische School te Batavia”.

341 Zie Inleiding, par. Theologisch onderwijs.
342 Dat was Sabda Moelja, de opleidingsschool voor inheemse voorgangers van de Salatiga-zending, die in 1929 te

Ungaran was gesticht. Er werden twee cursussen van ieder drie jaar gegeven, verder een kortere cursus voor
verplegers om hen voor te bereiden op geestelijke arbeid in de medische zending, en een conferentie voor leiders
van Sadrach-gemeenten. Na 1938 geraakte de school in de moeilijkheden, toen de leider, G. van der Veen,
repatrieerde en diens opvolger, de Duitser H. Raatschen, door oorlogsomstandigheden niet van verlof naar Java
kon terugkeren. Het Eeuwig Evangelie, jrg. 58, nr. 11-12 (herdenkingsnummer) (nov.-dec. 1949) 67. In 1958 werd
de school heropend. Docenten waren toen de predikanten Kyai S. Surjohatmodjo van Blora, R. Soetjipto (rector)
van Bojonegoro, S. Soesanto en een Amerikaanse zendeling te Kediri, Van der Linden a. GK Middelburg,
12/9/1958, AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958. Zie document 68 in Sumber-sumber
tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.
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reeds lang, maar tot nu toe was het altijd bij plannen gebleven. Nu echter is er dan ook uitvoering aan
gegeven. Over het algemeen had deze conferentie een prettig en harmonisch verloop. Den eersten
avond hebben alle vier scholen verteld over de vakken die er onderwezen werden en allerlei verdere
bijzonderheden. Daarna waren er drie onderwerpen die werden ingeleid.Ds. Pos vertelde van de
ontwikkelingen van het theologisch denken in Engelsch Indië.343) Dr. Schuurman344) van Malang
sprak over de mogelijkheden voor de theologische ontwikkeling op Java. Den laatsten morgen heeft
Dr. Müller van Buitenzorg ingeleid het onderwerp: de methode van theologisch onderwijs, zooals die
in deze landen aanbeveling verdient.
Het ligt in den aard der zaak dat men op zulk een korte vergadering (1½ dag) niet alle vragen in
breedte en diepte behandelen kan, maar wel kan men enkele lijnen uitstippelen die zich leenen voor
verdere overweging. Doordat de onderwerpen met elkander nauw samenhingen, bleef door de geheele
conferentie heen als het ware één punt in het middelpunt staan, namelijk de vraag: hoe kunnen wij

343 Alvorens zijn arbeid aan de Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta aan te vangen had Pos, tot wiens
onderwijstaak het hinduïsme en buddhisme behoorden, eind 1932-begin 1933 een studiereis gemaakt naar Ceylon
en Brits-Indië. In Brits-Indië werkten verschillende Angelsaksische zendingen, presbyteriaanse, congregationalisti-
sche, episkopaalse en methodistische. In Vellore (Tamil Nadu, Z.-India) bezocht hij de daar arbeidende Arcott-
Mission van de Amerikaanse Christian Reformed Church. Deze zending deed daar vooral medisch werk en had
een groot vrouwenziekenhuis en een medische school voor de opleiding van vrouwen in allerlei medische
beroepen. In Poona bezocht Pos de Servants of India Society, een groep van Engelse en Indische zendingsarbei-
ders, die werkten aan de “sociale en politieke verheffing van Indië in verzoeningsgezinden geest” aldus Pos. Zijn
poging om met Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi; 1869-1948) te spreken mislukte. Gandhi
verbleef op dat moment (nov. 1932) in een Britse gevangenis, waar hij juist een hongerstaking was begonnen, en
de autoriteiten gaven Pos geen toestemming hem te bezoeken. In jan. 1933 woonde Pos in Nagpur (deelstaat
Maharashtra) een conferentie bij van de Nationale Zendingsraad (National christian Council) van Brits-Indië, waar
hij kennis maakte met leidende figuren van de kerken en zendingen aldaar en met “– – – het verlangen naar nieuw
leven, de drang naar een nieuwe actie voor de prediking van het Evangelie, het gebed om een revival”. Zijn visie
op de islam werd tijdens deze reis belangrijk gewijzigd in positieve zin, vooral wegens zijn soberheid en
nederigheid en “diepe reverentie voor God” die uit de islamitische architectuur sprak; zijn afkeer van het hinduïsme
nam eveneens toe, omdat dat slechts uitblonk “in het scheppen van godenbeelden tot de meest huiveringwekkende
en godonteerende toe”. Maar naast deze “duistere plekken” getuigde het hinduïsme toch ook van grote rijkdom
en wijsheid, vooral in Lahore (thans N.O.-Pakistan), waar een der twee centra was van de Arya Samaj (Vergade-
ring der Oude Edelen), een invloedrijke hindu-hervormings- en vernieuwingsbeweging (opgericht in 1875; het
andere centrum was in Hardwar), en Benares (hedendaags Varanasi), de citadel en heiligste stad van het orthodoxe
hinduïsme (en een centrum van anti-Brits nationalisme) in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh, gelegen aan de
Ganges. Islam en hinduïsme zag Pos als “de rijke schatten van Gods algemeene openbaring”, doch “de grootheid
van Gods liefde in christus en de juichende vreugde en het overvloeiende leven dat uit die ervaring voortvloeit,
vond ik er niet”. Pos bezocht ook een dorpsschool van de zending in Moga bij Lahore, waar een zijns inziens
bijzondere, geheel op de praktijk van het dorpsleven gerichte onderwijsmethode gevolgd werd. De kinderen
leerden alles wat ze voor het dorpsleven nodig hadden door het zelf te doen. Voor Java beval hij die benadering
ook aan. Zie Pos a. GZD, 21/11/1932, 17/1/1933, beide stukken in AGZD 497.

344 B.M. Schuurman; 1889-1945; 1909-1919 studie theol. VU, Amsterdam; 13/7/1921 te Rotterdam afgevaardigd als
zendeling (NZG, Oegstgeest); 1922 zendeling-leraar (ressortszendeling) te Kediri; 1927-1942 docent aan de Balai
Wiyata; 1932 aangesloten bij de Oxford-groep; 1933 dr theol. Zürich, titel diss.: Mystik und Glaube im Zusammen-
hang mit der Mission auf Java. Den Haag, 1933; 1938 een half jaar op Bali; 1943-1945 geïntern.; 6/7/1945
overleden in een Japanse gevangenis in Malang. Auteur van een Javaanse christelijke geloofsleer, Pambijaké
Kekeraning Ngaurip. 1939; zie Over alle bergen. Geschriften van Dr B.M. Schuurman, (Den Haag, 1951), waarin,
behalve bijdragen van Kraemer, Drya Mestaka, C.W. Nortier en enkele anderen, een aantal geschriften en brieven
van Schuurman is bijeengebracht.
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de Christenen in deze landen ertoe opwekken niet alleen passief te verwerken wat wij ze voorhouden,
maar ook zelf, actief zich te bezinnen over de waarheid die ons in Gods Woord geopenbaard is. Zij
leven in zulke andere verhoudingen, zij hebben met zulke andere tegenstanders te doen, en zij hebben
ook een anderen aanleg dan wij. Al die feiten moeten als vanzelf leiden tot eigen, nieuwe bezinning.
Daarbij kunnen wij hun wel wegen wijzen en ook wel voorgaan, maar tenslotte zullen zij toch zelf
die taak moeten ter hand nemen. Dat was eigenlijk het kernpunt van deze conferentie. In allerlei
opzichten konden wij daarbij van elkander ook leeren. Zoo trof mij dat in Buitenzorg bijvoorbeeld
sterker dan wij plegen te doen, de werkmethode gevolgd wordt. De leerlingen krijgen onderwerpen
op, hun wordt gezegd waar zij in den Bijbel het materiaal kunnen vinden, en dan moeten zij zelf dat
materiaal bij elkaar zoeken en ordenen. Wij in Djokja doen dat ook wel, maar toch minder geregeld,
ook al omdat wij niet over zooveel tijd kunnen beschikken. Een leergang in Buitenzorg duurt
namelijk zes jaar, terwijl onze Javaansche cursussen slechts twee jaar en de Hollandsche drie jaar
duren. Toch hebben wij besloten nog eens te overwegen of wij misschien ook nog meer dan tot nu
toe het geval was, de leerlingen tot eigen studie kunnen opwekken. Wanneer er geen belemmeringen
zich voordoen, hopen wij dergelijke conferenties van Docenten nu verder geregeld, bijvoorbeeld één
keer per jaar te houden. Op de volgende conferentie kunnen wij dan bijvoorbeeld enkele vakken van
onderwijs, zooals Kerkgeschiedenis, Exegese, eens afzonderlijk bezien en van elkaar hooren welke
wegen daarbij bewandeld worden, welke reacties wij krijgen van de leerlingen, welke punten hun
bijzondere interesse hadden, op welke moeilijkheden wij stuitten, enzovoort. Het komt mij voor dat
een dergelijke bespreking van groot nut kan wezen. – – –

Werkverslag van Merkelijn over Magelang

27. A. Merkelijn, “Werkverslag ressort Magelang over 1935”, d.d. Magelang, 10 maart 1936;
AGKM 4, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1935-1936.

– – –
Van den arbeid zijn vele goede dingen te vertellen. Het was een goed jaar, het jaar 1935. Er werden
groot en klein 220 personen gedoopt. Het is nog nooit gebeurd, dat er op Uw terrein in één jaar zoo’n
groote aanwas van de gemeenten gemeld kon worden; er was sterke groei en de hieronder volgende
mededeelingen zullen U doen zien, dat die groei niet slechts bestond in toename van leden, maar de
broeders en zusters al meer in de goede belijdenis bevestigd worden. Er is al meer geloofsleven
zichtbaar en drang om medearbeider te zijn, er wordt door de Christen-Javanen al meer gestreefd om
niet alleen bijdragen te geven in geld, maar ook in arbeid. En vooral dit laatste is hoopvol. Een
bijdrage te geven in geld is alleen moeilijk voor hen, die bepaald gierig zijn, ook al zou er weinig
liefde zijn tot het Koninkrijk Gods, dan is het geven van een bijdrage al spoedig mogelijk. Mijns
inziens is het geven nog maar een heel zwakke maatstaf om de liefde tot Gods Koninkrijk te meten,
omdat voor o zoovelen een bijdrage geen zelfverloochening vraagt. Met bijdragen in arbeid is het
meestal anders gesteld, wanneer die arbeid bedoelt het Evangelie te brengen! Dat brengt moeite, spot,
verguizing aan onze Christen-Javanen, dat vraagt veel inspanning en zelfverloochening.
Laat ik beginnen met de mededeeling, dat er 4 gemeenten zijn, die begeeren dat de ambten zullen
worden ingesteld. Namelijk de gemeenten te Tempel, te Blondo, te Temanggoeng en te Parakan. Ik
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las ergens, dat de broeders in de meening verkeeren, dat Blondo reeds geïnstitueerd is, maar dat is
een misverstand. Misschien berust dit misverstand op de een of andere mededeeling, waaruit afgeleid
werd, dat de institueering reeds een feit is, maar in werkelijkheid is er slechts een comité van oudsten,
zooals in elke gemeente die nog niet geïnstitueerd is maar toch al te groot is om door den Goeroe-
Indjil alleen te worden verzorgd. Zoodra een gemeente een aantal leden gaat tellen worden er een paar
uitgezocht door den goeroe-Indjil in overleg met de gemeente, met wie de goeroe-Indjil geregeld
samenspreekt en die hij raadpleegt in alle mogelijke gevallen. Op die manier worden er enkele
broeders opgeleid in de beginselen van Gods Woord, voor het kerkelijk leven en voor heel het leven
en tevens voorbereid voor het ambt. Deze vier gemeenten zijn nu reeds bezocht door een paar
broeders, die door de Classis Poerworedjo zijn aangewezen en het rapport van hun bevindingen is op
de Classisvergadering, die 12 Februari in Poerworedjo gehouden werd, uitgebracht. Het besluit luidt
aldus:

“De Classis Poerworedjo, gehouden 12 Februari 1936, gehoord de rapporten enz.
kan zich met den inhoud daarvan vereenigen en keurt het goed, dat in Parakan, Temanggoeng,
Blondo en Tempel de ambten worden ingesteld.” Ik verzoek U kennis te nemen van bijgaande
rapporten en te melden of U het kunt goedkeuren, om tot instelling der ambten op deze plaatsen
over te gaan.345)

Wanneer deze institueering een feit zal zijn geworden, zullen er op Uw terrein 8 geïnstitueerde kerken
zijn: Tempel (met Djamblangan), Blondo, Magelang (Javaansche, Chineesche en Europeesche
gemeente), Temanggoeng, Parakan en Djoema. Van deze 8 gemeenten is de Hollandsche in het
verband van het Europeesch Kerkelijk leven opgenomen (Classis Batavia), de Chineesche in het
verband met het Chineesche Kerkelijk leven (Classis van de Chineesche Kerken te Djokja, Solo en
Magelang) en de overige der Javaansche Kerken zullen dan met z’n zessen vormen de Classis
Magelang. Tot hiertoe waren de Kerken van Magelang en Djoema ondergebracht in de Classis
Poerworedjo, omdat onze Javaansche Kerkorde tot eisch stelt, dat er drie Kerken moeten zijn om een
Classis te vormen. Na de institueering van de genoemde Kerken zal er dus aan het inwonen in de
Classis Poerworedjo een einde zijn gemaakt. Het aantal pandita’s is nog slechts één346): ook dit getal
is voor vermeerdering vatbaar en het zal spoedig een punt van overweging uitmaken of niet enkele
van genoemde gemeenten in samenwerking met elkaar kunnen overgaan tot de beroeping van een
eigen predikant. Dan worden de gemeenten beter verzorgd, dan behoeft de Zendeling niet telkens
daarheen om de Sacramenten te bedienen, wat veel tijd vraagt, terwijl bovendien in dezen tijd met
zijn sterke nationale stroomingen zoo spoedig mogelijk de Javaansche gemeenten geheel zelfstandig
gemaakt moeten worden. – – –
Een gemeente waarover ik U breedvoeriger wil inlichten, is Bânâ bij Pakis. – – – Zooals de Statistiek
aangeeft werden daar in 1935 43 volwassenen en kinderen gedoopt;347) de groei was snel en naar het
zich laat aanzien zullen er weldra weer velen zijn, die den Heiligen Doop begeeren. De tegenstand

345 De gevraagde toestemming werd gegeven. Deze instituering op het Middelburgse zendingsveld was de laatste
waarvoor de GK van Middelburg om toestemming werd gevraagd. Voortaan werd de beslissing hierover aan de
betrokken zendingsarbeiders en de missionaire vergadering in M.-Java gelaten. Deze wijziging in de procedure
geschiedde op voorstel van Middelburg zelf.

346 Voor de vereisten om tot de vorming van een classis te kunnen overgaan, zie Art. 14b van de Javaanse kerkenorde-
ning, document 7. Die ene predikant was Idris Naham Siswawasana, bevestigd te Magelang in 1928.

347 Voor een statistiek van het gehele zendingsveld Magelang, zie Zendingsblad, jrg. 34, nr. 6 (1936) 120-121.
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is naar rato; de loerah van Bânâ werkt tegen, wanneer het aan hem lag, kwam er geen enkele Christen
meer bij. Hij is een trouwe handlanger van den Regent, die in alle dorpen van zijn bewind heeft laten
meedeelen, dat die Christenen niet begraven mogen worden in de dorpsbegraafplaatsen en zelf maar
voor eigen begraafplaatsen moeten zorgen. Ook gebeurde het reeds, dat van een diefstal, die door een
desabewoner was gepleegd, een Christen werd aangeklaagd en daarbij duidelijk de opzet was om de
Christenen te bekladden. Op allerlei wijze worden zij geplaagd. Maar gelukkig ontvangen deze
broeders de kracht om staande te blijven en de plagerijen goedsmoeds te dragen. – – –
Een tweede gemeente, waar ik wat over wil vertellen, is de gemeente van Parakan. Daar werden de
eerstelingen uit de Sadrach-gemeente van Adi-Goenoeng in de gemeente opgenomen. In die Sadrach-
gemeente van Adi-Goenoeng is reeds een paar jaar gewerkt. Sedert verschillende Sadrach-gemeenten
op Java aansluiting zochten bij de Gereformeerde Zending, heb ik geregeld een goeroe gezonden naar
die desa, maar bij nader onderzoek bleek wel, dat het met de kennis der meesten droevig gesteld was.
Er waren er nog al, die bij het nader onderwijs dat ze ontvingen, moesten erkennen, dat ze nog nooit
Christen geweest waren en nu ze het nader leerden kennen, ook niet wenschten te zijn. De samenkom-
sten aldaar slonken; maar na die crisis bleven er toch een aantal over, die in de gemeente wenschten
opgenomen te worden. Deze opname had onlangs plaats, toen ik in Parakan was, om de Sacramenten
te bedienen. Ze hadden voldoende onderwijs genoten en deze toelating tot de gemeente kon zonder
bezwaar plaats hebben. Aardig was, wat er na afloop van deze bijeenkomst plaats greep. De goeroe-
Indjil noodigde de heele gemeente uit mee naar zijn huis, waar aan al de leden een rijsttafel aangebo-
den werd. Vooraf vertelde de goeroe wat dit beteekende. Hij had namelijk de gelofte gedaan, dat hij,
als God deze Sadrachianen deed overkomen tot de gemeente, Gods werk feestelijk zou herdenken;
daarom had hij behoefte de gemeente feestelijk te onthalen en van Gods daden te spreken. Na hem
sprak de mantriverpleger, het hoofd van het hulphospitaal, die een verhaal deed over de gang van het
werk in Parakan. Hij was daar zeer dankbaar voor en blij, dat God hen deze goeroe geschonken had,
die met zooveel ijver werkte en zooveel vrucht op zijn arbeid zag. – – –

Het zendingswerk in Yogyakarta

28. G.J. van Reenen, “Jaarverslag 1935 Djokja”, d.d. Yogyakarta, 16 maart 1936; AGKAmst. 7,
Stukken betreffende ds G.J. van Reenen, 1931-1939.

– – –
Vergeleken bij het jaar 1934 is 1935 een jaar geweest dat ontegenzeggelijk meer moeite en tegensla-
gen gebracht heeft, vooral wat betreft onze helpers waarvan sommigen ons door de dood ontvielen,
waarvan anderen door langdurige ziekte verhinderd waren hun werk te doen, terwijl we ook enkele
malen genoodzaakt waren een helper uit zijn werk te ontslaan. Vooral dit laatste is soms van groote
remmende invloed op het werk ter plaatse van den betrokkene, en wel heel sterk worden we door
dergelijke dingen herinnerd aan de groote verantwoordelijkheid die wij allen als dienstknechten van
God in dit zoo groote en moeilijke werk dragen. Maar tegenover deze schaduwen mogen we ook
spreken van groote zegeningen die God de Heere ons in het voorbije jaar geschonken heeft. Niet
alleen kon het werk ongehinderd voortgaan. Dit op zichzelf is in deze tijd al iets waarover we ons
dankbaar verwonderen moeten. En we willen die dank ook uitspreken ten opzichte van de Kerken in
Holland, die zich met onverdeelde toewijding aan hun zendingstaak blijven geven, ook al begint het
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in stand houden van een werk als dit steeds meer inspanning en offers te vragen. Maar ook wat betreft
de ontwikkeling van het werk hier zijn er vele dingen die ons spreken van groei en nieuwe belangstel-
ling, en ons met blijde hoop de toekomst doen tegengaan. Zoo gezien is 1935 een jaar van rijke zegen
geweest, ook al is die zegen nog niet aanstonds in getallen weer te geven. Bij de besprekingen van
de afzonderlijke diensten hoop ik hierop nader te kunnen ingaan.
Wat de bezetting van het terrein betreft, gedurende het verslagjaar liep het aantal goeroe-indjil terug
van 26 tot 24. Twee goeroe’s moesten worden ontslagen, één wegens ergerlijke levenswandel, de
ander wegens gebleken ongeschiktheid. Het aantal colporteurs daalde van 17 tot 15. Een der oudste
colporteurs werd na korte ongesteldheid van ons weggenomen, een ander moest ontslagen worden.
Het aantal onderwijzers toont eenige stijging, doordat aan de zendingsscholen 6 abituriënten der
Keucheniusschool geplaatst konden worden. Van de in dienst zijnde onderwijzers moesten er 2
ontslagen worden; een onderwijzer ontviel ons door den dood, terwijl 2 anderen door langdurige en
ernstige ziekte de laatste maanden verhinderd waren hun werk te doen. 
Volge thans een overzicht van het werk zooals dat in de verschillende takken van dienst verricht
wordt in samenwerking met bovengenoemde helpers.

I. Hoofddienst.
In alle bestaande gemeenten en groepen kon geregeld de bediening der Sacramenten plaatsvinden,
terwijl bovendien er af en toe gelegenheid bestond tot het leiden van een gewone dienst, soms
gecombineerd met de bevestiging van ambtsdragers. Van tijd tot tijd bezoeken Uw predikanten ook
de verschillende posten, om de helpers in hun gemeenten te hooren preeken en een indruk te krijgen
van hun werk en toewijding, maar ook van de dagelijksche moeilijkheden waarmede zij te kampen
hebben. In dit verband wordt hoe langer hoe sterker gevoeld de behoefte aan vermeerdering van het
aantal Javaansche predikanten; dit zou ten gevolge hebben dat uw predikanten voor een deel ontheven
werden van de bediening der Sacramenten. Tot nog toe moet door hen iedere Zondag het Avondmaal
worden bediend, en hoewel de toestand op dit punt al heel wat beter is dan vroeger, toen de missionai-
re predikant vrijwel iedere Zondag tweemaal het Avondmaal bediende, toch is het duidelijk dat deze
toestand niet ideaal is. Bovendien zou, bij verlichting hierin, meer tijd vrij komen voor contact met
verschillende jonge groepen, die wel plaatselijk hun eigen bijeenkomsten hebben, maar tot nu toe het
avondmaal meevieren in de gemeente waaronder zij ressorteeren. Het aantal plaatsen waar geregeld
de Sacramenten worden bediend, bleef gelijk. Het aantal gedoopten in 1935 bedraagt, de gemeente
van Djokja inbegrepen, 233. Het totaal aantal Christenen steeg daardoor tot 2.785. Van de 233
gedoopten waren 92 volwassenen, en 141 kinderen. Belijdenis des geloofs werd afgelegd door 25.
Het aantal ongedoopten dat catechetisch onderwijs ontvangt bedraagt 621, waarbij echter inbegrepen
zijn een aantal leerlingen der scholen voor Westersch onderwijs die godsdienstonderwijs ontvangen
zonder dat dit een rechtstreeksche voorbereiding is voor de doop. Hun aantal zal ongeveer 200
bedragen. Gelijk uit de U gezonden statistiek blijkt, is er in de opbrengst der collecten en vaste
bijdragen zelfs nog een geringe stijging waar te nemen, wat gezien de tijdsomstandigheden wel iets
zeer verblijdends is.
Tot zoover de algemeene gegevens waarbij valt op te merken dat het aantal volwassenen dat de doop
ontving naar verhouding tamelijk laag is, waar tegenover echter staat een vrij groot getal van degenen
die in dooponderricht zijn. 
Van de ontwikkeling der gemeenten afzonderlijk valt het volgende mee te deelen:
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Djepitoe:
Deze gemeente, de meest afgelegen post diep in het Zuidergebergte, heeft een jaar van veel moeite
en tegenslag achter de rug. Zwaar werden hier gevoeld de gevolgen van het optreden van de goeroe
die in de loop van het jaar moest ontslagen worden. Hij werd vervangen door een jonge goeroe die
in Kebonagoeng had gewerkt tot groote tevredenheid. Leek het aanvankelijk dat deze taak voor hem
te zwaar zou zijn, nu, na verloop van eenige tijd wijst alles er op dat het hier weer gaat opleven. Met
de volksschool hier gaat het na een periode van inzinking weer heel duidelijk de goede kant uit. In
de loop van het jaar werd te Balong, dicht bij Djepitoe, een mooie evangelisatiebijeenkomst gehou-
den, waar behalve door Ds. Allaart en de goeroe van Djepitoe ook gesproken werd door Ds. Sopater
van Djokja.348) Dit is een van de nieuwe contactpunten zooals we er in de loop van het jaar meerdere
mochten ontvangen.Tjandie:
In deze zich rustig ontwikkelende gemeente zijn vele dingen die tot blijdschap stemmen. Zoo werd
door de Christenen grond aangekocht om gemeenschappelijk te bearbeiden. Een soort werkverschaf-
fing dus voor hen die in deze tijd geen bron van inkomsten hebben. In de loop van het jaar verscheen
hier ook de missie, maar het werk wordt met kracht voortgezet, waarbij van belang is dat de school
te Tambran, in 1934 geopend, levensvatbaarheid gaat toonen, wat op den duur van betekenis kan
worden voor heel de actie hier.

Soesoekan:
Deze jonge gemeente ondervindt de gewone beginmoeilijkheden, maar ondertusschen gaat het werk
niet ongezegend door. Een steunpunt voor de actie hier is ook weer de Zendingsschool te Wirik, waar
de onderwijzer met veel geloof en blijmoedigheid zijn moeilijke taak verricht.

Poegeran:
Kenmerkt zich door een gestadige, tot blijdschap stemmende ontwikkeling. Geen groote moeilijkhe-
den in het gemeentelijk leven, en weinig tegenstand van buiten. Dicht bij Poegeran is de nieuwe
kliniek van het Petronella Hospitaal gevestigd, namelijk te Semin.

Wonosari:
De hoofdplaats in het Zuidergebergte, ondervindt een tamelijk sterke tegenstand, die echter ten
opzichte van de gemeente zonder resultaat bleef; de gang van het Evangelie kon er niet door worden
belemmerd. Verblijdend was hier dat een Christen, die sinds 12 jaar afvallig was, tot de gemeenschap
der kerk terugkeerde. Hier werd een nieuwe mogelijkheid voor de Evangelieverkondiging gevonden
in Tjari, dicht bij Wonosari.

348 Ponidi Sopater (Kartosoehardjo); geboren omstr. 1890 in een armenhuis te Tungkak; 1904-1910 studie Keucheni-
usschool te Yogyakarta; 1910 gedoopt en geplaatst als onderwijzer te Tungkak bij onderwijzer/helper Kalam; 1916
examen Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta; als guru injil geplaatst te Gondokusuman (Yogyakarta)
en andere plaatsen; 29/4/1926 bevestigd als predikant te Gondokusuman, de eerste Javaanse predikant in M.-Java;
1937-1938 wegens ziekte voor herstel te Pakem en Wonosobo; 1/7/1940 wegens slechte gezondheid met pensioen;
1944 overleden. Kalam; 1903 aspirant-helper/onderwijzer Javaanse volksschool te Yogyakarta; 1905 onderwijzer
Javaanse school te Penten; 1907 onderwijzer op de Javaanse school te Tungkak; 1922: guru injil te Wates; 1925
gepension.
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Kalongan:
Geleidelijke groei der gemeente. Een Christen die afvallig was geworden keerde terug en trekt nu
anderen aan tot het Christendom.

Ngembes:
De toestand van deze gemeente is goed. In de loop van het jaar werd een nieuw kerkje in gebruik
genomen, dat door de gemeente uit eigen middelen is gebouwd.

Alle hierboven genoemde gemeenten liggen in het Zuidergebergte, en behooren tot het terrein dat
door Ds. Allaart wordt verzorgd. Hiertoe behooren verder drie gemeenten gelegen ten oosten van de
stad in de richting Solo, en drie gemeenten ten Noorden van de stad gelegen. Ten oosten van de stad
liggen:

Tandjong-Tirta:
Hier is geen groote uitbreiding waar te nemen, maar de gang van zaken in de gemeente is niet
onbevredigend. Rome tracht ook hier invloed te krijgen door kinderen te trekken naar de Roomsche
school.

Tjandi-Sèwoe:
Deze geïnstitueerde gemeente kan actief genoemd worden, zoowel in de verzorging der eigen
belangen alsook in de prediking aan niet-Christenen. In het afgeloopen jaar werd hier een weduwen-
huis geopend. Voorts overweegt men de aanstelling van een colporteur in dienst van de gemeente om
in samenwerking met de Kerkeraad krachtig de evangelieprediking ter hand te kunnen nemen.

Sorogedoeg:
Ook hier verblijdende activiteit, ondanks of misschien mede dank zij de felle tegenstand van
Moehammadijah, die hier een school heeft geopend. 

De gemeenten ten Noorden van de stad gelegen zijn:

Tjebogan:
Hier is een mooie opleving te constateeren sinds de gemeente in 1934 een eigen goeroe ontving. Zoo
bracht deze kleine groep in 1935 aan bijdragen en collecten ƒ 50,- bijeen, de Avondmaalscollecte
voor de Zending niet meegerekend. Te Nganti, dicht bij Tjebogan is belangstelling voor het Evang-
elie. Wekelijks wordt catechisatie gegeven.

Medari:
Van de ontwikkeling dezer gemeente spreekt haar institueering die op 6 October 1935 plaatsvond.
Ook hier een geregelde groei en groeiende belangstelling getuige de vele catechisaties die hier
gegeven worden. In het ressort van de hier werkende goeroe ontstond eveneens in de loop van het jaar
een nieuw punt voor de verkondiging van het Evangelie.
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Pakem:
Gelegen op de helling van de Merapi, in de richting van Kalioerang. De leden dezer gemeente wonen
zeer verstrooid in de bergen, waardoor de meeste catechisaties bij de menschen aan huis moeten
gegeven worden. Voor de toekomst wordt gehoopt op intensiveering van het werk hier, in verband
met het feit dat in dit gebied het Sanatorium voor t.b.c. patiënten wordt gebouwd. Bovendien is hier
de laatste tijd een colporteur werkzaam, die voor zijn gezondheid naar de bergen moest, en die hier
ijverig contact zoekt met niet-Christenen.

Van de gemeenten die tot mijn terrein behooren, is het volgende mede te deelen:Toengkak:
Dichtbij de stad gelegen, een geïnstitueerde gemeente, waar een geleidelijke ontwikkeling in het
gemeentelijk leven valt waar te nemen. De hier werkende goeroe geeft zich met veel toewijding aan
de Evangelieverkondiging, daarin bijgestaan door de Onderwijzer en een daar wonende leerling van
de Hollandsche cursus der Opleidingsschool. De in 1934 hier geopende school heeft een stijgend
aantal leerlingen. Aan dit onderwijs sluit zich het jeugdwerk aan dat onder leiding van den goeroe
door eenige jonge menschen uit de gemeente wordt behartigd. Ook hier zijn plannen voor de
inrichting van een weduwenhuis.

Patalan:
Gelegen in het Bantoolsche; een geïnstitueerde gemeente, die op het oogenblik een periode van
geringe vooruitgang doormaakt. Wat het gemeenteleven betreft, hierin is wel verdieping merkbaar,
wat dikwijls uitkomt in de wijze waarop gereageerd wordt op verschillende voorkomende zonden.
Overigens is het kenmerkend voor deze streek dat wat bestaat, wel getrouw blijft en uitgroeit, maar
dat het uiterst moeilijk is om nieuwe contactpunten te verkrijgen.

Goentoergeni-Sandèn:
Eveneens in het Bantoolsche gelegen en hetzelfde kenmerk vertoonend. Er wordt met veel ijver
gewerkt, maar talrijke overgangen tot het Christendom komen niet voor. Tot groote blijdschap stemt
de activiteit van deze nog kleine gemeente. Bouwde zij in 1934 uit eigen middelen een nieuw kerkje,
in 1935 kwam het plan op om zelf een volksschooltje op te richten. Met de uitvoering van dit plan
is bereids een aanvang gemaakt. Het mooie bedrag aan bijdragen en collecten bleef ondanks het
groote aantal vertrokkenen bijna gelijk.

Dowangan:
Een kleine groep die geconcentreerd is rondom een hulphospitaal. Hier is wel belangstelling, maar
zelden komt het tot overgang tot het Christendom. Sterk wordt hier de behoefte gevoeld aan een eigen
goeroe die al zijn tijd aan het werk hier kan geven. Tot nu toe wordt Dowangan verzorgd door een
in de stad werkende goeroe.

Rewoeloe:
Een indertijd zeer snel groeiende gemeente, waar sindsdien een inzinking kwam, daar een betrekke-
lijk groot aantal leden afvallig werden. Thans is er weer eenig nieuw leven te bespeuren. Een
afvallige keerde terug, terwijl een paar anderen weer geregeld de bijeenkomsten der gemeente
meemaken.
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Dichtbij Rewoeloe ligt een dessa, Soember, waar behalve een oude Sadrach-gemeente, die nog niet
bij de Zending zich heeft aangesloten, ook bestaat een groep Christenen behoorende tot de Pasamoean
Kristen Djawi Neutraal. Dit is een groep die zich indertijd van de Sadrach-gemeenten heeft afgeschei-
den. In 1935 heeft de leider van deze richting, Widjojosastra uit Kranon (Poerworedjo), zich
aangemeld bij de Zending. Onderscheidene gemeenten, tot zijn groep behoorend, zijn toen gevolgd,
waaronder ook Soember, dat nu voorloopig door een onzer goeroe’s wordt verzorgd. Al staan deze
menschen nog zeer ver af van een schriftuurlijk Christendom, toch is het verblijdend dat ze om
onderricht vragen. We hopen dat onder Gods zegen deze groep zich tot een levende gemeente
ontwikkelen zal.

Ngènta-ènta:
Een mooie gemeente die zich kenmerkt door een opgewekt geestelijk leven en rustige activiteit naar
buiten.

Kebonagoeng:
De goeroe die hier werkte, werd in Juli overgeplaatst naar Djepitoe. Zijn plaats kon nog niet weer
bezet worden, maar het werk gaat door onder leiding van de twee daar wonende onderwijzers en een
gepensioneerd mantriverpleger.

Wates:
De hoofdplaats van Koelon-Progo, tegelijk ook de grootste gemeente in dit gebied. Hier is na een
periode van stilstand, een verblijdende toename te vermelden. De groep Pandjatan, die van hieruit
wordt verzorgd, is zoodanig toegenomen dat ze indien mogelijk een eigen goeroe zal moeten hebben.
Voorts zijn er rondom Wates onderscheidene plaatsen waar vraag is naar het Evangelie en waar
geregeld catechisatie wordt gegeven, onder andere te Toerip, Prapatan Agoeng, Gotakan, Gentan,
Dépok en Boetoeh. In dit gebied is een krachtige Roomsche actie, maar verblijdend is de activiteit
van sommige vooraanstaande leden der gemeente, die in opdracht van de Kerkeraad medewerken in
het geven van catechisatie en het leiden der bijeenkomsten op de verschillende plaatsen. Ook de hier
gevestigde Indisch arts, Dr. Soenoesmo, geeft zich voorzoover zijn tijd dit toelaat, van harte aan dit
werk.349)

Kalipenten:
De oudste gemeente in Koelon-Progo, wordt langzamerhand rijp voor institueering. In December
werd een nieuwe kerk in gebruik genomen, gebouwd uit eigen middelen. Velen in dooponderricht.

349 In het gewest Yogyakarta werkten voor de oorlog enkele Javaanse en Chinese zendingsartsen, zoals de reeds
genoemde Lie Hing Dhiam (1933-1942), zie document 20; verder J.O. Picauly, die in 1941 te Wonosari (Gunung
Kidul, Zuidergebergte) geplaatst werd; L.G.J. Samallo in het Petronella-Hospitaal (vanaf 1941); Soenoesmo
Prawirohoesodo in Wates (hier genoemd); Wardojo (Wardoyo, Wardaja). In Surakarta werkten onder meer de
artsen Lie Sing Kiem (zie document 20); Poedjo Darmohoesodo (1936-1937, een zoon van R. Soedikoen
Darmohoesodo, een vroegere verpleger en wasbaas in het Petronella-Hospitaal); Kaidin (1936 tijdelijk); Soehardo
Kertohoesodo (vanaf 1/5/1934); W. Tumbelaka (vanaf 1955); Wardojo (1955-1965 geneesh.-dir., tevens in
Parakan). In Wonosobo stond de Indisch arts Mangoenkoesoema (1929-1930) en na hem Yo Bwan Hie (nadien
in Kebumen) en Soekadis.
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Van hieruit wordt ook gewerkt in Sentolo, waar de mantriverpleger vooral contact zoekt met de
jeugd.
Ngoelakan:
De goeroe die hier werkte moest wegens ongeschiktheid ontslagen worden. Zijn opvolger heeft een
niet gemakkelijke taak, waaraan hij zich met ijver geeft. Voorloopig zal veel van zijn tijd gevraagd
worden voor de verzorging van het reeds bestaande. De onderwijzers hier trachten op verschillende
wijzen contact te houden met de talrijke oudleerlingen van de school hier.

Wonogiri:
In deze vroegere Sadrach-gemeente, die nu verzorgd wordt door haar vroegere leider, die de eenjarige
cursus te Djokja heeft gevolgd, is een verblijdende geestelijke groei waar te nemen, die gepaard gaat
met de drang om ook voor anderen tot een zegen te mogen zijn.

Sèwoegaloer:
De ontwikkeling van deze groep gaat beter sinds hier een goeroe werd geplaatst. Er is een krachtige
actie van Mohammedijah, waar tegenover het eigen gemeentelijk leven nog te weinig bewust is. De
goeroe hier verzorgt ook de groep Kristen Djawi Neutraal te Siliran. Van deze groep kan hetzelfde
gezegd worden als van die te Soember. Er is nog weinig verandering te bespeuren, ook al is men
bereid het onderwijs van de goeroe aan te hooren. 

Hiermede zijn we gekomen aan het eind van onze rondgang door de verschillende gemeenten waar
geregeld Woord en Sacramenten worden bediend. Ik moet hieraan echter nog toevoegen een
mededeeling aangaande een ontstaande groep los van eenige andere gemeente, namelijk te Soendi,
ongeveer halverwege Wates. Hier heeft zich in 1935 een lid der gemeente van Djokja gevestigd, met
het doel contact te zoeken met niet-Christenen. Als gevolg daarvan heeft zich hier in korten tijd een
vrij groote groep van belangstellenden gevormd, die trouw des Zondags bijeenkomen in een
gebouwtje door deze broeder met een kleine hulp van de Zending, hiervoor gebouwd. Aanvankelijk
was hier ook een groote groep kinderen, die eens per week samenkwam om te luisteren naar de
bijbelsche geschiedenis, die verteld werd door een leerling der opleidingsschool. Maar dit groepje
is geslonken dank zij de bekende actie van de missie overal waar de Zending voorbereidend werk
heeft gedaan. Evenwel, de volwassenen blijven komen, en wanneer de Heere het werk blijft zegenen,
zal hier misschien spoedig een gemeente ontstaan op een terrein waar tevoren nog nimmer was
gearbeid. Bijzonder verheugend is een verschijnsel als dit, vooral ook als uiting van de drang der
Javaansche broeders, om actief mee te werken aan de prediking van het Evangelie.
Het bovenstaande overzicht moge U meteen een indruk geven van de taak van onze goeroe’s indjil,
die zeker niet gemakkelijk is. En met dankbaarheid wil ik dan ook melding maken van het mooie
werk dat door velen van hen wordt verricht, en van de goede invloed die er ook van hun gezinsleven
uitgaat op de omgeving. Van onze jongere goeroe’s waarvan er vier ongehuwd waren, traden verleden
jaar drie in het huwelijk.De geheel zelfstandige gemeente van Djokja heeft een jaar van vrij sterke
toename gehad. Haar zielenaantal is de duizend gepasseerd. Ook hier is een groeiende activiteit waar
te nemen. Van groote beteekenis is ook het werk van haar predikant, ds. Sopater, die zijn steeds
groeiende taak met veel wijsheid en liefde vervult.
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II. Schooldienst
De bestaande scholen konden alle gehandhaafd blijven. De vroegere leerschool der Keucheniusschool
kwam in beheer bij de Zending van Amsterdam. Het aantal leerlingen, met inbegrip van de scholen
uitgaande van de Javaansche Schoolvereeniging Sedya Moelja, bedraagt ongeveer 2.400. Over de
mutaties in de bezetting der scholen schreef ik boven reeds. Het stemt tot dankbaarheid dat in deze
tijd van terugloopende subsidies onze schooldienst rustig kan blijven voortwerken. Dit te meer waar
onder onze onderwijzers er velen zijn, die hun zendingstaak al duidelijker gaan zien, en op verschil-
lende manieren de zoo waardevolle contacten trachten te bestendigen. In dit verband willen we dan
ook onze hartelijke dank brengen aan de scholen in Holland, voor wat zij doen ten behoeve van ons
zendingsonderwijs; dank aan allen die dat werk organiseeren, maar ook aan de kinderen die met hun
gaven helpen in stand houden een werk dat anders zeker zou moeten worden ingekrompen.
Als altijd was een van de hoogtepunten in het schoolleven het Kerstfeest, waarbij meestal ook veel
ouders en gasten aanwezig zijn. Gretig is van deze mooie gelegenheid tot verspreiding van lectuur
gebruik gemaakt.

III. Colportage:
Hoewel het aantal onzer Colporteurs terugliep tot vijftien bleef het aantal verkochte boeken vrijwel
gelijk. Ter illustratie noem ik een paar cijfers, om U de groote beteekenis van dit werk nog eens te
laten zien. In 1935 werden verkocht 23.220 boeken. Maandelijks werden 8.000 exemplaren van het
Evangelisatieblad Mardi Rahardjo verspreid. Verder nog verschillende vlugschriften en tractaten,
tezamen tot een getal van circa 35.000.
Over het algemeen bestaat er een goede samenwerking tusschen goeroe-indjil en colporteur; voorts
trachten we op de maandelijksche vergadering met de colporteurs door het bespreken van verschillen-
de onderwerpen in verband met hun werk, soms ook door het bespreken van een boek dat ze ten
verkoop aanbieden, hun eenige leiding te geven waardoor hun werk ook meer direct het karakter van
evangelisatiewerk gaat dragen. Met dankbaarheid mogen we ook nu weer vermelden de prachtige
bijdrage die we voor dit mooie werk van de leden der Hollandsche gemeente hier, ontvangen.

IV. Medische Dienst:
Talrijk zijn de aanknoopingspunten die geleverd worden door het werk van het Petronellahospitaal
en de verschillende hulphospitalen en poliklinieken. In het Petronellahospitaal werkt een goeroe-indjil
samen met de huisvader van het internaat en een colporteur. De in het ziekenhuis opgenomen
Christenen worden regelmatig bezocht en ook aangespoord tot een zegen te zijn voor de andere
zieken op hun zaal. In vele gevallen moet er bij hen op gewezen worden hoe noodig het is, bij verblijf
in het ziekenhuis Bijbel en Psalmboek mee te nemen. Op deze wijze wordt getracht hen niet alleen
zelf meer bewust te doen leven bij Gods Woord, maar hen ook te maken tot getuigen van Christus
in een omgeving waar velen meer bereid zijn te luisteren naar het Evangelie dan in hun eigen milieu.
De jonge vrouwen die in opleiding zijn aan de opleidingsschool, zijn hun werk in het hospitaal reeds
begonnen, als practische scholing. Voor het verplegend personeel wordt een cursus gegeven door den
Heer Wolterbeek. De klasseafdeeling en de polikliniek op Klitrèn trekken veel Javanen van betere
stand. Voor de verspreiding van lectuur is het ziekenhuis wel een van de mooiste gelegenheden.
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V. Jeugdwerk:
Ook dit werk kon zich in 1935 rustig ontwikkelen. Alle scholen die het contact moeten leveren met
de jeugd, mochten hun arbeid voortzetten. Zelfs werd naast de Juliana van Stolbergschool nog een
nieuwe daghuishoudschool voor meisjes van alle landaarden geopend. Als nieuwe directrice van de
huishoudschool trad op Mej. Miedema,350) terwijl als leerares aan de beide scholen benoemd werd
Mej. Korvinus. Van groote beteekenis is ook het oudleerlingenwerk van de meisjesscholen waarvoor
in 1935 Mej. Merwart en Mej. Wellensiek weer uitkwamen, en dat, sinds Mej. Wellensiek genood-
zaakt werd terug te keeren naar Holland, door Mej. Merwart alleen wordt voortgezet. 
Over het algemeen is er een verblijdende belangstelling onder de jongeren, die bijvoorbeeld uitkomt
in het bezoeken van de catechisaties, het zich aansluiten bij de steeds talrijker wordende groepjes
voor bijbelonderzoek, het meemaken van de jeugdsamenkomsten, die des Zondagsmorgens in de kerk
gehouden worden onder leiding van Europeesche onderwijzers en, wat de Javaansch sprekende jeugd
in de stad en de dessa betreft, in het bezoeken van de Zondagsscholen en het meemaken van de
naaiuurtjes door verschillende Hollandsche en Javaansche dames gegeven. Ook in de dessa komt
hiervoor steeds meer belangstelling.
Op Hemelvaartsdag werd een zeer druk bezochte Jeugddag voor de Hollandsch-sprekende jeugd
gehouden, terwijl in de maand Juli in Wates een soort reünie van oudleerlingen der zendingsscholen
gehouden werd, waarvoor ook groote belangstelling bestond.In het bovenstaande heb ik getracht U
een indruk te geven van het werk dat op Uw terrein op verschillend gebied gedaan wordt. Daarnaast
is nog te noemen veel persoonlijk werk, dat rechtstreeks of indirect de verspreiding van het Evangelie
bevordert. Ik denk aan de hulp die wij ontvingen van Ds. Pos, die af en toe met een groep van zijn
leerlingen evangelisatietochten gaat ondernemen naar plaatsen waar ontluikende belangstelling is.
Voorts aan het mooie werk van Zr. Prins, die via haar kliniek allerlei contacten weet te benutten voor
de verbreiding van het Evangelie. Ook het werk in de verschillende internaten, waar velen dagelijks
met Christus in aanraking worden gebracht. Dankbaar noem ik ook de medewerking van Mevrouw
Hulskers351) die nu al eenige jaren haar hulp geeft bij de Colportagearbeid, en die binnenkort voor
eenigen tijd naar Holland vertrekt. Tenslotte een actie die vooral voor de dessa van groot belang is,
de organisatie van leescursussen, met als einddoel dat iedere Christen zelf de Bijbel zal kunnen lezen.
Dit is een werk dat op vele plaatsen met groote toewijding ter hand genomen is, mede in verband met
de overal ontstaande bijbelkringen voor Christenen zoowel als voor niet-Christenen. – – –

350 Dra C.J. Miedema volgde in 1935 als directrice van de huishoudschool de Juliana van Stolbergschool de in dat jaar
overleden mevr. M.J. van Schelven op; docente aan die school was ook mevr. M.M. van der Schee. De belangrijk-
ste huishoud- en nijverheidsscholen voor priyayi-meisjes, al of niet met internaat en voorklas, waren de Prinses
Beatrixschool in Purworejo (geopend 1933), de Juliana van Stolbergschool in Yogyakarta-Gondokusuman
(geopend 1927), de Chr. Huishoudschool in Solo-Margoyudan en de Chr. Huishoudschool in Magelang (geopend
1931). Een school (een HJS) voor dochters van de elite was ook de Koningin Wilhelminaschool in Yogyakarta-
Gondokusuman (geopend 1907; deze school, hoewel officieel een meisjesschool, werd ook door jongens bezocht).
Zie corr. in AGKAmst. 10, Stukken betr. diverse scholen, 1915-1938; Bakker, De Christelijke Onderwijzers
Vereeniging, [139], [157]. Zie ook beneden, voetnoot 137.

351 Mevr. M. Hulskers-Baan; 1897-1994; vanaf 1929 enige tijd verpleegster te Yogyakarta, Van Schelven, Handboek,
52.
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Visitatie van het zendingsveld Purworejo

29. J.A.C. Rullmann, P.H. van Eijk, “Rapport van de visitatie gehouden op het zendingsterrein
Poerworedjo op 27 Maart 1936”; AGKU 5, Ingekomen stukken 1930-1939.

Visitatoren zijn: Ds. J.A.C. Rullmann, die als voorzitter, en Ds. P.H. van Eijk, die als scriba fungeert.
Ds. Keuchenius opent met gebed, nadat gezongen is Psalm 25:1. De visitatie is in alle gemeenten
afgekondigd. Van de 20 goeroe’s Indjil zijn 19 aanwezig. Eén is door vacantie verhinderd. De boeken
van administratie, de lidmaten- en doopboeken zijn ter tafel. Elke gemeente heeft van deze beide
laatste een eigen boek, terwijl door den missionaire predikant een verzamelboek van het geheel wordt
gehouden. – – –
1. De boeken worden in orde bevonden.
2. Overal wordt ’s Zondags tweemaal het Woord bediend, behalve in Kranon, waar het houden van
twee diensten, door slechte opkomst des namiddags, niet mogelijk is. In alle gemeenten wordt ook
de Catechismus verklaard.
3. De prediking tracht steeds naar de behoefte der hoorders zich te richten en duidelijk te zijn.
4. ’s Morgens worden de tien geboden, ’s middags de 12 Artikelen gelezen.
5. Gebruikt worden de door de laatst gehouden Javaansche Synode op proef ingevoerde Formulieren.
6. De gemeenten tellen totaal 1.668 leden (volwassenen en kinderen). 1 Juli 1933 was dit getal 1.091,
zoodat in 2½ jaar een toename is geweest van meer dan 50%, mede tengevolge van het overkomen
van vele Sadrach-Christenen.7. De Doop van volwassenen geschiedt steeds na voldoende onderwij-
zing. In gemeenten, die reeds een eigen kerkeraad hebben, houdt de kerkeraad het dooponderzoek.
Waar nog geen kerkeraad is, geschiedt dit onder leiding van den missionaire predikant. In 1935
werden 102 volwassenen en 61 kinderen gedoopt. 32 Reeds-gedoopten legden belijdenis af van hun
geloof (15 jongens, 17 meisjes). Voor 1934 en 1933 bedroegen deze getallen: in 1934: 60 volwasse-
nen en 79 kinderen; aantal belijdenis des geloofs niet bekend; voor 1933: 59 volwassenen en 63
kinderen; belijdenis des geloofs: 41.
8. De doop wordt aan de kinderen steeds zoo spoedig mogelijk bediend. Bij sommige Chineesche
leden der gemeente moet soms vermaand worden tegen onnodig uitstel.
9. Het Heilig Avondmaal wordt in elke gemeente vier maal bediend, steeds voorafgegaan door
proefpredicatie en huisbezoek.
10. De tucht wordt getrouw beoefend. Er is verhoudingsgewijs nogal veel afval of afsnijding. In 1935
zijn 15 leden door afsnijding of afval verloren gegaan. Daarentegen konden er in dat jaar ook 5 weer
worden opgenomen. De regel wordt gevolgd dat bij een Mohammedaansch huwelijk de betrokkene
automatisch als afvallige wordt beschouwd.
11. Bij toelating tot het Heilig Avondmaal en bij de tucht wordt overleg gepleegd met oudere
Christenen uit de Gemeente, indien er nog geen ambten zijn geïnstitueerd.
12. Onder degenen, die verhinderd zijn den dienst des Woords en der Sacramenten bij te wonen wordt
door bezoeken bearbeid.
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13. De catechisaties worden geregeld gehouden en ze worden trouw bezocht, ook door de volwassen
Christenen. Bij het onderwijs worden gebruikt: Alip-alipan en Piwoelang Agami Kristen.352) In
dooponderricht zijn momenteel plus minus 250 volwassenen.
14. Waar dit mogelijk is bezoeken de kinderen der Christenen de Chr. Scholen. Eén geval van
afwijking van deze regel is bekend.
15. De verzorging der behoeftigen geschiedt door de leden der gemeente zelf. In Poerworedjo is een
tehuis voor weduwen.
16. Geregeld wordt aangedrongen op offervaardigheid voor de dingen van Gods Koninkrijk. In 1935
bedroeg de opbrengst der collecten totaal

voor de Diaconie: ƒ 541,-
   ,,   ,, Kerk: ƒ 2231,-
   ,,   ,, Zending: ƒ 49,-
Andere doeleinden: ƒ 170,-

17. Over het algemeen is wel merkbaar een toenemen in kennis en geloof. In Palihan gaat goede
invloed uit van een Jongelingsvereeniging. In Poerworedjo, Plana, Koetoardjo en Oelasaba zijn
Bijbelkringen voor Christenen. In Kesingi een gemengde Bijbelkring. Ook in de opvoeding betoonen
de geloovigen over het algemeen goed verstaan van hun roeping tegenover hun kinderen.18. De
wandel der Christenen onderscheidt zich zeer van hun omgeving. Er zijn natuurlijk vlekken, maar er
is veel reden tot lof en dank. Ook onder de overgekomen Sadrach-Christenen is gekerstende levens-
wandel. Het moeilijkst is onder dezen echter de gemeente van Kranon (vroeger de afgescheiden
Sadrach-Christenen, die zich Kristen Neutraal noemden). In de meeste gezinnen vormt zich ook de
goede adat van gezamenlijk zich vereenigen rondom de Schrift. Waar in huis niemand lezen kan, gaat
dit natuurlijk niet. Zooveel mogelijk wordt dan echter getracht, de leeskunst alsnog te onderwijzen.
19. De samenkomsten en Catechisaties worden over het algemeen trouw bezocht. Kranon (zie boven)
is een uitzondering.
20. Voortdurend wordt in de arbeid de aandacht gericht op de niet-Christelijke wereld. Het terrein
is verdeeld in 7 afdeelingen. Zulk een afdeeling wordt gevormd door hoogstens drie gemeenten aan
de daarheen uitgenoodigde Islammers. De leden dezer drie gemeenten komen op den toogdag te
zamen in die gemeente, die daartoe tevoren als verzamelplaats is aangewezen. 2 Gemeenten breken
dus uit de eigen plaats op en gaan op reis naar een andere plaats. Op de verzamelplaats aangekomen
wordt daar door zooveel mogelijk Christenen getuigd van hun geloof. Dit getuigenis staat in verband
met de Christelijke feestdag die wordt herdacht, want de toogdag valt zamen met één der Christelijke
feestdagen. Dit gebeurt in het geheele ressort zooveel mogelijk op denzelfden datum. De bedoeling
is, dat op reis de Christenen aan degenen die hun vragen naar het doel van de reis het Evangelie
zullen verkondigen. 
In het jaar 1933, in de maand Augustus is ook een speciale “zaaimaand” gehouden. In Koetoardjo is
een Jeugddienst om de 14 dagen in het Hollandsch. Voorts zijn er tien Zondagsscholen. In Koetoardjo
en Pendem ook een meisjeskring. Over het algemeen wordt het Jeugdwerk zeer sterk behartigd. Er
bestaan ettelijke clubjes van 5, er is Tridharma en Driehoekswerk. Er bestaan Zangvereenigingen;

352 Dat betekent: “Onderricht in de Christelijke Godsdienst”. Het boekje verscheen te Solo en was een uitgave van
de Lectuurcommissie van de Gereformeerde Zending, zie: De Opwekker, jrg. 79, nr. 8 (aug. 1934) [443].
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en de jaarlijkse Kerstfeestvieringen trekken velen. Driemaandelijks wordt in elke gemeente een
bidstond gehouden voor het werk.353)
21. Op sommige plaatsen, zooals Temon, is veel doorwerking van de scholen openbaar. Bij Temon
zijn zeer veel schrijvers en loerahs van de omliggende dessa’s oudleerlingen van de school. De
Schakelschool te Koetoardjo en de Huishoudschool te Poerworedjo dragen in het bijzonder blijde
vrucht. Meerdere leerlingen van de eerstgenoemde school zijn gedoopt, terwijl 2 leerlingen van de
Huishoudschool om den doop hebben verzocht. Behalve door de scholen, wordt ook door Colportage
gearbeid. Er zijn 9 colporteurs werkzaam, waarvan 2 worden betaald door de Hollandsche Kring te
Poerworedjo. De arbeid van de colporteurs wordt zooveel mogelijk in verband gebracht met die der
Goeroe’s Indjil. Per maand worden 6.000 exemplaren van Mardi Rahardjo verspreid.
Hierbij kwam ook ter sprake de invloed van het Evangelie op de Chineesche bevolking. Ook daar
draagt het werk vruchten. In de meeste gemeenten zijn de Chineezen lid van de Javaansche Kerken.
Alleen in Poerworedjo bestaat een afzonderlijke Chineesche gemeente.354) Tweemaal is daar ook het
Heilig Avondmaal afzonderlijk aan de Chineezen bediend. Naar aanleiding hiervan wijzen visitatoren
op het gevaar van te spreken van Chineesche gemeente en adviseeren om liever te spreken van
Maleische gemeente, opdat niet de on-Bijbelsche gedachte voortwerke, dat de kerk van Christus naar
rassen uitéén valt; alleen taalverschil mag aanleiding zijn tot afzonderlijke gemeentevorming.
Erkennend de eigenaardige moeilijkheden die hier in het spel zijn, dient naar het inzicht van
visitatoren toch deze zaak de volle aandacht te hebben.
23. De missionaire predikant heeft over het algemeen veel lof en waardeering voor de helpers.
24. Er is ook bij hen een opwassen in het geloof en trouwe overgave aan het werk.
25. De goeroe-Indjil van Kleben moest worden ontslagen. Van anderen kan getuigd worden, dat ze
goede voorbeelden zijn. Elke twee weken vergadert de missionaire predikant met zijn helpers. Soms
gebeurt het éénmaal per maand.
26. Zeven gemeenten hebben een eigen kerkeraad. Twee van deze gemeenten ook een eigen predi-
kant. Naar verwachting zullen Pitoeroeh, Karangdjasa, Patihomba en waarschijnlijk ook Dermosari
spoedig kunnen overgaan tot institueering der ambten.
De verhouding tusschen den missionaire predikant en zijn helpers en tusschen de helpers onderling
is goed. De missionaire predikant heeft zijn arbeid zoo geregeld, dat hij regelmatig de verschillende
deelen van het terrein kan bezoeken en bearbeiden. Bizonder advies wordt door den missionaire
predikant niet gevraagd.
Naar aanleiding van enkele algemeene vragen over een geval van echtelijke ontrouw, bij herhaling
door een vrouw gepleegd, adviseeren visitatoren deze quaestie voor te leggen aan den Voorzitter
Landraad.
Naar aanleiding van een vraag over een kind van Christen-ouders, dat van jongs af bij een Mohamme-
daansche grootmoeder vertoeft, niet gedoopt is, en nu besneden wil worden, waarbij de vader dit dan
maar door een dokter wil laten geschieden, antwoorden visitatoren dat die vader zijn gezag over het
kind moet laten gelden en de besnijdenis niet moet toestaan. – – –

353 Voor een overzicht van de verschillende soorten jeugdwerk, zie Van Doorn, “De stand van het christelijk
jeugdwerk”.

354 Zie document 32.
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“Visitatie Ziekenhuis te Poerworedjo op 27 Maart 1936”
Behalve visitatoren nemen aan deze bespreking deel Ds. Keuchenius en Dr. Flach. Dr. Slettenaar is
verhinderd door afwezigheid.
Op de vraag, of het ziekenhuis merkbare vruchten draagt, antwoordt Dr. Flach dat er inderdaad ook
directe vruchten zijn, maar dat zijns inziens de beteekenis van het ziekenhuis vooral indirect is. Als
hij de houding in de Javaansche maatschappij tegenover het Christendom van tegenwoordig vergelijkt
met die van vroeger, toen hij hier pas arbeidde, dat ziet hij thans veel meer belangstelling. Daartoe
heeft zeker ook het ziekenhuis in belangrijke mate bijgedragen.
Voor de geestelijke verzorging heeft het Ziekenhuis een gepensioneerde goeroe-Indjil in dienst, die
ook de geestelijke verzorging der Internaten heeft. Hoofd van het jongensinternaat is één der oudere
mantri’s. Eén der goeroe’s Indjil staat in allerlei opzichten den goeroe, die in dienst is van het
Ziekenhuis, ter zijde, onder andere door het houden van den morgendienst met de polikliniek-
patiënten, waarbij als regel de vorm wordt gekozen van een tweegesprek met één der voorste
patiënten in de wachtkamer. Tweemaal per week houden beide goeroe’s Indjil aan mannen- en
vrouwenkant een korte Schriftverklaring, waaruit zich, indien mogelijk, gesprekken ontwikkelen. 
Het personeel houdt elken morgen onder leiding van één der oudere mantri’s een huiselijke gods-
dienstoefening. Voorts wordt éénmaal per maand, hetzij door den missionaire predikant, hetzij door
den Javaanschen predikant355) in het Ziekenhuis een bidstond gehouden. Degenen, die nog geen
belijdenis deden des geloofs, ontvangen wekelijks Catechisatie van Ds. Keuchenius; het Christenper-
soneel wekelijks van den Javaanschen predikant. Voor het werk speciaal onder de vrouwen wordt
verlangend uitgezien naar de komst van één der meisjes, die zich op dit oogenblik op de cursus te
Djocja hiervoor bekwamen. Voorzoover dit mogelijk is, nemen ook de doktoren en verpleegsters
persoonlijk deel aan het werk der Evangelisatie. Bizonder voor de dokters echter is het moeilijk, daar
tijd en gelegenheid voor te vinden. Bij operaties wordt steeds eerst met de patiënt gebeden; bij
Javaansche door één der mantri’s, bij Hollandsche door den dokter. De geest onder het personeel is
tegenwoordig bizonder goed te noemen. 
Voor nazorg worden de vertrekkende patiënten opgegeven aan de goeroe’s-Indjil. Een opmerkelijk
feit is, dat in deze gevallen meermalen blijkt, dat de menschen bij hun komst in het Ziekenhuis
valsche namen en adressen hebben opgegeven, en dientengevolge voor den goeroe-Indjil onvindbaar
zijn. Vroeger namen ook verplegers aan de nazorg wel deel, maar om allerlei redenen, waaronder
dikwijls vrij hooge eischen voor reis- en verblijfskosten, geschiedt dit tegenwoordig niet meer.
Slotconclusie: onder Gods zegen neemt het medische werk een belangrijke positie in binnen het
geheel van den Zendingsarbeid.

Opleiding van Javaanse predikanten

30. D.J.B. Allaart, zendingspredikant te Yogyakarta, aan de Gereformeerde Kerk te Amsterdam,
d.d. Yogyakarta, 11 september 1936; AGKAmst. 5, Stukken betreffende D.J.B. Allaart, 1930-
1940.

355 Josafat Darmohatmodjo.
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Zoals ook op de overige Gereformeerde zendingsterreinen van Midden-Java het geval was,
zonden de zending en de Javaanse gemeenten in het gewest Yogyakarta hun kandidaat-
voorgangers naar de door F.L. Bakker geleide Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta.
Het vinden van voldoende gekwalificeerd onderwijzend personeel voor de snel groeiende
schooldienst in Yogyakarta (1938: 2.700 leerlingen) gaf problemen.356)

– – –
c. Leerlingen + personeel. De leerlingen, die van Jogja op de Opleidingsschool waren, mochten in
Juni allen slagen. Het waren er drie. Dit geldt de Javaansche cursus. Eén van hen: Joesak, wilde graag
naar de streek, vanwaar hij kwam: Banjoemas. We regelden dit met Dr. Esser, na advies van de
Docenten. De door ons voor Joesak uitgegeven studiekosten keeren natuurlijk terug. De andere twee
geslaagde leerlingen kregen een plaats, één te Wonosari: Pardi, de beste leerling van de cursus, en
één naar Kebon-Agoeng: Waloeja.
Voor de aan Banjoemas afgestane Joesak stelden wij ons schadeloos door er één meer te betrekken
van de Hollandsche cursus. Behalve de door de Javaansche Gemeente hier aangenomen Goeroe
Wijata, kwamen hier in dienst, voorloopig beiden te Wates: Prawata en Soekarno. De gedunde
gelederen werden zoodoende overeenkomstig de door U geuite wensch weer versterkt.
Behalve dit zorgden we voor nieuwe leerlingen op de per 1 Augustus begonnen driejarige Javaansche
cursus: 4 voor rekening van de Zending. Van deze 4 waren 2 in dienst als onderwijzer: Giman en
Karsidjan. Eén leerling uit Jogja, dus no. 5, studeert aanvankelijk voor rekening van de familie. Bij
gebleken geschiktheid zal ook deze leerling wel voor rekening van de Zending moeten komen, geheel
of gedeeltelijk.
De vacatures bij de scholen, ontstaan doordat twee onderwijzers naar de Opleidingsschool gingen,
waren moeilijk aan te vullen. De toeloop van leerlingen maakte bovendien noodig, dat twee gesubsi-
dieerde scholen: Ngoelakan en Kalipenten, er een onderwijzer bij kregen. Toengkak moest een
tweede leerkracht er bij hebben, evenzoo Rewoeloe. Bij zooveel vacatures was de kleine reserve, die
we nog van de Keucheniusschool hadden, direct op. Uitkomst gaf hier, dat te Wates een tweejarige
Sultanaatscursus was gegeven, waarvan al de geslaagde leerlingen lang niet aan de Sultanaatsscholen
konden worden geplaatst. Deze zochten nu werk bij de Zending. Allen zijn, zooals vanzelf spreekt,
niet bruikbaar zonder meer voor een Zendingsschool. Gelukkig waren er enkelen onder, die reeds
twee jaar op catechisatie waren. Voorloopig kregen ze een aanstelling als volontair. Zoo konden we
de noodzakelijke aanvulling ons verschaffen en is het mogelijk om uit deze menschen ons een kleine
reserve te vormen door ze eerst als volontair te laten werken, waardoor we eerst gelegenheid hebben
hen te leeren kennen, vooral gezien hun plaats aan een Zendingsschool. – – –

Instituering betekent financiële zelfstandigheid

31. Gereformeerde Kerk te Utrecht aan de Gereformeerde Kerk te Tlepok (Purworejo), d.d.
Utrecht, 14 september 1936; AGKU 5, Ingekomen stukken 1933-1939.

– – –

356 Zie ook: Allaart a. GK Amsterdam, 26/8/1938, AGKAmst 5, Stukken betr. D.J.B. Allaart, 1930-1940.
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Voor het jaar 1936 zijn wij bereid Uwe kerk te steunen met het bedrag van ƒ 50,- per maand. We
zullen echter in het vervolg bij het opmaken van onze begrooting ieder jaar opnieuw het bedrag
bepalen, waarmee we Uwe kerk subsidieeren.Geloof ons, als we U zeggen, dat we voor Uwe zorgen
gevoelen en met U meeleven en meebidden, maar we meenen U er toch op te moeten wijzen, dat het
naar den wil Gods is, dat Uwe kerk tracht te komen tot finantieele zelfstandigheid. Ge moet niet op
onzen steun blijven rekenen. En bovendien, ge hebt Uw eigen kerkverband. Wij steunen hier ook
onze zusterkerken. En die weg moet het bij U ook op. Mogen we U dit eens sterk op het hart binden?

Instituering Chinese kerk te Purworejo

32. F.L. Bakker, A. Merkelijn, “Rapport over bezoek aan den Kring van Chineesche Broeders te
Poerworedjo, aangeboden aan de Bijzondere Vergadering van Missionaire arbeiders”, d.d.
Yogyakarta, 24 november 1936; AGKU 5, Ingekomen stukken 1933-1939.

Maandag 16 November 1936 hebben Dr. Bakker en ondergeteekende een bezoek gebracht aan den
kring van Chineesche broeders en zusters om te onderzoeken of daar naar hun wensch de ambten
konden worden ingesteld.
Ds. Keuchenius had ons op aanwijzing van deze vergadering uitgenoodigd om dit onderzoek in te
stellen. Eerlijk gezegd zagen we een beetje tegen dat onderzoek op. We hadden allerlei geruchten
gehoord over onwil in deze kring om zich aan te sluiten bij het kerkverband van de Chineesche
Kerken op onze Zendingsterreinen. Zij wenschten liever te behooren, zooals het gerucht zeide, bij
de organisatie van Chineesche Kerken, die Br. Liem van Semarang tot voorzitter heeft.357)
Toen we er om 8 uur kwamen waren er slechts enkele vrouwen en het liep al dicht naar half 9 toen
eindelijk de Chineesche mannen met broeder Liem bij zich de vergaderzaal binnentraden, en als er
geen verzoek naar hen gegaan was om toch te komen, zou het misschien nog wat later geworden zijn.
De aanwezigheid van br. Liem deed vermoeden, dat ze tevoren al wat over de komende institueering
hadden gesproken en de vrees nam daardoor toe, dat we een ietwat onrustige en onprettige vergade-
ring zouden hebben. De Chineesche broeders hadden al meer van zich laten spreken en alles wat er
zoo van hen tot ons doorgedrongen was, maakte dat we zonder hooggespannen verwachtingen tot
onderzoek aanvingen.
Evenwel deze vermoedens werden niet bevestigd; deze verwachtingen kwamen niet uit en we kunnen
met dankbaarheid verklaren, dat we op een heel rustige, vlot verloopende vergadering een prettige
saâmspreking met de broeders gehad hebben. Na opening van de samenkomst door Ds. Keuchenius

357 Die “organisatie” was een gemeenschap van Chinese kerken op noordelijk M.-Java, die medio jaren dertig was
opgericht. Deze kerken waren niet ontstaan uit de Gereformeerde zending. “Br. Liem” was Liem Siok Hie, de
eerste Chinese evangelist te Semarang. Hij onderhield contacten met de Salatiga-zending. De Chinese kerk van
Semarang was ontstaan omstreeks 1935. De diensten werden gehouden in het gebouw van de Javaanse gemeente
(van de Salatiga-zending) en in andere kerken in Semarang en bij Liem thuis. In 1953 kreeg de Chinese kerk van
Semarang, die toen GKI-Semarang heette, een groot, nieuw kerkgebouw. Er waren inmiddels twee GKI-gemeenten
in de stad, de andere gemeente gebruikte enige tijd het GPIB-gebouw. Bij elkaar hadden beide gemeenten in 1953
1.300 leden, van wie 40% doopleden. Voor een korte geschiedenis van de Chinese kerkelijke gemeenschap in
Semarang, zie Willmott, The Chinese of Semarang, 232.
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met gebed en schriftlezing en een kort inleidend woord over de beteekenis van deze vergadering, gaf
hij het woord aan Dr. Bakker, die het onderzoek zou leiden.
Bij het onderzoek naar de beteekenis van het ambt, vielen de antwoorden erg mee. Wat de instituee-
ring beteekende, welke de taak van ouderlingen en diakenen was, bleken zij goed te begrijpen. Het
onderricht dat aan deze broeders door Ds. Keuchenius en de goeroe gegeven was, had vrucht
gedragen en het was prettig de antwoorden te hooren, die zij op de vragen betreffende het ambt
gaven. Een tweede reeks van vragen had meer betrekking op den toestand der gemeente; er werd
geïnformeerd naar de hulp, die door de leden der Gemeente werd verleend bij de verbreiding van het
Evangelie; of er drang was om het Evangelie aan hun volksgenooten bekend te maken. Hoe het
gesteld was met de opvoeding van hun kinderen, met de onderlinge verhoudingen, of de Christenen
hun roeping volbrachten jegens de arme broeders. Hoe het stond met het onderzoek der Schriften, of
de Bijbel trouw gelezen werd. Op al deze vragen werden de antwoorden open en oprecht gegeven.
Er was drang om het Evangelie aan eigen volk bekend te maken; de arbeid die onder de Chineezen
verricht werd had hun groote belangstelling, en zij leefden daadwerkelijk daarin mee. De kosten van
het kerkelijk leven, behalve het salaris van den goeroe, werden door de leden gedragen. Die kosten
zijn echter gering; met bijdragen tot een bedrag van ƒ 20,- kunnen al deze kosten worden betaald.
De kinderen ontvingen Christelijk onderwijs. Trouwens er is in Poerworedjo feitelijk maar één
gelegenheid om onderwijs te ontvangen voor Chineesche kinderen en dat was op de Chr. Holl. Chin.
School.358)
In de onderlinge verhoudingen was er wel eens wat; ze waren het niet altijd met elkaar eens, maar
de verschillen waren niet zóó, dat dit verontrustend zou zijn. Armen, die steun behoefden van de
broeders, waren er zoo goed als niet. Bij die Chineezen, die lezen konden, had de lezing der Schriften
op geregelde tijden in het gezin plaats. De samenkomsten der gemeente werden trouw bezocht. Al
deze antwoorden werden in den goeden toon gegeven, en van onze ietwat sombere vooruitzichten was
op dat oogenblik niets uitgekomen. Maar misschien zou het nog komen.
Na deze vragen werd gelegenheid gegeven om vragen te stellen en daarbij zou misschien iets van de
vermoede tegenzin voor den dag komen om in verband te leven met de Chineesche Kerken die door
den arbeid der Gereformeerde Zending zijn ontstaan. Maar ook bij die vragen kwam daar niets van
openbaar. Er werd een onbeduidende vraag gedaan over Catechetisch onderwijs en daarna kon deze
vergadering met dankzegging worden gesloten.
Onze indruk is, dat er geen overwegende bezwaren bestaan tegen de instellingen der ambten. Wel is
de gemeente nog klein; van de 75 leden zijn er 14 mannen en 9 vrouwen, die gerechtigd zijn tot het
Avondmaal. Maar naar het oordeel der broeders is er onder hen een voldoend aantal dat gaven heeft
voor het ambt. En de begeerte tot de instelling der ambten is bij hen groot. Of die drang wel heele-
maal zuiver is, wagen we te betwijfelen. Er is reden voor de vraag, of de begeerte om een beetje
losser van de Zending te komen nu wel geheel geestelijk van aard is. Maar er zouden toch wel
belangrijke redenen moeten zijn om zich tegen institueering te verzetten. 
Werd het verlangen naar meer zelfstandigheid niet ingewilligd, dan zou het gevaar bestaan, dat zij
naar de zelfstandigheid grepen zonder toestemming en dat er ongewenschte verhoudingen zouden
ontstaan. Zonder noodzaak moet daarom de institueering niet worden tegengehouden. 

358 Het hoofd was R. Hooijsma, terwijl J.M. Allaart-Pruijs, een dochter van zendingsarts H.S. Pruijs, er onderwijzeres
was (1930-1942).
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We kregen den indruk, dat de goeroe goed werk verricht en deze goeroe, die op de Hollandsche
Theologische Cursus is opgeleid, streeft ernaar om het ietwat onstuimige in deze jonge gemeente in
goede richting te leiden. We zouden dus aan Utrecht willen adviseeren om tot instelling der ambten
onder de Chineesche Christenen van Poerworedjo over te gaan.359) 
 

Onenigheid in de predikantenvergadering

33. J.A.C. Rullmann aan G.M. van Rennes, Gereformeerd predikant te Heeg, d.d. Purwokerto,
27 november 1936; AGKF-N 8, Ingekomen stukken, 1935-1936.

In september 1935 had zendingspredikant K. van Dijk bij de Gereformeerde Kerk van Heeg een
klacht ingediend tegen de vergadering van missionaire predikanten, alsmede tegen zendingsarts
J.J. Miedema. Van Dijk deed dat wegens vermeende laster tegen zijn persoon, geuit in een brief
van de vergadering van 23 april 1935, die gericht was tot de generale zendingsdeputaten in
Nederland.360)

Hoe gaarne ik eenerzijds zou ontheven worden van deze zoo verantwoordelijke taak, vooral ten
behoeve van Ds. van Dijk361), toch meen ik anderzijds, dat dit niet mogelijk is, zoolang deze niet

359 In de marge staat met potlood bijgeschreven: “Overeenkomstig dit voorstel werd op de laatste vergadering van
missionaire predikanten in November 1936 besloten”. De GK van Utrecht verleende de gevraagde instemming.
Zie Esser, Bavinck a. GK Utrecht, 25/11/1936; “Notulen vergadering der Gecommitteerden ad res missionis van
de Gereformeerde Kerk van Utrecht, 23 Februari 1937”; Pos, Bavinck, “Verslag van de zendingsvisitatie te
Poerworedjo, gehouden op Vrijdag 3 Februari 1939”; alle drie in AGKU 5, Ingekomen stukken 1933-1939. De
zending is evenwel niet onmiddellijk tot instituering overgegaan, hetgeen in Purworejo kwaad bloed zette. In 1939
schreef Esser over deze gemeente: “De Chineesche gemeente van Poerworedjo wordt in haar groei ernstig
gehinderd door velerlei moeilijkheden. Aangezien deze gemeente nog geen kerkeraad heeft, worden de zaken
behartigd door een commissie. De verhouding van deze commissie en met name van enkele leden van deze
commissie tot de Missionair Predikanten als ook tot den goeroe Tan is in allerlei opzichten zeer onbevredigend.
Deze moeilijkheden waren oorzaak, dat in deze gemeente in de laatste 2½ jaar slechts éénmaal het Heilig
Avondmaal gevierd werd. Er zijn in de gemeente wel enkele mooie voorbeelden van geloof en toewijding, maar
de toestand als geheel wordt als zeer zorgzaam gevoeld”. Om de onderlinge relatie te verbeteren, stelde hij voor
snel tot instituering over te gaan, in: Esser, “Beknopt rapport van de gehouden visitatie der Zendingsposten op
Midden-Java ten Zuiden [1939]”, AGZD 466.

360 AV a. GZD, 23/4/1935, AGKF-N 8, Ingekomen stukken, 1935-1936; voor Van Dijk’s aanklacht, zie “Friesche
Zending. Notulen-boek van de vergaderingen der Commissie van Loopende zaken”, 7/10/1935, AGKH 165; zie
ook stukken in AGZD 500.

361 Die “taak” was het consulentschap van Kebumen. Die irritaties tussen Van Dijk enerzijds en zijn collega’s in M.-
Java anderzijds bestonden sedert het eind van de jaren twintig. Als gevolg hiervan werd Van Dijk bij meerdere
gelegenheden gepasseerd, zoals voor het consulentschap van Kebumen dat begin 1936 vacant werd toen Bergema
vertrok, of werd zijn advies niet ingewonnen, zoals bij de benoeming van een nieuwe zendingsarts te Wonosobo
(benoeming van D. Verveen in de vacature J. Berg). Rullmann te Purwokerto nam in Kebumen waar, Van Dijk
protesteerde, doch vruchteloos. Tegen deze gang van zaken protesteerden ook vijftien Kebumense voorgangers,
onderwijzers en ouderlingen in een brief aan de Friese zendingssynode. Met als woordvoerder ds Z.H. Soesena
(classis Kebumen) hielden ze Friesland voor slechts Van Dijk te wensen en niemand anders: hij had immers tot
zijn vertrek in 1931 naar Wonosobo 25 jaar in Kebumen gestaan. Op Java achtte men hem hoog, daar hij in
Kebumen “het zaad uitgestrooid heeft, waaruit de jongere gemeenten zijn ontstaan”; bovendien had Van Dijk de
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onvoorwaardelijk zijn aanklacht intrekt of, beter gezegd, zoolang hij niet de Synodebesluiten zonder
voorbehoud aanvaardt.362) Zoolang hij immers een zoodanige grief blijft koesteren tegen zijn
collega’s, is samenwerking de facto uitgesloten en het respect tegenover de besluiten der Generale
Synode laat mijns inziens geen andere mogelijkheid open dan de bovengenoemde. In verband
hiermede moet ik U helaas berichten dat de mogelijkheid van een goede oplossing thans verder af
schijnt dan ooit.
Eenige dagen geleden zijn de 4-maandelijksche vergaderingen in Djokja gehouden. Ds. van Dijk was
ter vergadering. Bij de censura morum heeft onze vergadering unaniem uitgesproken, dat zij
ingevolge de besluiten van Amsterdam leedwezen betuigde tegenover Ds. van Dijk over al de
uitlatingen, waardoor deze zich in zijn eer als dienaar des Woords zou kunnen gekrenkt voelen, en
dat zij deze in haar geheel terugnam. Ds. van Dijk werd gevraagd of hij bereid was hetzelfde te doen.
Hij heeft dit geweigerd, daar dit hem naar zijn zeggen onmogelijk was, daar hij geen leedwezen
gevoelde en zijn beschuldigingen waarheid bevatten. De Synode, zoo zeide hij, bestaat uit menschen
en deze kunnen dwalen.363) Hijzelf wasovertuigd God aan zijn zijde te hebben, en voor Zijn zaak te
strijden. Daarom kon hij niet voldoen aan de eisch hem door het Synodebesluit gesteld. De vergade-
ring sprak daarop wederom uit, dat zij het in deze situatie onmogelijk achtte met Ds. van Dijk te
vergaderen, daar hij een groot deel van zijn collega’s als lasteraars en leugenaars beschouwt zonder
daarvoor, thans ook volgens de uitspraak der Generale Synode, grond te hebben. Ds. van Dijk heeft
daarop de vergaderingen met zeer heftige woorden verlaten. Hij heeft ons allen met den vloek des
Heeren beladen, zooals al zoo vaak tevoren, en is weggeloopen met de verklaring nooit te zullen
terugkeeren. Een uur later was er echter een voorstel van hem ter tafel, waarin hij verklaarde dat hij
wel bereid was zijn aanklacht terug te nemen, maar hij kon geen leedwezen betuigen. Waar Ds. van
Dijk echter uitdrukkelijk verklaarde, dat dit alleen een formeele intrekking betrof, maar hij de
beschuldiging handhaafde, heeft dit begrijpelijkerwijs geen verandering gebracht in de houding der
vergadering. Later is Ds. van Dijk toch weer ter vergadering gekomen doch met hem is niet meer
gediscussieerd.

vereniging met enkele Sadrach-gemeenten, waarvan Bergema in 1933 en 1934 de oogst had binnengehaald (zie
documenten 12 en 13), voorbereid. Over Van Dijk’s psalmberijming, die door de Javaanse Kerken op grote schaal
werd gebruikt, zie Soesena cs a. Friese Zendingssynode, 11/4/1936, AGKF-N 8, Ingekomen stukken, 1935-1936;
Allaart, Esser, “Visitatie, gehouden op de Zendingspost Wonosobo op 23 Maart 1936”, AGKF-N 8, Ingekomen
stukken, 1935-1936.

362 Zie Art. 263, Acta Synode GKN 1936.
363 De vergadering had Van Dijk beschuldigd van misdraging en misleiding, w.o. woordbreuk en oneerlijkheid

tegenover collega’s, en plagiaat inzake zijn psalmberijming (hij zou de vertaling van een Javaanse guru hebben
gebruikt zonder dat te vermelden). Verder werden hem ongeschiktheid voor het zendingswerk, eigenzinnigheid
en gebrek aan collegialiteit verweten. Al geruime tijd trachtte de Friese zending te bemiddelen, o.m. via een
commissie van goede diensten, met als resultaat dat zowel de GK van Heeg als de predikantenvergadering in M.-
Java eerst in november 1935 en vervolgens, op aandringen van de synode van Amsterdam (1936), opnieuw hun
leedwezen over de verstoorde verhouding met Van Dijk betuigden (doch hun beschuldigingen niet herriepen).
Verlangde de synode van Amsterdam tevens dat Van Dijk herriep, op de Friese zendingssynode van mei 1936 werd
hij evenwel in ere hersteld, zij het gedeeltelijk, waarna hij een volledig onderzoek naar de vermeende misdragingen
van de vergadering jegens zijn persoon eiste. Dat onderzoek is nooit ingesteld. Zie AV, “Verklaring”, 20/11/1935,
AGKF-N 8, Ingekomen stukken, 1935-1936; D.J. de Groot, C. Lugtigheid, L. Nijdam, “Rapport over het
bezwaarschrift van Ds. K. van Dijk te Wonosobo van 20 januari 1936”, AGKF-N 8, Ingekomen stukken, 1935-
1936.
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Aan de benoemde Deputaten zal kennis worden gegeven van een en ander. Geve God hun wijsheid
hoe te handelen. Ik meen, dat U deze dingen weten moet. Gaarne laat ik aan U over, in hoever U van
deze vertrouwelijke mededeelingen gebruik wilt maken tegenover den Kerkeraad en de Deputaten.
Het is dunkt mij vanzelfsprekend dat niet tot de volgende Synode deze onmogelijke situatie gehand-
haafd kan blijven. Allen die hierover mede te beslissen hebben, behoeven wel in bijzondere mate de
leiding Gods Geest. Maar als Ds. van Dijk op deze wijze doorgaat de vergaderingen te storen en zijn
collega’s te vervloeken is het dunkt mij duidelijk dat er ingegrepen moet worden, hoezeer het te
hopen is dat het niet tot uiterste maatregelen behoeft te komen. In elk geval is duidelijk, dat in
afzienbaren tijd een andere oplossing onbereikbaar is. Daarom ga ik van de gedachte uit, dat ik tot
op de komst van Candidaat Korvinus met het consulentschap zal belast blijven.364) – – –

Toko-sluiting der christelijke Chinezen

34. “Rapport der Commissie omtrent tokosluiting op Zondag door Chineesche Christenen”, [d.d.
Yogyakarta, omstr. 1936]; AGZD 462.

[Veel Chinese toko-houders in Midden-Java zijn gedwongen ‘s zondags hun zaken open
te houden omdat ze anders een belangrijk deel van hun inkomsten mislopen. De synode
van Rotterdam (1917) heeft uitgesproken dat winkelsluiting voor Chinese christenen op
zondag verplicht is.]

– – –
Uw Commissie meent U dus de volgende conclusies te moeten aanbieden:
1. De regel blijve krachtig gehandhaafd, dat ook de Christen Chineesche tokohouders hun toko

op Zondag sluiten.
2. In bijzondere gevallen, waarvan hier met nadruk genoemd zij het geval, dat de groote

pasardag regelmatig op Zondag gehouden wordt, behoort voor die tokohouders, wier bedrijf
afhankelijk is van de pasar, het sluiten van de toko aan de consciëntie overgelaten te worden,
waarbij de consciëntie voortdurend uit Gods Woord onderwezen dient te worden.

3. Op de noodzakelijkheid van heiliging van den rustdag behoort in de prediking en bij het
huisbezoek voortdurend gewezen te worden.

364 Inmiddels was in Friesland t.a.v. Van Dijk de overtuiging gegroeid “dat wij het bij hem te doen hebben met een
psychische afwijking”, zie “Notulen vergadering van 19 April 1937”, AGKH 157. Hem werd door zijn kerkeraad
van Heeg het recht ontzegd om zijn standpunt nog langer in het Friese zendingsblad Uit Keboemen publiekelijk
uiteen te zetten. Dat recht hadden wel zijn (veronderstelde) tegenstanders. Om deze censuur te ontlopen, legde Van
Dijk het redacteurschap van Uit Keboemen neer en gaf hij, vanaf 1937, een nieuw blad uit, Van Friesland’s
Zendingsveld, dat hij vanuit Wonosobo rechtstreeks naar de abonnees in Nederland verzond (aanvankelijk alle
Friese GKK) en waarin hij zijn mening over verschillende gevoelige zaken gaf. Zie “Notulen vergadering van 29
November 1937”, AGKH 157; over de kwestie-Van Dijk, zie de uitvoerige corr. en andere stukken in AGKF-N,
7, 8 en 9, Ingekomen stukken, 1932-1940; zie ook GK Heeg a. Van Dijk, 9/1/1936, AGKU 5, Ingekomen stukken
1933-1939; Allaart a. Schouten, Breukelaar, 18/2/1937, AGKAmst. 5, Stukken betr. D.J.B. Allaart, 1930-1940;
Miss. Verg. M.-Java, “Verklaring”, 20/11/1935, AGKU 19, Stukken betr. miss. pred., 1932-1936; Art. 234, Acta
Synode GKN 1939; Rapport ... 1939, 36-38.
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4. Er dient ernstig naar gestreefd, dat het openhouden van de toko’s zoo kort mogelijk geschiede
en dat de gezinnen dezer Christenen zooveel mogelijk de samenkomsten der gemeente
bijwonen. – – –

Groei in Kulon Progo (Yogyakarta)

35. G.J. van Reenen aan de Raad van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam, d.d. Yogyakarta, 4
maart 1937; AGKAmst. 7, Stukken betreffende ds. G.J. van Reenen, 1931-1939.

– – –
Deze brief heeft ten doel U iets te vertellen over de gang van zaken in het Koelon-Progosche, het
meest zuid-westelijke deel van mijn terrein. In een vroeger bericht365) kon ik U al melden hoe daar
een buitengewoon groote belangstelling voor het Evangelie is gekomen, zoo zelfs dat vanuit
verschillende plaatsen de menschen eigener beweging kwamen vragen om onderricht. Deze belang-
stelling is blijvend gebleken en in de laatste maanden hebben we meerdere malen de vreugde van het
binnenhalen van de oogst mogen beleven. Zoo werden in de gemeente Wates, de hoofdgemeente van
Koelon-Progo, in Augustus en November en Februari successievelijk 18, 19 en 15 menschen, groot
en klein, gedoopt, wat voor een betrekkelijk kleine gemeente als Wates een toename van ruim 30%
beteekent.366) En dit alles is te meer verheugend waar er in dit gebied een sterke actie van Mohamma-
dijah uitgaat, terwijl ook de Roomsche missie hier een groote activiteit ontwikkelt.367) Deze dingen
kunnen ons soms wel eens met zorg vervullen, maar al die zorgen zijn in de laatste tijd wel zeer
beschaamd, door de groote dingen die we hier mogen zien gebeuren. En, wat zeer belangrijk is, de
zegen die we op het werk hier aanschouwen, heeft de gemeente zelf geleid tot een intens meeleven
en meewerken, zoodat op het oogenblik practisch alle beschikbare krachten gemobiliseerd zijn voor
de Evangelieverspreiding. Was voordien de inwendige toestand van de gemeente niet altijd zonder
zorg, waren er dikwijls allerlei kleinigheden, die de onderlinge verhoudingen verstoorden, op het
oogenblik is dat alles naar de achtergrond gedrongen en werkt ieder die maar eenigszins kan, mede

365 Zie document 28.
366 De Javaanse Kerk van Wates, Kalipenten en Ngulakan beriep kort daarop haar guru injil R. Hardjosiswojo tot

predikant; bevestiging 26/10/1938 te Wates (zie Bijlage E). Zie ook: Van Reenen a. GK Amsterdam, 11/5/1939,
AGKAmst. 7, Stukken betr. ds. G.J. van Reenen, 1931-1939.

367 Voor de Jezuïeten was Yogyakarta, net als voor de Muhammadiyah, het centrum van Ned.-Indië, zie MMK 143,
28-29. In de stad Yogyakarta was sedert 1926 de missieoverste van de Jezuïeten gevestigd. Er waren vier grote
Roomse kerken, evenveel als Gereformeerde/Javaanse, tegen de Indische Kerk één. Van deze vier Roomse kerken
was één een Nederlandse, tevens de hoofdkerk, er waren twee Javaanse en één was gemengd Nederlands-Javaans.
Bij elkaar telden ze in 1932 omstreeks 10.000 gelovigen. Zie “Verbeteringen Jaarboek”, 90. Verder bevonden zich
in Yogyakarta het Petrus Canisius klein-seminarie, geopend in 1928 (zie ook boven, document 12, voetnoot 43)
en het St. Ignatius-college. In 1929 werd een geheel uit inlanders bestaande broederschap opgericht, de Broeders
van het Apostolische Leven, de eerste in zijn soort in Ned.-Indië. Er waren op dat moment alleen al in de stad
Yogyakarta 27 Roomse scholen, in het gehele gewest waren er 45. Afgezien van een aantal poliklinieken, medische
posten en twee kleinere hulpziekenhuizen verspreid over het gewest, waren in de stad een groot en modern
ziekenhuis van de Zusters van de H. Carolus Borromeüs, genaamd “Onder de Bogen”, en een kraamvrouwencen-
trum van het St. Melaniawerk. Roomse centra met kerken en scholen, enkele broeder- en zusterhuizen, weeshuizen
en andere instellingen van sociaal werk (vooral weverijen) buiten de stad Yogyakarta waren in Kalibawang,
Ganjuran (Bantul) en Boro (Kulon Progo). Zie MMK 143, 26, 136-137.
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aan het groote werk dat God bezig is te doen in dit gebied. Zoodoende heeft tot nu toe alle uitbreiding
van het werk plaats kunnen hebben zonder dat de verzorging der gemeente door gebrek aan arbeiders
te kort schoot. Bijzonder verblijdend is in dit verband het feit dat uit de gemeente zelf de wensch
opkwam om als gemeente een dank- en bidstond te houden voor de groote zegen die God schonk en
de groote taak die Hij daarin aan de gemeente oplegde.
Zoo gaat uitbreiding hier samen met verdieping van het geestelijk leven der gemeente, en gaat het
dus ook hier in de richting van een geheel zelfstandig kerkelijk leven dat zich bewust is van zijn taak,
zoowel naar buiten als naar binnen. 
Van groei spreekt ook het feit dat Pandjatan, een reeds lang bestaande groep dicht bij Wates, die tot
nu toe geheel meeleefde met Wates, sinds kort een meer zelfstandig bestaan leidt. Sinds November
wordt daar afzonderlijk het Avondmaal bediend, terwijl de gemeente ook een eigen goeroe ontving.
Op deze manier hopen we hier een nieuw centrum te krijgen voor de Evangelieverkondiging in de
omliggende dessa’s, waar reeds veel belangstelling gevonden wordt.
Ook Kalipenten, een der oudste gemeenten, eveneens in Koelon-Progo gelegen, vertoont een
verblijdende groei. Gedurende de laatste maanden deed zich hier hetzelfde verschijnsel voor als in
Wates, namelijk dat uit verschillende dessa’s aanvragen kwamen om onderricht, terwijl ook het
kerkbezoek door niet-Christenen sterk toenam. Bovendien wordt sinds kort in Sentolo, gelegen aan
de hoofdweg naar Wates, een bijbelkring gehouden die in hoofdzaak door regentschapsambtenaren
wordt bezocht. Zooals U weet is hier sinds 1934 een polikliniek van het Pertronellaziekenhuis, maar
een gemeente is hier nog niet. De eenige Christenen hier zijn de mantriverpleger en een Chinees.
Deze laatste heeft vooral door persoonlijk bezoek en lectuurverspreiding een kring van menschen bij
elkaar weten te krijgen die nu iedere maandagavond te zijnen huize bijeenkomt voor bijbelonderzoek.
Wat hier uit groeien zal is nog niet te zeggen. Maar moedgevend is het, dat toen ik door mijn
ongesteldheid deze kring eenigen tijd moest stopzetten, van de deelnemers zelf het verzoek kwam om
spoedig weer te beginnen.
Dan, last but not least, een mededeeling aangaande Koelon-Progo Noord, een streek waar tot nog toe
de zending weinig ingang kon vinden. Wel is hier het centrum van de Roomsche actie in Koelon-
Progo. Op verschillende plaatsen vindt men kerken en scholen, scholen die goed bevolkt zijn, kerken
die men in de toekomst hoopt te vullen met abituriënten dezer scholen.368) Geruime tijd geleden kwam
een bewoner van deze streek in contact met Christenen uit Poerworedjo. Dit is aanleiding geworden
tot een geregeld bezoek aan die buurt door één van de goeroe’s uit Poerworedjo, die daar aan een
groep belangstellenden catechisatie heeft gegeven. Daar in die tijd op ons terrein geen goeroe
beschikbaar was en de dichtstbijliggende gemeente Kebonagoeng zelf zonder goeroe was en verzorgd
werd door de onderwijzers van de zendingsschool daar, was dit de eenige oplossing en ik ben
dankbaar voor de bereidwilligheid waarmee Ds. Keuchenius en zijn helpers zolang dit deel van ons
terrein hebben verzorgd. Evenwel, toen met Augustus jongstleden Kebonagoeng weer een goeroe
kreeg, lag het voor de hand dat deze ook de verzorging van deze nieuwe groep op zich nam. In
diezelfde tijd vernam ik van Ds. Keuchenius, dat de eersten van deze groep om de Doop hadden
gevraagd. Deze eerste doopbediening heeft Zondag 6 September plaatsgehad. Tien volwassenen en
negen kinderen werden in de gemeente opgenomen en deze vormen de eerstelingen van de Kerk in
een gebied dat tot voor kort ontoegankelijk leek. Deze nieuwe gemeente draagt de naam Paras. Op

368 Zie hiervoor, voetnoot 117.
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diezelfde Zondag heeft Ds. Keuchenius, die de Doop heeft bediend, deze groep aan mij overgedragen
en sinds dien tijd werkt daar de goeroe uit Kebonagoeng onder een nog steeds groeiende groep van
belangstellenden. Begin October heb ik hier voor het eerst het Avondmaal mogen bedienen. En
sedertdien probeer ik van hier uit het werk te organiseeren voor het omliggende gebied. Op drie
verschillende plaatsen wordt nu catechisatie gegeven, terwijl sinds twee maanden daar ook een
colporteur werkt. Het werk in deze omgeving is wel buitengewoon zwaar. Heel veel tegenstand moet
overwonnen worden. Heel veel leiding vraagt ook deze nog jonge gemeente. Gelukkig hebben we
in de goeroe een jonge man gekregen die met veel toewijding en een groot geloof zijn werk daar
verricht. Maar bovenal, gelukkig dat we mogen weten dat Christus zelf over deze gemeente waakt.
Zoo kunnen wij in vertrouwen op Hem voortwerken. – – –

Van Dijk’s zendingswerk in Wonosobo

36. G.M. van Rennes, C.J. Goslinga en H. Hangelbroek, namens de Gereformeerde Kerk van
Heeg en de provinciale zendingsdeputaten van Friesland, “Verslag over 1937 van het
Zendingsterrein Wonosobo, bestemd voor de Provinciale Zendingssynode van de Gerefor-
meerde Kerken in Friesland, saam te komen D.V. op 18 Mei 1937, te Leeuwarden”; AGKF-N
8, Ingekomen stukken, 1937-1938.

– – –
Het Zendingsterrein Wonosobo
Ds. van Dijk, bijgestaan door zijn 8 Helpers369), verrichtte ook nu weer niet zonder zegen zijn arbeid.
Tochten naar de nogal afgelegen Sadrach-gemeenten werden ondernomen; op 4 Augustus werd onder
enorme belangstelling een vergadering gehouden met Mohammedanen, waarin werd gehandeld over
erfzonde en verzoening; ook hield men in September een zaaiweek in plaatsen waar het Evangelie
tot nog toe geen ingang vond, om er de Blijde Boodschap te brengen. Op sommige plaatsen vond men
nogal belangstelling. Zoo onder andere in Proemasan, Watoe-Malang en Wanasraja. De gemeente
te Wonosobo zelf mocht zich verheugen in bijzondere voorrechten. Op 8 Mei werden daar 2
volwassenen en 3 kinderen gedoopt, op 2 Augustus 4 volwassenen, waaronder een man, die reeds
jaren lang in het ziekenhuis werd verpleegd, en op 1 November 6 volwassenen en 1 kind. Zes jonge
menschen deden toen belijdenis. Aan het Heilig Avondmaal namen toen 100 menschen deel. En ook
op andere plaatsen gaf de Heere zegen, zoo onder andere te Kepil, te Tambi, te Watoe-Malang, te
Wanasraja en te Batoer, gelegen in het Banjoemaasche, waar op geregelde tijden samenkomsten in
het leven werden geroepen.

369 Dat waren Soegondo (zie volgende noot) en Abraham Wangsaredja (in 1932 aangesteld, zie document 12) in de
hoofdplaats Wonosobo (187 gedoopten; 118 belijdende leden); Simeon in Bendungan (resp. 87 en 49); Sartoen
in Kalimade (resp. 68 en 32); Koemina in Kecis (resp. 37 en 19); Doelahredja in Taloenamba (resp. 97 en 46);
Mitraredja in Tripis/Kaseneng (resp. 77 en 39); en Siswaredja in Proemasan en Gandokan (resp. 35 en 18); terwijl
de kring te Sapoeran (resp. 13 en 7) verzorgd werd door de plaatselijke verpleger. Zie Van Dijk, “Statistiek v.h.
Zendingsterrein Wonosobo op 31 December 1936”, 4/1/1937, AGKF-N 8, Ingekomen stukken, 1935-1936.
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Het ziekenhuis wordt op geregelde tijden bezocht, hetzij door Soegondo370), hetzij door Abraham,
hetzij door Ds. van Dijk. Door den Colporteur, voor wien het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenoot-
schap subsidie geeft371), werden maandelijks 1500 exemplaren van het Javaansche maandblad Mardi-
Rahardjo, benevens andere Javaansche lectuur verspreid. Het aantal Christenen bedraagt thans 601,
waarvan 328 belijdende leden. De Christelijk-Hollandsch-Chineesche school telt thans 205 leerling-
en.372) – – –

Opleidingsschool voor zendingsonderwijzers te Solo

37. R. Kaboel, “Iets over de Opleidingsschool voor Javaanse Zendingsonderwijzers (Pamoelang-
an Goeroe Zending) te Solo”, d.d. Solo, 11 oktober 1937; AGZD 462.

De Opleidingsschool voor Javaanse Zendingsonderwijzers te Solo, langzamerhand meer bekend
onder de naam P.G.Z. (Pamoelangan Goeroe Zending), is nu ongeveer drie maanden aan de gang.
School en internaat zijn ondergebracht in een gehuurd, doch daarvoor zeer geschikt gebouw met
flinke localiteiten. Het ruime erf, dat er bij behoort, biedt bovendien de leerlingen een goede
gelegenheid voor beweging en ontspanning. 

370 Soegondo (Soeganda, Soegonda); zoon van de colporteur-evangelist Dipa Sentana die in 1908 te Glonggong
(Kebumen) voor de zending werkte; 1909 naar Nw-Guinea (Sjabes, ressort Roon, post Windessi, Geelvinkbaai)
in dienst van de UZV; 1920 terug in Kebumen, alwaar voorganger te Karanganyar en te Glonggong (Kebumen);
1931 naar Wonosobo met ds K. van Dijk. Kamma, “Dit wonderlijke werk”, 818.

371 Tijdens het Engelse interregnum (1811-1816) was op initiatief van de machthebber Sir T.S. Raffles (1781-1826)
in Batavia een bijbelgenootschap opgericht. Dit werkte samen met de in 1804 te Londen opgerichte British and
Foreign Bible Society. De oprichting van het Nederlands Bijbelgenootschap in 1814 geschiedde op initiatief van
het Brits Bijbelgenootschap. Een van de eerste vruchten van de samenwerking tussen de twee eerstgenoemde
genootschappen was het voorzien in de grote behoefte in Ned.-Indië aan bijbels, zowel in Latijnse (de zeer
gezochte Maleise bijbel) als Arabische karakters (de minder succesvolle verspreiding van de vertaling-Leijdecker
van 1758). Tevens werkte het Brits Bijbelgenootschap mee aan een Javaanse bijbelvertaling (vertaling-Brückner,
1829; door de regering in beslag genomen), de Toba-Batakse bijbelvertaling en het Angkola-Batakse Nieuwe
Testament. Het depot van het Brits Bijbelgenootschap, dat beheerd werd door dr C.P. Cohen Stuart, was tot 1929
gevestigd in Bandung. In 1931 werd een tweede depot geopend in Malang. In deze jaren kwam in Ned.-Indië een
nauwe samenwerking tot stand tussen het Nederlands en het Brits Bijbelgenootschap. In 1937 leidde deze
samenwerking tot de vorming van een gemeenschappelijk agentschap in Bandung, onder de naam Het Bijbelhuis,
dat het centrum werd van de bijbelverspreiding door beide genootschappen in geheel Ned.-Indië en dat geleid werd
door Cohen Stuart (die overleed in een Japans kamp). De algehele leiding van het NBG in Ned.-Indië lag in deze
jaren, namens het hoofdbestuur in Amsterdam, in handen van zendingsconsul Van Randwijck, die voorzitter was
van het Indisch Comité van het NBG. Voor de oorlog werden in Ned.-Indië omstreeks 100.000 bijbels per jaar
verspreid. In de jaren 1940-1942 kreeg men steun van een Amerikaans bijbelgenootschap in New York. Zie Cohen
Stuart, “Het Nederlandsch Bijbelgenootschap”, 107-115; Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, II, 18-19; De
Graaf, “Colportage”, 3-7. Over Brückner, zie Payne, “Onze zending in Oost-Indië”, en Swellengrebel, In
Leijdeckers Voetspoor, I, 39-49.

372 De school groeide snel, twee jaar later waren er al 272 leerlingen. Deze HCS was een ongesubsidieerde school,
die geleid werd door M. Giliam. Hij ging uit van de Vereeniging voor Chr. Holl. Onderwijs aan de Inlandse
bevolking op het Zendingsterrein van Frieslands Gereformeerde Kerken. Zie Bakker, De Christelijke Onderwijzers
Vereeniging, [126], [138].
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De ligging is, gezien het doel dat de school zich voor ogen stelt, eveneens niet ongunstig te noemen.
De buurt draagt een uitgesproken Javaans cachet; dus voor de leerlingen (90% dorpsjongens) een niet
al te vreemd milieu. In de nabijheid zijn dessa’s met sawahs, wat óók niet ondienstig is.
Het aantal pupillen bedraagt 36: 6 van Salatiga, 8 van Solo, 5 van Djokja, 4 van Magelang, 5 van
Poerworedjo, 4 van Keboemen, 4 van Poerbolinggo. Het zijn alle afleveringen van de Javaanse
vervolgscholen, met daarbij enkele, die enige jaren op de schakelschool hebben gezeten. De leeftijden
verschillen. Het gros (85%) varieert tussen 14 en 17 jaar. Overigens zijn er jongens van 12, 13, en
enkele van 18 jaar. Ongeveer 60% is gedoopt of uit een Christelijk gezin. De rest is het Christendom
gunstig gezind.
Het onderwijs omvat de vakken Bijbelse geschiedenis, Bijbelkennis, geschiedenis, Javaans, Maleis,
schrijven, rekenen, aardrijkskunde, natuurlijke historie, natuurkunde, tekenen, zang, handenarbeid,
gymnastiek, landbouw, timmeren en opvoedkunde. – – –
Voor het landbouwonderwijs is grond gehuurd van mensen van de dessa in de buurt. Op de daarvoor
bestemde middag krijgt (om de beurt) de ene helft van de leerlingen theoretisch onderricht in de klas,
en de andere helft praktisch onderwijs buiten (patjollen). Het timmeronderwijs kan uit praktische
overwegingen elke keer slechts aan een 12-tal worden gegeven. De rest verricht dan ander werk.
Opvoedkunde wordt het eerste leerjaar nog niet onderwezen. Het zal eerst met het tweede worden
aangevangen.
Het personeel bestaat, behalve uit ondergetekende die met de leiding is belast, uit de heren R.M.
Soepandi Pangarsasepoetra benevens een paar onderwijzers, die de genoemde vakken landbouw en
timmeren hebben te verzorgen. De heer R. Oemar, die het landbouwonderwijs geeft, is hoofd van de
landbouwbedrijfsschool te Tegalgonda (Soesoehoenans gebied).373) De heer Dardiri, die de jongens
leert timmeren, is onderwijzer van de Openbare Ambachtsleergang te Solo.
In het internaat wordt alles wat naar luxe zweemt vermeden. Veel werkzaamheden verrichten de
leerlingen zelf (groepsgewijs). ’s Morgens vóór schooltijd heeft elke groep een taak. Géén groep is
werkeloos. Dan beginnen om half 8 de lessen. Om kwart voor één wordt er geëindigd. Na het
middageten is er gelegenheid tot rusten. ’s Namiddags om kwart voor 4, nadat alles is schoong-
emaakt, wordt er weer aan de lessen begonnen. Om half zes, als de middaglessen voorbij zijn, is er
gelegenheid tot beweging en ontspanning. De avonduren worden gebruikt voor het maken van
huiswerk. Om 10 uur wordt de dag gezamenlijk beëindigd met het lezen van een stukje uit de Bijbel,
gezang en gebed. Dan is het bedtijd. Slechts de ouderen kunnen, zo nodig, nog wat opblijven. Elke
dag is dus goed bezet.

373 Teneinde de macht van de sultan van Yogyakarta te beteugelen, had Sir T.S. Raffles, de machthebber van Ned.-
Indië tijdens het Engelse interregnum (1811-1816), in 1813 in het gebied van de sultan een tweede, onafhankelijke
vorst aangesteld, die de titel van paku alam aannam. Raffles deed dit naar het voorbeeld van een soortgelijke
maatregel van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), die in 1757 op het grondgebied van de sunan
(susuhunan) van Surakarta een tweede rijk gesticht had, Mangkunagaran, wiens vorst, de mangkunagara, leenheer
van de VOC was en tot steun en gehoorzaamheid aan de compagnie verplicht was. De gewesten Yogyakarta en
Surakarta omvatten tot aan de Tweede Wereldoorlog derhalve ieder twee zelfbesturende landschappen (vorstenlan-
den), doch hun autonomie was beperkt. Zie Suwarno, Hamengku Buwono, 57-78; Stapel, Geschiedenis van
Nederlandsch-Indië, 214-215.
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Zendingsactie onder Kampense studenten

38. De Zendingscommissie voor 1937-1938 van Kampen, “Rondschrijven”, d.d. Kampen, oktober
1937; AGKM 4, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1937. 

Bij deze bieden wij U weer een kort overzicht aan van hetgeen in het cursusjaar 1936-1937 in
Kampen op zendingsgebied verricht werd en van de toestand op dit gebied in het algemeen.Mogen
we met het laatstgenoemde beginnen, dan valt allereerst te zeggen dat de zendingscommissie met
voldoening op het verloopen jaar mag terugzien. Wel is haar ideaal om allen in de zendingsstudie te
betrekken nog lang niet bereikt, maar er blijft een kleine groep getrouwen die naast het vele en
velerlei dat hun aandacht vraagt ook nog tijd en lust hebben de zendingsstudie het haar toekomende
deel te geven. Waarschijnlijk zal de te verwachten benoeming van een Zendingshoogleeraar in dezen
de gewenschte verbetering kunnen brengen. Over het geheel genomen is er echter vooruitgang te
bespeuren. Deze komt vooral tot uiting in een zeer druk bezoek van openbare vergaderingen.
Over onze werkzaamheden in het afgeloopen jaar kunnen we U het volgende meedeelen.
Driemaal trad er een spreker voor ons op in een openbare vergadering. Ds. A. Pos sprak twee maal
voor ons en Ds. H. Bergema eenmaal. De respectievelijke onderwerpen waren “Een studiereis door
Britsch-Indië”, “De ontwikkeling van het Hindoeïsme”374) en “Geestelijke Stroomingen op Java”.
Beide sprekers hadden een zéér groot aantal hoorders en deze hebben zich hun komst ruimschoots
beloond gezien.
De studiekring die gehouden is onder leiding van een onzer had een vrij behoorlijk, maar toch te klein
aantal deelnemers. Behandeld werd het boekje van Ds. G. Simon, “Biblische Begründung der
Mission”375). De zendingsportefeuille circuleerde geregeld en vond een flink aantal lezers. Klachten
over de inhoud der portefeuille kwamen ons niet ter oore, wat gezien de collectie tijdschriften die ze
bevat, ook niet wel mogelijk lijkt. Voorloopig achten we dit onderdeel van onze actie het meest
waardevolle en vruchtbare.
Onder de eerstejaarsstudenten verspreidden we bij het begin van de cursus de brochure van Ds. J.
Verkuyl “Onze verantwoordelijkheid tegenover Indië”, een uitgave van de Studentenzendingscom-
missie (S.Z.C.)376). Met steun uit onze kas bezochten 4 Studenten een der Zomerconferenties van de
Zendingsstudie-Raad te Lunteren.377) – – –

374 Zie document 26, voetnoot 93.
375 G. Simon, “Beiträge zur biblischen Begründung der Mission”, Bethel, 1935, [69]-96. Overdruk uit Jahrbuch der

theologischen Schule, Bethel. Bd 6. 1935.
376 J. Verkuyl, Onze verantwoordelijkheid tegenover Indië. Uitgave van de Studenten-Zendingscommissie, nr. 2; Zeist,

1935.
377 De Zendingsstudieraad stelde zich ten doel de belangstelling voor de zending te bevorderen. Hiertoe werden in

de wintermaanden lezingen gehouden en cursussen georganiseerd. Het hoogtepunt van het programma waren de
jaarlijkse conferenties. Tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden deze conferenties in gehuurde
gebouwen te Lunteren gehouden, doch omdat die in 1914 gevorderd werden, was men op andere plaatsen
aangewezen. Eens was men te Doetinchem, eens te Zeist en twee maal te Ermelo. In 1919 werd echter een eigen,
permanent onderkomen in Lunteren verworven. De Gereformeerden hielden aparte zendingsconferenties in
Lunteren, zie bijv. Zendingsblad, jrg. 32, nr. 9 (sept. 1934) 158-159.
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Maatschappelijke waardering medisch zendingswerk Solo

39. D. Verhagen, geneesheer-directeur zendingsziekenhuis Jebres-Solo, “Schrijven aan de
Deputaten voor de Zending van de Gereformeerde Kerk van Delft en de samenwerkende
Kerken van Zuid-Holland (Noord)”, d.d. Solo, 8 november 1937; AGKD 14, Stukken
betreffende diverse onderwerpen, 1932-1935.

– – –
Maandag 1 November, de eigenlijke groote dag waarop in 1912 het Ziekenhuis werd geopend, was
een feestdag bij uitnemendheid.378) Om half 9 samenkomst in de Kerk waar Dr. van Andel z’n
feestrede uitsprak en waar door allerlei menschen toespraken werden gehouden. Om 10 uur was dit
afgeloopen en toen gingen we naar het Ziekenhuis, waar al heel wat gasten aanwezig waren, want
officieel zou de plechtigheid daar 10¼ uur beginnen. Het liep eenvoudigweg storm en al heel gauw
bleek de vergaderruimte in de wachtkamer van onze polikliniek veel te klein. Velen moesten zich met
een staanplaats tevreden stellen en deden dat dan ook met het meeste genoegen, want er heerschte
een zeer genoeglijke en prettige stemming. Wie er zooal waren van de officieele personen uit het
Gewest Soerakarta?
Ik noem U dan de Gouverneur van Soerakarta, de Assistent Resident van Soerakarta en verder het
heele Binnenlands Bestuurscorps, Pangeran Aria Mataram als vertegenwoordiger van Zijne Vorstelij-
ke Hoogheid den Soesoehoenan van Soerakarta, die mij namens z’n Vader complimenteerde, met
hem nog 3 zonen van den Soenan, de Rijksbestuurder, Zijne Hoogheid Pangeran Adipati Aria
Mangkoenagara VII met z’n vrouw de Ratoe Timoer, verder vele Regenten en andere Inlandsche
grooten.379) Dan was tot ons overgekomen Dr. J. Offringa, Hoofd van den Dienst der Volks Gezond-
heid in Nederlandsch Oost-Indië, en de Inspecteur in dit Gewest, verder vele vrienden van ons werk
uit onze stad en gewest maar ook van buiten. Het totaal aantal gasten wordt geschat op 275-300.
Om ruim kwart over tien kwam ik aan het woord en hield een korte herdenkingsrede. In aansluiting
daaraan was ik in staat bij monde van de weduwe van wijlen Dr. W.L. Vogelesang hem als de pionier
van ons werk het woord te geven, door een brief van haar voor te lezen, die ik net met de vliegmail
had ontvangen en die er zich bijzonder goed voor leende.
Daarna nam de Gouverneur van Soerakarta het woord en hield een keurige geestige toespraak vol
waardeering voor ons werk, die hij beëindigde met de mededeeling dat het de Nederlandsch-Indische
Regeering had behaagd 4 van mijn oude getrouwe medewerkers te decoreren, 3 met de zilveren en
1 met de bronzen ster van trouw en verdienste. Het was voor mij een groot genoegen aan het verzoek
van de Gouverneur te voldoen en hun het mooie onderscheidingsteeken op de borst te spelden. Het
was een indrukwekkend moment.
De Gouverneur deelde verder als eere-voorzitter van een comité opgericht door oud-patiënten in stad
en gewest nog mede dat er op de Java Bank nog een aardig bedragje was gestort voor ons nieuwe
operatiegebouw. De hoe grootheid van het bedrag stond nog niet vast. Dat moet nog een verrassing
blijven. – – –

378 D. Verhagen, “Vijf en twintig jaar medische zendingarbeid”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 27-31. 
379 Zie hiervoor, voetnoot 123.
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Een “zaaiactie” in Yogyakarta

40. D.J.B. Allaart, “Propagandatocht in Goenoeng-Kidoel, Djokja”, d.d. Yogyakarta, 30 novem-
ber 1937; AGKAmst. 5, Stukken betreffende D.J.B. Allaart, 1930-1940.

In de October-vacantie hebben de Zendingshelpers, die in dit bergressort van Jogjakarta werkzaam
zijn, zich zooveel mogelijk op één punt samengetrokken om daar gedurende twee dagen de aandacht
van de bevolking voor het Evangelie te trekken. Goeroes Indjil, Onderwijzers, een mantriverpleger
en de Colporteurs, tezamen een 16 man. Als punt van uitgang was gekozen de dessa Kalongan, waar
een kleine Christengemeente is, groot en klein een 32 leden tellend.
12 October werd ’s avonds met de gemeente een samenkomst gehouden, waarin de voorgestelde
arbeid in het gebed werd bedacht. Men verdeelde zich in 6 groepen. Aan elke groep werd een lid van
de gemeente te Kalongan toegevoegd.
Nadat men den volgenden morgen den dag gemeenschappelijk was begonnen met schriftlezing en
gebed, ging elke groep op weg. De vrouwen bleven achter en kwamen nog eens samen in gebed. Bij
de terugkeer bleek, hoe elke groep in ongeveer 3 huizen geweest was om nieuwe aanrakingspunten
te zoeken. Over en weer deed men elkander verslag van zijn ontmoetingen en wederwaardigheden.
Hierbij ontbraken de vroolijke momenten niet. Een groep was bijvoorbeeld gehouden voor speurders,
die op zoek waren naar smokkelwaar.
Voor 13 October ’s avonds waren op verschillende plaatsen grootere samenkomsten belegd. Men ging
nu in 4 groepen van 4 uiteen. Het samengaan met zijn vieren trok de aandacht. Er was dan ook een
dessahoofd, die zijn 8 medebestuurderen samenriep en een groep van vier in verhoor nam. Commu-
nistische bedoelingen werden verondersteld. Het gevolg van het verhoor was, dat er meer belangstel-
ling was voor het te spreken woord. Een andere groep ondervond de teleurstelling, dat de gemaakte
afspraak vergeten was en niets was voorbereid. Het dessahoofd wist raad en sloeg op de tong-tong
met als gevolg dat heel wat nieuwsgierigen op dit geluid afkwamen. Een derde groep kreeg aanvank-
elijk slechts kinderen onder het gehoor. Deze kinderen moesten blijkbaar eerst de kat eens uit de
boom kijken. Al gauw kwamen de ouderen, en de samenkomst slaagde.
De verschillende groepen kwamen opgewekt tegen middernacht op het punt van uitgang terug en
praatten nog lang na. Den volgenden morgen besteedde men aan huisbezoek. Men moest dien dag
nog naar huis terug, derhalve werd de tocht niet te ver uitgestrekt. Nog éénmaal kwamen alle groepen
samen om te constateeren, dat het resultaat verblijdend was geweest. Aanstonds werd ook een plan
voor een volgende tocht ontworpen in een heel andere uithoek van het terrein. Het mooie van deze
tocht is onder meer, dat deze tocht door de Zendingshelpers zelf werd belegd en zij zelf ook de kosten
hiervan wilden dragen. Het is een genot voor de Zending om zulk een eigen initiatief te stimuleeren
en voorzichtig te steunen. Gedenkt de strijders in de voorposten!

Zendingsonderwijs en zendingstheologie in Surakarta

41. S.U. Zuidema aan de Gereformeerde Kerk van Delft en samenwerkende classes Zuid-
Holland-Noord, [Solo, eind 1937]; AGKD 15, Stukken betreffende diverse onderwerpen,
1935-1961.
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– – –
Een heuglijk verschijnsel uit de laatste drie maanden was wel, dat ons zendingskantoor het in de
vacantiemaand Juli ontzaglijk druk heeft gehad. Want deze drukte was het gevolg van den enormen
toevloed van nieuwe scholieren voor den cursus, welke 1 Augustus is aangevangen. Het aantal
leerlingen steeg van 7.000 tot 8.000. Men hoeft maar weinig begrip van schoolzaken te hebben, om
in te zien, dat een toename van 1.000 leerlingen heel wat werk aan den winkel brengt. En voor wie
de taal der cijfers verstaat, spreken deze cijfers van de sympathie, welke ons zendingsonderwijs in
de afgeloopen 25 jaar onder de inheemsche bevolking heeft verworven. Aanpassing aan dezen
toestand kan niets anders beteekenen dan verhooging van zendingsuitgaven. Aan de broeders in
Holland de vraag, of ze met deze zendingswinst blijde zijn, dan wel of ze er bang voor zijn. En U zult
wel met ons van oordeel zijn, dat de beantwoording van deze vraag geheel bepaald wordt door het
antwoord op een andere vraag, namelijk of de HEERE verlegen is met de uitbreiding van Zijn
Koninkrijk en met de roeping, welke Hij aan Zijn kerk oplegt.
Ik mag deze gelegenheid wel aangrijpen, om U deelgenoot te maken van mijn ervaringen, opgedaan
op mijn eerste expeditie. Van 13 tot 17 September ben ik namelijk met mijn ouderen broeder, Ds. van
Eijk, en onder zijn leiding, naar het Wonogirische geweest. Tweemaal per jaar wordt deze streek door
ons bezocht. In alle gemeenten wordt dan godsdienstoefening gehouden. De diensten zijn meestal
lang, omdat beide sacramenten bediend moeten worden en bevestiging van ambtsdragers en huwe-
lijkssluiting tevens aan de orde komen. U begrijpt, dat in die diensten voor verkondiging des Woords
niet veel ruimte over is. En daarmee kan ik tevens illustreeren, dat de eigenlijke opbouw dezer
gemeenten niet meer het directe werk der zendelingen kan zijn. Deze opbouw moeten we geheel
toevertrouwen aan onze goeroe’s indjil (evangelieleeraren). Het welzijn eener gemeente is dan ook
ten nauwste verbonden aan den persoon en het werk van haar goeroe indjil. Dit bleek ons ook nu wel
weer. De sergeant-majoor in het Hollandsche leger is de goeroe indjil in het zendingsleger. Vandaar,
dat de toerusting van den goeroe indjil tot zijn taak voor onze zendingsarbeid van het hoogste gewicht
is. Hij vormt de schakel tusschen inheemsche kerk en zendeling. De zorg voor en de bearbeiding van
de gemeente ligt geheel in zijn handen. Op dezen tocht zag ik opnieuw het waardevolle in van de
maandelijksche bijeenkomsten van deze goeroe’s indjil ten huize van Ds. van Eijk. Eén van hen houdt
dan een preekvoorstel, waarop een bespreking volgt, welke minstens zoo belangrijk is als het
preekvoorstel. Tevens blijft op deze wijze het contact met de gemeenten levendig.
Onder deze goeroe indjil zijn er, die mooi werk leveren. Ik denk bijvoorbeeld aan een avond, dien
wij ten huize van één hunner hadden, waar de gemeente bijna voltallig opgekomen was. De goeroe
indjil stelde ons vragen over de Heilige Schrift, welke vragen intusschen het nauwste verband hielden
met den toestand der gemeente. Zoo gaf hij ons ongemerkt de gelegenheid, om hierover het onze te
zeggen, zonder aan de gemeente den indruk te geven, dat wij nu eens even kwamen om daar
richtlijnen uit te stippelen of orde op zaken te zetten. Wat mij ook opviel was dat zijn vragen zoo
gesteld waren, dat we niet anders dan gereformeerd-schriftuurlijk konden antwoorden. In deze
verafgelegen dessa werd de wijsheid van Prof. Woltjer380) bevestigd, die ons op propaedeutisch
college meer dan eens onderwees, hoe een juiste vraagstelling ook het goede antwoord reeds in zich
sloot. Toen ik na afloop van deze samenkomst met mijn reeds genoemden ouderen broeder hierover
sprak, wees hij mij op een woord van Dr. Bakker Senior: Hij had ervaren, dat onze Gereformeerde

380 Prof. dr J. Woltjer, hoogleraar VU, Amsterdam, zie Kuiper, Jaarboek, jrg. 1, 111.
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belijdenis het best weergeeft wat er leeft in het wedergeboren hart. De Bergrede kwam op tafel en we
vonden gelegenheid om het onderscheid tusschen een adat, welke niet gedragen wordt door liefde tot
den Christus en een adat, welke daaruit geheel opkwam, te laten zien. En het werd ons heusch niet
gemakkelijk gemaakt, toen ons gevraagd werd, hoe wij nu eigenlijk beleven konden, dat de Christus
bij ons is tot het einde der dagen. Tenslotte gaf het ons een prettig gevoel, te hooren, dat onze
antwoorden hen bevredigen. – – –
Over het algemeen kan gezegd worden, dat we de gemeenten in goeden welstand aantroffen. We
mochten 48 personen doopen en twee huwelijken sluiten. Het laatste is voor mij nog steeds een
gedeeltelijke kwelling. Omdat ik een Westerling ben. Want denk U in, bruid en bruidegom nemen
zulk een houding aan, dat vooral niemand denken mag, dat zij elkander hun hart verpand hebben; en
ook niet, dat zij nu, op dezen hoogtijdag, blijde zijn. Interesseloosheid ligt op beider gelaat. En ook
bij de beantwoording der vragen uit het huwelijksformulier laten ze zich niet uit deze kunstmatige
narcose opwekken. Feliciteer ik ze dan na afloop van de plechtigheid, dan trek ik ongemerkt ook al
een gezicht, dat meer condoleantie dan felicitatie uitdrukt. En ik ben nijdig op mezelf, dat Oost en
West zoo dicht bij elkaar liggen, dat ik mij binnen een uur de allures van Oost al aangemeten heb.
Een gevoel van bevoorrechting leeft in me, nu ik U over nog iets meer mag schrijven. Want we
hebben nog niet vermelding gedaan van onze mooiste avond in het Wonogirische. Wat had ik graag
gezien, dat alle leden onzer kerken dit meegemaakt hadden. We gingen samen naar de ruime pendopo
van één der inlandsche bestuursambtenaren, begeleid door den plaatselijken goeroe indjil. Hier
wachtte ons een ongedachte verrassing. Niet alleen de bestuursambtenaar, maar ook een zestal
schrijvers waren aanwezig. Terwijl wij naar goede inheemsche zede in het midden naast den
bestuursambtenaar hadden plaatsgenomen, en de andere aanwezigen in één van de vier hoeken van
het vertrek zaten, spraken we eerst over de “dingen van den dag”, onder het genot (!) van zoete, zoete
thee. We hadden tegen dit bezoek opgezien. Maar hoe werden we beschaamd. Al spoedig kwam het
gesprek op den godsdienst, en even spoedig kreeg Ds. van Eijk gelegenheid, om het verschil tusschen
den Mohammedaanschen en den Christelijken godsdienst uitéén te zetten. Eén van de schrijvers
kwam naar voren met de gangbare bezwaren van Mohammedaansche zijde. ’t Was een genot voor
me, te zien, hoe Ds. van Eijk deze bezwaren ontzenuwde. Eerst werd het verschil tusschen Moham-
med den profeet en den Christus, Die meer dan Profeet, immers Middelaar der Verzoening was, onder
oogen gezien. En toen gevraagd werd, of de Christus niet ook Zoon van God was, en of dat niet
vreemd was, dat God een Zoon heeft, werd het Zoonschap van den Christus op zulk een wijze
uiteengezet, dat de lust tot tegenspraak wel moest vergaan. Tenslotte hielp de tegenstander ons nog,
door op te merken, dat naar het Mohammedanisme Allah eigenlijk een God van uiterste willekeur
was. Lang niet ieder Mohammedaan weet dit. Maar daardoor werd ons de gelegenheid geboden, om
aan te toonen, hoe onze God integendeel de God des Woords en des Verbonds is, de Getrouwe op
Wiens Woord Zijn volk staat mag maken tot in eeuwigheid. Toen gezegd was, dat dientengevolge
zeker de ongeloovige verdoemd zal worden, viel de bestuursambtenaar ons, hoogst geïnteresseerd,
bij, dat dan ook even zeker de geloovige volgens het Christendom zalig zal worden. Na daar twee uur
gezeten te hebben, konden we eindelijk “vragen of we mochten vertrekken” (naar Javaansche adat).
We hadden het zaad des evangelies ruimschoots mogen zaaien. En dat, terwijl we bijna zwaarmoedig
op weg gegaan waren. – – – 
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Kerk, zending en lectuurdienst in Surakarta

42. H.A. van Andel, “Solo in 1937”, [d.d. Solo, begin 1938]381); AGKD 15, Stukken betreffende
diverse onderwerpen, juni 1935-maart 1939.

– – –
1. De toestand van de Inheemsche Kerken
Opvallend is de snelle vermeerdering van het aantal Inheemsche Kerken in Solo. Er zijn thans reeds
zestien Javaansche en één Maleische Kerk.382) Maar het is ook een uitgestrekt gebied, even groot als
Zuid- en Noord-Holland tezamen. Al wordt op ruim veertig plaatsen elken Zondag godsdienstoefe-
ning gehouden, toch begrijpt ieder, dat er broeders en zusters zijn die vele uren moeten loopen om
zulk een samenkomst bij te wonen; in dat opzicht zijn we hier nog in den tijd van de “hagepreeken”.
Wij verheugen ons erover, dat er thans drie Inheemsche predikanten zijn, en Klaten bezig is met het
beroepen. Maar vier predikanten voor 17 Kerken is nog wel zeer weinig. De 27 goeroe Indjil
(Evangelie-helpers) voorzien zooveel mogelijk in de geregelde verkondiging van het Woord. En de

381 Zie Zendingsblad, jrg. 36, nr. 5 (mei 1938) 95-97.
382 De meeste Chinese christenen in Surakarta behoorden tot de “Maleise” (i.e. Chinese) Kerk van Solo, de (Tiong

Hwa) Kie Tok Kauw Hwee (de Hokkean-naam; in het Mandarijn luidde de naam Chung Hoa Chi Tuh Chiao Hui).
Vgl. document 29, sub 21. De groep Chinese christenen die Van Andel bij zijn komst had aangetroffen, breidde
zich onder zijn leiding uit. Aanvankelijk maakten ze gebruik van het gebouw van de (Javaanse) Margoyudan-
gemeente in Solo, doch toen in 1917 in Gemblegan, een wijk van Solo, een christelijke HCS werd geopend, werden
de (meestal in het Maleis gehouden) diensten daarheen verplaatst. In die omgeving ontwikkelde zich tevens
specifiek op de Chinese bevolking gericht zendingswerk, waarin de (Europese) GK van Solo en de zending
samenwerkten. De Komisi Jemaat Melayu (Commissie voor de Maleise Gemeente), die hiervoor in het leven werd
geroepen, zette voor dit werk in de jaren twintig de evangelisten Picauly, Boesono en Soepanahardja in. Hoewel
het niet de bedoeling was dat Chinezen zich apart, in een eigen kerk zouden organiseren, gaf, los van de taalkwes-
tie, het samengaan van Javanen en Chinezen in één kerkverband allerlei op ethnische, culturele, psychologische
en sociaal-economische verschillen te herleiden problemen. Dat was het geval in alle grotere plaatsen waar men
Chinezenzending organiseerde. In verband hiermee werden in Solo al in 1922, op initiatief van mevr. Sie Kiem
Kwie en bij haar thuis, de eerste aparte Chinese huisdiensten gehouden. De kleine gemeenschap van Chinese
christenen die zo ontstaan is concentreerde zich eerst op het gebouw van de HCS in Gemblegan, later op een huis
in Warungmiri. Vooraanstaande leden waren Jo Kiem Hok, Ong An Kok, Siauw Ing Tjwan, Thio Jan Sioe, Jo
Kiem Swam, Tan Sien Liong en The Tjiauw Bian, de laatste een latere predikant van de GKI in Solo. Behalve
kerkdiensten organiseerde men eigen christelijke Chinese scholen, vrouwen- en jeugdwerk, huisbezoeken,
begrafenisverenigingen en zondagsscholen. Behalve Chinezen en Javanen hebben, naast Van Andel, ook andere
Nederlanders bij de vorming van de Chinese gemeente in Solo een actieve rol gespeeld, zoals Bavinck met zijn
Tri-Dharma-werk (Drie Plichten), Clubjes van vijf en ander werk voor de Chinese jeugd, en J. Reinders, tot aan
de oorlog onderwijzeres aan de christelijke HCS in Gemblegan. Omdat de pogingen van Soepanahardja en zijn
medewerkers om ingang tot deze bevolkingsgroep te krijgen zeer moeizaam verliepen en er eind jaren twintig zelfs
van stagnatie en leegloop der door hen geleide Chinese gemeente sprake was, werd een aparte Chinese guru jemaat
aangesteld, de aan de Solo’se Kweekschool en vervolgens te Yogyakarta (1928-1930) opgeleide evangelist
Andreas Kwee Tiang Hoe. De (eerste) Chinese kerk van Solo, die in 1933 werd geïnstitueerd, maakte aanvankelijk
gebruik van het huis in Warungmiri; in 1939 werd dit verruild voor een kerkgebouw in de stadswijk Sangkrah. De
plechtige opening was op 22 dec. 1939. De kerk werd geleid door een geheel uit Chinezen bestaande kerkeraad,
terwijl Van Eijk, in afwachting van de bevestiging van Kwee tot predikant (dec. 1940), consulent was. Kerkblad,
jrg. 27, nr. 1 (2 jan. 1941) 6; Warta Synode GKI, jrg. 4, nr. 1 (jan.-febr. 1974) 6-8; Ibidem, jrg. 4, nr. 2 (maart-april
1974) 4-8; Bakker, De Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [144]; Van Eijk, “Het zendingswerk van de
Hollandsche Kerk te Solo”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 73-75.
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missionaire predikanten bedienen elken Zondag de Sacramenten in een Dienst des Woords op
verschillende plaatsen. Om de drie à vier maanden wordt in de meer dan 40 grootere kringen van
Christenen het Heilig Avondmaal bediend. In die Diensten is er dan ook gelegenheid voor Doopbe-
diening; dat is wel zéér weinig. De behoefte aan meer Inheemsche predikanten is dan ook wel zeer
dringend.
Hoe is de stand van het geestelijk leven? Telkens zijn er “tuchtzaken”. En nu zou het verkeerd zijn,
als wij ons daarvoor troostten met de gedachte, dat er ook zonden en gebreken in de leden der Kerken
in Holland openbaar worden. Op geestelijk gebied hebben wij ons niet met elkander te vergelijken
maar slechts met Eén, Die heilig is. Maar het voorkomen van zonden herinnert ons toch, dat zoowel
Hollandsche als Javaansche Christenen menschen zijn, die nog slechts een klein beginsel van de
gehoorzaamheid en van de liefde hebben. Voorzoover wij kunnen beoordeelen, zijn de Kerkeraden
trouw in het handhaven van de kerkelijke tucht.
Met ootmoedige dankbaarheid mogen wij getuigen, dat Gods Geest evenzeer hier als in Nederland
in Gods kinderen werkt. En wij verwonderen ons soms over de vruchten des Geestes bij menschen
die uit een zóó duister en zóó zondig leven overgebracht zijn op het terrein der genade Gods. Door
de felle tegenstellingen met het eigen vorig en met het omringend leven wordt het heerlijk werk des
Geestes hier zooveel duidelijker zichtbaar.
In 1937 werden 520 Javanen en Chineezen gedoopt. Het aantal Javaansche en Chineesche Christenen
bedraagt thans 5.115. Door deze “zeer kleine luyden” werd ƒ 6.017,78 (ƒ 1,17 per ziel) voor Kerk en
Armen bijeengebracht.383)

2. Het Werk onder Vrouwen en Meisjes
De donkerste plek, zoowel geestelijk als maatschappelijk, is de vrouwenwereld. Daarom is het zoo
verblijdend, dat behalve het werk dat geregeld reeds gebeurde, een speciale tak van Dienst onder de
vrouwen kon worden ingesteld, en dat de Kerken dit werk niet overlaten aan Vereenigingen of
Comité’s, omdat het zendingswerk naar Gereformeerde opvatting kerkelijk werk is. En wij zijn
dankbaar, dat onder U steeds meerderen zich opmaken om de Kerken in deze haar taak te steunen.
Wij verheugen ons ook, dat bepaaldelijk de zusters onder U dieper gaan beseffen, dat zij haar “zusters
in ellende” te hulp moeten komen.384) – – –

3. De Bijbelverspreiding
Het opnieuw-inzakken van den maatschappelijken toestand maakte, dat de verbetering nog vrijwel
niet doordrong in de Inheemsche wereld. De koopkracht bleef uiterst gering. In totaal werden bijna
14.000 Bijbels en Bijbelgedeelten en ruim 11.000 andere Christelijke boeken geplaatst, waarvan
ongeveer de helft als Kerstgeschenken diende.

383 Van die 5.115 bestond iets meer dan de helft uit volwassen, belijdende leden. Dat bedrag van ƒ 1,17 gold voor
1936. In voorgaande jaren was de opbrengst per hoofd ƒ 1,29 (1934) en ƒ 1,25 (1935). Zie “Rapport van de
visitatie te Solo, gehouden dd. 3 Maart 1936 door Dr. B.J. Esser, Praeses, Ds. J.A.C. Rullmann, Scriba”, AGKD
15, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1935-1961.

384 Zie ook J.C. van Andel-Rutgers, “Het Evangelie ook voor vrouwen”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 48-54;
Van der Veen-Schenkeveld, Stuur haar maar, 6-9.
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Enkele broeders en zusters in Holland hebben ons hartelijk verblijd door de kosten van een colporteur
(ƒ 8,- per maand) voor hun rekening te nemen. Daardoor is het aantal colporteurs verblijdend
gestegen. Aan de milde gevers hartelijk dank!
De verspreiding van Javaansche en Maleische Evangelisatie-bladen geschiedde in bijna 400.000
stuks, dus gemiddeld meer dan duizend per dag. Traktaatjes: 53.000. Het Hollandsch Evangelisatie-
blad De Zaaier: 17.000. Vele zaadkorrels, en hoe zal de oogst zijn? Hangt dit niet mede af van Uw
gebed, Broeders en Zusters?385)

4. Het Christelijk Onderwijs
Solo is een vruchtbaar terrein voor het Christelijk Onderwijs. Er zijn meer dan 80 Christelijke
Scholen met 11.200 leerlingen. De Kerken onderhouden 54, de Schoolvereeniging 17 van deze
scholen, de eerste met Javaansch, de laatste met Hollandsch als voertaal. Een Vereeniging van
Javaansche Christen-onderwijzers 3 met Hollandsch. De Hollandsche Kerk een Maleisch-Chineesche
School. Javaansche Christenvrouwen een Javaansche Huishoudschool. Deze laatste kreeg in het
laatste jaar een keurig schoolgebouw, betaald uit zendingsgelden. In totaal zijn er ongeveer 250
Christelijke onderwijzers(essen).
Hoe langer hoe meer wordt het noodig het oprichten van scholen niet afhankelijk te maken van
subsidieering door het Gouvernement. De groei van het Christelijk Onderwijs mag niet geheel en al
bepaald worden door den bloei der schatkist. Er zijn 26 niet-gesubsidieerde scholen, voor de helft
door de “Zending” verzorgd. Maar het trager vloeien der zendingsmiddelen in Holland maakt, dat wij
geen nieuwe scholen kunnen oprichten. Het zou wel zeer wenschelijk zijn, als wij bedenken, dat er
in Solo 300.000 kinderen in de schooljaren zijn. – – –

Het Gereformeerde gehalte der Javaanse Kerken

43. S.U. Zuidema, “Verslag van de Vergadering van Missionaire Predikanten op Midden-Java
ten Z., 20 April 1938 te Djocja”; AGZD 466.

[De afgevaardigden van Solo waren te laat gearriveerd op de vergadering van de missio-
naire predikanten in Yogyakarta omdat zij de vergadering van de Javaanse classis
Surakarta moesten bijwonen.]

Vanuit Holland herinner ik me langdurige vergaderingen, waar op de classis wijdloopige redevoering-
en naar aanleiding van dikwerf minitieuze quaesties werden afgestoken. Maar nooit zal ik weer critiek
oefenen op die classisvergaderingen, nu ik deze Javaansche bijwoonde. Denk U in: een vergadering
van ’s middags vier tot zeven uur; hervatting om acht uur, en pal doorvergaderd tot ’s nachts half drie.
Het Javaansch suisde me tenslotte in mijn ooren, rollebolde door mijn hoofd. Er is nog wel eenig
verschil tusschen een Hollandsche classis en een Javaansche. Ik kan me geen Hollandsche classis
indenken, waarin de woorden Gereformeerd, oer-Gereformeerd en stoergereformeerd, alsmede
principieel en beginselen, niet de revue zijn gepasseerd. Maar ik zou niet weten, hoe die woorden in

385 Zie ook Van Andel, “Bijbelverspreiding in Solo”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 42-47.
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het Javaansch te vertalen. Ik raak hiermede tegelijk een schaduwzijde van de Javaansche classisverga-
deringen aan. Immers, daar viel me op, dat de bewuste wil tot schriftuurlijke en Gereformeerde
fundeering van eigen gedachten bij de meeste leden niet aanwezig is. Eén der Javaansche predikanten
maakte mij er eigener beweging op attent. Hij had dit leeren zien als een groot gebrek in het denken
zijner Javaansche broeders. Dat deed mijn hart goed. Het openbaart, dat de zelfstandigheid der
inheemsche kerken nog zeer zwak is. En niet het minst op dit gebied ligt de taak der adviseurs. Wij
dienen onze Javaansche broeders steeds weer voor te gaan in de methode, onze adviezen en overwe-
gingen op de Heilige Schrift, in overeenstemming met kerkenorde en leer der kerk, te baseeren. – –
–
Voor ik verder ga, mag ik nog wel eerst releveeren de vergadering van Dinsdagmorgen. Onze
jaarlijksche school- en zendingsdag. Zij werd gehouden in het kerkgebouw der Hollandsche Gerefor-
meerde Kerk. Mej. Goemaat voerde ons midden in haar werk onder vrouwen en meisjes te Solo. Ze
liet ons de duisternis zien, waarin zoovele Javaansche vrouwen gedoemd zijn te leven, en waaruit het
Mohammedanisme haar niet zal bevrijden. Mej. Goemaat gaf ons haar ervaringen van elken dag. Na
haar sprak mej. Baarbé over het werk onder Chineesche vrouwen en meisjes. Een breedvoerig
referaat, waarin ons eerst een uiteenzetting gegeven werd van den geestelijken achtergrond, waarin
de Chineesche vrouw leeft. Dit referaat naderde op menig punt den grens van geleerdheid; over-
schreed dien grens soms, en was ongetwijfeld een knap stuk werk. Jammer, dat het ons minder in het
eigenlijke werk introduceerde.
Tenslotte sprak Ds. Merkelijn over: Vijf en twintig jaren zendingswerk. Daar hebben we van
gesmuld. Het was als het ware de afscheidsrede van Ds. Merkelijn. Maar niemand, die den indruk
kreeg, dat hij zich reeds uit het zendelingenharnas losgespte. Integendeel: een schat van frissche
gedachten, wenken en richtlijnen voor de komende arbeid werd aan ons meegegeven. Deze missiona-
ris der Zeeuwsche kerken mag, terugziende op zijn rijk gezegende arbeid, gevoeglijk daaronder
schrijven de Zeeuwsche wapenspreuk: Luctor et Emergo. Hoe heeft hij geworsteld om de ware
zendingsmethode. Hoeveel wegen werden door hem gebaand, waarvan nu al de terreinen dankbaar
gebruik maken. Hoeveel inzichten werden door hem, in harden strijd, veroverd. En niemand onzer
die ze niet als een schat bewaart en toepast. Noode, zeer noode zien we hem Indië verlaten. Met
groote dankbaarheid nemen we afscheid. – – –

Vrouwenwerk in Midden-Java

44. L.W. Korvinus, “Arbeid onder vrouwen en meisjes in Keboemen”, d.d. Kebumen, 3 juni
1938; AGKF-N 9, Ingekomen stukken 1938-1940.

Algemeen is men het wel hierover eens, dat het zeer moeilijk is via onze mannelijke Zendingsarbei-
ders (Inheemsche en Europeesche) de vrouwen en meisjes van het Javaansche en Chineesche volk
te bereiken. Dit is U allen ongetwijfeld ook reeds lang bekend. Vandaar dat op alle Zendingsterreinen
op Java (maar ook overal elders) pogingen worden aangewend om door vrouwelijke Zendingskrach-
ten de wereld der vrouwen binnen te komen ten einde er het Evangelie te verkondigen. Wat gebeurt
er nu in dit opzicht op het Friesche Zendingsterrein? Laat ik deze vraag trachten te beantwoorden.



Document 44 187

Ik ga dan onderscheid maken tusschen arbeid binnen de Christen-gemeenten en vandaar uit naar
buiten.

Binnen de gemeenten
In bijna alle gemeenten wordt eens per week of eens in de 14 dagen een bijbelkring gehouden voor
de volwassen vrouwen en meisjes die meestal reeds belijdenis des geloofs hebben afgelegd. De
leiding berust bij de plaatselijke goeroe Indjil of pandita, zoodat deze bijbelkring ook genoemd kan
worden een catechisatie voor vrouwelijke belijdende leden, die gewoonlijk als trouwe tegenhanger
heeft een dergelijke bijbelkring of catechisatie voor mannelijke belijdende leden. Vooral in de
betrekkelijk alle nog zoo jonge gemeenten is de waarde van zulk een kring of catechisatie niet licht
te overschatten.
Naast de bijbelkring van vrouwen gaat zich ook hier en daar een begin vormen van een Javaansche
Christen-Vrouwen-Vereeniging. Zoo onder andere in Keboemen. De leiding daarvan berust bij
Sadijem, een jongedame, die gedurende eenigen tijd als verpleegster is opgeleid in het Zendings-
ziekenhuis en daarna door Ds. Bergema naar een Evangelisatiecursus te Djokja is gestuurd. Deze
cursus duurde echter maar 10 maanden, zoodat haar titel: vrouwelijke goeroe Indjil wel wat te hoog
genoemd mag worden. Van veel bloei heeft de Javaansche Christen-Vrouwen-Vereeniging in
Keboemen helaas nog geen blijk gegeven.

Buiten de gemeenten
1). Allereerst moet ik vermelden de arbeid van evengenoemde Sadijem in het Ziekenhuis. Geregeld
houdt zij koempoelan (samenkomsten) met de vrouwelijke patiënten op zaal en doet zij bezoek aan
bed op de beide vrouwenzalen. Een andere kant van haar werk is, dat zij de vrouwelijke patiënten,
die uit het ziekenhuis ontslagen worden, voor zoover zij eenige toenadering hebben getoond of
althans naar het Evangelie wilden luisteren, opzoekt in de dessa om haar te herinneren aan de
woorden, die zij tijdens haar ziekte gehoord hebben. De zichtbare resultaten van Sadijems arbeid zijn
zeer teleurstellend. Meestal vindt zij voor het Evangelie gesloten deuren. De tijd van de oogst schijnt
nog niet nabij te zijn.386)

386 Een ander verslag deelt over dit ziekenhuis mee: “Voor de aanvang van de polikliniek wordt altijd in de wachtka-
mer een koempoelan gehouden door den goeroe indjil van het hospitaal (Soekardjo). Wat de aard der behandelde
onderwerpen betreft, als regel wordt een Bijbelsch verhaal verteld of de inhoud van de naderhand te verspreiden
evangelisatieblaadjes (Mardi Rahardjo, Margo Joewana, Penaboer) besproken en verklaard. Het verkoopen en
uitdeelen van deze lectuur schijnt daardoor een gemakkelijker verloop te hebben. De toespraak van den goeroe
indjil duurt als regel 3/4 uur, wel wat erg lang; een spreekduur van 15 à 20 minuten ware wellicht meer dan
voldoende. Na de toespraak wordt getracht door persoonlijke gesprekken contact met deze en gene te krijgen,
terwijl ook evangelisatielectuur wordt aangeboden. De indruk van de goeroe indjil is, dat de koempoelan
voornamelijk bezocht wordt door de eenvoudige tanibevolking uit de omstreken van Keboemen, terwijl de terzake
meer ervaren, meer ontwikkelde en misschien ook in godsdienstig opzicht meer vijandig-ingestelde stadsmenschen
er dikwijls de voorkeur aan geven om buiten de wachtkamer te blijven of zóó laat te komen, dat ze de preek
misloopen. Het werk van de goeroe indjil staat onder leiding van de missionaire predikant die echter nog slechts
kort ter plaatse is en dus nog weinig leiding heeft kunnen geven. Of deze arbeid op de polikliniek aanwijsbare
resultaten oplevert is uit de aard der zaak (het contact is immers zeer vluchtig) moeilijk te constateeren. Wel is
bijvoorbeeld in de buurt van een buiten-polikliniek in Klapasawit een flinke christengemeente ontstaan. Ten
aanzien van de geestelijke nazorg voor ontslagen patiënten kan nog meegedeeld worden, dat geregeld elke maand
de adressen van belangstellenden worden opgegeven aan de goeroe’s indjil in hun district. Huisbezoek vanuit het
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2). Onder de meisjes van de Hollandsch-Chineesche-School en de Maleisch-Chineesche-School te
Keboemen kwamen clubs in het leven, zogenaamde Driehoekclubs, die bedoelen aan de meisjes een
minder eenzijdige ontwikkeling te geven, dan de school dat nu eenmaal doet, en dit in het bijzonder
door haar rijker inzicht te schenken in wat het leven met God is. De laatste 2 jaren zijn deze clubs tot
bloei geraakt en er is gegronde hoop dat we er in zullen slagen enkele meisjes, die de school gaan
verlaten, vast te houden, juist doordat ze als oud-leerling gewoon lid blijven van de meisjesclubs, òf
in de toekomst daar misschien medeleidster van worden. Een oud-leerling van de H.C.S. bijvoor-
beeld, zal nu naar alle waarschijnlijkheid leidster worden van de meisjesclub aan de Maleisch-
Chineesche-School, die tot nu toe, bij gebrek aan beter, geleid werd door het Hoofd der Maleisch-
Chineesche-School Lie Tik Bie.
3). De handwerkclubs, welke gehouden worden achter de pastorie, waarover ik vroeger al eens iets
meer verteld heb. Laat ik daarom nu volstaan met de opmerking, dat nog steeds Maandag- èn
Woensdagmiddag een 80-tal Javaansche meisjes komen handwerken en dan tevens uit de Bijbel
hooren vertellen.

Hiermede meen ik de vraag te hebben beantwoord, wat er gebeurt inzake arbeid onder vrouwen en
meisjes op het Friesche Zendingsterrein. Maar nu wilde ik een tweede vraag stellen. Kan er door ons
niet méér gedaan worden? Roept God ons niet om nog iets meer te ondernemen? Voordat ik met het
antwoord begin even een korte vergelijking tusschen Frieslands Zendingsterrein en de andere
Zendingsterreinen op Midden-Java. En laat ik dan maar heel, héél enkele dingen noemen:
In Solo, terrein van de Gereformeerde Kerk van Delft met de Kerken der Provincie Zuid-Holland ten
Noorden, werkt Mej. Goemaat speciaal en alleen onder de Javaansche vrouwen en meisjes. Een
aparte Hollandsche werkkracht dus! Onder anderen heeft men er een Christelijke Lagere Huishoud-
school met Hollandsch als voertaal (toegankelijk voor alle landaarden + internaat) onder leiding onder
anderen van enkele Hollandsche leerkrachten.
In Djokja, terrein van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam met de Kerken der Provincie Noord-
Holland, heeft men Mej. Merwart en Mej. van Woerden voor de arbeid onder de Javaansche en
Chineesche vrouwen en meisjes, speciaal onder de oud-leerlingen der Koningin Wilhelmina- en
Juliana van Stolbergschool, en van de Hollandsch-Inlandsche en Hollandsch-Chineesche School.
Onder anderen bezit men sinds 1927 er een Christelijke Huishoudschool (Hollandsch als voertaal),
toegankelijk voor alle landaarden + internaat met onder anderen enkele Hollandsche leerkrachten.
In Magelang, terrein van de Kerk van Middelburg met de Kerken der Provincie Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg, is zuiver en alleen voor de arbeid onder vrouwen en meisjes van Javaansche of
Chineesche landaard, werkzaam Mej. Baarbé. Onder anderen heeft men er sinds 1934 een Christelijke
Huishoudschool (Hollandsch als voertaal; voor alle landaarden) met voor een deel Hollandsche
leiding (+ internaat).
In Poerworedjo, terrein van de Kerk van Utrecht met de Kerken der Provincies Utrecht en Gelder-
land, heeft men in 1933 opgericht een Christelijke Huishoudschool (Hollandsch als voertaal, alle
landaarden + internaat) met onder anderen enkele Hollandsche leerkrachten.

ziekenhuis met de verplegers vindt niet plaats”, in: G.J. Dreckmeier, C.L. Zwaan, “Inspectierapport van het
Zendingshospitaal te Kebumen”, 3/11/1938, AGKF-N 9, Ingekomen stukken 1938-1940. Die pas te Kebumen
gearriveerde zendingspredikant was L.W. Korvinus, Bergema’s vervanger. Hij was gearriveerd in 1937.
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In Banjoemas, terrein van de Kerk van Rotterdam met de Kerken der provincie Zuid-Holland ten
Zuiden, is Poerwokerto sinds 1931 ook een Chr. Huishoudschool rijk (Hollandsch als voertaal, alle
landaarden + internaat) onder leiding van onder anderen een Hollandsche leerkracht, terwijl in
Poerbolinggo het vorig jaar een Christelijke Huishoudschool geopend is (met Maleisch als voertaal).
Voorts arbeidt daar Mej. Esser speciaal onder vrouwen en meisjes.387)
En nu in Keboemen, terrein van de Kerk van Heeg en de Kerken der Provincie Friesland, ...... alleen
één Javaansch meisje van eenvoudige afkomst en met een minimale opleiding, voor arbeid onder de
vrouwelijke patiënten van het Ziekenhuis. Dat is alles! Ziet ge broeders, wat een verschil er bestaat
tusschen de andere Gereformeerde zendingsterreinen en ons terrein?
Kan er dan niet iets ook in Keboemen ondernomen worden? Inderdaad dat kan, zoo de Heere ons
zegent en wij allen de handen ineenslaan of liever onze “hand aan de ploeg slaan”. Wat níét kan,
althans de eerste jaren niet, is het oprichten van een Chr. Huishoudschool met Hollandsch als
voertaal. Daarvoor zijn in ons ressort nog te weinig meisjes, die een H.C.S. of H.I.S. doorloopen
hebben en hier in Keboemen blijven wonen. De hoofdplaats van ons terrein is namelijk (Wonosobo
nu daar gelaten) de kleinste plaats, die op Midden-Java als zendingscentrum gekozen is. Solo, Djokja,
Magelang, Poerworedjo, Poerwokerto en Poerbolinggo zijn alle veel grooter. Naar die plaatsen
vertrekken de meeste leerlingen, die onze H.C.S. en H.I.S. doorloopen hebben, sommigen gaan zelfs
heel naar Bandoeng, Batavia of Soerabaja, zoodat er maar enkelen hier op ons terrein blijven en dat
zijn doorgaans niet de beste leerlingen.
Maar wat nu wel mogelijk lijkt is een Chr. Huishoudschool met Javaansch als voertaal, eventueel
toegankelijk ook voor Chineesche meisjes. Daarvoor bestaan momenteel serieuze plannen. Alle
arbeiders en arbeidsters in directe of indirecte zendingsdienst op het terrein van Frieslands Zending,
kwamen eenige weken geleden bijeen om overleg te plegen over deze zaak. Mevrouw S. Vonk-van
der Poel en Zr. H.F. Ten Kate werden uitgezonden naar Poerbolinggo om inlichtingen in te winnen
bij Mevr. Esser-Rutgers, die de feitelijke oprichtster is van de Javaansche Huishoudschool daar ter
plaatse. Op 2 Juni jongstleden vergaderden wij allen voor den tweeden keer om het rapport dezer
dames in ontvangst te nemen. Na al hetgeen zij gehoord en gezien hadden zijn zij tot de volgende
conclusies gekomen wat betreft een eventueele oprichting van een Javaansche Huishoudschool in
Keboemen.
a). Dat deze zeer wenschelijk is, 1) aangezien er op het Friesche Zendingsterrein nog geen school
bestaat om meisjes, van de Zendingsscholen afkomstig zijnde, nog eenigen tijd onder bearbeiding van
het Evangelie te houden, juist in die jaren, waarop zij meer vatbaar zijn om geestelijke zaken in zich
op te nemen. 2) aangezien het tot onze roeping behoort zulke meisjes meer tot degelijke vrouwen op
te voeden, opdat zij later in het huisgezin nuttiger en doelmatiger werkzaam kunnen zijn, vooral wat
reinheid en betere verzorging van voedsel en kleeding betreft.
b). Dat de feitelijke mogelijkheid in de allereerste plaats blijft een voorwerp van geloof en van den
Heere dient afgebeden te worden. Immers wij hebben het niet in onze hand, stel dat wij die gevuld

387 In het gewest Banyumas waren twee christelijke lagere nijverheidsscholen voor meisjes, de Javaans-Chinese Panti
Rini-school en de Nederlandse Mardi Kenya-school. De eerste werd geopend in 1937 in Purbolinggo. De tweede,
die al in 1931 was geopend, stond aanvankelijk in Purbolinggo, doch werd in januari 1934 naar Purwokerto
verplaatst. King, “Verslag”, 1938, AGKR 4, Stukken betr. de Chr. Lagere Nijverheidsschool “Mardi Kenja”, 1933-
1955; Rullmann, “Memorandum”, 9/1950, AGKR 5, Stukken betr. J.A.C. Rullmann, 1948-1950; Bakker, De
Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [127], [156].
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hadden met al het benoodigde geld, om de leerlingen te doen komen, de juiste onderwijzeres in dienst
te nemen en de harten der meisjes dan te openen voor het Evangelie. 
c). dat de financieele mogelijkheid wellicht met vereende krachten zou zijn te bereiken.388) 

[De tweede mogelijkheid voor vrouwenwerk bestaat in het openen van eenvoudige
naaicursussen in de desa. Het werk van mej. Baarbé in Magelang kan als voorbeeld
dienen. Gestreefd dient te worden naar de uitzending van een vrouwelijke kracht uit
Nederland.]

Werk onder Chinese vrouwen en meisjes in Magelang

45. C. Baarbé aan het Zendingscomité en Deputaten der Zending van Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg, d.d. Magelang, 12 juli 1938; AGKM 48, Stukken betreffende diverse onderwer-
pen, 1938.

– – –
Met groote blijdschap kan ik U melden, dat het werk onder Inheemsche en Chineesche vrouwen en
meisjes zich in gestadigen voortgang mag verheugen. Wij oogsten telkenmale zulk een overvloedigen
zegen, dat het voor mijn helpsters en mij wel heel duidelijk is, dat de Heere Zijn goedkeuring hecht
aan ons werk. Wij gevoelen, dat wij geroepen werden voor dezen bijzonderen tak van zendingsarbeid,
toen de tijd er rijp voor was. God had alles voorbereid, zoodat wij onze taak duidelijk aangewezen
voor ons zien.
Als ik U nu van alles een korte samenvatting geef, wil ik gaarne onderscheiden tusschen het werk
onder Javanen en dat onder Chineezen. De arbeid onder Javanen weer te splitsen in werk onder
prijaji’s en onder de dessa-bevolking, hetgeen alles weer bijzondere eischen stelt en ook een
bijzondere wijze van bearbeiding vraagt.
Voor een Hollandsche levert het niet zooveel moeilijkheden op, in aanraking te komen met Javanen
van zekere standing. Buren- en vriendschapsbezoeken, kennismakingen op recepties, cursussen voor
ontwikkeling, uitnoodigingen voor feesten in de eigen woning (met name: Kerstfeesten, die zeer in
trek zijn), geven ruimschoots aanleiding tot contact met Inheemsche dames. Tot mijn grooten spijt
kan ik de gelegenheden tot nauwere aanraking met dezen prijaji-stand lang niet alle uitbuiten door
gebrek aan tijd. Het is een groote vreugde voor mij, dat er thans ook jongere schouders onder dit werk
gezet worden. Mevrouw van Nes had in Holland reeds contact met meer ontwikkelde Javanen; het
lokt haar zeer aan, hier mede te arbeiden aan de komst van het Rijk van Christus ook in deze tot nog
toe zoo gesloten kringen. Mevrouw van Nes heeft reeds alle Evangeliewerk, dat in de Hollandsche
taal geschiedde van mij overgenomen. Rest dus voor mij het Javaansche en Maleische werk.
Van de dessa-bevolking stond ik als Hollandsche verder af. Ik heb U reeds iets geschreven over de
“Widoeri”-actie, het humane streven van enkele Hollandsche en Javaansche dames, om op het

388 Deze school kwam er, zie beneden, document 52, sub f. Hij werd door de kerkeraad van Heeg gefinancierd o.m.
uit een gift van de Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde grondslag. Zie hierover de correspondentie
tussen de GK Heeg cs. met Bond van Geref. Meisjesver., dec. 1938-feb. 1939, AGKF-N 9, Ingekomen stukken,
1938-1940.
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voetspoor van Raden Adjeng Kartini iets te doen voor de arme en onontwikkelde dessa-bevolking.389)
Het idealisme van deze dames heb ik bewonderd en ik heb mij afgevraagd, of we de gedachte van de
“Widoeri”-beweging ook niet zouden kunnen uitwerken in zendingsgeest. We zouden dan het
geestelijke aan het materiëele doel kunnen paren. De uitkomst van dit alles heeft wel bewezen, dat
er in de Zending plaats was voor dit werk, dat er als het ware op gewacht werd. In één jaar tijd hadden
wij op een twaalftal schooltjes meer dan 500 dessa-vrouwen, en -meisjes verzameld. Op alle
cursussen begonnen we na enkele maanden het Evangelie te brengen en het meerendeel der leerlingen
toonde zich niet afkeerig. Nu, na twee jaar ongeveer, hebben we 23 dessa-naaicursussen waar we de
leerlingen met het Evangelie in aanraking mogen brengen en ook gezamenlijk zingen en voor de
volgende maand staan er weer vier nieuwe opgericht te worden. Drie handwerkonderwijzeressen,
meisjes die op een Huishoudschool zijn opgeleid en in mijn woning verder onderwijs ontvangen voor
meer geestelijk werk, nemen de dienst waar op al die schooltjes.
Deze naaicursussen zijn van buitengewoon belang als contactpunten voor de zending op plaatsen,
waar het Evangelie nog geen toegang had. In een streek, waar tot nog toe de officieele goeroes indjil
weggekeken werden, hebben we kort geleden een naaicursus mogen openen, waar meer dan 60
vrouwen en meisjes onderwijs ontvangen. En daar in dat dorp geen enkele Christen woont, houden
we ons schooltje in de kaloerahan (woning van het dorpshoofd).
Op een andere plek had de Zending al wel vasten voet gehad, maar door allerlei ongelukkige
omstandigheden was het contact weer verstoord. Het betrof de Zending onder de Chineezen. Toen
wij daar enkele menschen polsten over de oprichting van een naai- en knipcursus voor grootere
meisjes bleek men daar wel ooren naar te hebben. “Maar geen Zondagsschool” was het beding. “We
hebben hier de agama koena en dus is er geen plaats voor nieuwigheden”. We hebben er in toege-
stemd om het Zondagsschoolonderricht van de cursus af te laten in het geloof, dat de Heer der
Zending op Zijn tijd plaats zou maken voor het Evangelie des Koninkrijks. Wie en wat is bestand
tegen Zijn macht, wanneer er geloovig en volhardend om de openbaring van die macht gebeden
wordt? Na drie maanden was de stemming omgeslagen en was er plaats voor het Woord des Heeren.
Het is tenslotte niet onze zaak, te zorgen, dat het Evangelie ingang krijgt. Wij hebben alleen wegen
te zoeken, in gehoorzaamheid aan onze roeping. Achteraf zien we dan, dat Jezus ze ons gewezen
heeft.
Hoe dit zich steeds uitbreidende werk gefinancierd wordt? Er is een kring van dames in Magelang
– alle landaarden doen er aan mee – die dezen arbeid met mij dragen. Zij verstaan haar roeping als
Christenvrouwen om mee te helpen de lamp des Evangelies te doen stralen in de wereld van on- en
bijgeloof, waarin de dessa-bevolking zich nog beweegt. Zij hebben mee haar krachten ingespannen,
om mij het oprichten van twee dagschooltjes mogelijk te maken, één voor eenvoudige Javaansche,
één voor arme Chineesche meisjes, waar deze kinderen grondiger dan op de naaicursussen geschiedt,

389 R.A. Kartini (1879-1904) inspireerde velen. Ze was een dochter van de regent van Jepara. Bekend werden haar
brieven aan Nederlandse bekenden en vrienden (zie J.H. Abendanon, uitg., Van Duisternis tot Licht. Gedachten
van Raden Adjeng Kartini. Den Haag, 1912). Haar verlangen naar meer vrijheid en zelfstandigheid van de Indische
vrouwen vond tijdens haar leven geen vervulling. Niet alleen de Widoeri-beweging, ook de gematigd-nationalisti-
sche Indonesia Muda (IM, Jong-Indonesië, de bundeling van de jeugdbewegingen Jong-Java, Jong-Celebes,
Pemuda Indonesia, Pemuda Sumatra en Sekar Rukun (gevormd op 1/1/1931; grondslag: “persatuan bangsa,
persatuan tanah air, persatuan kebudayaan”; i.e. eenheid van volk, land en cultuur), liet zich mede leiden door haar
idealen van vrouwenemancipatie en -ontwikkeling. MMK 65, 48-62a; MMK 143, 112-113; MMK 156, II, 153-
157. Uitvoerig over Kartini, met literatuuropgave, in Sumartana, Mission, hfdst. vi.
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de allereerste begrippen van zindelijkheid en hygiëne, verzorging van huis en erf, behandeling van
zieken en zuigelingen, naaien en koken, zullen worden bijgebracht. U kent de wantoestanden, die nog
vaak in de dessa heerschen? Ziekten, die aan de inwerking van booze geesten worden toegeschreven,
babies, die in de eerste levensweek naast de moedermelk al een stevige portie rijst in het mondje
gepropt krijgen – de doktoren kunnen U zeggen hoe groot de zuigelingensterfte in Indië is – barbaar-
sche behandeling van kraamvrouwen, vuil drinkwater – algemeen is de gewoonte onder vele
dorpsbewoners om zich te baden in de kali, waarvan men het water ook gebruikt om het eten te
bereiden en den mond te reinigen. Op die schooltjes zal de meisjes ook geleerd worden hoe met haar
gezin later rond te komen van ƒ 10,- of ƒ 15,- in de maand, hoe haar erf met voedzame groenten te
beplanten, haar eigen kleeren en die van haar kinderen te naaien, wat ze nu vaak aan Chineezen en
Arabieren uit handen geven. En boven dit alles zullen we trachten de meisjes, in de moeilijkste jaren
van haar ontwikkeling, namelijk van 12-15 jaar, te leiden tot den Heiland der wereld, bij Wien
vervulling is voor elken nood, stoffelijke zoowel als geestelijke, als men die geloovig zoekt. 
Twintig uren werk ik in de week onder Chineezen. In Blabak, Grabag, Temanggoeng, Parakan, heb
ik samenkomsten voor vrouwen, die goed bezocht worden en waarbij Gods Woord haar “bescheiden-
lijker wordt uitgelegd”.
Een haast onmisbaren steun voor mij zijn twee Chineesche vrouwen, die mij altijd vergezellen op
mijn huisbezoeken en samenkomsten en die met recht den naam “bijbelvrouw” verdienen. Haar
bijbelkennis is wel niet groot – hoewel die nu met den dag toeneemt – maar zij weten met een
zeldzame slagvaardigheid de abstracte waarheden midden in het Chineesche leven te zetten, zoodat
niemand zich aan den klem van Gods Woord onttrekken kan.In Magelang zelf geef ik wekelijks
onderricht aan een 20-30 tal vrouwen en meisjes uit den Bijbel. Er is veel belangstelling. Onder mijn
toehoordsters zijn gedoopten en niet-gedoopten. Voor enkele andere vrouwen (om en bij de 70 jaar)
heb ik een apart godsdienstuurtje bij een der oudjes aan huis. Dit jaar hebben in het geheel 15
Chineesche vrouwen en meisjes uit mijn leerlingenkring den Heiligen Doop ontvangen. Het Evang-
elie maakt snelle vorderingen onder de Chineezen. Er is een toenemend contact onder de Peranakans
(in Indië geboren Chineezen van gemengd bloed) met het moederland, dat thans uit zoovele wonden
bloedt. De 7e Juli, de Vasten- en Gebedsdag, door Chiang Kay Shek uitgeschreven, is hier ook door
de heele Christengemeenschap gevierd. Dat de Generalissimus en zijn vrouw vrome Christenen zijn,
die vrijmoedig voor hun geloof uitkomen, werkt ook menschelijkerwijs gesproken de meerdere
belangstelling voor het Christendom in de hand.390) Er is een half jaar geleden een Chineesche
vrouwenvereeniging opgericht, “Ketjintaän” (Liefde) geheten, waarvan men Uw arbeidster tot
presidente gekozen heeft. Waar de Chineesche dames nog zoo weinig ervaring hebben van een
Christelijke vereeniging, heb ik maar in die keuze berust. De Javaansche vrouwen zijn in dat opzicht
verder; van haar “Karoekoenan Wanita Kristen” (Eendracht der Christenvrouwen) ben ik slechts
adviseur.

390 Chiang Kai-Shek; 1887-1975; Chinees staatsman en militair leider; hij trad naar voren in de jaren 1911-1913, toen
de Mantsjoe-dynastie omver werd geworpen en de Chinese republiek werd gesticht. Zijn machtsbasis was het leger.
Na de dood van dr Sun Yat-Sen (1866-1925), de eerste leider van de nieuwe Kuomintang-regering (de Nationalisti-
sche Partij) van China, werd Chiang regeringsleider. In de jaren 1925-1927 schakelde hij rivalen in het noorden
van China uit en bestreed hij met succes de groeiende invloed van de communisten binnen de partij. In de jaren
dertig bestreed hij opnieuw de communisten, alsmede de Japanners, die in 1931 Mantsjoerije binnenvielen. Hij
leidde de Chinese troepen in de oorlog tegen Japan (1937-1945). In 1949 vluchtte hij wegens de communistische
machtsovername naar Taiwan. Chiang was Rooms-Katholiek.
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De Gereformeerde Gemeente van Bandoeng komt ook mij tegemoet in mijn uitgaven voor het
Zendingswerk in het regentschap Temanggoeng.391) Ik ben blij, zulk een mooie levenstaak gevonden
te hebben op het Zendingsterrein van de Kerken van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De arbeid
valt mij af en toe zwaar – zooals pioniersarbeid altijd is – hoofdzakelijk omdat er zooveel ongedaan
blijft. – – –

Esser’s visie op het theologisch onderwijs in Yogyakarta

46. B.J. Esser, “Verslag voor de Missionaire Vergadering van een Bezoek aan de Theologische
Cursus te Jogjakarta op 23 en 24 Augustus 1938”; AGZD 462.

Art. 11 van het Reglement der School voor Theologische Opleiding bepaalde dat de afzonderlij-
ke vergadering van missionaire predikanten en de raad van toezicht van de school jaarlijks over
de gang van zaken op de school verslag dienden uit te brengen aan de generale zendingsdeputa-
ten in Nederland. Namens de vergadering bezocht B.J. Esser op 23 en 24 augustus 1938 deze
school.

– – – 
Aan den buitengewonen docent den heer Wolterbeek is het onderwijs in de catechismus opgedragen.
Op mij rustte bij dit eerste bezoek namens uwe vergadering aan de cursus gebracht, de plicht
naarstiglijk na te gaan, of deze zelf-made theoloog mogelijk niet leed aan ernstige afwijkingen van
de Gereformeerde leer.392) Ik heb daartoe alle dictaten van de uitlegging van de catechismus, die hij
momenteel missen kon, opgevraagd. Buiten staat ze zelf door te werken, ben ik nog dezelfde week
naar Wonosobo gereisd en heb de hulp ingeroepen van collega van Dijk. De toetsing aan de Gerefor-
meerde beginselen was naar ik meen, bij hem in goede handen.
Het verblijdde mij en zal zeker ook den heer Wolterbeek met heel uwe vergadering verheugen, dat
onze scherpzinnige keurmeester in de goenoeng geen enkele afwijking heeft kunnen vinden, al had
hij zelf zich hier of daar iets anders uitgedrukt. Het laatste spreekt van zelf en mag generlei aanleiding
zijn tot wantrouwen. – – – 

391 Toen eind jaren twintig op een vergadering van de classis Batavia van de Europese GKK het voorstel aan de orde
kwam gezamenlijk een aparte zendingspredikant voor de Chinezenzending te benoemen, kon men het over de
taakomschrijving van deze predikant en de grenzen van zijn arbeidsveld niet eens worden, ondanks het feit dat de
zendingsdeputaten in Nederland een forse subsidie hadden toegezegd. Het resultaat was dat enkele GKK op eigen
gezag Chinezenzending ondernamen in hun directe omgeving cq. daarmee voortgingen, andere, zoals die van
Semarang en Bandung, vooreerst niets deden. Vanaf 1933 steunden de GKK van Semarang en Malang de
Makassar-zending van de GK van Surabaya, terwijl de GK van Bandung vanaf 1937 de Chinezenzending in
Temanggung financierde, een gedeelte van Kedu waar de GK van Magelang niet werkte; Van Nes, Merkelijn’s
opvolger in Magelang, was niet in staat dit werk voort te zetten. Van deze nieuwe Chinese kerken waren docenten
van de Opleidingsschool in Yogyakarta, meestal Pos of Van Eijk, consulent tot ze een eigen predikant hadden. Ook
het vrouwenwerk onder de Chinezen profiteerde hiervan. GK Bandung a. GZD, 18/10/1938, AGZD 564; Van Eijk,
“De groei van het kerkelijk leven”, 25 Jaren Solo-zending 1912-1937, 38-41.

392 Wolterbeek was aanvankelijk lid van de Ned. Herv. Kerk, doch ging op latere leeftijd over naar de GKN.
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Ander onderwijs van den Heer Wolterbeek heb ik met genoegen bijgewoond. Misschien vergunt hij
mij één vraag: loopt hij niet soms gevaar al te veel van zijn leerlingen te eisen? Wanneer men zelf
geen voorbereiding voor predikant genoten heeft, ziet men waarschijnlijk reusachtig op tegen alle
geleerdheid, die die dominees wel in hun kop moeten stampen. En dat is goed, voortreffelijk!! Ga zo
voort, mijn adik!! Maar als nu deze onze adoptief broeder meent, dat hij een goed deel van die
imaginaire geleerdheid der dominees zijn leerlingen moet bijbrengen, dan beklaag ik docent en
studenten beiden. Ik hoorde tenminste bij de behandeling der tijdgeschiedenis van de Richteren
dingen over de Filistijnen en andere buurvolkeren van Israël, waar ikzelf niets, maar dan ook
helemaal niets, van wist, ik beken het met schaamte. Zou het tenslotte, gezien de zeer geringe
ondergrond van bijbelkennis, niet vruchtbaarder zijn de heel gewone bijbelse geschiedenis, zoals wij
die leerden bij vader en moeder of op de school, dezen leerlingen met eindeloos repeteren bij te
brengen. 
De leerlingen van wijlen Zuidema hadden een fonds van kennis van de Bijbelse geschiedenis
meegekregen, die ik bij de lateren niet dan met teleurstelling mis.
Ik hoop niet dat deze opmerking een verkeerde indruk maakt. Ik hecht veel, zowel aan het onderwijs
van Hr. Wolterbeek als aan de wijze waarop hij met de leerlingen omgaat. En ik heb een grote
waardering en bewondering voor wat hij zowel van de theologie in engere zin, als van de historie:
de Javaanse geschiedenis, de Kerk- en Zendingsgeschiedenis, en de Bijbelse geschiedenis, zich heeft
eigen gemaakt, ook voor de gemakkelijkheid waarmee hij het Javaans hanteert.393) Alleen maar pleit
ik voor de leerlingen, als ik waarschuw voor overlading.
Ik veronderstel niet dat Dr. Bavinck toen ik het meest bij hem kwam luisteren, gedacht heeft, dat naar
mijn mening zijn lessen wel heel bizonder een inspectie namens Uwe vergadering nodig hadden. De
zaak was, dat het mij ging, gelijk ik meende te merken dat het ook met de leerlingen het geval was:
wij werden zo geboeid door zijn onderwijs dat we moeilijk ons konden onttrekken. Ik voelde het als
een magneet en zou wel heel graag zelf eens een cursus op die collegebanken zitten! Geheel spontaan
werden hier de beginselen van de werkschool, van het zoeken naar aansluiting bij wat onder de
leerlingen zelf leeft en van onderling contact der verschillende vakken voor zover ze door den Docent
zelf gegeven worden in practijk gebracht.394) – – – 

393 Wolterbeek was de auteur van een Javaanse zendings- en kerkgeschiedenis, getiteld Babad Zending ing Tanah
Djawi. Anggitanipoen J.D. Wolterbeek Pambantoenipoen para goeroe ing pamoelangan tjalon goeroe indjil ing
Ngajogjakarta. Purwokerto: De Boer, 1939.

394 Met de term “werkschool” verwees Esser naar de opvattingen van de Duitse pedagoog Otto Eberhard, wiens
inzichten sedert de jaren twintig werden toegepast op de Chr. Holl. Inl. Kweekschool in Solo (opgericht 1919).
Daar waren ze door directeur H.J.W.A. Meijerink (1919-1934) geïntroduceerd en door J. van Goudoever (1934-
1943/1946), die directeur werd na de fusie met de Oostjavaanse kweekschool in Probolinggo, verder ontwikkeld.
Eberhard propageerde een zo groot mogelijke zelfwerkzaamheid van de leerlingen in het theologisch onderwijs.
Het systeem dat Esser (in het eerste deel van dit stuk) op basis hiervan voor Yogyakarta aanbeval hield in dat in
het onderwijs in de dogmatiek uitgegaan moest worden van de godsdienstige begrippen, theorieën en ervaringen,
die bij de leerlingen leefden. Deze dienden niet radicaal terzijde geschoven te worden, zoals in Yogyakarta op dat
moment gebeurde. Daar bestond het lesmateriaal voor dogmatiek uit de collegedictaten van D. Bakker sr. en diens
Sadjatining panglipoer (de Javaanse bewerking van het Kort begrip), de Heidelbergse Katechismus en Magnalia
Dei. Onderwijzing in de Christelijke religie naar Gereformeerde Belijdenis van H. Bavinck. Voor het onderwijs
verliet men zich geheel op H. Bavinck, Handleiding bij het onderwijs in den Christelijke Godsdienst. 1e dr.
Kampen: Kok, 1913; 2de dr. 1932. Beter was volgens Esser, als volgens de methode-Eberhard de leerlingen onder
leiding van de docent zelf aan de hand van de bijbel en de belijdenisgeschriften kennis van en begrip voor de
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Een eigen predikant voor Kutoarjo: Wirjotenojo

47. J. Wirjotenojo, namens de Kerkeraad van de Javaanse Gemeente te Kutoarjo (Purworejo), aan
de Gereformeerde Kerk van Utrecht, d.d. Kutoarjo, 8 november 1938; AGKU 5, Ingekomen
stukken 1933-1939.

Het is wel een grote zegen van de Heere aan de gemeente te Koetoardjo, wier gebeden om een
predikant eindelijk verhoord worden. We hopen ook dat Uw gebeden voor ons verwezenlijkt mogen
worden en dat de gemeente mag bloeien en groeien tot uitbreiding van Gods Koninkrijk hier op aarde
en moge de Heere de gemeente hier ook zegenen, opdat zij ook als hulpbron moge dienen voor de
gemeente te Koetoardjo, van wie wij hopen dat die jaren van opleving tegemoet gaat.
Voorts mag de Kerkeraad te Koetoardjo zich verontschuldigen, dat zij U zo laat bericht, daar de
Kerkeraadsleden het ontzettend druk hadden. Alvorens deze brief te sluiten, geven wij U hieronder
een resumé omtrent de bevestiging van Ds. Wirjotenojo.
De 22ste September omstreeks 9 uur had de officiële bevestiging van Ds. Wirjotenojo in de Kerk te
Koetoardjo plaats. Onder de aanwezigen die zich daar verzamelden, merkten wij op de nog niet lang
geleden gekomen Dr. van der Linden met zijn vrouw, de schoolopziener, tal van pendita’s, goeroe
Indjils, onderwijzers en vele andere figuren uit de Zending.
De voorzitter van de Kerkeraad heette de aanwezigen welkom, waarna hij enige episoden uit de
geschiedenis van het Zendingswerk memoreerde. Als volgende spreker voerde Ds. Keuchenius van
Poerworedjo het woord. Hij hield de bevestigingspreek, gevolgd door de preek van Ds. Wirjo zelf.
Daarna werd gepauzeerd. Ondertussen werden de aanwezigen onthaald op een kopje thee of een
glaasje siroop en koekjes. Na de pauze werden liederen ten beste gegeven door de leerlingen van de

Gereformeerde dogmatiek ontwikkelden, zo mogelijk geformuleerd in termen en vormen die aan hun eigen
godsdienstige belevingswereld ontleend waren. Het lesrooster moest worden gewijzigd, blokuren moesten
geïntroduceerd en de leerlingen moesten elkaar bekritiseren en ondervragen, terwijl de docent tenslotte aanwees
wat als het juiste resultaat was te beschouwen en dus onthouden diende te worden. Dezelfde gedachte van waar
mogelijk aansluiting zoeken bij de godsdienstige denkwijze der Javaanse omgeving en deze verder ontwikkelen
in christelijke zin werd bepleit door B.M. Schuurman in zijn Paoegeran pratjaja (Grondregel des geloofs) uit 1930,
al werd Schuurman in Gereformeerde kring soms van ervaringstheologie beschuldigd. Desalniettemin beval Esser
dit boek aan. Van de frontale methode van lesgeven, die door F.L. Bakker en anderen in Yogyakarta werd
toegepast, vreesde hij dat die ertoe zou leiden dat de essentie van de leerstof de studenten geheel zou ontgaan. Hij
adviseerde door te gaan in de lijn die J.H. Bavinck ontwikkeld had, onder meer in zijn Christus en de Mystiek van
het Oosten. Kampen, 1934. De diepe scheidslijn tussen christendom en ’heidendom’ stond ook voor Bavinck (en
Esser) niet ter discussie, doch Bavinck was wel bereid bij niet-christelijke religie- en cultuuruitingen onderscheid
te maken tussen vormen, “die geheel gevuld zijn van heidensche gedachten en die, welke reeds “neutraal” zijn”.
Wat “zuivere” kunst en literatuur was, kon benut worden, al was het maar om als zendeling niet automatisch als
een representant van het westerse (Nederlandse) christendom over te komen. Bovendien had de westerse
christenheid in de eerste eeuwen zelf ook een “assimilatie-proces” doorgemaakt, een onvermijdelijke aanpassing
aan bestaande vormen, normen en waarden, voordat men zijn eigen vormen had ontwikkeld; en nog steeds waren
veel zaken binnen het Europese christendom van niet-christelijke herkomst. Bavinck stond dan ook iets minder
argwanend tegenover de omringende Javaanse cultuur dan Van Andel, Van Dijk en Zuidema, al vond hij het
verleden der kerk niet noodzakelijk normatief in deze. Zie Bavinck, “Enkele historische beschouwingen over de
verhouding die het Christendom in den loop der eeuwen heeft ingenomen tegenover de cultuuruitingen der
verschillende volken”, 501-514.
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Schakelschool en een paar onderwijzers. De afgevaardigden van oudere gemeenten kregen toen
gelegenheid, ieder hoogstens 5 minuten iets te zeggen.
Weer werd gepauzeerd.
Borden met rijst werden rondgedeeld om de aanwezigen te voorzien in de lichamelijke behoeften.
Daarna werd er gezongen en Ds. Soepana uit Solo395) sloot de plechtige dag met een dankzegging.
Ongeveer om 2.30 eindigde het feest.

Jubileum Bond van Gereformeerde Kinderzendingsverenigingen

48. “Uitnoodiging tot bijwoning eener Jubileum-bijeenkomst van de Bond der Besturen van
Gereformeerde Kinder Zending Vereenigingen op Donderdag 17 November 1938 in de
Buiten-Amstelkerk, Amsterdam”; AGKAmst. 14, Stukken betreffende de Kinderzendingsve-
renigingen, 1922-1936 (Gedeponeerd archief).

[Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van deze bond zal het bestuur een jubileum-
bijeenkomst organiseren. Daar worden twee tableaus tentoongesteld, onder leiding van
ds D.K. Wielenga, werkzaam in de Gereformeerde zending op Sumba.396) Hieraan werken
omstreeks 70 personen mee. De deelnemers zullen in Sumbanese klederdracht gestoken
zijn. Het eerste tableau heeft betrekking op de schooldienst, het tweede op de medische
dienst van de zending.]

Bij het schooltableau
Wijze: Weest begroet met jubeltonen.

Ja, hoe heerlijk, ook veel kind’ren
Zijn op ’t groote Zendingsveld.
Daarom is voor deze kleinen
Onze schooldienst ingesteld.
Lezen, rek’nen, schrijven, ja
Kunnen Soembaneesjes dra.
O, wat geeft dat hun een vreugde,
Want juist het Indisch kind
Is het leeren goed gezind.
Vlijtigheid, Oplettendheid
Zijn schoone deugden.

Ja, met al die nuttigheden
Kan het kind ook later voort. 
Toch is op de school ’t voornaamste,
Dat het van den Heiland hoort,
Die het groot en ’t kleine kind
’t Blanke en het bruine mint.
Die hen draagt in Zijne armen.
Zend nu Uw zegen Heer
Ook op den schooldienst neer.
Geef het kind, dat U vindt
Uw groot erbarmen.

395 Soepanahardja; studie aan de Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta; jaren twintig guru injil te Solo; okt.
1932 bevestigd als predikant van de Margoyudan-kerk te Solo; 3/3/1941 beroepen door de (Europese) GK te
Surabaya, waarna tot juli 1942 zendingspredikant te Makassar (Z.-Celebes) ter vervanging van H. van den Brink;
tijdens en kort na de oorlog betrokken bij een scheuring van de Margoyudan-kerk (Solo).

396 Zie Van den End, Gereformeerde Zending op Sumba, 674.
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Bij het medische tableau
Wijze: Weest begroet met jubeltonen.

Ja, wij willen heden zingen
Van het moeilijk Zendingswerk.
Toch zoo wonderschoon en heerlijk
In den dienst van Christus kerk.
Zie den kranken Soembanees
Met zijn pijn en met zijn vrees,
Tot den dokter zich begeven.
En hij die kent het leed
Die van veel ziekte weet
Helpt den mensch, naar zijn wensch,
Door liefd’ gedreven.

In de Zendingshospitalen
Wordt veel smart en pijn verzacht.
Niemand wordt er weggezonden,
Die genezing, hulp verwacht.
Maar hoe heerlijk, nog veel meer,
Geeft de Dienstknecht van den Heer.
Hij zegt tot de kranke zielen:
Weet dat er Een slechts leeft,
Die waarlijk ’t leven geeft.
Hij geneest ’t allermeest,
Wie voor Hem knielen.

“Vader, geef uw rijke Zegen”
Ja, dat bidden wij tezaam
Op het werk door zwakke menschen
Toch verricht in Uwen naam.
Maakt Uw dienaars blij en sterk.
Laat door ’t schoone Zendingswerk
Menschen komen, ja zeer velen.
Dat Soembanees, Javaan
Tot onzen Heiland gaan.
Die de smart van het hart,
Zoo graag wil helen. 

Friese overname van Banjarnegara (Banyumas)?

49. “Notulen vergadering Kerkeraad der Zendende kerk van Heeg met de Deputaten der Provinci-
ale Zendingssynode van Friesland van 29 November 1938”, [pag. 247-248]; AGKH 157.

– – –
In zijn schrijven van 3 Nov. [1938] wijst Ds. K. van Dijk op het terrein Bandjarnegara, vroeger
behoorende bij de residentie Wonosobo, thans bij dat van Banjoemas. Er woonden enkele Christenen,
waarvan hij op verzoek van Dr. Esser indertijd de verzorging op zich nam.397) De helper Soegondo

397 De hoofdplaats van de afdeling Banjarnegara droeg dezelfde naam: Banjarnegara; de tweede plaats was Batur, een
“Chineesch-Inlandsche tabaksplaats” volgens Esser. De meeste christenen in Banjarnegara waren Sadrach-
christenen, die voor de Gereformeerde zending geen belangstelling hadden. Slechts in Kalibeneng, Kanoman en
Gubung Surat en enkele andere desa’s in de streek had de zending contacten, die teruggingen tot de tijd van
Wilhelm en Vermeer. Al in 1889 had Vermeer de NGZV voorgesteld om hier een zendeling te plaatsen, daartoe
aangemoedigd door de open instelling van de Chinese bevolking, als ook om er een retraitehuis en conferentieoord
voor de zending in te richten. De Chinezen in Batur en omgeving onderhielden contacten met een Amerikaanse
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ging er van tijd tot tijd heen en won er óók nog een familie. Hij meent, dat het goed is er een Helper
te plaatsen, en vraagt toestemming daarvoor ƒ 30,- per maand op de volgende begrooting te mogen
brengen. Een geschikt Helper bood zich daarvoor reeds aan. Hij acht het van groot belang, dat
Friesland dit werk ter hand neemt.Ds. Rullmann deelt mee, dat dit terrein niet bij Rotterdam behoort,
ook al is het thans bij Banjoemas. Er wonen 4 a 500.000 menschen. De Christenen, die er zijn, zullen
zeker verzorgd worden. Rotterdam kan dit terrein er niet bij hebben, denkt er ook niet aan er een
Helper te plaatsen. Als men a zegt, moet men ook b, c en d zeggen. Wie het aanvaardt, gaat een weg
op, waarvan het einde niet is te zien. – – – Besloten wordt niet over te gaan tot uitbreiding van
terrein.398) – – –

Zending via het onderwijs in Surakarta

50. J.C. van Andel-Rutgers, “Kerstfeest in Solo”, d.d. Solo, 28 december 1938; AGKD 15,
Stukken, betreffende diverse onderwerpen, 1938-1951.

– – –
Er werden dit jaar voor ruim achtduizend kinderen rolletjes goed gemaakt: een jurk voor de kleine
meisjes, 2 el voor een kimonojurkje van 6½ cent de el. Ze doen daar lang mee. Voor de andere
meisjes een sarong en baadje en voor de jongens een zwart broekje en gestreept baadje. Ze moeten
het zelf laten naaien. In die weken laten we het werk in huis wat beknopter doen en allen helpen
knippen. We hebben gelukkig geen kleeden en gordijnen, dus het stof, dat hierbij onvermijdelijk is,
is ook gauw weer weg.

Methodistenzending, die in Semarang en omgeving onder de Chinezen werkte. Esser was van 1918 tot 1925
consulent van Wonosobo en bezocht toen op doorreis enkele malen Banjarnegara. Vanuit Purbolinggo zond hij
aan de scholen en onderwijzers in de streek het evangelisatieblad Mardi Rahardjo en stuurde er zo nu en dan een
guru injil heen. Soms bezocht ook een verpleger of vroedvrouw van Wonosobo de streek, doch slechts incidenteel.
In Batur hadden enkele Chinezen in 1920 opnieuw belangstelling getoond voor contacten met de Gereformeerde
zending. Ze vroegen haar een hulpziekenhuis in de stad te openen, dat bij het zendingsziekenhuis te Wonosobo
zou kunnen worden ondergebracht. Esser bepleitte de vestiging van op zijn minst een verpleger en een evangelist
in Batur, te meer daar de Chinese inwoners van de streek te kennen hadden gegeven zelf de kosten van een
hulpziekenhuis te willen dragen. De zendingsdeputaten gingen om verschillende redenen niet op dit verzoek in.
Voor een verslag van Esser’s reis naar Banjarnegara in 1920, zie Esser, “Batoer-Kalibeneng-Goenoeng Soerat”,
28/8/1920, AGKD 14, Stukken betr. diverse onderwerpen, 1920-1937.

398 Over het naoorlogse Banjarnegara, waar nog enkele christenen woonden, schreef Takkenberg (Banyumas) in 1963:
“Bij welke classis het nog oostelijker gelegen Bandjarnegara zou gaan behoren was in de eerste tijd nog niet
uitgemaakt. Het verzorgen van de kerkdiensten vanuit Purbolinggo bleek erg moeilijk te zijn, het was eenvoudiger
vanuit het dichterbij gelegen Wonosobo. Een van de trouwe leidsters van de naaikransen in Purwokerto verhuisde
in 1951 naar Bandjar. Ze begon hier onmiddellijk weer en gaf lectuur aan de meisjes mee naar huis. Meteen bleek
dat dit in het veel meer fanatieke Bandjar zo niet kon. Ze vroeg me eens te komen en dit werd aanleiding tot het
opzetten van een bijbelkring voor vrouwen, die ze na enige tijd zelf verder wekelijks voortzette. De stiefdochter
van deze fijn besnaarde vrouw (een dochter uit het eerste huwelijk van haar man, die geen Christen was) werd toen
ze volwassen was gedoopt en werd een trouwe zondagsschool-leidster in Bandjar. Enkele jaren geleden kreeg deze
moeder ook toestemming van haar man haar 6 eigen kinderen te laten dopen. De weinige Javaanse en Chinese
kinderen hier hebben ijverig gespaard voor een klein kerkje. Tenslotte is deze gemeente toch bij Wonosobo
ingedeeld”, in: Takkenberg, “Eindverslag”, 11/3/1963, AGKR 6, Stukken betr. Banyumas, 1963-1964.
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Het zou te lang worden, als ik over al die kerstfeesten ging vertellen. De scholen worden in drie
groepen verdeeld, elk der predikanten neemt een groep. De feesten zijn niet alleen voor de jeugd, ze
zijn tevens zendingsmiddel. In een van de grootere scholen in de desa waren 163 vaders van
leerlingen aanwezig. Het hangt veel af van de plaats die de onderwijzer in de desa heeft, of er veel
of weinig vaders komen. Moeders ziet men nooit, daar zijn we nog niet aan toe. De kinderen hebben
eerst de profetieën opgezegd, daarna de Kerstgeschiedenis, afgewisseld met zang. De laagste twee
klassen, samen bijna 200 kinderen, werden gedirigeerd door een jongetje uit de laagste klas, dat
boven op de bank stond, met beide armen de maat sloeg en met wagenwijd open mond en vèr
klinkende stem zijn vrienden aanvuurde. Daarna sprak de goeroe Indjil 15 minuten voor de ouderen
over de beteekenis van het Kerstfeest. Er waren er zeker velen, die op dien ochtend voor het eerst van
den Heiland hoorden. En we bidden, dat het eenvoudig vertellen van de kinderen en hun zang licht
moge ontsteken in al deze gezinnen. Juist in de buurt van deze desa, Boeloe, bleek al, hoe de school
voor de omgeving een zegen kan zijn. 14 Dagen geleden moest mijn man in Boeloe Avondmaal
bedienen; toen was daar een verzoek om een zieke in een naburige desa te komen bezoeken. De desa
heette Soka, en al de menschen, die er wonen ook. Ze zijn ook allen familie van elkaar: Sokakarja en
Sokamenggala en Sokakrama enz. – – –
Hoe hij in deze verre desa voor het eerst van het Evangelie hoorde? Door de kinderen, die in Boeloe
schoolgaan. Die hadden ook aan de onderwijzers om een zondagsschool gevraagd in deze desa, en
daar kwamen de vaders ook wel eens luisteren. Ze gingen ten slotte ook in Boeloe naar de kerk. We
hopen, dat deze belangstelling door zal werken en al de Soka’s van Soka tot het geloof zullen komen.
– – –

Zending door medische dienst in Yogyakarta

51. M.G. Muller, “Jaarverslag 1938 Petronella-Hospitaal in Jogjakarta”, d.d. Yogyakarta, begin
1939; AGKAmst. 6, Stukken betreffende dr M.G. Muller, 1921-1949.

– – –
Personeel.
Sterfgevallen onder het Europeesche personeel hadden niet plaats. Er zijn thans 10 artsen en 11
uitgezonden dames, waaronder 9 hoofdverpleegsters in dienst. – – –

Inspectie.
De in 1937 gehouden inspectie vanwege de Raad van Toezicht399) werd in 1938 verder afgehandeld.
Zij bracht één zaak ernstig onder onze aandacht, dat het Christelijk karakter onvoldoende in den
arbeid tot uiting komt, doordat geestelijke samenhang onder Europeanen en Javanen, elk afzonderlijk
en onderling, tezeer ontbreekt. – – – 

Toeloop.

399 Zie “Reglement van den raad van toezicht op het Zendingshospitaal Petronella te Jogjakarta”, AGKAmst. 9,
Stukken betr. de Raad van Toezicht op de Zendingsziekenhuizen te Djogjakarta en Solo, 1905-1921. Vgl.
document 3.
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Gedurende vele maanden van het jaar werd de opnamecapaciteit overschreden; het daggemiddelde
van 471 in 1937 steeg tot 517 in 1938, waaronder 30 van Kliniek Lempoejangan (in 1937 nog 26),
zoodat het centrale ziekenhuis 42 per dag meer had dan in 1937. Vooral de overbevolking met de
kinderen wordt steeds moeilijker in overeenstemming te brengen met de eisen van hygiëne.
Op de Polikliniek Klitren werd de toeloop verdubbeld, vergeleken met 1935; wat verheugend is. ’s
Morgens en ’s middags werden 444 personen geholpen; een zeer groot aantal, dat weer met het
zesvoudige verhoogd wordt door de toeloop naar de filialen. Ook de kort geleden geopende polikli-
nieken in het Zuidergebergte, te Legoendi sinds 1 Februari, te Baran sinds 1 October hadden een
goede toeloop; de laatste van ± 60 per dag.
Het Volkssanatorium te Pakem werd 30 September geopend en telt reeds 21 patiënten over dat
tijdperk als daggemiddelde.
Totaal beschikt onze medische zending over 1.243 bedden in ons Gouvernement Jogjakarta. Als
gevolg van deze stijgingen zijn de internaten in het Petronella-Hospitaal, Pakem en Lempoejangan
overvol met verplegend personeel, zoodat verdere aanname daarop moest afstuiten. Alleen de Klasse-
Afdeeling had een tijdelijke inzinking in haar bezetting, die in het laatste kwartaal omsloeg in
voortdurend volle kamers.

Arbeid.
Alle werk had geregeld voortgang. Zoo werden 1.458 operaties verricht door de chirurgen; het
diagnostiektoestel voor Röntgenstralen maakte 1.408 foto’s. In den loop van het jaar is het oude
toestel irreparabel geworden en door een nieuw modern vervangen. De machine voor therapie moest,
eveneens irreparabel, afgebroken. De verlossingen door ons personeel verricht, bedroegen 1.816; de
hulp van vroedmeesters wordt nog niet vaak buiten gevraagd. Wel voldoen zij in ons ziekenhuis goed
en is er stijging wat aangaat aan buitenwerk. 

Opleiding.
Het aantal cursussen is toegenomen tot meer dan 20 per week. De overgangsexamens naar de
volgende leerklassen gaven reeds schifting, zij het nog te gering. Veertien van de zestien slaagden
voor mantri; bovendien slaagden alle vroedmeesters voor hun vak. De animo is steeds zeer groot,
doch niet allen werken schoolsch mede om het gehoorde goed te verwerken. Het beste is dat het geval
met degenen, die Hollandsch onderwijs hebben genoten, vooral als zij, zooals in de Buitengewesten,
in internaten zijn geweest.

Colportage.
Als nieuw onderdeel in dit rapport voeg ik dit onderwerp toe. De colporteur, door den Hoofddienst
aangewezen en geleid, verspreidt en verkoopt veel lectuur. Hij en de Goeroe-Indjil spreken hetzij
persoonlijk, hetzij op een zaalbijeenkomst, met de patiënten. Door de Europeesche zusters is gezorgd,
dat iedere patiënt, die ontslagen wordt, een geschrift meekrijgt. Soms Evangelies, meestal tekstverza-
melingen der Scripture Gift Mission te London, die voor van de Bijbel onkundigen het pionierswerk
vormen. Zoo wordt ook een stel boeken op elke zaal in orde gehouden, die ter lezing worden
uitgereikt. De gewone talen zijn Javaansch, Maleisch, Chineesch (type Wenli, Foochow, Canton of
Kuyu).
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Door de uitnemende hulp van diverse tractaat- en Bijbelgenootschappen is dit grondiger opgezet dan
vroeger. Op de polikliniek van Klitren, die afzonderlijk en buiten alle doorloop gelegen is, bereikte
ik voor dit beter publiek een ruimer verspreiding van voor hen geschikte literatuur. De aankoop
daarvoor geschiedde zoo mogelijk bij Ds. van Reenen, de leider van de colportage van ons terrein.
Verder verkreeg ik vruchtbaar contact met vereenigingen in Amsterdam, London, New York en
Shanghay, wat naar ik hoop van breeder beteekenis zal worden.
In totaal werd in het Petronella-Hospitaal en haar filialen verspreid door diverse colporteurs en door
ons personeel:

90.000 ex. Mardi Rahardjo (w.o. 12.000 voor het Petronella-Hospitaal)
1.200 ,, Jav. kinderblad Lajang Kaboengahan.

600 ,, Mal. Penaboer (= Zaaier)
1.670 ,, diverse boekjes, Bijbelgedeelten, enz.

700 ,, Holl., Jav., Chin., Mal. op Klitren lor van diverse tekstverzamelingen, enz.

Wij hopen dat de verspreiding, steeds geregelder en geschikter, moge zegen dragen naar de beloften
Gods, dat Zijn Woord niet ledig tot Hem zal terugkeeren.

Contracten.
Met de Militaire autoriteiten en die van Justitie zijn overeenkomsten gesloten voor ziekenhuisverple-
ging voor alle rangen van hun personeel; wat aangaat het garnizoen exclusief de mannen. De opname
ervan geschiedt op aanwijzing hunnerzijdsch en moet dan geaccepteerd worden. De betalingen helpen
mede de stijgende lasten te dragen van ons werk. – – – 

Hoofddienst en hulpdiensten in Kebumen

52. L.W. Korvinus, “Jaarverslag over de Hoofd-, School- en Lectuurdienst in Keboemen over
1938”, d.d. Kebumen, 3 februari 1939; AGKF-N 9, Ingekomen stukken 1938-1940.400)

A. Hoofddienst
Wanneer ge de cijfers van de statistiek 1938 vergelijkt met die van 1937 zult ge met mij enige
toename constateren in het zielental der Christenen in Keboemen. Gedurende 1938 is het gestegen
met een honderdtal, dat wil dus zeggen met ongeveer 7%. Dit cijfer geeft echter niet zuiver weer
(voorzover een cijfer daar óóit toe in staat is) de vordering, welke resultaat is van Zendingsactie. Het
getal van volwassen mannen en vrouwen, die tot belijdenis des geloofs kwamen en toen de Heilige
Doop ontvingen, bedraagt precies 20. Dat is een heel bescheiden aantal, wanneer we zien naar andere
terreinen op Midden-Java.401) Ligt dit aan een verkeerde wijze van werken, die speciaal aan de
arbeiders van Keboemen eigen is? Of aan de mindere geschiktheid en bekwaamheid, dan wel mindere
ijver en trouw juist bij allen, die de Friesche Zending in haar dienst heeft? Of is de starre houding van
de Keboemensche Javaan er schuld aan? Is het, omdat er zoals bij de eerste aanval van Israël op Ai,

400 Zie Uit Keboemen, jrg. 18, nr. 10 (april 1939) 1-15.
401 Zendingsblad, jrg. 37, nr. 6 (juni 1939) 142-143 geeft over 1938 21 gedoopte volwassenen (die daarmee teven

belijdenis deden, de sacramenten waren niet gescheiden): 20 Javanen en 1 Chinees.
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een ban in het leger is? Of hebben de broeders en zusters in Friesland wel huaven voldoende doen
zijn, maar het voortdurend gebed daarbij verwaarloosd? Is het omdat de Heere oordeelt, dat ons aller
voorbede en onze liefde te weinig is om ons gróte zegen waardig te keuren? Of behaagt het Hem ons
geloof op de proef te stellen, of wij wel waarlijk trouw zijn “ziende op het gebod, blind voor de
toekomst”? Wie zal ons hierin antwoorden? – – – 
Maar nu gaan we dit getal 20 nogmaals bezien. Op de onlangs gehouden Wereld-Zendings-Conferen-
tie te Tambaram bij Madras402) is ook het woord gevoerd door de afgevaardigde403) van een Zending,
die reeds 50 jaren arbeidt in het kerngebied van de islam. Hij vertelde, dat God aan die zending de
zegen had gegeven van 20 Arabieren die oprecht Christen werden in den loop van al die jaren. Vol
geloofsmoed en dankbaarheid voor de reeds ontvangen zegen van die 20 Christen-Arabieren zou hij
van de Conferentie terugkeren naar zijn arbeidsterrein. Als wij nú zien naar de 20 volwassenen, die
de Heere in één enkel jaar aan Zijn Kerk wilde toevoegen in het Keboemensche, o, dan wordt het
inderdaad weer heel wonderlijk wat Hij hier gedaan heeft. Dan slaan we de handen ineen en vouwen
ze tot aanbidding van Hem, Die Zijn barmhartigheid hier zó rijk wilde openbaren, dat hier in één
enkel jaar evenveel zielen tot Jezus Christus mochten gebracht worden als elders in een tijdperk van
50 jaren ingespannen arbeid. Laten wij ons er wel voor wachten dit gering te schatten. Zeker wij
zullen blijven bidden om duizenden, maar wij zullen de tientallen, die nu binnenkomen, dan ook
juichend inhalen als voorlopers van de grote stoet, die we nog verwachten op Gods tijd.
In enkele gemeenten mocht ik duidelijk enige geestelijke wasdom bespeuren. Zo bijvoorbeeld in
Bondjok. Toen ik er voor het eerst kwam, waren er dingen tijdens de bediening van het Heilig
Avondmaal die me bezorgd maakten of de betekenis ervan wel begrepen werd. Sindsdien is een
onderwijzer uit Premboen er geregeld des Zondags heengegaan om catechisatie aan de kinderen te
geven, of liever om zondagsschool met ze te houden en om vervolgens een “stichtelijk woord” in de
gemeente te spreken. Nu ga ik er met genoegen heen en geniet in de opgewekte toon, die uit de
gesprekken vóór en na de Dienst opklinkt. Een gezin, dat gedurende bijna twee jaar weggebleven
was, keerde aan het eind van het jaar weder en woont nu trouw de catechisatie en de kerkdienst bij.
Ook in Idjoe valt het me telkens weer op, hoe er pit zit in het gemeentelijk leven. Bij het verplaatsen
van het kerkgebouw hebben enkele mansleden meegeholpen om het bedrag der koeliekosten lager
te krijgen. Toen er met het oog op de strandzending in November een bamboe boekenstalletje
gebouwd moest worden, heeft men daar ook weer gezamenlijk voor gezorgd en om beurten met de
goeroe-Indjil en de colporteur meegedaan in het verspreiden van Evangelisatielectuur en de verkoop
van boeken. In het najaar is een hadji (Mekkaganger) met zijn vrouw begonnen de kerkdienst bij te
wonen. Ook krijgen ze geregeld catechisatie, zodat er hoop is dat ze in 1939 tot belijdenis zullen
komen. Hij vroeg mij of hij zijn gele hoofddoek (speciaal onderscheidingsteken van Hadji’s) nog wel
mocht blijven dragen nu hij geregeld op de koempoelans kwam. Ik heb hem geantwoord, dat hij beter
deed hem af te doen, als hij er trots op was. Had de hoofddoek voor hem zijn bijzondere waarde
verloren, dan was het beter, dat hij de hoofddoek gewoon net als een andere hoofddoek afdroeg tot
hij op was. Tot op heden ziet heel Idjoe een Hadji met gele hoofddoek ter kerk gaan!
Van de zelfstandige gemeenten zijn het met name Wera en Groedjoegan, die een Kerkeraad bezitten
met vurige begeerte tot verkondiging van het Evangelie ook buiten de enge kring der eigen gemeente.

402 Uitvoerige verslagen in De Opwekker, jrg. 84, nr. 2 (febr. 1939) [Tambaram nummer].
403 Bedoeld is waarschijnlijk Zwemer, zie document 11, voetnoot 38.
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Het is wel merkwaardig, dat ook juist uit de omgeving van deze beide plaatsen de meeste berichten
binnenkwamen en -komen van nieuw verkregen contacten. De zelfstandige gemeente van Glonggong
heeft het nogal eens moeilijk gehad met interne zaken. Ten aanzien van Keboemen, Pamrian,
Premboen en Tengahan is nog weinig verandering, in vergelijking met het vorig jaar, te bemerken,
maar in elk geval géén achteruitgang. – – –
Van grote betekenis acht ik ook de nacursus voor de goeroe’s Indjil en goeroe’s sekolah, welke in
Mei te Keboemen werd gehouden. – – – De goeroe’s hebben er een nieuwe stimulans door gekregen,
een nieuwe stoot, die ze bezig zijn aan hun eigen gemeenteleden door te geven. Een ander resultaat
van de nacursus is het ontstaan van 2 eigen studieclubs onder de goeroe’s Indjil, waaraan ook enige
goeroe’s sekolah deelnemen. Van de geïnde contributies schaffen ze boeken aan, die onder hen
circuleren, steeds vergezeld van een schrift om daarin neer te schrijven de eventuele critiek, die ieder
heeft. Het ligt in de bedoeling later vergaderingen te houden, waarop dan over de inhoud van het
gelezene wordt gesproken. – – –

Colportage
Een belangrijk onderdeel van het Zendingswerk, dat steeds gerekend wordt tot de Hoofddienst, vormt
de colportagearbeid. Ze omvat enerzijds de verspreiding van Evangelisatiebladen, anderzijds de
verkoop van Bijbels, Bijbelgedeelten, Bijbelverklaringen en Christelijke lectuur.
Aan het begin van het jaar waren 13 Javaanse en 1 Chinese colporteur(s) + nog 1 krantenbezorger
of blaadjesrondbrenger in dienst. Enkelen vroegen of kregen ontslag, zodat bij het eindigen van 1938
Keboemen nog 9 Javaanse en 1 Chinese colporteur(s) + die ene blaadjesrondbrenger, die de schone
naam van Elisa draagt, rijk was. In begin Augustus kwam het verblijdende bericht, dat het Nederlands
Bijbel Genootschap in samenwerking met het Britsch en Buitenlands Bijbelgenootschap zou overgaan
tot steun aan de colportagearbeid. De nodige gegevens werden ijlings in gereedheid gebracht en
opgezonden; de subsidie zou met het 3de kwartaal beginnen. Tot nu toe bleef echter alle bericht uit,
zodat die steun, naar het zich laat aanzien, voorlopig niet effectief wordt.404)Iedere maand werden
8500 exemplaren van Mardi Rahardjo en 1000 exemplaren van Marga-Joewana verspreid. Beide
Javaansche Evangelisatie-bladen. Het eerste is gedrukt in Javaans lettertype en is bestemd voor alle
lagen der bevolking, terwijl het tweede in de gewone Latijnse letters gedrukt is en zich richt tot de
iets meer ontwikkelde Javaan. De redactie van beide bladen berust geheel in Inheemse handen. Van
directe vrucht op de verspreiding van deze duizendtallen, bijvoorbeeld in deze vorm, dat iemand door
het gelezene zó gegrepen wordt, dat hij een dichtstbijzijnde goeroe Indjil opzoekt, daarvan heb ik
weinig gehoord. Lectuurverspreiding moet daarop ook niet in de eerste plaats rekenen. In hoofdzaak
is haar doel voorbereidend te werken voor de eigenlijke verkondiging van het Evangelie. In dit jaar
mochten de goeroe’s telkens ervaren hoe het ontvangen van één dezer bladen een prachtige aanleiding
werd om binnen te komen bij de mensen en met hen nader te spreken. Vaak worden de bladen
uitgedeeld aan de kinderen bij het verlaten van de school. Onder de ouders zijn er velen, die de
leeskunst nog niet machtig zijn, en dan door middel van de kinderen de inhoud kunnen horen. Iedere
polikliniek krijgt ook haar eigen aantal, dat of door de mantri of door de eventueel aanwezige goeroe
Indjil aan de bezoekers wordt uitgereikt.

404 Zie document 36, voetnoot 121.
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De verkoop van Bijbels, Bijbelgedeelten en Christelijke boeken had en heeft met tal van moeilijkhe-
den te worstelen. De levensstandaard van de bevolking is laag. Iemand die ƒ 15,- in de maand
verdient is in de dessa al een hele piet. Daardoor is het niet gemakkelijk boeken aan den man te
brengen, of indien het al lukt, dan moet het nog vaak gaan op afbetaling bijvoorbeeld van 1 dubbeltje
per maand. Verder is de bevolking voor een belangrijk deel nog analfabeet. En, wat ook remmend
werkt, de mensen zijn gewend hun weinige geld te besteden aan eten, kleding en de in het dessaver-
band nu eenmaal verplicht geachte feesten. De doorsnee dessabewoner in ons ressort is heel weinig
religieus, dat wil zeggen hij heeft maar geringe belangstelling voor zaken van geestelijken aard.
Bepaalde vraag naar lectuur, zoals de colporteurs die bieden kunnen, bestaat er dan ook vrijwel niet,
zodat aan het verkopen van ieder boekdeeltje (vaak met een prijs van 5 cent) een hele worsteling
voorafgaat om het verkocht te krijgen. Als ge dit u indenkt zult ge toestemmen, dat het niet een louter
vreugdevolle arbeid is colporteur te zijn. Hoge eisen zijn aan de colporteur niet te stellen, gezien ook
het geringe salaris, dat zij ontvangen. Toch is het weer niet mogelijk helemaal geen eisen te stellen.
Immers voor velen zijn zij de eerste representanten van het Christelijke geloof, die zij ontmoeten.
Wanneer door de colporteurs een vals of onzuiver Evangelie zou verkondigd worden bij de eerste
contact-gelegenheden, zou dit veel schade kunnen toebrengen. Gelukkig heeft Keboemen enkele
colporteurs die aardig ontwikkeld zijn (voor een eenvoudig man) en hulpdiensten kunnen verrichten
in kleine Christen-kringetjes, zo bijvoorbeeld Martapawira in de gemeente van Sroeweng. De
algemene leiding berust daar bij de goeroe Indjil van Groedjoegan, terwijl de colporteur onder zijn
toezicht en met zijn hulp eens per Zondag “preekt” en een paar catechisaties geeft. – – –

B. Schooldienst
Een groot deel van de taak der Zending ten aanzien van het onderwijs wordt overgenomen, mede om
organisatorische redenen, door de Vereniging voor Christelijk Hollands Onderwijs op het Zending-
sterrein van Frieslands Gereformeerde Kerken. Ofschoon deze Vereniging geheel zelfstandig is, moet
haar arbeid toch gezien worden in nauw verband met de arbeid der Friesche Kerken. Of beter: niet
slechts in nauw verband daarmee, maar als één geheel met al de overige Zendingsarbeid.405) Vóórdat
ik iets ga schrijven over de scholen, die rechtstreeks van de Zending uitgaan, wil ik daarom een kort
resumé geven van de arbeid der bovengenoemde Vereniging. U kunt dan beter inzicht krijgen in het
totaal van de Christelijke schoolarbeid.
a. In de plaats Keboemen zelf gaat van genoemde Vereniging uit een grote gesubsidieerde Hollands-
Chinese School. Onder de bekwame leiding van het Schoolhoofd broeder A. Antheunisse heeft deze
H.C.S. een uitstekende naam verkregen. Het aantal leerlingen is in de lagere klassen dermate
gestegen, dat bijna alle plaatsen bezet zijn, ook de ongesubsidieerde voorklas bereikte het getal van
40 leerlingen. We mogen dan ook zeggen, dat deze school in volle bloei staat. De maand Juli bracht
wijziging in de onderwijzersstaf, naar het zich laat aanzien ten voordeele van de school. Vele
kinderen van beter gesitueerde Chinezen en ook van enkele Javanen bezoeken de school, soms zelfs
van heel ver, niet alleen uit Keboemen zelf, maar ook uit Pamrian, Premboen, Karanganjar, Gombong
en nog verder weg uit Soempjoeh. Het leerlingenaantal bedroeg ultimo December 1938: 316 + 39 in
de voorklas = 355 leerlingen.

405 De secretaris van deze vereniging was Korvinus. Zie Bakker, De Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [126].
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b. Met ingang van 1 Augustus ging de Vereniging er toe over in Keboemen ook een “Schakelschool”
te openen. Wij weten niet hoe het in de volgende jaren gaan zal, maar dit eerste cursusjaar geeft ons
reden tot goede verwachting. De 1ste klas kon aanvangen met ongeveer 40 leerlingen. Vanuit
Zendingsoogpunt bezien kan deze school van veel waarde worden. Immers een Schakelschool is
meest voor Javaanse kinderen, die de 3-klassige Volksschool doorlopen hebben en die nu via de
schakelschool nog de kans krijgen om Hollands onderwijs te ontvangen en hoger op te komen naar
de Mulo. Een Chr. H.I.S. is er in Keboemen nog niet en zo kan de Schakelschool enigszins de leemte
vullen, die er door het ontbreken van een Chr. H.I.S. eigenlijk is in het Christelijk onderwijs te
Keboemen.
c. Dit laatste is maar voor een deel waar. Want er is nog wel een Christelijke School, die iets op een
Hollandsch Inlandsche School lijkt, namelijk de School voor Westers Lager Onderwijs uitgaande van
de Perkoempoelan Goeroe Christen (P.G.C.).406) Achter deze P.G.C. staan de Javaanse Christenen
van het ressort Keboemen. Door het ontbreken van voldoende bevoegde leerkrachten, het nog niet
op peil zijn van de leermiddelen en het toelaten van alle mogelijke leerlingen zonder streng te letten
op bepaalde leeftijdsnormen, is deze P.G.C.-school geen volwaardige H.I.S. te noemen. Toch gaat
het die richting wel uit. In de laatste jaren is ontegenzeggelijk het onderwijspeil flink gestegen en ook
het leerlingenaantal belangrijk toegenomen, ultimo December 76.
d. Ga ik nu verder met de arbeid der Vereniging voor Christelijk Hollands Onderwijs op het Zending-
sterrein van Frieslands Gereformeerde Kerken dan breng ik U naar Gombong. Daar staat de bekende
Christelijke Hollands Inlandse School, die haar vermaardheid voor een groot deel te danken heeft aan
de arbeid van den heer Hamer, die nu reeds verscheidene jaren met pensioen is. Door het vertrek van
het garnizoen, enige jaren geleden, was deze school een heel eind achteruitgegaan. In begin 1938
keerde het garnizoen echter terug en sindsdien steeg het leerlingental, dat zelfs op een moment tot
even beneden de 200 was gezakt, tot over de 300. Naast de eigenlijke Hollands Inlandse School is
nu een gesubsidieerde Ambonse afdeling gekomen, met momenteel 2 leerkrachten. Ook het personeel
van de H.I.S. mocht met één onderwijzer worden uitgebreid. Om even de precieze cijfers te geven:
ultimo 1938 telde de H.I.S. 261, de voorklas 31 en de Ambonse afdeling 45 leerlingen, totaal 337.
Het spreekt vanzelf, dat deze grote groei voor het hoofd, R. Brinkman, heel wat extra-zorgen en
beslommeringen meebracht. Maar dat heeft men er graag voor over als het werk goede voortgang
hebben mag. Daarbij mocht de H.I.S. in November een groot feest vieren, namelijk haar 25-jarig
bestaan. Dinsdag 29 November kregen de leerlingen in de vroege morgenuren een schoolfeestje,
terwijl omstreeks half 11 in een officieele bijeenkomst het jubileum werd herdacht. De Regent van
Keboemen, Raden Adipati Ario Aroengbinang, sprak in zeer waarderende bewoordingen over de
arbeid van de school, in het bijzonder nog het woord richtend tot Ds. van Dijk, die gedurende al de
25 jaren van de oprichting af Bestuurslid is geweest. Ook door de voorzitter van het Bestuur, de Heer
W.F. Hartman van Koetoardjo407), door Ds. K. van Dijk, die met Mevrouw aanwezig was, werd naast
anderen het woord gevoerd. Het bleek voor Ds. en Mevrouw van Dijk wel een buitengewone dag te

406 P.G.C. - Persatuan Guru Christen, een vereniging van christelijke onderwijzers in het ressort Kebumen. Deze
Persatuan Guru Christen School, zoals hij genoemd werd, was opgericht in 1934. Zie Bakker, De Christelijke
Onderwijzers Vereeniging, [137].

407 W.F. Hartman was het hoofd van de in 1927 opgerichte Schakelschool te Kutoarjo, die uitging van de Vereeniging
tot oprichting van Chr. Scholen in de afd. Poerworedjo van de Res. Kedoe (of: Vereniging tot oprichting en
instandhouding van Chr. Scholen), Bakker, De Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [126], [138].
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zijn, immers op deze 29 November mochten zij ook herdenken dat Ds. voor 35 jaren bevestigd werd
als Dienaar des Woords van de Kerk te Knijpe. Nog een ander jubileum mocht niet onopgemerkt
voorbijgaan: de onderwijzer Johannes Sapin was vanaf de oprichting aan de school als leerkracht
verbonden, derhalve had hij vele felicitaties in ontvangst te nemen naast enige “stoffelijke blijken”
van Bestuur, Collega’s, oud-leerlingen en leerlingen. Wel een bijzonder iets, 25 jaren onafgebroken
aan dezelfde school werkzaam te mogen zijn! De school is dan ook veel aan deze onderwijzer
verschuldigd.
e. Met ingang van 1 Augustus 1938 ging de Vereniging Christelijk Hollands Onderwijs ertoe over
te Gombong een “filiaal” te openen van de H.C.S. te Keboemen.408) Begonnen werd met een eerste
en tweede klasse. Onder de toegewijde leiding van de Heer Lie Sing Ie mocht de school ultimo
December 1938 het leerlingenaantal van 42 bereiken.409) Van dit “filiaal” ziet de toekomst er gunstig
uit, indien wij ons niet vergissen en de Heere Zijn zegen blijft schenken.
f. Voor we nu toekomen aan de scholen, die rechtstreeks van de Zending uitgaan, valt nog te
vermelden een school die dank zij particulier initiatief, gesteund door de Zending, met ingang van
15 September 1938 geopend werd, namelijk de Christelijke Javaanse Huishoudschool met Javaans
als voertaal.410) – – –
g. De eigenlijke Zendingsscholen (11 Volksscholen en 7 Vervolgscholen en 1 Maleis-Chinese School
te Keboemen) mochten zich over het algemeen in een kleine groei verheugen. Een viertal Volksscho-
len staat er nogal zwak voor evenals een tweetal Vervolgscholen. Het Regentschap Keboemen is
erom bekend dat het Regentschaps-schoolwezen hier zo uitgebreid is. In 1938 telde het Regentschap
338 Volksscholen en 43 Vervolgscholen. U ziet, dat zijn nog eens andere getallen. Daarbij vergeleken
is het Zendingsonderwijs gering van omvang. Daardoor is het ook vaak moeilijk voldoende leerlingen
te krijgen, omdat met een lichte drang de kinderen naar de Openbare scholen gevoerd kunnen worden,
hetgeen uiteraard ten aanzien van de Zendingsscholen niet mogelijk is. Dit is het echter niet alleen.
Het dient eerlijk erkend dat vele Openbare scholen inderdaad beter gehuisvest en beter verzorgd zijn
dan sommige scholen der Zending. Ook deze factor spreekt mee. De Volks- en Vervolgschool te
Groedjoegan kreeg zóveel leerlingen, dat ernstig gedacht moet worden aan óf het bijbouwen van een
nieuw lokaal óf een nieuwe 2-klassige school. Als de stroom van leerlingen blijft aanhouden dan zal
met 1 Augustus 1939 een noodmaatregel moeten getroffen worden om de kinderen onder te brengen
en tegelijk het plan beraamd moeten worden tot bouwen. – – – 
h. De Maleis-Chinese School kreeg ook dit jaar weer een normaal aantal leerlingen, zwevende tussen
de 80 en 100. Met name deze school kost aan de Zending veel geldelijke steun. Immers het school-
geld is heel laag, omdat de school bedoeld is voor de armere Chinese kinderen en het hoofd dezer
school, de heer Lie Tik Bie, een voor zijn akte volkomen normaal salaris geniet, maar eigenlijk
overbevoegd is voor deze school. Waar we echter niet graag deze goede kracht aan de M.C.S. zouden
missen blijft de moeilijkheid van zware financieele lasten. Voor deze school mochten we echter een
aardige gift ontvangen, zodat er althans enige verlichting kwam. Het mooie van de M.C.S. blijft, dat
we door deze school te onderhouden tonen dat het ons veel waard is ook arme kinderen van de
Chinese bevolkingsgroep tot de Heere Jezus te brengen.

408 Dat was de HCS waarvan A. Antheunisse het hoofd was, zie boven in dit document, sub a.
409 Zie Bakker, De Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [137].
410 Zie boven, document 44 slot.
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Op alle bovenstaande scholen werd het Kerstfeest gevierd, meestal gepaard met uitdeling van een
geschriftje aan de kinderen en lectuur aan de belangstellende ouders. 
Om U een indruk te geven hoe hier het schoolwezen in elkaar zit, voeg ik de volgende schets
hierbij.De minimum-school is de 3 klassige dessa- of volksschool met als voertaal het Javaans. De
meeste dessa-kinderen bezoeken alleen deze school. U voelt wel, dat door dit onderwijs maar heel
weinig ontwikkeling kan worden bijgebracht; belangrijker is, dat althans het analfabetisme er
enigszins door bestreden wordt. Willen de ouders de kinderen verder hebben, dan kunnen ze kiezen
tussen Schakelschool en Vervolgschool. De Vervolgschool is 2-klassig, voertaal Javaans, terwijl ook
Maleis wordt onderwezen. De Vervolgschool geeft eind-onderwijs. Maar de leerlingen die met goed
gevolg de school doorlopen hebben kunnen nu toegelaten worden als leerling-verpleger of leerling-
verpleegster. De jongens kunnen ook doorgaan naar de Ambachtsschool en de meisjes naar de
Christelijke Javaanse Huishoudschool. De speciale Meisjes-Vervolgscholen of Meisjes-Kopscholen,
waarvan er in ons ressort 5 zijn, hebben hetzelfde programma als de gewone Vervolgschool, verdeeld
over 3 jaar + wat huishoudelijke vakken. Zij krijgen normaal hun leerlingen van de Volksscholen.
Tot nu toe nemen zij echter ook meisjes aan, die het eigenlijke Vervolgschool-diploma al gehaald
hebben. Naar onze bedoeling zal dit laatste hoe langer hoe meer in onbruik raken, doordat de meisjes
van de Vervolgschool gewoon direct naar onze Huishoudschool komen, terwijl ook meisjes van de
Meisjes-Vervolgscholen op de Huishoudschool niet hoger dan de 1ste klas geplaatst worden.
 De Schakelschool veronderstelt de 3-jarige Volksschool. Het schoolgeld is beduidend hoger dan op
de Vervolgschool. De 5 klassige Schakelschool is dan ook bedoeld voor kinderen, wier ouders in staat
zijn de kosten van duurder onderwijs te dragen. De voertaal is Hollands. De naam “schakel” duidt
aan, dat door deze school de schakel gelegd wordt tussen het dessa-onderwijs en het middelbare
Hollands Onderwijs. 
De Maleis-Chinese School telt 5 klassen, en is nagenoeg gelijk te stellen met Volks- + Vervolgschool.
Alleen met dit onderscheid, dat deze school bestemd is voor Chinese kinderen en dus het Maleis als
voertaal heeft. Overigens geeft de M.C.S. in het algemeen hetzelfde uitzicht als de Vervolgschool en
is het onderwijs ingesteld als eindonderwijs.
De Hollands-Inlandse (Javaanse) en Hollands-Chinese School zijn beide, mutatis mutandis, te
vergelijken met de Lagere School in Nederland. Zij hebben 7 klassen, de voertaal is Hollands.
Dadelijk in de eerste klas al beginnen met Hollands als voertaal gaat natuurlijk niet, want het
merendeel van de kinderen kent daarvan nog geen woord. Maar in de derde klas moet het al zover
zijn, dat alles in het Hollands gaat, met hoogstens nog een enkel Maleis of Javaans woord ter
verduidelijking.
De Europese School heeft ook 7 klassen en brengt in de praktijk precies even ver als de H.I.S. en de
H.C.S. Deze school is, naar de naam aanduidt, bestemd voor Europese kinderen. Waar slechts in de
grote steden zoals Batavia, Bandoeng, Solo, Djokja enz. voldoende kinderen van Christenouders zijn
om een “school met den Bijbel” (zoals in Nederland) te bevolken zijn de meeste Europese scholen
openbaar. Op kleinere plaatsen zoals Keboemen en Gombong is dit het merkwaardige, dat het
merendeel der kinderen niet Europeanen zijn, maar kinderen van Javaanse of Chinese ouders, die het
nòg deftiger vinden als hun kinderen op de “Europese” school zijn.
De H.I.S., H.C.S., E.S. en Schakelschool geven alle de gelegenheid tot verdere studie: Mulo,
Hollandse Lagere Nijverheidsschool, H.B.S. enz. 
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Ter recapitulatie, en niet om een knieval te maken voor het getal, diene de volgende optelling van het
leerlingenaantal:
Volksscholen 788
Vervolgscholen 331
H.C.S. Keboemen 355
H.I.S. Gombong 337
M.C.S. Keboemen 91
P.G.C. school (Westers L.O.) 76
“Filiaal H.C.S.” Gombong 42
“Schakelschool” Keboemen 41
Javaanse Huishoudschool 23

2.084 leerlingen op Christelijke scholen in het ressort Keboemen.

De namen “H.C.S.” en “Schakel” heb ik hier tussen aanhalingstekens geplaatst. Deze namen zijn hier
in Indië namelijk wettelijk beschermd en mogen alleen officieel gedragen worden na een desbetref-
fend besluit van het Departement van Onderwijs en Eeredienst. Waar dit besluit nog niet afgekomen
is, dragen de scholen momenteel nog een andere naam, namelijk “Christelijke Hollandse School voor
Chinezen” en “Hollandse Zendingsschool”, ofschoon ze in karakter geheel gelijk zijn aan de
officieele H.C.S. en Schakelschool.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk in de dessa is een onopgelost probleem gebleven. In Glonggong werd de proef
genomen met het Tri-Dharma-jeugdwerk, vooral ook om de oud-leerlingen van de Vervolgschool vast
te houden. In het begin scheen het, dat we goede verwachting mochten koesteren, maar langzaam aan
zonk de animo, hoezeer de leiders zich er ook vóór spanden. We moeten erkennen dat deze proef
mislukt is en we dus in een andere richting moeten zoeken. Maar welke?
Aan de H.C.S. en de M.C.S. daarentegen bloeide het Tri-Dharma- en Driehoekswerk. In de October-
vacantie nam de T.D.-club H.C.S. in zijn geheel deel aan de T.D. landdagen te Ambarwinangoen, een
buitenverblijf van de Sultan van Djokja, enige kilometers van Djokja. Ruim 370 jongens uit alle
streken van Midden-Java kwamen onder leiding van een 30-tal jeugdleiders op deze landdagen
samen, nadat in de voordagen een leidersconferentie was gehouden tot nadere organisatie en tot
verdieping van deze tak van Christelijk jeugdwerk. Vol enthousiasme keerden de jongens naar hun
plaats terug, naar we hopen iets medenemende van de boodschap van Jezus Christus, die hen ook op
deze Landdagen werd gebracht.
De heer Antheunisse hield in de Kerstvacantie een bijeenkomst met oud-leerlingen, die druk bezocht
was en haar hoogtepunt bereikte in een Kerstfeestviering, waarin Schriftwoord, zang en toespraak
allen in herinnering brachten het Evangelie van den Zaligmaker der Wereld, dat op de school zo
dikwijls tot hen had geklonken en sommigen toch al weer aan het vergeten waren.
Ook in de H.I.S. te Gombong werd een Kerstsamenkomst met de oud-leerlingen en de leerlingen der
hoogste klas in de vorm van een jeugddienst gehouden. Fijn is het op die wijze het contact tussen de
oud-leerlingen en het Evangelie te kunnen hernieuwen.
De beide Meisjes-naaiclubs, die dit hele jaar door iedere week samenkwamen, vonden tot het najaar
achter de pastorie een goed onderkomen. Toen de Huishoudschool eenmaal geopend was, zijn ze
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verplaatst naar de Huishoudschool, omdat de onderwijzeres van die school, Mej. Woerjantinah, ook
die meisjesclubs leidde en vooral omdat op die manier de meisjes wellicht gemakkelijker naar de
eigenlijke school zullen toe willen gaan of althans aan anderen erover zullen kunnen vertellen. Iedere
clubmiddag werd uit den Bijbel verhaald.
Tenslotte de Zondagsscholen. Behalve de in het Hollands gehouden Zondagsschool aan de H.C.S,
H.I.S. en P.G.C.-school, werden door de Zendingsarbeiders in 19 verschillende plaatsen iederen
Zondag de kinderen voor de Zondagsschool bijeen verzameld, met een totaal van 705 leerlingen,
waarvan maar een klein percentage kinderen van Christen-ouders is. – – –

Visitatie in Banyumas

53. A.F. Keuchenius, praeses, J.H. Bavinck, scriba, “Verslag van de zendingsvisitatie te Banjoemas.
Gehouden op Maandag 6 Februari 1939”; AGKR 3, Stukken betreffende Banyumas, 1908-1940.

1. De Vergadering wordt door Dr. Esser geopend. Aanwezig zijn Dr. Esser, de visitatoren, Ds.
Soedarmadi411), de goeroe’s Indjil benevens verschillende onderwijzers en colporteurs.412)
2. De boeken zijn in goede orde. In Poerwokerto gebruikt men een kaartsysteem.3. Niet overal is des
zondags twee maal dienst. Op sommige plaatsen kan de goeroe Indjil slechts éénmaal dienst houden,
omdat hij des middags elders arbeiden moet. Slechts in Poerbolinggo wordt des namiddags op
ongeregelde tijden uit de Catechismus gepreekt. Ook voor Catechisatie wordt over het algemeen dit
boek te moeilijk geacht. Meer in zwang is voor de Catechisatie gebruik te maken van het Kort Begrip.
– – – 
4. Bij de tekstkeuze en ook bij de behandeling van den tekst wordt rekening gehouden met de
behoeften der gemeente. Vrij algemeen wordt gebruik gemaakt van preekschetsen, die vanwege de
Vergadering van Missionaire Predikanten worden uitgegeven. De 10 geboden en 12 artikelen worden
overal gelezen.

411 Soedarmadi (voor zijn doop Samah); 1897-1969; leerling op zendingsvolksschool te Pengalusan (Banyumas); in
huis bij Ruyssenaers te Purbolinggo voor verdere opleiding, later bij Esser; studie aan de Keucheniusschool; 1913
examen Keucheniusschool; 1913 helper in dienst van de GK te Rotterdam te Purbolinggo bij Esser; onderwijzer;
huwelijk met Kainem, verpleegster uit Kertajasa (overleden in 1915); 1913 tijdelijk “uitgeleend” aan Wonosobo
wegens vertrek Jonathan en ontslag Soemadi; 1915 overgeplaatst als onderwijzer naar Grendeng (Banyumas);
tweede huwelijk, met dochter van de helper Mesech Elifas; 1917 overgeplaatst naar Pengalusan; 1918 studie
theologische cursus te Yogyakarta; 1921 guru injil te Banyumas; 3/9/1929 bevestigd als predikant te Purbolinggo
door Esser; stichtte enkele kringen van christenen ten zuiden van Purbolinggo, samen met Joesoep Madrawi; 1948
predikant te Sidareja, Kawunganten, Adirejo; 1950 beroepen door classis Banyumas als miss. predikant voor
Banyumas, standplaats Purwokerto; 1954 emeritus. 

412 Per 1/1/1939 waren in Banyumas 1.371 belijdende gemeenteleden (1.293 Javanen, 78 Chinezen) en 1.259
doopleden (1.216 Javanen, 43 Chinezen), totaal 2.630 zielen. De collecten brachten in 1938 ƒ 3.073,- op,
gemiddeld ƒ 1,17 per ziel. Aldus J.F. Esser-Rutgers, “Opgave voor het kerkvisitatie-rapport”, 7/3/1939, AGKR
3, Stukken betr. Banyumas, 1908-1940.
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5. De formulieren die gebruikt worden, zijn de formulieren die door de Synode voorlopig zijn
vastgesteld. In sommige diensten wordt daarvan een korte en eenvoudige weergave gebruikt naar
behoefte der hoorders.
7. De Heilige Doop wordt bediend na voorafgaand voldoend onderzoek. Aan de kinderen der
geloovigen wordt hij als regel tijdig bediend. Het Heilig Avondmaal wordt als regel vier maal per jaar
gevierd, na voorafgaande proefprediking.
10. Er wordt naar gestreefd bij het oefenen der tucht getrouwheid met groote lankmoedigheid en
geduld te vereenigen.
11. Met oudere Javaansche Christenen wordt vooral overleg gepleegd in al zulke gevallen, die
overleg gewenscht maken. In het gebied van Banjoemas zijn verschillende kringen, die nog onder
directe leiding staan van de Zending. Wel zijn in den laatsten tijd enkele van die kringen in relatie
getreden met een naburigen kerkeraad.
12. Broeders die verhinderd zijn de samenkomsten bij te wonen, worden bezocht.
13. Er wordt geregeld gecatechiseerd. Gebruikt worden dezelfde boeken als op de andere terreinen,
zoals Alip-Alipan, Babad Kitab Soetji, Catechismus enz.
14. Voorzoover mogelijk bezoeken de kinderen van Christenouders de Christelijke scholen.
15. Armenzorg geschiedt zooveel mogelijk naar behoefte. Ook in Banjoemas is in den laatsten tijd
veel armoede. Er zijn velen die het land verlaten en naar Sumatra trekken.
17.18. Er is wel toename waar te nemen in kennis en geloof, ook in getrouwheid in Christelijken
wandel. Als teekenen worden genoemd:
a) meer ijver om het Evangelie naar buiten uit te dragen;
b) meer onderlinge trouw bij ziekenbezoek, liefde-betoon in allerlei opzichten;
c) het bijgeloof wordt algemeen bestreden.

19. De ochtendsamenkomsten worden overal trouw bezocht, de middagsamenkomsten minder trouw.
Er zijn twee Maleische godsdienstoefeningen, die voornamelijk door Chineezen bezocht worden,
namelijk te Poerbolinggo en te Poerwokerto.
20. Er wordt naar gestreefd onder Heidenen en Mohammedanen te arbeiden, niet alleen door daarvoor
aangestelden, maar ook door gemeenteleden.21. Er zijn zichtbare vruchten van het schoolwerk, zij
het ook slechts weinige. Grooter is ongetwijfeld de onzichtbare vrucht, die bestaat in loslaten van de
bijgeloovige gewoonten, meerdere waardeering voor het Christelijk geloof enz. In het algemeen kan
getuigd worden, dat de volksschool, die uitgaat van de Zending, het voor den goeroe Indjil gemakke-
lijker maakt aanknopingspunten te vinden. Gewezen werd op het feit, dat eigenlijk alle zendingsarbei-
ders, goeroe’s en predikanten incluis, voorzoover ze de oudere generatie vertegenwoordigen,
vruchten zijn der gewone zendingsscholen.
23. De goeroe’s Indjil doen hun werk in het algemeen met getrouwheid. Ze ontvangen geregelde
leiding en voorlichting van de Missionaire Predikanten. Twee keer per maand is er vergadering van
goeroe’s Indjil, onder leiding van den Missionairen Predikant. Op deze vergaderingen worden de
preekschetsen besproken. Soms voelen de goeroe’s Indjil zich wel eenigermate gehinderd door de
zorg voor de gemeenten, met name, wanneer er in een bepaalde desa velen van buiten zijn, die
begeeren onderwijs over het Christelijk geloof te ontvangen. In zulke gevallen kan soms de verplich-
ting tot geregelde verzorging van de gemeenteleden een te groot deel van den tijd opvorderen.
26. Soekaradja en Banjoemas zijn reeds dicht bij de institueering.
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Verhouding van Zending en Javaansche Kerken
Ten einde een zoo nauw mogelijk contact te bewerken tusschen de Zending eenerzijds en de
Javaansche Kerken anderzijds, bestaan in Banjoemas de volgende regelingen.
A. Visitatoren, die door den Missionairen Predikant in samenwerking met de Classis worden

aangewezen, bezoeken op geregelde tijden de posten die nog niet geïnstitueerd zijn. Zij brengen
van hun bevindingen rapport uit op de Classis.

B. De vergadering van goeroe’s Indjil wijst drie afgevaardigden aan. Deze afgevaardigden
vertegenwoordigen op de Classisvergaderingen al die posten die nog niet tot institueering
kwamen.

Vrouwenwerk
Het vrouwenwerk geschiedt voor het grootste gedeelte door de vrouwelijke goeroe Indjil.413) Deze
vrouwelijke goeroe Indjil arbeidt zoowel in als buiten het ziekenhuis. Bij bezoeken in de kampong
wordt ze als regel vergezeld door de vrouw van een van de goeroe’s Indjil.

De vergadering werd met dankzegging gesloten.

Na afloop van deze vergadering werd met den Missionairen Predikant gesproken over zijn verhou-
ding tot de goeroe’s Indjil, als mede over de verhouding van de goeroe’s Indjil onderling. Er bleken
geen moeilijkheden te wezen die bespreking vereischten.
De ziekenhuizen
Afzonderlijk worden de ziekenhuizen te Poerwokerto en Poerbolinggo bezocht.
In Poerwokerto werd gesproken met den geneesheer-directeur Dr. Zwaan. De arbeid van het hospitaal
in Poerwokerto wordt ook in geestelijk opzicht rijk gezegend.414) Veel contacten worden door het
ziekenhuis tot stand gebracht. De mantri’s bezoeken in hun vrijen tijd oud-patiënten, sommige van
hen zijn daarin zeer trouw en ijverig. De geestelijke arbeid, die van de verplegers en verpleegsters
gevraagd wordt, bestaat niet zoozeer in het houden van toespraken, maar meer in het trouw vervullen
van hun plicht, in het zoo nu en dan met een enkel geestelijk woord een patiënt troosten en opbeuren,
in het algemeen in overvloedig betoon van liefde en bereidheid.
De geestelijke kracht van een zendingsziekenhuis hangt zeer nauw samen met de verhouding van
Missionair predikant en doktoren. Wanneer die verhouding goed is, dan worden vanzelf tal van
wegen gevonden, en dan kan de zegen niet uitblijven.
In Poerbolinggo werd eerst gesproken met de verplegers en verpleegsters. Ook daar werd getuigd van
zichtbaren zegen op het ziekenhuiswerk. Vroegere patiënten worden nog zooveel mogelijk bezocht.
Er is goede samenwerking tusschen verplegers en goeroe Indjil. Men gevoelt wel het nadeel dat in
het ziekenhuis ook verplegers arbeiden, die zelf niet-Christenen zijn. Zulke verplegers brengen licht
gewoonten en gedachten, die niet in overeenstemming zijn met het Christelijk geloof. Zulke niet-

413 Dat was Moertinah, zie: Esser, “Derde kwartaalverslag van de zending in Banjoemas”, s.a., AGKR 3, Stukken betr.
Banyumas, 1908-1940.

414 Dat “ook” duidt op het feit dat het door Zwaan geleide zendingsziekenhuis in Purwokerto een in financieel opzicht
winstgevend bedrijf was, dit in tegenstelling tot het oude en vervallen zendingsziekenhuis Trenggiling in
Purbolinggo, zie “Verslag van den Zendingsarbeid in de Residentie Banjoemas van 1 April 1938-31 Maart 1939”,
AGKR 2, Rapporten en verslagen, 1915-1970.
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Christelijke verplegers ontvangen geregeld catechisatie. De vrouwelijke goeroe Indjil arbeidt op de
vrouwenzalen.
Daarna werd gesproken met den geneesheer-directeur en de Europeesche verpleegsters.415) In het
algemeen werd zeer sterk beseft de moeilijkheid om het ziekenhuis te maken tot een centrum van
geestelijke kracht. Van de gevaren van veruiterlijking en oppervlakkigheid was men zeer diep
doordrongen. Andererzijds mocht getuigd worden van zegen en ook van uiterlijk zichtbare vrucht.

De Gereformeerden, de NZR en Tambaram (1938)

54. “De Nederlandsche Zendingsraad”, in: Rapport inzake de zending onder heidenen en Moham-
medanen en eene algemeene herziening der Zendingsorde van de deputaten der generale synode
van Amsterdam 1936, aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken, die D.V. samenk-
omt te Sneek in den jare 1939. (gedrukt; s.l., s.a.) 91-92.416)

Nopens den Nederlandschen Zendingsraad besloot de generale synode van 1936 (acta artikel 107)
2e de wenschelijkheid uit te spreken van de bestendiging van het thans bestaande contact tusschen
de gereformeerde zending en den Nederlandschen Zendingsraad en
3e de te benoemen deputaten te machtigen een evenredig deel van de kosten van den Nederlandschen
Zendingsraad te betalen uit de generale kas.
1. In de eerste plaats wenschen de deputaten mede te deelen, dat overeenkomstig den wensch der
synode het bestaande contact tusschen de gereformeerde zending en den Nederlandschen Zendings-
raad is bestendigd.
Als buitengewone leden hebben deze drie jaren uit den kring der deputaten ds D. Pol417) en ds W.
Breukelaar418) in den Nederlandschen Zendingsraad zitting gehad. Op één uitzondering na zijn alle
vergaderingen door hen beiden of één van beiden bijgewoond.
2. In het middelpunt der besprekingen, die zijn gehouden, heeft gestaan de groote Wereldzendings-
conferentie, die aan het eind van 1938 is gehouden. Het plan om die conferentie te doen samenkomen
te Hanchow kon wegens de verhoudingen tusschen China en Japan niet doorgaan. Daarna is als plaats
van samenkomst gekozen Tambaram bij Madras in Engelsch Indië. De Nederlandschen Zendingsraad
mocht drie afgevaardigden benoemen om de wereldzendingsconferentie bij te wonen. Tot afgevaar-
digde werd in de eerste plaats benoemd dr C.W.Th. Baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbel-

415 Dat waren zendingsarts E.Th. Kal en de verpleegsters G. Gazendam, A.M. Koene en Y. Scheffer. Zie Bijlage D.
416 De generale zendingsdeputaten van 1936-1939 waren: D. Pol, praeses; A.H. van Minnen, assessor; W. Breukelaar,

scriba-quaestor; P.C. de Bruyn; N. Duursema; R. Hamming; H. Hangelbroek; A.C. Heij; M. Meijering; G.M. van
Rennes; J. de Vries; G. van der Zanden. Zie ook Kraemer, Van Godsdiensten en Menschen, 162-163; Van
Randwijck, Handelen, 129-134.

417 D. Pol; 1877-1958; 1901 Geref. predikant te Heerjansdam; 1907 te Vlissingen; 1922 te Rijsoord; 1942 emeritus;
1942-1944 hulppred. te Renswoude; 1928-1942 lid en voorz. moderamen ZD van Z.-Holland-Zuid; tot 1942 lid
en praeses van de GZD van de GKN; div. andere functies binnen de GKN.

418 W. Breukelaar; 1865-1940; 1888 Geref. predikant te Leek; 1893 te Halfweg; 1900 te Zaandam; 1929 emeritus;
1929-1935 hulppred. te Santpoort; redacteur Zendingsblad; lid en scriba van de GZD van de GKN.
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dam.419) Voorts werd door den Nederlandschen Zendingsraad na gevoerd overleg besloten aan de
samenwerkende zendingscorporaties te Oegstgeest en aan de deputaten der generale synode van de
gereformeerde kerken voor de zending onder heidenen en Mohammedanen de gelegenheid te geven
ieder een persoon aan te wijzen, die dan door den Zendingsraad zou worden afgevaardigd. In een
schrijven d.d. 14 Juni 1937 heeft het moderamen der deputaten aan alle deputaten als zijn oordeel
medegedeeld:
a. dat de deputaten niet iemand zouden kunnen afvaardigen, die namens de gereformeerde kerken zou
kunnen gaan om deze kerken of hare zending te vertegenwoordigen en beslissingen te helpen nemen,
die voor de gereformeerde zending ook maar in het minst bindende kracht zouden hebben;
b. dat uit de generale kas voor reiskosten enz. geen bedrag beschikbaar kon worden gesteld;
c. dat het echter wel gewenscht zou zijn, dat een bekwaam man uit onze kerken deze conferentie
bijwoonde om, als het noodig is, zijn stem daar te laten hooren en op te komen voor onze beginselen;
d. dat er, aangezien de Nederlandsche Zendingsraad, en niet het college van deputaten de deelnemers
afvaardigt en de deputaten slechts een persoon hebben aan te wijzen, geen overwegend bezwaar
bestaat aan iemand uit de gereformeerde kerken de gelegenheid aan te bieden om geheel onder eigen
verantwoordelijkheid en buiten bezwaar onzer zendingskas naar de conferentie te gaan.
De deputaten stemden eenparig hiermede in. In den kring der deputaten was er niemand, wiens
omstandigheden toelieten om aan deze conferentie deel te nemen. Deputaten hebben toen de
gelegenheid om naar de conferentie te gaan in de eerste plaats aangeboden aan prof. dr F.W.
Grosheide420). Deze had wel veel lust om te gaan, maar meldde, dat hij meende met het oog op zijn
arbeid het aanbod niet te mogen aannemen. Voorts oordeelden de deputaten, dat dr W.G.
Harrenstein421) en ds J. Krüger422) wel geschikt zouden zijn om aan deze conferentie deel te nemen.
Zij hebben toen dr W.G. Harrenstein aangewezen als primus en ds J. Krüger als secundus.
Hiervan is aan dr W.G. Harrenstein en ds J. Krüger kennis gegeven, alsmede aan den Nederlandschen
Zendingsraad. Conform deze aanwijzing heeft de Nederlandsche Zendingsraad dr W.G. Harrenstein
benoemd tot afgevaardigde voor Nederland. Dr Harrenstein heeft die benoeming aangenomen, heeft
de wereldzendingsconferentie bijgewoond en heeft zijn indrukken in de pers medegedeeld onder
andere ook in Het Zendingsblad.423)
Met dr C.W.Th. Baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam en dr W.G. Harrenstein is
Nederland ter conferentie vertegenwoordigd geweest door ds D. Crommelin, één der zendingsdirecto-
ren te Oegstgeest.424)

419 C.W.Th. Baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam; 1873-1955; 1906-1919 zendingsconsul in Batavia;
vervolgens actief in de zending en de oecumenische beweging in Nederland.

420 Biografisch Lexicon, III, 155-156.
421 W.G. Harrenstein; 1886-1959; 1913 Geref. predikant te N.-Scharwoude; 1918 te Medan; 1923 te Amsterdam; 1935

te Santpoort; 1940 emeritus; 1941 legerpredikant in alg. dienst, Weesp; 1949 emeritus; 1948 praeses van de GZD
van de GKN.

422 J. Krüger; 1881-1962; 1910 Geref. predikant Silvolde en Gendringen; 1914 te Maarssen; 1922 te Delden; 1926
te Elburg; 1934 te Castricum; 1950 emeritus.

423 Ook A. Pos, docent in Yogyakarta, was aanwezig in Tambaram, zie Zendingsblad, jrg. 37, nr. 1 (jan. 1939) 14-15;
nr. 2 (febr. 1939) 27-28, 31-33; nr. 3 (maart 1939) 53-54; diens verslag in A. Pos, Het licht van Tambaram.
Kampen, 1949.

424 D. Crommelin; zendeling-leraar NZG; 1906 te O.-Java; 1911 te Mojowarno; wnd zendingsconsul tijdens verlof
Boetzelaer; 1916 benoeming tot eerste consul; 1919-1926 zendingsconsul te Batavia; 1927-1946 zendingsdirector
te Oegstgeest. 
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Behalve betreffende de wereldzendingsconferentie heeft de Nederlandsche Zendingsraad in zijn
vergadering van 25 November 1937 een belangrijke bespreking gehouden over artikel 177 van het
Regeeringsreglement in Nederlansch-Indië. Allengs is er een belangrijke wijziging ingetreden in de
opinie betreffende dit artikel. Er is thans niemand meer, die op de handhaving van dit artikel nog prijs
stelt.425) – – –

De Javaanse cursus in Yogyakarta

55. A. Pos, “Rapport over de Opleidingsschool voor de Afz. Vergadering van 14 Maart 1939”;
AGZD 462.

Wederom staan we aan het einde van een Javaanschen cursus. Het is de 11de cursus sinds de opening
van de school. Het is ook de cursus met het grootste aantal leerlingen, namelijk 24.
Bijna drie jaar zijn deze leerlingen nu hier geweest, van Augustus 1936 tot Maart 1939. Vooral het
laatste jaar is er nog al wat wisseling geweest. Dr. Bakker ging met verlof en ik ben naar Madras
geweest. De heren Wolterbeek en Dr. Bavinck hebben echter drie jaar onafgebroken in dezen cursus
gearbeid. Dit onderwijs is soms een moeilijke arbeid. Velen hebben van studeren niet het rechte idee.
Op de lessen moet veel aan leeren en repeteeren gedaan worden. Doch dit is slechts een geringe
moeilijkheid. Er is een andere die veel groter is. Onze leerlingen stellen zich gemakkelijk tevreden
met aannemen van dat wat onderwezen wordt. Ze zijn te gemakkelijk Christelijk. De Bijbel is Gods
Woord, natuurlijk, niemand denkt er een oogenblik aan het te ontkennen. Anders kom je toch niet op
een “pamoelangan theologie”. Wij zijn allen zondaren en de Heere Jezus is de Verlosser. Dat spreekt
vanzelf. Dat ons heele zijn tegen al deze dingen inworstelt, dat het goede ons de dood geworden is,
dat we niet zalig willen worden door Christus, is vaak abacadabra voor hen.
Ze uit dit vanzelfsprekende en gemakkelijke Christendom uit te brengen, en ze op den weg te brengen
waar men siddert voor Gods Woord, als Amos voor het brullen van den leeuw en tegelijk zich op
Gods belofte in dit woord volkomen verlaat, dat is een moeilijk werk. We hebben het Woord van God
gezaaid als een zaad in den akker van deze zielen en het gebruikt als de van God ingegeven Schrift,
nuttig tot leering, wederlegging, verbetering en onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En dan
ervaren we, dat het levend is en krachtig, scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, dat
doorgaat tot de verdeeling der ziel en des geestes. Ja ze brengen tot huivering voor de werkelijkheid
van God en Zijn oordeel, en de uitzinnigheid der blijdschap om het verlost zijn door Christus en het
verzekerd zijn dat niets ons scheiden kan van de liefde Gods in Christus, dat in een moeilijk werk,
het is een onmogelijk werk. Elken dag ervaren we, dat wij het niet kunnen. Het is niet alleen, dat wij
het zeer gebrekkig gedaan hebben, maar dit hebben wij in het geheel niet gedaan. Wij zijn ervan
overtuigd, dat waar er iets ten goede veranderd is, wij het niet gedaan hebben, maar de Geest van
God. Alleen Gods Geest zet ze op den onwankelbaren en eeuwigen grondslag van het: God heeft het
gezegd. Gods Geest maakt ons tot echte hoorders en daders van Gods Woord.

425 Dit was het zgn. Toelatingsvoorschrift, dat dubbele zending (meerdere zendingsorganisaties tegelijkertijd
werkzaam op één terrein) diende tegen te gaan, zie De Jong, “Godsdienst en staat in de Negara Indonesia Timur”.
Voor de volledige tekst van de relevante hoofdstukken van het Regeringsreglement (RR, 1854) en zijn herziening,
de Indische Staatsregeling (IS, 1925), plus een kritische bespreking, zie: Van Randwijck, Handelen, 289-313;
Schepper, “Om artikel 177 I.S.”.
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Zoo alleen kunnen ze anderen ten zegen zijn, kunnen ze Goeroe Indjil worden. Het is heerlijk in vele
harten het antwoord op ons onderwijs te hooren, schuchter en zwak, maar toch duidelijk. Er zijn er
onder van wie we zeggen mogen, zooals Paulus van Clemens zegt, dat hun namen zijn in het boek
des Levens. Er zijn enkele begenadigden, bij wie zich daarbij voegt een verblijdende verstandelijke
capaciteit. Er zijn er onder die uitnemende arbeiders in Gods Koninkrijk zullen zijn. Er zijn er echter
ook die we met zorg laten gaan, hetzij omdat ze te worstelen hebben met vele innerlijke moeilijkhe-
den, of omdat er problemen in hun leven gekomen zijn, die een struikelblok zijn op hun weg om zich
onverdeeld over te geven voor de zaak van Jezus Christus. 

[De recente verlaging van hun tractementen stuit nog steeds op veel weerstand.]

Een ander ding is de verhouding tot de Hollandsche predikanten. Zij zijn soms bang, dat ze te
“dictatoriaal” behandeld zullen worden. Ook hierin zou ik u willen vragen: tracht ze te begrijpen
daarin, en tracht ze voor u te winnen. Deze menschen zijn soms de trouwste menschen, als ze eenmaal
deze verhouding, ondanks het verschil in plaats, toch zien als die van medewerkers in Gods werk. 
Tegenwoordig praten onze leerlingen ook wel over lectuur. Ze willen zoo graag wat lectuur hebben.
Ten deele openbaart zich daarin de neiging van de Javaansche jeugd tot ongebreideld lezen, tot het
veel weten, maar anderzijds ook een drang die aangemoedigd moet worden naar middelen om de
dingen te verstaan, en zich daardoor meer bruikbaar te maken. Deze week gaan ze nu heen. Er is
niemand tegen wiens toelating we overwegende bezwaren hebben. We bevelen ze aan in uw zorg,
niet om ze in de watten te stoppen, maar wel vragen we u: treedt ze begrijpend tegemoet, ontvangt
ze met liefde, leidt ze met wijsheid. Ze snakken naar leiding, die van binnen uit ze beweegt. Ze willen
graag overreed worden. Dit werk der opleiding moet nog voortdurend op de terreinen voortgezet
worden. – – –

Wenselijkheid van vrouwenwerk in Midden-Java

56. C. van Limburg Stirum, “Rapport over Vrouwenzending”, d.d. Amsterdam, 29 maart 1939;
AGZD 295.

Op een vergadering van de Vertegenwoordigers der Zendende Kerken en der Onderscheidene
Deputaatschappen voor de Zending op 27 oktober 1938 in Amsterdam was door A. Merkelijn
(Magelang) een inleiding gehouden over het zendingswerk onder vrouwen en meisjes in
Midden-Java.426) Naar aanleiding hiervan werd een commissie gevormd, die onder leiding stond

426 A. Merkelijn, “Kort overzicht van den arbeid onder vrouwen en meisjes op de Zendingsterreinen der Gereformeer-
de Kerken op Midden-Java”, [27/10/1938], AGKD 13, Contracten en regelingen, ca. 1943. Hierin had Merkelijn
gewezen op het feit dat “het Reformisme” binnen de islam (wellicht is bedoeld de Muhammadiyah en verwante
bewegingen) de achterstand van de islam ten opzichte van het westen had erkend en doende was die in te halen.
Men moest zijns inziens erkennen dat de positie van de vrouw in de islam droevig was (polygamie, eenvoudige
verstotingsprocedure). Indien de islamitische wereld zich maar aan de voorschriften van de Koran zou houden, dan
zou de positie van de vrouw zeker verbeteren. In Ned.-Indië was de toestand van de vrouw slecht. Doch er bestond
een sterke vrouwenbeweging, die meer dan 20 vrouwenorganisaties van uiteenlopende herkomst telde. Er waren
zeven vrouwenbladen, die uitsluitend door vrouwen werden geredigeerd en de vooruitgang van de vrouw
beoogden. Een christelijk aandeel in deze actie mocht niet ontbreken. Omdat de godsdienstige kennis van vrouwen
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van freule C. van Limburg Stirum.427) Deze commissie kreeg de opdracht een rapport over deze
materie samen te stellen en aanbevelingen te doen. Dat rapport luidt als volgt:

De positie van de inheemsche vrouw en de heersende adat maken het o zoo moeilijk, om aan de
vrouwen het Evangelie te brengen, indien dit geschiedt door mannen. Dit maakt het reeds noodig om
tot de aanstelling van vrouwelijke krachten te komen. En bovendien is er in de Islamsche wereld ook
op Java zoo’n krachtige vrouwenbeweging, die allerlei vragen over de beteekenis van den Islam voor
de vrouw naar voren dringt, dat het Evangelie daardoor nieuwe kans krijgt en waardoor het te meer
noodzakelijk wordt om door de aanstelling van vrouwelijke krachten die kans aan te grijpen. Wij
mogen deze gelegenheid om plaats te veroveren voor het Evangelie niet laten voorbijgaan. 
Voorts konden wij met blijdschap constateren, dat dit werk in de Gereformeerde kerken reeds veel
belangstelling heeft. Dit is een gevolg van wat er over dien arbeid onder de vrouwen door de vrouw
hier reeds bekend werd, maar bovendien ook van de mooie actie van den Meisjesbond om een
jubileumgave van ƒ 7000,- bijeen te brengen voor de Vrouwenzending.428) Door deze actie is er onder
de leden der Meisjesvereenigingen en in de kringen waarin zij leven, zoo’n belangstelling ontwaakt
voor het Zendingswerk onder de vrouwen dat hiervan een sterk stimuleerende werking uitgaat om
tot krachtige aanpak van dit werk te geraken.
Uw commissie is van oordeel, dat deze arbeid pas goed verricht kan worden, wanneer er een
vrouwelijke kracht wordt aangesteld, die tot taak heeft, om het Evangelie aan de inheemsche vrouwen
en meisjes te brengen en om leiding te geven aan de inheemsche krachten, die bij dezen arbeid noodig
zullen zijn. Er wordt door vele dames op de Zendingsterreinen reeds belangrijk werk verricht, maar
haar hoofdtaak ligt elders. Deze dames hebben een eigen werkkring op de school, in het ziekenhuis,
in het gezin en ze kunnen slechts van hun vrije uren voor dit werk geven. Dat is niet voldoende, want
voor den arbeid onder de inheemsche vrouwen wordt een kennis van taal en adat vereischt, die de
meeste dames tengevolge van hun eigen werk niet of niet voldoende zich kunnen eigen maken.
Noodig is, dat de Kerken vrouwelijke krachten aanstellen, die al hun tijd aan de Evangelieprediking
kunnen geven.
Op de vraag: “Welke krachten moeten voor dit werk aangesteld worden”, kan voorloopig geantwoord
worden met een heenwijzing naar de krachten, die reeds in dienst der Zending zijn aangesteld. Op
den duur zal het echter noodig zijn, dat hiervoor een geschikte opleiding in het leven wordt geroepen
en alleen zij worden uitgezonden, die deze opleiding hebben gevolgd en in het bezit zijn van het
diploma, dat aan het eind van deze opleiding zal worden uitgereikt.
De taak, die hier in Holland te verrichten valt, moet onzes inziens bestaan in het wekken van
belangstelling, in het bijeenbrengen van gelden, in het zoeken van geschikte vrouwelijke krachten
voor dit zendingswerk en verder, als zoo’n kracht eenmaal is uitgezonden, in het onderhouden van
contact met deze arbeidsters, de distributie van haar mededeelingen en wanneer deze arbeidsters met

volgens Merkelijn in het algemeen geringer was dan die van mannen, waren vrouwen toegankelijker voor het
christendom dan mannen. De prediking van het evangelie aan vrouwen diende evenwel door vrouwen gedaan te
worden, mannen hadden geen toegang tot de vrouwenwereld. In Nederland was de belangstelling voor vrouwen-
werk zijns inziens ook ontwakende. Zie Art. 2, “Rapport van de Vergadering van de Vertegenwoordigers der
zendende Kerken en der onderscheidene deputaatschappen voor de Zending, gehouden te Amsterdam op 27
October 1938”, AGZD 295. Zie Inleiding, voetnoot 32.

427 Overige leden: mej. A.M. Parmentier, A. Merkelijn, D. Pol en W. Breukelaar.
428 De Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerde Grondslag in Nederland.
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verlof komen, zal er een comité moeten zijn, dat haar ontvangt, haar doet optreden om mededeelingen
van haar arbeid te doen en al die werkzaamheden verricht, die de belangstelling voor dit werk in onze
Kerken levendig kunnen houden.
Daarvoor zal voor elke afzonderlijke Zending noodig zijn de instelling van een zustercomité, waarin
benoemd worden enkele dames, zoodat alle classes uit het ressort van een Zendende Kerk daarin
vertegenwoordigd zijn en wel bepaald die dames, die geacht kunnen worden, vertegenwoordigsters
te zijn van vrouwen- en meisjeskringen en die daarom waren te benoemen met behulp en advies van
bestaande vrouwen- en meisjesorganisaties. Aan dit comité zouden dan grootendeels bovengenoemde
werkzaamheden, voor zoover ze niet door de Zendende Kerk zelf moeten geschieden, kunnen worden
opgedragen. Op elke plaats zouden dan bovendien door den Kerkeraad één of meer zusters als
correspondenten kunnen worden benoemd, die zitting nemen in de bestaande Zendingscommissies,
die dit gedeelte van het Zendingswerk speciaal behartigt.
De propaganda voor dit werk moet aanstonds ter hand genomen worden en het comité heeft reeds
enkele personen aangezocht om voor goede berichtgeving in de bladen te zorgen en door korte stukjes
telkens de belangstelling voor dit werk te vragen, terwijl deze vergadering de plaats is om aan ieder
die perswerk verricht te verzoeken, ook aan dit werk in zijn persarbeid te willen denken.429)
– – –

Harrenstein over Tambaram (1938) 

57. “Art. 10, Rapport van de vergadering van de vertegenwoordigers der verschillende Zendende
Kerken en der onderscheidene deputaatschappen voor de Zending, gehouden te Amsterdam op
29 Maart 1939”; AGZD 295.

– – –
De praeses geeft aan Dr. W.G. Harrenstein gelegenheid, om eenige mededeelingen te doen van zijn
ervaring op Midden-Java en op de Conferentie te Tambaram. Dr. Harrenstein zegt, dat zeer sterk naar
voren is gekomen de groote betekenis van de Medische Zending, alsook, dat de missionaire predikan-
ten zooveel mogelijk vrijgesteld dienen te worden van administratieven arbeid. Voor de meening van
sommige optimisten, dat wij met de Zending zoo langzamerhand klaar zijn, bestaat geen enkele

429 Ter vergadering werden enkele kritische reacties vernomen: het rapport was te weinig concreet; de kerkrechtelijke
positie van het vrouwenwerk was onduidelijk; vrouwen zouden zich moeten beperken tot het inzamelen van geld
voor algemene zendingsdoeleinden. Desondanks besloot de vergadering dat de commissie permanent diende te
worden en haar voorstellen nader moest uitwerken. H.J. Wellensiek werd nog aan de commissie toegevoegd. Niet
lang na de oorlog kwamen enkele Gereformeerde synodes tot een nadere bepaling van het vrouwenwerk en de
taakomschrijving van missionaire zusters, zie document 115; zie ook Breukelaar, “Over zendingsarbeid door
vrouwelijke krachten”. Als gevolg van deze initiatieven werden op sommige plaatsen vrouwencommissie gevormd,
zoals in Friesland. Daar werd op 3 april 1940 opgericht het Comité voor den geestelijke arbeid onder de Inheemse
Vrouwen en Meisjes op het Zendingsterrein van de Gereformeerde Kerken in Friesland. Dit comité had als doel
het inzamelen van geld om de uitzending van een missionaire zuster mogelijk te maken. Dankzij dit initiatief werd
in okt. 1946 dra C.J. Miedema benoemd tot Friese zendingszuster, zie Comité Arbeid Inh. Vrouwen en Meisjes
a. Zendende kerk en ZD der GKK Friesland, april 1947. Kort hierop ging Miedema over in dienst van de
Commissie voor de Wederopbouw, Richters a. Van Rennes, 16/12/1947, beide stukken in AGKF-N 9, Ingekomen
stukken, 1941-1947. De Bruin a GK Heeg, 11/6/1951, AGKF-N 11, Ingekomen stukken, juni 1951-sept. 1951.
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grond. Integendeel, allerwege, ook in Indië zijn heele streken, waar nog geen Zending is. De Kerken
in het Westen zijn nog pas aan het begin. – – –
Dr. Harrenstein is zeer sterk bevestigd geworden in zijn overtuiging, dat dergelijke Zendingsconfe-
renties door ons, Gereformeerden, bezocht dienen te worden. Men luistert daar zoo gaarne naar wat
de Gereformeerden er zeggen. Dr. Harrenstein illustreert dit met een paar voorbeelden. Hij is van
oordeel, dat wij ook op dit terrein onze beginselen niet onder een korenmaat mogen verbergen, maar
ze moeten uitdragen. Vooral is het noodig, om op dergelijke conferenties naar voren te brengen de
absoluutheid van het Christendom tegenover allerlei syncretistische stroomingen. Opmerkelijk was
ook op de conferentie te Tambaram de eenheid in de grondbelijdenis bij de meeste Indische afgevaar-
digden. Dit gaf Dr. Harrenstein hoop op een eenheid der Kerk in Indië. Deze conferentie heeft een
veel positiever geluid gegeven, dat die te Jeruzalem. Ook is uitgekomen van welke groote beteekenis
het is, dat zooveel mogelijk voorkomen wordt, dat op één en hetzelfde Zendingsterrein door verschil-
lende missies gearbeid wordt. Dit moet ons dan ook stimuleeren, om pal te staan tegen de Roomsche
invasie. Deze causerie van Dr. Harrenstein werd met stille aandacht beluisterd. – – –

De zending en de Javaanse Kerken

58. H.A. van Andel, J.H. Bavinck, A. Pos, “Regeling van het verband tusschen Javaansche Kerken
en Zending”430), d.d. 31 maart 1939; AGZD 235.

Inleiding:
Nu overal op Midden Java ten Zuiden zelfstandige Javaansche Kerken gegroeid zijn, is het noodig
enkele regelingen te treffen, betreffende de verhouding tusschen deze Javaansche Kerken en de
Gereformeerde Kerken in Holland, die hier op Midden-Java arbeiden door middel van de Zending.
Deze beide groepen van Kerken namelijk arbeiden hier thans naast elkaar, op hetzelfde terrein. Het
is van de hoogste waarde, dat zij elkanders rechten ontzien en elkanders arbeid bevorderen, opdat de
vrucht van ieders arbeid zoo groot mogelijk moge zij. Daarbij moet in het oog gehouden worden, dat
de Zending (belichaamd in de persoon van den Missionaire Predikant en zijn helpers) hier optreedt
namens de Gereformeerde Kerken in Nederland, en dat dus de verhouding van de Zending en de
Javaansche Kerken in wezen beteekent de verhouding tusschen de Gereformeerde Kerken in
Nederland en haar zusterkerken op Java. Overal waar in de volgende artikelen het woord zending
gebruikt wordt, moet dus in het oog gehouden worden, dat met dat woord niet de persoon van den
Missionaire Predikant, maar wel de Gereformeerde Kerken in Nederland bedoeld wordt.
Uit den aard der zaak is het niet gewenscht al te veel regelingen te treffen opdat de rustige groei van
het wederzijds verband niet gehinderd worde.

Artikel 1. Er bestaat tusschen de Javaansche Kerken van Midden Java ten Zuiden en de in dat ressort
arbeidende Zending een geregelde samenwerking, in dien zin, dat 
a) de zending zich ten doel stelt het Evangelie van Jezus Christus aan het Javaansche volk bekend

te maken;

430 Een kortere versie is gedateerd 7/6/1939, AGZD 466; zie ook Kraemer, Van Godsdiensten en Menschen, 205-208.
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b) de Javaansche Kerken, zooveel het haar mogelijk is, eveneens arbeiden tot verbreiding van het
Evangelie in haar naaste omgeving.

Artikel 2. Wanneer als vrucht van den arbeid der Zending op eenige plaats een of meerderen den
Doop begeeren, wordt deze zaak zoo spoedig mogelijk medegedeeld aan den (Javaansche) Kerkeraad,
tot wiens ressort deze plaats gerekend wordt. De beslissing over de toelating tot den Doop berust bij
den Kerkeraad. Bedoelde Kerkeraad is dus verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging van deze
geloovigen.

Artikel 3. Teneinde bovengenoemde geestelijke verzorging te kunnen uitoefenen, kan een Javaansche
Kerkeraad aan de Zending van het ressort vragen om de medewerking van een harer arbeiders (als
regel goeroe Indjils). Bedoelde Zendingsarbeider staat dan voor dat deel van zijn arbeid, dat hij
verricht ten behoeve van de geestelijke verzorging dier geloovigen, onder leiding en toezicht van den
betrokken Javaansche Kerkeraad.

Artikel 4. Wanneer op eenige plaats een Kerk tot institueering gekomen is, kan de Kerkeraad van zulk
een gemeente voor de geestelijke verzorging harer leden de hulp van de Zending van het ressort
inroepen. De Zendingsarbeider (goeroe Indjil) die door de Zending daartoe wordt afgestaan, staat wat
dat deel van zijn arbeid betreft, dat hij verricht ten behoeve van de geestelijke verzorging der
gelovigen, onder leiding en toezicht van den betrokken Javaansche Kerkeraad.Artikel 5. Aangezien
een Kerk incompleet is, zoolang zij geen Dienaar des Woords bezit, is het wenschelijk dat een
Javaansche gemeente, die nog niet tot beroeping van een eigen Pandita kan overgaan, de hulp inroept
van een consulent. Wanneer zulk een gemeente niet een Javaansche Pandita als consulent verkrijgen
kan, kan de Missionaire Predikant van het ressort door haar verzocht worden als consulent op te
treden.

Artikel 6. Een gemeente, die met het oog op de geestelijke verzorging harer leden, gebruik maakt van
de hulp van de Zending en hare helpers, tracht, indien eenigszins mogelijk, een evenredig deel van
het tractement van dien Zendingsarbeider uit haar eigen middelen aan de Zending te vergoeden.

Artikel 7. Wanneer een Javaansche gemeente, met het oog op de geestelijke verzorging harer leden,
geregeld gebruik maakt van de hulp van den daar gevestigde goeroe Indjil, zal de Zending bij
plaatsing of overplaatsing van een goeroe Indjil naar of van die plaats, vooraf overleg plegen met den
Kerkeraad dier gemeente. – – –

Artikel 9. De Zendingsarbeiders maken in de godsdienstoefeningen, zoowel in de Kringen als in de
geïnstitueerde gemeenten, uitsluitend gebruik van de door de Synode der Javaansche Kerken
vastgestelde Psalmberijmingen, liederen en liturgische formulieren. Wanneer eenig Missionaire
Predikant van oordeel is, dat in de door de Javaansche Kerken vastgestelde Psalmberijmingen,
liederen en liturgische formulieren uitdrukking voorkomen, die niet in overeenstemming zijn met de
Heilige Schrift, wendt hij zich met zijn bezwaar tot de Synode der Javaansche Kerken. Deze wint bij
haar beraadslaging het advies is van de Afgevaardigden van de Bijzondere Vergadering van Missio-
naire Predikanten, die ter Synode aanwezig zijn, en beslist, gehoord dat advies, of zij de bedoelde
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uitdrukkingen al dan niet meent te moeten handhaven. Indien bedoelde uitspraak van de Javaansche
Synode, naar het oordeel van de Bijzondere Vergadering van Missionaire Predikanten, in strijd zou
zijn met de leer der Heilige Schrift, maakt zij deze zaak bij de Synode der Gereformeerde Kerken in
Nederland aanhangig. Deze beslist dan, welke practijk de Zendingsarbeiders zullen hebben te volgen.
– – –

Artikel 11. De Javaansche Synode zoowel als de Bijzondere Vergadering van Missionaire Predikan-
ten (handelende namens de zendende Kerken in Nederland) benoemen ieder jaar een tweetal
deputaten, met het oog op de oefening van het verband tusschen de Javaansche Kerken en de
Zending. Deze deputaten mogen met adviseerende stem de vergaderingen van de Javaansche Synode
en die van de Bijzondere Vergadering van Missionaire Predikanten bijwonen. Ook handelen zij
gezamenlijk over al die zaken en moeilijkheden die zich in de practijk mochten voordoen en geven
daarin desgevraagd advies. Zij zijn niet gerechtigd in die zaken en moeilijkheden een bindende
uitspraak te doen, behoudens met machtiging en goedkeuring van degenen die hen gedeputeerd
hebben. Elk tweetal dezer deputaten brengt jaarlijks aan zijn lastgevers verslag uit over de werkzaam-
heden der deputaten.

Artikel 12. Vereenigingen en groepen van Javaansche Christenen, die op eenige manier zendingsar-
beid onder hun landgenooten verrichten, behooren dit te doen met voorafgaand overleg met den Raad
van de Kerk waaronder de plaats van hun werkzaamheid ressorteert. Indien zulk een nieuwe arbeid
wordt begonnen, wordt daarvan aan de Zending kennis gegeven, opdat deze daarmee voor haar eigen
arbeid rekenen kan.

Van Dijk’s protest tegen de organisatie van de zending

59. K. van Dijk, zendingspredikant namens de Friese Kerken te Wonosobo, aan de Gereformeerde
Kerken van Friesland, d.d. Wonosobo, juli 1939; AGKF-N 9, Ingekomen stukken, 1938-
1940.431)

Al ruim een decennium verzette Van Dijk zich tegen het zijns inziens eigenmachtige en
onverantwoorde optreden van de Friese zending. Dat was begonnen na terugkeer op Java van
verlof in 1927. Verschillende malen werd zijn advies genegeerd of niet ingewonnen, bijvoor-
beeld in 1932 bij de benoeming van een Nederlandse zendingsarts te Wonosobo, en voelde hij
zich onrechtvaardig behandeld, zoals in het geval van zijn psalmberijming.432) Wat hem door
zijn kerkeraad en door de zendingsdeputaten vooral kwalijk werd genomen was dat hij zijn
“mandaat van Christus” stelde tegenover dat van de Gereformeerde Kerk van Heeg. In de
optiek van de laatste had Van Dijk “geen andere aanstelling van Christus’ wege, dan door

431 Dit stuk was het enige artikel in het door Van Dijk geredigeerde en vanuit Wonosobo verzonden zendingsblaadje
Van Friesland’s Zendingsveld van juli 1939.

432 Zie Van Dijk a. Zendingssynode Friesland van mei 1936, 16/3/1936, AGKF-N 8, Ingekomen stukken, 1935-1936;
Van Dijk a. GK Heeg e.a., 7/11/1932, AGKF-N 7, Ingekomen stukken, 1932-1934; zie ook document 33.



Document 59 221

middel van de Kerk van Heeg, en mag dus niet handelen alsof hij niet aan de jurisdictie dezer
Kerk onderworpen is”.433)

Uw dienaar heeft U iets te zeggen; iets ernstigs; zeer ernstig. 
In het kort is het dit: het gaat niet goed met het zendingswerk onzer Kerken. Ons zendingswerk staat
niet onder de goede leiding. Onze Kerken doen in de zending niet haar plicht. Zij onttrekken zich aan
hare verantwoordelijkheid. Ik vrees wel, dat er velen zijn, die mij kwalijk nemen, dat ik zulks zeg.
Maar ik moet het zeggen. Terwille van de Kerken, die ik liefheb. Bovenal om ’s Heeren wil, die er
recht op heeft, dat Hij recht gediend wordt in zijn werk, dat Hij aan Zijne Kerken toevertrouwt. – –
–
Laat mij mogen beginnen met een gelijkenis.
Er is een groot Koning. Hij regeert over een groot volk, dat onder Zijnen scepter vrij is en gelukkig.
Zijn volk erkent, dat het door zijn Koning bevrijd is uit een vreemde macht; het is ook overtuigd, dat
voor andere volken de eenige weg tot geluk en vrede daarin bestaat, dat zij zich met hen achter de
banier van dezen Koning scharen. Het is ook de wil des Konings, dat Zijn Rijk worde uitgebreid
totdat alle volken daarin een plaatsgevonden hebben. Hij stelt het Zijnen onderdanen tot taak om
daartoe te arbeiden. Voor dien arbeid tot uitbreiding van Zijn Rijk heeft Hij Zijne ordinantiën
gegeven. Allereerst gaf Hij daartoe aan Zijn volk zijne organisatie en zijne instellingen. Hij gaf
daartoe aan dat volk niet een centrale regeering, die vanuit één hoofdstad het gansche werk in vollen
omvang leiden zou. Ook liet Hij het niet aan Zijne onderdanen over om elk voor zich naar eigen
inzicht, op zichzelf of in een willekeurig gekozen verband te arbeiden. Maar terwijl Hij de centrale
leiding Zichzelf voorbehield, en deze uitoefende door wettelijke regelen, en door persoonlijken
invloed dien Hij doet uitgaan tot al Zijn onderdanen, heeft Hij Zijne onderdanen in de steden en
dorpen van Zijn gebied plaatselijk georganiseerd onder bestuurders en leidslieden, die in Zijnen
Naam optreden om aan Zijn volk Zijne bevelen bekend te maken, en hun leiding te geven bij de
uitvoering van hun taak. 
Ook heeft Hij verordend, dat steden en dorpen in Zijn groote Rijk, die wegens gemeenschappelijke
taal en geaardheid bij elkaar behooren, met elkaar zullen raadplegen en elkaar zullen helpen tot de
gemeenschappelijke uitvoering van wat aan al die plaatsen is opgedragen. Maar ze moeten daarbij
zelf handelen. Hij vergunt aan de plaatselijke raden, die volgens Zijne ordinantie ingesteld zijn, niet
dat zij hun gezag, dat ze van Hem hebben, overdragen op personen of college’s, die zij verkiezen.
Zoo zij al gedwongen zijn om ter uitvoering van maatregelen, die zij treffen voor de uitvoering van
hun taak, aan enkele personen een bepaalde opdracht te geven, dit mag nooit beteekenen, dat die
personen de verantwoordelijkheid van de raden overnemen en in hunne plaats treden. Zijne ambtena-
ren, naar Zijn bevel geroepen, blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van wat Hij aan Zijne
onderdanen tot taak gesteld heeft. Zij zijn ook verantwoordelijk voor wat zij laten doen door
knechten, die zij voor de richtige uitvoering van het werk in dienst nemen. 
Tot het gebied des Koning behoort een gewest F. In dat gebied zijn vele steden en dorpen. In al die
plaatsen heeft men het bevel des Konings vernomen om voor Hem te arbeiden tot uitbreiding van Zijn
Rijk in verre gewesten. Wegens de grootheid der taak achtte men het dienstig, dat al de plaatsen van

433 “Notulen vergadering van 29 November 1937”, [224], AGKH 157; voor een afgezwakte vorm van Van Dijk’s
mening, zie Van D[ijk], “Wat is ‘de Zending’”. 
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het gewest zich met elkaar zouden verstaan om zich tot de uitvoering van het werk met elkaar te
vereenigen, en tezamen een bepaald gebied voor zijne rekening te nemen. Hoewel ze allen van den
Koning dezelfde opdracht hadden, waaraan ook niemand zich mocht onttrekken, vonden ze het toch
dienstig uit al de plaatsen er één aan te wijzen, die voor allen op zou treden in de uitvoering van het
werk. Alleen die ééne plaats zou voor den Koning een gezant in dienst nemen, om namens haar in
het verre land te arbeiden voor den Koning. Wel namen de andere plaatsen op zich om die ééne plaats
daarbij naar vermogen te steunen. Maar – hetzelfde werk zouden die andere plaatsen niet doen. De
gezant zou niet van haar, maar alleen van die éene plaats zijn. Niet alle plaatsen zouden voor de
richtige uitvoering van het bevel des Konings gelijke verantwoordelijkheid dragen, en op de leiding
van het werk gelijken invloed uitoefenen. Eén zou de leiding hebben. De andere plaatsen zouden de
ééne steunen en, in ruil voor den steun die zij ontvangen zou, met de andere plaatsen raadplegen, met
name omtrent het voor den arbeid te besteden en door de andere plaatsen op te brengen bedrag.
Deze regeling kwam zeer zeker niet overeen met de instelling des Konings, die aan alle steden en
dorpen dezelfde opdracht, en voor de volvoering daarvan dezelfde bevoegdheid gegeven had. Men
miskende door deze regeling het beleid des Konings, die in Zijn Rijk slechts één centrale leiding dult,
welke bij Hem, en bij Hem alleen berust; en die aan al Zijn onderdanen, evenals aan al de steden en
dorpen in Zijn Rijk, gelijke rechten geeft, en ook ieder houdt aan zijn eigen verantwoordelijkheid.
Men handelde hierin naar het voorbeeld van andere rijken, waarin een trapsgewijs opklimming pleegt
te zijn van laag tot hoog en hooger en allerhoogst; waar de verantwoordelijkheid voor den goeden
gang van zaken op enkelen gelegd wordt.
Ook bleef het bij dezen eenen misstap niet. Ondanks hare achteruitzetting hadden toch de andere
plaatsen iets van hare rechten behouden, daarin dat de ééne plaats zich verbond om met het gevoelen
der anderen in verschillende zaken rekening te houden. Men zou den gezant aanstellen in overleg met
de anderen. Men zou de anderen met het doen en laten van den gezant op de hoogte houden, en
omtrent de aan hem te geven aanwijzingen met de anderen overleg plegen. Indien het werk, dat daar
door de ééne plaats (ik zal haar A noemen) gedaan zou worden, van de anderen de noodige belang-
stelling had gehad, dan zou haar invloed op den gang van zaken nog wel groot geweest zijn. Maar
– ze maakten het zich gemakkelijk. Inplaats van zich op de hoogte te houden van het werk, dat ginds
door middel van den gezant van A voor den Koning werd gedaan en daarin van harte mee te leven,
liet men het hoe langer hoe meer aan een paar knechten over om hierin actief te zijn. Groepsgewijze
stelden de andere plaatsen enkele knechten aan, die voor haar het contact met A zouden onderhouden.
Wat die andere plaatsen mochten weten, werd tot kennis van die “knechten” gebracht. Met hen werd
overleg gepleegd; zij kregen kennis van de gevoerde correspondentie. Zij oordeelden over de te
nemen maatregelen. De plaatsen, wie het aanging, kwamen slechts eenmaal per jaar samen door
middel van wettige vertegenwoordigers, om ja of neen te zeggen ten opzichte van voorstellen, die
door A en de “knechten” werden gedaan, en aan te hooren, wat dezen wenschten mede te deelen
omtrent het werk des Konings in het vreemde land. Als zij tot ja of neen zeggen geroepen werden,
dan wisten zij niet wat zij deden. Zij waren niet op de hoogte van de zaken, waarover het ging. Zij
vertrouwden, dat de “knechten” het wisten. Wat dezen eenparig voorstelden, dat deden zij. De
“knechten”, hoewel het hun geenszins toekwam, oefenden persoonlijk al den invloed, dien de plaatsen
in F. formeel nog behouden hadden. Niet van de plaatsen, die van den Koning de opdracht hadden
om Zijn gezant in Zijnen Naam tot de volken op verren afstand te doen gaan, ontving de gezant de
aanwijzingen en den steun, dien hij zoozeer begeerde. Hij was op de “knechten” aangewezen.



Document 59 223

En knechten zijn knechten. Hunner is niet noodzakelijk de liefde, de toewijding, het geduld en de
trouw, die tot de richtige uitvoering vereischt wordt van de taak, waartoe de Koning aan de Zijnen
de opdracht heeft gegeven. Laat een vader de verzorging en de leiding, die hij van Godswege aan
zijne kinderen heeft te geven, opdragen aan een knecht. In negen van de tien gevallen zullen daarvan
de kinderen de dupe worden. De knecht zal de tucht verwaarloozen; of hij zal ze met noodelooze
hardheid en gestrengheid handhaven. Hij is niet verantwoordelijk als de Vader. Hij heeft meer
zichzelven dan de kinderen lief. Wee den kinderen, die onder een knecht gesteld, voor zich de deur
tot den Vader gesloten vinden, zoodat ze hun verdriet niet aan Vader mogen meedeelen, en hunne
nooden niet voor zijn oor mogen openbaren, hoewel ze toch zijne kinderen zijn.
Er is, als het wel zal zijn, tusschen de Gezanten, die voor den Koning in vreemde landen arbeiden,
en de steden, die hen zenden, een innige en teere band. Het is de zaak des Konings, die hen vereenigt.
Zij ontvangen den gezant van hun Koning, om door hem het werk te doen, dat hun van den Koning
wordt opgedragen. De gezant en die hem zenden hebben er gelijkelijk belang bij, dat het werk goed
gedaan wordt. Het gaat hun beiden om de eere des Konings. Zijn blijdschap is hunne blijdschap, zijne
teleurstelling hun verdriet. Want het is hun arbeid waarin hij bezig is, waarin hij voor hen hun Koning
dient. Een knecht, die tusschen den gezant en zijne zenders in staat, heeft niet de taak en de verant-
woordelijkheid van die zenders. Hij heeft zijn opdracht slechts. En om die uit te voeren kan hij zich
wel hunne macht toeëigenen, maar – hunne verantwoordelijkheid gevoelt hij niet. Hij denkt aan
zichzelf. Hij is tuk op zijne macht, die niet de zijne is.
Deze verhouding heeft aan den gezant van A. (die naar de ordening des Konings evenzeer de gezant
van de andere plaatsen in F. moest wezen) ontzaglijk veel kwaad gedaan. Hij kwam in moeilijkheden.
Groote moeilijkheden. Niet slechts door den aard van zijn taak, die hem de zwaarste eischen stelde,
in het vreemde land, onder menschen, die vijanden zijns Konings waren, maar ook andere moeilijkhe-
den, die ’s Konings grootste vijand listiglijk wist te scheppen, door menschen tegen hem op te zetten,
die één taak met hem hadden, die zijne medestanders moesten zijn. Hij werd, hoewel hij in oprecht-
heid, met volle toewijding, zijnen Koning meende te dienen, niet gesteund, maar gehinderd, verdacht
gemaakt, beschuldigd; inderdaad valsch beschuldigd. Het leed, dat hem hierdoor werd aangedaan,
drukte hem terneer. Hij wendde zich daarmee tot zijne zenders, van wie hij verwachten mocht, dat
zij hem den steun en den troost zouden bieden, die zij hem konden geven. Want hij deed des Konings
werk voor hen. Maar hij vond aan hunne zijde de deur gesloten. Hij mocht zijne klachten niet tot zijne
“zenders” brengen. De “knechten” zouden wel zien, wat daarmee gedaan moest worden en wat de
zenders daarvan weten mochten. Als bij hen (de knechten) valsche beschuldigingen tegen den gezant
inkwamen, namen ze daarvan wel kennis, maar ze weigerden ze te onderzoeken. Als de gezant over
die valsche beschuldigingen bij hen klaagde en dringend om een onderzoek verzocht, dan zochten
ze hem te dwingen zijne klacht in te trekken, en over die beschuldigingen te zwijgen. Voorts
behandelden ze hem, zonder een poging te doen tot zijne rechtvaardiging, als iemand, die men, nu
ja, nog zijne plaats laat behouden, omdat het wettige bewijs tegen hem ontbreekt, om een uitspraak
te rechtvaardigen, die zijne terugroeping zou eischen. Ja – de knechten, die namens zijne zenders
optreden, ontzien zich niet om zelf tegen hem valsche aanklachten openlijk uit te spreken, die als ze
waarheid bevatten, hem als een ontrouwen en onwaardigen gezant zouden brandmerken.
En die eigenlijk zijne zenders zijn, vergeten zoozeer hunne verhouding tot hem (den gezant, die voor
hen het werk des Konings doet) dat ze het zwijgend verdragen, dat hij valsch beschuldigd wordt, en
weigeren de beschuldigers ter verantwoording te roepen. Ook als het blijkt, dat hunne knechten, door
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hen aangesteld, met valsche beschuldigingen hun gezant, door hen aangesteld, van ’s Heeren wege,
ten diepste gegriefd en beleedigd hebben, dan scharen zij zich achter hunne “knechten”, en laten het
aan hen over hoe ze verder met den door hen smadelijk bejegenden gezant willen handelen. Er is geen
sprake van, dat ze het voor hem opnemen. Ze weigeren zelfs naar hem te luisteren. Als hij een poging
doet om zich tegenover hen wegens allerlei verdachtmaking en valsche beschuldiging te rechtvaardi-
gen, dan verblijden ze zich daar niet over, dat die beschuldigingen onwaar blijken te zijn, maar ze
weigeren te luisteren naar wat hem (hun gezant) rechtvaardigt. “Niet ontvankelijk” zeggen sommigen,
en anderen zeggen: “Voor U in het verre land is ons adres bij de knechten. Wij hebben rechtstreeks
geen bemoeienis met U.”
De gezant is voor die hem gezonden hebben een vreemde geworden. Zij kennen hem niet en weigeren
hem te kennen. En dat, terwijl hij om zijns werks wil, in dienst des Konings, gesteund en gedragen
behoorde te worden door hunne belangstelling, hun meeleven, hunne hartelijke liefde tot hem. 
Zoo noodlottig werkt een verkeerde regeling, die de inzettingen des Konings veronachtzaamt. En het
is niet erg, dat de gezant daaronder lijdt. ’t Geldt ’s Konings eer.

Hierboven koos ik den vorm van een gelijkenis, die naar ik meen nauwelijks eenige verklaring zou
behoeven. Dien vorm koos ik om U de gelegenheid te geven de zaak, die ik onder Uwe aandacht wou
brengen, zoo objectief mogelijk te benaderen. Toch wil ik niet nalaten enkele feiten aan te voeren,
die mij het recht geven om bovenstaande gelijkenis toe te passen op onze Kerken, gelijk zij in de
zending arbeiden, en op hare knechten, de deputaten, en haar zendelingen.
Kerken van Friesland, Gij, Gij allen, hebt van Uwen Koning de opdracht om te arbeiden in het
Evangelie tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk onder de volken. Gij hebt U ook opgemaakt om in
gehoorzaamheid aan die opdracht aan het werk te gaan. Maar verreweg de meesten Uwer stelden er
zich mee tevreden, dat zij het eigenlijke werk, dat door de Kerken moet en kan gedaan worden aan
anderen overlieten, en voor zichzelf de opgedragen taak beperkten tot het steunen van die anderen
(de zogenaamde zendende Kerk). Gij deedt ten behoeve van die eene Kerk afstand van rechten, die
de Heere voor de vervulling Uwer roeping aan U (dat wil zeggen aan elk van U) gegeven hadt. Dat
was voor U gemakkelijker. Gij behoefdet U niet in de zaken in te werken, geen ernst te maken met
de vraag wat er door U kon en moest gedaan worden en hoe het moest geschieden. Ook liet Gij
weldra na daarover na te denken. Gij dacht, dat Gij genoeg gedaan hadt, als Gij voor Uw aandeel in
de gemeenschappelijke taak het geld opbracht. En zelfs Uw zeggenschap, die Gij op grond van die
bijdrage, voor U meendet te moeten vindiceeren, die legdet Gij in handen van Deputaten, die Gij
voorts de vrije hand liet om in Uwe plaats te treden en voor U te doen, wat Uwe taak was. In strijd
met de beginselen van Uw kerkrecht steldet Gij in de zending Deputaten aan, niet om uit te voeren,
wat Gij eerst goed en noodig hadt gekeurd, maar Gij liet hen zeggen, wat Gij moest doen. En Gij
deedt het. Zoo voerdet Gij in de zending eene hiërarchie in, die Gij volgens Uw beginsel verfoeidet.
Al tracht Gij het te ontkennen, het is een feit, dat de leiding in Uwe zendingszaken niet bij U, maar
bij de Deputaten berust. Ook de zogenaamde zendende Kerk heeft niet de leiding. Ook uit haar zijn
het een paar menschen, die zeggen hoe het is en wat er gebeuren moet. Gij maakt U, wat de leiding
der zaken betreft, geheel van Uwe deputaten afhankelijk, zoodat Gij niet durft oordeelen over wat zij
doen of laten. Zij zijn voor U de menschen, die het weten, zoodat Gij het niet aandurft hen te
vervangen of hen tot verantwoording te roepen. En Gij schijnt niet te gevoelen, dat het Uwe schande
is, dat Gij als Kerken zoo weinig op de hoogte zijt van wat Gij naar Uwe roeping zelf te doen hebt.
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En Gij vergist U, als Gij meent, dat het op hetzelfde neerkomt, wie de leiding heeft: de Deputaten of
Gij. Deputaten zijn als zoodanig knechten. En een knecht, hoe uitnemend hij zij, past in de plaats van
den meester niet. Hij heeft geen hart voor de zaak zijns heeren, gelijk deze zelf; hij gevoelt ook diens
verantwoordelijkheid niet. Zijn zorg is het, hoe hij het zijn meester naar den zin zal maken, desnoods
ten koste van de zaak des meesters. Deputaten, aan wie het wordt overgelaten het werk der Kerken
te regelen naar hun inzicht, worden potentaten. En dat is niet hunne slechtheid. Het is door de
nalatigheid der Kerken (hunne lastgevers) dat zulks geschiedt.
Hoe willekeurig Deputaten durven handelen, als de Kerken, die hen benoemen, zich niet in staat
achten om hun doen en laten te beoordeelen, is overvloedig duidelijk uit mijn voorbeeld. Ik weet wel,
dat ik kans loop mij in Uwe oogen verachtelijk te maken, als ik den schijn op mij laad van mijzelf te
gaan roemen. Maar de zaak eischt het, dat ik iets over mijzelf zeg. Men spreke mij terstond tegen,
indien men meent, dat ik niet de waarheid zeg.
Gij hebt mij geroepen tot den dienst des Heeren in Zijn Koninkrijk. Ik heb mij met blijdschap voor
dat werk gegeven, waartoe ik mij ook, lang voor Gij mij riept, onder het oog des Heeren, uit liefde
tot Hem en uit dankbaarheid, verbonden had. Ik was in vele opzichten wellicht minder begaafd dan
anderen. Maar ik durf zeggen, dat ik in toewijding aan den dienst des Heeren door geen anderen ben
overtroffen. Ik was altijd eerder bang te weinig dan teveel te doen. Ik gunde mijzelf ontspanning noch
rust. Ook vroeg ik nimmer iets voor mijzelf. Herhaaldelijk heb ik uit eigen beweging het salaris, dat
Gij mij toegezegd had, verminderd. Ook toen mijn kinderen studeerden heb ik op de toelage, die mij
ter tegemoetkoming in de kosten van de opvoeding mijner kinderen was toegezegd, nimmer aan-
spraak gemaakt. Mijne verloven stelde ik langer uit, dan Gij eischtet. De eerste maal bleef ik elf, later
acht en zeven jaar bij het werk op het zendingsterrein. Om de zendingskas te sparen ging ik de laatste
maal met de boot derde klas, heen en terug. Mijn verlof kromp ik in tot een halfjaar. Immer deed ik
meer, dan Gij mij opgedragen hadt. Hoeveel bouwde ik niet. Ook deed ik meer dan een van de
anderen om te voorzien in de schreiende behoefte, die bij onze Christenen bestaat aan lectuur om hen
in te leiden in de kennis van Gods Woord. Ik meen, dat ik U nimmer reden gegeven heb tot klacht
over mij. Ook weten de menschen die mij kennen van mij, dat ik altijd er naar gestreefd heb een
onergerlijk geweten te hebben voor God en voor de menschen. Vraagt het aan menschen, die mij
dagelijks zagen, hoe onberispelijk mijn wandel als Christen geweest is. Ik zeg zulks met vrijmoedig-
heid, omdat het mij geen roem is. Het is Gods wondere genade, waardoor Hij mij van mijn prille
jeugd aan Zich verbonden en steeds Zijn bewarende hand over mij uitgestrekt heeft. Ook gaf Hij
zegen over mijnen arbeid. Gij weet zelf, hoe in het Keboemensche de Gemeenten zijn gegroeid; hoe
daar door mijne bemiddeling het hospitaal en de scholen van Gombong en Keboemen gekomen zijn.
Ook van mijn werk in de laatste jaren te Wonosobo weet Gij.
Maar hoe teleurstellend, hoe grievend is daartegenover de behandeling geweest, die ik met name in
de latere jaren van U ondervonden heb. Gij hebt (ik spreek in het algemeen; ik weet dat er gunstige
uitzonderingen zijn) mij niet liefgehad. Of wilt Gij dat liefde noemen, dat Gij, als ik meende om des
Heeren zaak en om de waarheid te moeten verschillen van anderen in een bepaalde zaak, nimmer het
voor mij trachttet op te nemen? Toen ik aantoonde, dat het niet naar de Schrift en niet naar onze
Belijdenis en kerkenordening is, om te zeggen, dat de Heere voor het zendingswerk herders en
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leeraars, maar geen zendelingen heeft gegeven, gingen de Kerken daar niet op in.434) Niet één van
onze zoo “deskundige” deputaten deed ook maar een poging om mij te weerleggen of om de
aangevochten “waarheid” te verdedigen. Alleen werd vanuit Friesland dreigend de vinger tegen mij
opgeheven alsof ik afweek van de Belijdenis. Met de kwestie van de ééne zendende Kerk dito.
Niemand die een poging doet om die onGereformeerde instelling te verdedigen. Men vindt dat niet
noodig. Rome heeft gesproken, de zaak is uit. En ik, och arme! Ik heb het gedaan. Een ketter.Als in
het Zendingsblad een rapport verschijnt, dat voorstelt te Djogja een schijninstituëering in te voeren,
met missionaire ouderlingen (ouderlingen van Amsterdam te Djogja) dan heb ik het geluk, dat ik met
mijn kritiek op dat voorstel de beslissing te dier zake voor ben, zoodat het niet doorgaat.435) Maar er
is toch niemand die mij bijvalt. Ik ben nog erger de zondebok.
Later brengt het Zendingsblad het voorstel om de zendingshospitalen, van zoo groote beteekenis voor
het werk der Kerken, over te doen aan een vereeniging.436) Na mijn bestrijding wordt het voorstel
opzij gelegd. Maar ook nu is er niemand, die openlijk erkent, dat ik met mijn kritiek gelijk had.
En dan de geschiedenis met het Javaansche Psalmboek. De Synode van Utrecht, in 1905, had op
voorstel der Zendingsarbeiders op Java uitgesproken, dat het noodig was, dat er voor de Kerken op
ons terrein een volledige psalmberijming kwam.437) Door Gods gunst mocht ik die leveren. Toen
waren er personen aan wie het niet welgevallig was, dat ik zulks gedaan had. Zij weigerden het boek
te beoordeelen en onze zendingsarbeiders stelden zich voor een deel tevreden met een liederenboek
dat in de verste verte niet kon voldoen aan de eischen, die wij aan een Gereformeerd kerkboek stellen.
Was er toen iemand in Friesland die vroeg: Maar wat hebben ze toch op dat psalmboek tegen?
Waarom willen ze het niet onderzoeken? En waarom weigert Dr. Van Andel het in te voeren, als er
toch geen enkel bezwaar tegen wordt ingebracht? Neen, men nam eenvoudig genoegen met de
verklaring: “Wij zijn heel erg voor de invoering van een volledige psalmberijming” en met een
praktijk, die met die verklaring in strijd was. Naar de reden van zulk een houding werd niet gevraagd.

434 De achterliggende vraag was of het beginsel der decentralisatie dat voor de kerken gold ook voor de zending moest
gelden. De synode van 1578 had, om het verschijnsel van de rondtrekkende predikers te onderdrukken, bepaald
dat “het ambt der Apostelen en Evangelisten voor langen tijd in de Gemeente Gods opgehouden heeft” (Rapport
... 1896, 53). Men ging uit van de autonomie der plaatselijke kerk. Dit had ertoe geleid dat ook voor de zending
deze ambten niet waren toegelaten. In de twintigste eeuw is het vooral zendingspredikant K. van Dijk geweest, die,
tegen het synodebesluit van 1896 in, heeft aangedrongen het ambt van “zendeling” te handhaven. Hij vond dat wie
het evangelie aan niet-christenen predikte, een ander ambt had dan een predikant in een geïnstitueerde gemeente.
Die evangelieprediker was geen herder en leraar in de zin van Ef. 4:11, maar een evangelist in de zin van datzelfde
vers. Anders dan bij de herders en leraars der gevestigde gemeenten, was de evangelist geroepen het evangelie te
brengen waar dat nog niet was. De synode van Middelburg (zie Art. 116-118, Acta Synode GKN 1896 (spec. pag.
69-70)) echter wenste de ambten van evangelist en zendeling niet in te voeren en wees zelfs de benaming
“zendeling” voor zendingspredikant van de hand; de synode van Arnhem (1902), waar de Zendingsorde werd
vastgesteld, bracht naar voren, dat men niet wenste terug te keren naar de NGZV-dagen van de slecht-opgeleide
Stoové, Bieger en Vermeer, die wel in Ned.-Indië doch niet (of in beperktere mate) in Nederland de bevoegdheid
bezaten de sacramenten te bedienen, en bezag de zendeling als herder en leraar. Esser, “Ambt en kerkelijke
positie”, 371.

435 Deze kwestie in: Breukelaar, “De Institueering van de Kerk te Djokjakarta”, 71-73; Dijkstra, “De Institueering der
Kerk te Djokjakarta”, 150-151.

436 Dat was een initiatief van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam. In Breukelaar, “Van Zendingsaangelegenhe-
den”, 100-102, wordt een pleidooi gehouden voor een dergelijke overdracht.

437 Art. 143, Bijlage LXXIII sub V, Acta Synode GKN 1905; zie ook “Het Javaansche Psalmboek van Ds. K. van
Dijk”, 201; “Het bezwaarschrift van Ds. K. van Dijk”, 214-215.
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Het Zendingsblad verklaarde dat de Broeders op Java daar wel ongetwijfeld hun reden voor hebben
zouden. Dat was genoeg. Ook in Friesland nam men daar genoegen mee. Dat was ook voor de Synode
der Nederlandse Kerken voldoende om haar eigen uitspraak in Utrecht te verloochenen.438) Ja, men
liet nog wel het psalmboek toe (men kon niets vinden om zulks te weigeren) voor kerkelijk gebruik,
en men “beval het gebruik er van aan”, maar van invoering voor heel het terrein was geen sprake, ook
niet van handhaving van het genomen besluit. Men liet zijn missionaire dienaren vrij om de psalmen
al of niet te gebruiken. En van die vrijheid werd terdege gebruik gemaakt. Maar niet wie op die wijze
onze kerkelijke traditie en de uitdrukkelijke uitspraken onzer Synode ontrouw geworden waren, neen,
ondergeteekende werd in staat van beschuldiging gesteld. Waarom? Niet, omdat hij een psalmboek
gemaakt had, of omdat het boek niet deugde. Neen, maar omdat hij de zaak publiek gemaakt had.
Daartoe had Ds. Breukelaar het initiatief genomen.439) En zoowel de Generale Synode van Arnhem,
als de Zendingssynode van Sneek (1934) volgden hem daarin. Ds. Van Dijk mocht in het publiek niet
over zulke dingen spreken. Want (zoo werd het niet gezegd, maar daarop komt het neer) de zendings-
zaken behooren tot het monopolie van Generale Deputaten. Hunner is het Zendingsblad, hunner is
de Macedoniër. Zij beslissen over wat daarin gedrukt zal worden of niet. Van kritiek op hun beleid
dus geen sprake. Van een principieele bestrijding van wat voor hen als waarheid geldt evenmin. Ds.
Van Dijk, als hij iets durft zeggen, wat hun niet aanstaat, moet zwijgen. En als hij zelf een plaatselijk
blaadje redigeert, waarin hij kritiek durft oefenen op wat de Deputaten onder hun bescherming
nemen, dan moet hem ook in dat blaadje het vrije woord ontnomen worden. En de Kerken besluiten
dat Heeg de brieven, die voor het blaadje uit Indië komen, zal censureeren, en daarin schrappen wat
volgens het oordeel van ........ niet gedrukt mag worden.440) De Kerken mogen dat niet weten. – – –

[Van Dijk vervolgt met een gedetailleerde opsomming van andere dwalingen van de
zendingsdeputaten, waarvan hij het slachtoffer zou zijn geworden.]

Broeders, ik gevoel wel, dat het pijnlijke dingen zijn, die ik tot U zeg. Maar geloof mij, die dingen
zijn voor mij veel pijnlijker dan voor U. Dag aan dag, jaar in jaar uit bezorgen ze mij een doren in
mijn vleesch. En ik kan U ook verzekeren, als ik er over tot U spreek, dan is dat niet om U pijn te
doen, maar met de bede, dat God mijn vermaan gebruiken moge om Uwe oogen te openen voor het
verkeerde in Uwe zendingspraktijk. Het moet U tot schuld worden voor God, dat Gij met Uw
zendingswerk niet meer ernst maakt, zoodat Gij op de hoogte wilt zijn, van wat er omgaat. Gij moogt

438 Art. 234, Bijlage 30, Acta Synode GKN 1939; Rapport ... 1939, 36-38.
439 Breukelaar besteedde in het Zendingsblad uitvoerige aandacht aan deze zaak.
440 Bedoeld is het Friese zendingsmaandblad Uit Keboemen, door Van Dijk opgericht en sinds 1926 het officiële

zendingsblad van de Friese kerken. Tevens kreeg Van Dijk in 1926 de Heegse predikant G.M. van Rennes als
eindredacteur boven zich. Rennes censureerde verschillende malen stukken van Van Dijk, vooral toen de laatste
zich openlijk beklaagde over de afwijzende houding van zijn collega’s in M.-Java ten opzichte van zijn Javaanse
psalmberijming en zijn buitensluiting uit de predikantenvergadering in 1936. Zie document 33. Op hoeveel steun
Van Dijk onder de Friese Gereformeerden kon rekenen is niet bekend; wel is bekend dat sommige kerkeraden het
openlijk voor hem opnamen, waaronder die van de GK van Franeker (die later een voor groot deel zou meegaan
met Schilder), zie GK Franeker a. GK Heeg, 31/1/1936, AGKF-N 8, Ingekomen stukken, 1935-1936. Tevens
verloor Uit Keboemen als gevolg van deze kwestie “en masse enige honderden abonnementen”, aldus Korvinus,
“Jaarverslag over de hoofd-, school- en lectuurdienst in Kebumen over 1938”, 3/2/1939, AGKF-N 9, Ingekomen
stukken 1938-1940.
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er U niet toe bepalen alleen voor de financiën te zorgen, om het dan verder aan één van de 148
Kerken en aan een tiental Deputaten over te laten, hoe de zaken geleid zullen worden. Gij moet niet
toelaten, dat de zendingszaken een monopolie worden van enkele menschen, die Gij als bij uitsluiting
deskundig beschouwt, die Gij voor U onmisbaar acht; die Gij niet alleen als Uwe adviseurs be-
schouwt, maar wier adviezen Gij volgt, gelijk een blind paard achter den staljongen aanloopt. Gij
behoort in staat te zijn om Deputaten terecht te zetten als zij verkeerd adviseeren en verkeerd
handelen, gelijk zij inderdaad gedaan hebben, gelijk boven door mij is aangetoond. Het is een ramp
voor de Kerken, als het zoover komt, dat zij zich van enkele menschen afhankelijk gevoelen, zoodat
ze niets durven zeggen en niets durven doen in afwijking van hunne adviezen. Gij moest liever al
Uwe deskundigen naar huis sturen en anderen benoemen met de verplichting om zich in de zaken in
te werken. En zoo moest Gij telkens doen; natuurlijk liefst op zulk een wijze dat er naast nieuwe
Deputaten telkens een paar van de ouderen overbleven; maar vooral niet altijd dezelfden. Daardoor
zoudt Ge bereiken, vooreerst, dat kennis van zendingszaken veel meer algemeen werd in de Kerken,
en voorts, dat het ook mogelijk zou zijn over de handelingen van Deputaten eenige contrôle en de
noodige kritiek te oefenen.
De Kerken moesten ook niet dezelfde menschen, die dit jaar tot Deputaten benoemd worden voor de
Zending, het volgend jaar tot afgevaardigden maken naar de Synode, zoodat een Deputaat zijn eigen
werk te beoordeelen krijgt in een andere kwaliteit. Het spreekt vanzelf dat op die manier onpartijdige
kritiek is uitgesloten. En ik herhaal, wat ik reeds meerdere malen gezegd heb, Gij moest niet de
menschen, die de Kerken vertegenwoordigen in het College van Generale Deputaten, tegelijk tot Uwe
Deputaten in de Provincie maken, daar hierdoor een min gewenschte beïnvloeding van de leiding der
provinciale aangelegenheden door het College van Generale Deputaten ontstaat. Ik geloof niet, dat
de houding van Friesland jegens zijn missionaire dienaar zoo geweest zou zijn, als ze werkelijk
geweest is, wanneer daarop vanuit den kring, waartoe Ds. Van Rennes en Ds. Hangelbroek ook
behooren, geen invloed was geoefend. En in dit geval heeft die invloed inderdaad groot kwaad
gedaan. 
Tenslotte Gij moet niet denken, dat ik bovenstaande heb geschreven om personen te beschuldigen.
Er is zeker door personen verkeerd gehandeld. Maar het is niet omdat die personen zoo slecht zijn,
in onderscheiding van anderen. Er valt zeker in de Zendingsdeputaten, die we tot nu toe gehad
hebben, veel te loven. De fout, de groote fout, ligt in het stelsel, in de regeling, die een groot deel der
Kerken degradeert tot contribuanten voor de zending en die de leiding der zaken in handen legt van
enkele personen, die een vasten zetel hebben, van wie men aanneemt, dat zij het alleen weten, en die
dat ook van zichzelf gaan gelooven. Er zou veel gewonnen zijn, als alle zakenbrieven, door de
zendelingen geschreven, ter kennis gebracht werden van alle kerkeraden; en als zooveel mogelijk alle
predikanten en ook uit iedere Gemeente eens een ouderling op hun beurt tot Deputaat voor de zending
gemaakt werden, indien althans met dat Deputatenstelsel niet geheel gebroken kan worden door
bijvoorbeeld in plaats van één zendende Kerk, bij toerbeurt uit de verschillende classes een Kerk voor
de correspondentie aan te wijzen, en aan deze uit dezelfde of een naburige classis een paar kerkeraden
toe te voegen voor de dagelijksche leiding en voor het werk, dat nu Deputaten doen. De Kerken
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moeten ingeschakeld worden. Nu staan ze er buiten. Wij hebben geen kerkelijke zending. Alleen de
naam.441)

 Protestanten, islamieten en Roomsen in Purworejo

60. J. van der Linden, “Een overzicht over de Zendingsarbeid op het terrein Poerworedjo. Hoofd-
en Schooldienst 1 Sept. 1938 - 1 Sept. 1939”, d.d. Purworejo, 22 september 1939; AGKU 5,
Ingekomen stukken 1933-1939.

– – –
Het Evangelie wordt weersproken!442)
Het Evangelie van den komenden Koning wordt overal weersproken. Het zou niet goed wezen als
ons terrein daarop een uitzondering maakte. Een enkel typeerend voorval kan hier de situatie helpen
teekenen. Aan de prachtige Aloon-Aloon in Poerworedjo staat achter een breede poort, diep naar
binnen de moskee. Het gebouw zelf valt niet op. De plaats, die het tot voor kort in de breede lagen
van de bevolking hier innam was ook niet groot. De Vrijdagsdienst was toen maar zeer matig bezet.
De orthodoxe Islam had hier geen vat op de massa.
Toen kwam Mohammadijah, de hervormingsbeweging. En in de jaren van haar actie is het beeld hier
totaal gewijzigd. In de eerste tijd hield deze min of meer moderne Islam-beweging zich buiten de
moskee. Contact met de ouderen werd niet gezocht. Het was zelfs vuur en water tusschen de
vooruitstrevende jongeren en de meer conservatieve moskee-groep.

441 De laatste brief van Van Dijk die de GK te Heeg ontving bevatte een dramatische oproep: “Voorts zou ik U met
het oog op de a.s. zendingssynode opnieuw willen vermanen het onrecht niet te bestendigen, dat Gij mij nog steeds
doet, door mij niet toe te staan in “Uit Keboemen” te laten opnemen, wat ik meen tot de Friesche Kerken te moeten
zeggen, die mij zenden. Ik ben nog steeds overtuigd, dat Gij het recht niet hebt U te stellen tusschen de Kerken,
die mij zenden, en mij. Gij benadeelt daardoor, naar mijn innige overtuiging, de zaak, die Gij geroepen zijt te
dienen en Gij laadt daardoor voor God een zware schuld op U. Gij onthoudt op die wijze aan de Kerken, wier zaak
het is, de kennis om te oordeelen over de wijze, waarop het zendingswerk gedaan wordt. O, Broeders, hoe kunt
Gij zulk een houding voor God verantwoorden. Zijt Gij zoo overtuigd, dat Gij alleen weet wat goed en nuttig en
noodig is, dat Gij weigert aan iemand, wiens werk Gij zeer waardeert, die langer dan 34 jaar daarin bezig is, het
woord te geven, omdat hij soms een ander inzicht blijkt te hebben dan Gij? En durft Gij steeds in dezen Uwen wil
aan de Kerken op te leggen, zooveel in Uw vermogen is? Maar Gij zult dit voor God moeten verantwoorden. Gij
zult het ook moeten verantwoorden, als Gij op die wijze de zendingsliefde in de Kerken dooft, en - wie weet - den
zegen in den weg staat, dien God wil geven in den rechten weg. Toe, Broeders, behandelt mij toch broederlijker
dan Gij de laatste jaren gedaan hebt en schenkt mij het vertrouwen, waarop ik niet minder recht meen te hebben
dan een Uwer, of dan Ds. Breukelaar. Waarom mag die wel alles in het Zendingsblad der Kerken schrijven, wat
hij wil; zelfs m.i. verderfelijke beschouwingen, zooals die hij laatst gewijd heeft aan z.g. kerkelijke eenheid. En
waarom moet Gij mij, die tegen dergelijke beschouwingen durft op te komen, het vrije woord onthouden? Waarom
moet er op het gebied van de zending in de Kerken een publicatie-monopolie bestaan bij Deputaten? Zijn zij
onfeilbare menschen, wier beschouwingen en daden aan alle kritiek onttrokken behooren te worden? Zij zijn niet
onfeilbaar. Zij oordeelen dikwijls zeer oppervlakkig (om niet te zeggen: ondeskundig) en partijdig. Ook de
Deputaten der Friesche Kerken. En dat is op zichzelf geen schande. Het is zeer menschelijk. Maar het is schande,
dat zij zulks niet willen inzien en erkennen. – – –”, Van Dijk a. GK Heeg, 9/4/1940, AGKF-N 9, Ingekomen
stukken, 1938-1940. Van Dijk doelde op Breukelaar, “De eenheid der Javaanse Kerk”.

442 Afgedrukt in Jaarboekje ... Poerworedjo (verslagjaar 1938-1939), 24-33.
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Nu is dat anders. Of het de Zending is en haar groeiende invloed, die beide groepen tot elkaar heeft
gebracht is niet direct te bewijzen. Maar het feit blijft, dat sinds deze groepen contact met elkaar
hebben gezocht en gevonden, de invloed van de Islam hier zienderoogen toeneemt en de tegenstand
tegen de Zending meer doelbewust wordt georganiseerd. De moskee is Vrijdagsmorgens dicht bezet.
Zelfs het straatbeeld in Poerworedjo is gewijzigd. Steeds meer vrouwen tooien zich met de hoofd-
doek, herkenningsteeken van allen, die de Islam belijden. 
De actie zet zich voort op het terrein van de school. Voor het eerst heeft de betrekkelijk jonge
Hollandsche-Javaansche school van Mohammadijah meer leerlingen dan de Christelijke. Ook in de
dessa dringt het door. In een bepaalde streek van het Poerworedjosche, waar veel Hadji’s wonen, viel
het een bezoeker die op een Vrijdag in de dessa daar kwam op, dat bijna heel de dessa, mannen en
vrouwen, vergaderd waren bij de langgar, de Mohammedaansche wetsschool. Men hoorde van verre
reeds het dreunend gezang. En op de vraag van de bezoeker, wat de menschen daar deden, kwam dit
merkwaardige antwoord: “Main Christen, Toewan!”. “Ze imiteeren daar de Christenen”. Zoo sterk
wordt daar dus de invloed van het Christendom gevoeld, dat de Islam daartegen iets meent te moeten
doen. Ze wil nu de massa aan zich binden door hen ook te geven, wat hen bij de Christenen zoo is
opgevallen. Imitatie van het Christendom. Zullen we ons niet gaan verheugen? Het Christendom
werkt door. Onverdachter getuigen dan deze Mohammedaansche loerah met zijn antwoord hebben
we niet noodig.De Islam gaat over tot het offensief. De bevolking wordt wakker. En dat is het meest
verheugende. De vragen over de godsdienst worden besproken en de Javaan, die zoo heel graag alles
meeneemt, alles in kan passen in zijn gedachtenwereld zonder tot een persoonlijke beslissing te
komen, wordt nu gedwongen deze vragen onder de oogen te zien. De actie van de Islam is op zichzelf
en nu nog, geen feit dat ons mag doen wanhopen. Het vraagt wel van ons een intensieve actie op alle
terrein.

Rome’s machtsuitbreiding
Dit laatste klemt te meer als we zien, hoe de Missie alle middelen in het werk stelt om ook in
Poerworedjo en omgeving het roomsche systeem ingang te doen vinden. In de stad zelf is haar dat
al aardig gelukt. Men make maar even een wandeling rond de stadswijk, grenzend aan de Chineesche
kamp, waar Rome zijn tenten heeft opgeslagen, en men zal onwillekeurig onder de indruk komen van
wat hier in weinig jaren is opgebouwd. Een groote staf van Europeesche arbeiders en zusters tracht
hier Rome’s macht te fundeeren.
Telkens weer ondervinden onze scholen de funeste werking van de roomsche concurrentie, heel sterk
in de stad, minder in de dessa. Maar ook daar begint het te komen. Vooral in het gebied tegen het
Djocjasche terrein is deze Roomsche actie sterk. Ook deze actie brengt zijn eigen moeilijkheden mee
en ik kan helaas hieraan niet de lichtzijden ontdekken, die naar onze overtuiging te zien zijn bij de
opleving van de Islam. Ik schrijf dit niet uit een zekere angst voor Rome, maar wel uit de overweging,
dat we onszelf goed zullen moeten realiseeren, dat de mogelijkheden van vandaag en morgen over
enkele jaren niet meer gevonden zullen worden.

Mogelijkheden! Hoelang nog?
Hier moet ook nog op iets anders gewezen worden. Op ons terrein is de onderwijsvoorziening nog
lang niet zooals die idealiter moet wezen. De Regeering, of liever na de decentralisatie, het Regent-
schap, aan wie de zorg voor de onderwijsvoorziening is opgedragen, beschikt nog niet over genoeg
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middelen om de bevolking voldoende onderwijs te geven. Maar aan de uitbreiding wordt gewerkt.
Voor ons Regentschap is een vijfjarenplan opgesteld, dat voorziet in de bouw van nieuwe volks- en
vervolgscholen. Als dit plan uitgevoerd is, zal er voor de Zending niet veel gelegenheid meer zijn om
ergens een school te openen die voldoende levensvatbaarheid heeft.
Concurrentie tegen de Regeering kan onze bedoeling niet zijn, al zal in grootere plaatsen, waar een
groote gemeente vraagt om specifiek Christelijk onderwijs, de mogelijkheid onder oogen gezien
moeten worden om desnoods naast de openbare scholen een eigen Christelijke school te openen.
Maar dit zullen voorloopig uitzonderingen zijn. In de eerste jaren zijn er nog plaatsen genoeg, waar
geen school staat. Reeds meer dan één aanvraag kwam binnen in dit jaar om ergens een zendings-
school te openen. Helaas moest het antwoord steeds teleurstellend zijn. De Zending heeft met haar
begrooting de handen al meer dan vol aan de verzorging van het bestaande. Aan uitbreiding kan
momenteel niet gedacht worden. En toch zullen, zooals het zich nu laat aanzien, de eerste vijf jaar
beslissend zijn voor de uitbreiding van ons zendingsonderwijs. 
Dat is het benauwende van heel de situatie. Richten we de eerste jaren geen nieuwe scholen op, dan
is in afzienbare tijd die plaats bezet, door een openbare school of door één van de beide machten,
Mohammadijah of Rome, die als de Zending weten, dat wie de jeugd heeft, zeker kan zijn van de
toekomst.

De tegenwoordige stand van onze Zendingsscholen
Met haar zeventien volksscholen en acht vervolgscholen neemt de Zending een, zij het niet groote,
toch niet onbelangrijke plaats in in de onderwijsvoorziening op ons terrein. Over het algemeen mag
gezegd worden, dat de bevolking de Zendingsscholen gaarne ziet. Dit kwam duidelijk uit bij de
opening van de nieuwe volksschool in Koetoardjo. De Wedono van dit district en de beide aanwezige
schoolopzieners, hoewel geen van drieën speciale zendingsvrienden, gaven daar ondubbelzinnig blijk
van hun groote waardeering voor wat de Zending op schoolgebied voor de bevolking doet.
Toch spreekt het ook haast vanzelf, dat we hier tegenwerking ontmoeten. Vooral enkele vervolgscho-
len, die hun leerlingen ook moeten recruteeren uit openbare volksscholen, ondervinden die tegenwer-
king, die soms georganiseerd wordt door de openbare onderwijzers aan die scholen. De invloed van
een welwillende loerah of ander bestuurshoofd kan gelukkig deze tegenwerking vaak weer neutrali-
seeren. 
De Vervolgscholen zijn Zendingsscholen bij uitnemendheid. Het is een eerste Zendingsbelang, dat
de kinderen na hun drie jaren volksschool nog worden vastgehouden twee jaar lang op de vervolg-
scholen.
Het feit, dat onze Goeroe’s-Indjil op hun tochten juist bij hen een open oor vinden, die de Zendings-
vervolgschool in de buurt hebben afgeloopen, zegt hier genoeg. Zoo wordt het nu weer gezien in een
van de bergposten, Pendem, waar om de Vervolgschool heen een kring groeit, die openstaat voor het
Evangelie. 
Een zeer verheugend verschijnsel is de sterke stijging van het aantal leerlingen dit jaar. De toename
van het totaal aantal leerlingen op de vervolgscholen bedroeg 10%, die op de volksscholen 9%. In
totaal hebben onze vijfentwintig scholen samen meer dan tweeduizend leerlingen onder hun beslag.
Hier liggen groote mogelijkheden. Niet alleen met het oog op die kinderen. ’k Denk hier aan het
contact met de Ouders. Dit thema is laatst op een gecombineerde vergadering van Goeroe’s-Indjil en
die van de school uitvoerig besproken. Trouwens heel de samenwerking tussen die beide groepen van
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arbeiders is daar onder de loupe genomen. Hier en daar was deze samenwerking niet zoo als ik die
graag zag. Toch kan daar zoo ontzaglijk veel vanaf hangen ook voor de plaats van de school in het
geheel van de dessa-gemeenschap.
Wat het peil van het onderwijs betreft, mag hier voor wat de gesubsidieerde scholen aangaat (een
elftal) geconstateerd worden, dat onze scholen niet dalen beneden het peil van de openbare scholen.
Een enkele steekt daar zelfs bovenuit. Met name mag hier genoemd worden de school te Tlepok, waar
enkele onderwijzers een bijzondere activiteit ontwikkelen naar alle kanten. Om onze scholen op dit
peil te houden en te brengen is een goede verzorging met leermiddelen en dergelijke eerste vereischte.
Wij beschikken helaas niet over de fondsen van de Regeering en kunnen dus lang niet concurreeren
met het Gouvernement. Dat behoeft ook nog niet eens het ideaal te zijn. Maar straffeloos zullen we
niet kunnen dalen beneden een zeker minimum. Toch zou ik niet graag willen beweren, dat al onze
scholen daarboven uitkomen.
Wij zijn nog lang niet waar we moeten wezen. De inspectie-rapporten over onze scholen herinneren
ons telkens weer hieraan. En wel zijn dit uiterlijke dingen, maar ook daaraan zal men moeten kunnen
zien dat de Zending in deze dienst aan de bevolking het beste geven wil, wat ze heeft. Ook voor de
onderwijzer is het van het grootste belang dat hij beschikken kan over de noodzakelijke middelen om
zijn taak naar behooren te volbrengen.
Het mag in dit verband vermeld worden, hoe opvallend de bevolking reageerde op de nieuwe school
in Koetoardjo, die door de bouwer keurig werd opgeleverd en naar buiten een zeer prettige indruk
maakte. Wij hadden gerekend op een eerste klas van 25 leerlingen. 1 September waren er reeds 45
ingeschreven.
Het geheel van deze tak van dienst overziende mag met groote dankbaarheid geconstateerd worden,
dat de Schooldienst onder Gods zegen zijn belangrijke plaats in het geheel van het Zendingswerk
blijft behouden. De mogelijkheden hier geboden zijn in dit jaar nog grooter geworden. In de eerstko-
mende jaren zal hieraan alle aandacht besteed moeten worden.

Het Jeugdwerk
Steeds duidelijker gaat zich afteekenen de groote beteekenis van dit werk. In de dessa heeft dit werk
zijn eigen moeilijkheden. Het begrip “vrije tijd” voor de jeugd is hier vrijwel onbekend. Buiten de
schooltijden zijn ze meestal aan huis of veldwerk gebonden. Men krijgt ze dan heel moeilijk bij
elkaar. Om de onderwijzers aan de dessa-scholen toch van het groote belang van dit werk te doord-
ringen, zijn voor hen enkele cursusavonden gegeven door de leiders van het Jeugdwerk in Poerwored-
jo. De groote belangstelling waarin deze avonden zich mochten verheugen liet veel goeds verwach-
ten. De uitwerking in de dessa blijkt echter moeilijk te zijn. Onze hoop is echter gevestigd op de
jonge onderwijzers die zelf op hun school iets aan dit werk hebben gedaan en zelf kunnen meespelen.
Bijzondere vermelding verdient hier het werk van onze vrouwelijke hulpkracht Roesmi, die in Tlepok
zulk prachtig werk doet onder de vrouwen en meisjes. Haar handwerkclubjes, zangmiddagen (wat
kunnen Javaanse kinderen hun eigen tembang, hun eigen zangwijzen prachtig zingen) en bijbelkring-
en onder de meisjesleerlingen en oudleerlingen zijn zeer druk bezocht, niet alleen door Christenkinde-
ren. De Kerkeraad van Tlepok heeft voor haar arbeid groote waardeering.
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De Hoofddienst
In dit verslagjaar viel de komst van de tweede Missionair-predikant, die in de loop van dit jaar naast
Ds. Keuchenius de zorg voor zijn deel van de arbeid heeft kunnen overnemen en zoo de zorgen van
zijn collega kon helpen verlichten.443) ’k Behoef hier niet te schrijven over enkele moeilijkheden, die
een zendeling vooral in het eerste jaar te verwerken krijgt. De omschakeling op Indië, de acclimati-
seering in het steeds door malaria geteisterde Poerworedjo, de dagelijksche worsteling met de taal,
de onbekendheid van het werkterrein enz. vroegen het hunne. Dankbaar mag geconstateerd worden,
dat de onderlinge samenwerking tusschen Uw beide Missionaire Predikanten niets te wenschen
overliet. – – –
Naast deze vermeerdering van Europeesche arbeidskrachten moet vermeld de aanstelling van acht
nieuwe Goeroe’s-Indjil. In April van dit jaar afgestudeerd aan de Theologische School te Djocja,
namen deze jonge arbeiders daarop de hun toegewezen plaatsen in. Drie vervingen oudgedienden,
die met pensioen moesten gaan, een na 46-jarige trouwe dienst. Drie anderen kwamen in de plaats
van ongediplomeerde Goeroe’s Indjil die in een tijd van gebrek aan krachten aangenomen waren. Van
deze verlieten twee ons terrein om als Goeroe-Indjil respectievelijk in Djocja en in Wonosobo hun
arbeid voort te zetten. De derde bleef en werkt als Colporteur, waarbij hem zijn ervaring als Goeroe-
Indjil van groot nut is.444)
De twee jonge Goeroe’s die nog overbleven zijn geplaatst in Koetoardjo en Bentjo. Die in Koetoardjo
kreeg als werkterrein aangewezen de streek tussen Koetoardjo en Tlepok, dat zelf nog steeds zonder
Goeroe-Indjil zit. Bentjo is een geheel nieuwe post. De eerste contacten hier zijn gelegd vanuit
Karangdjasa en Poerwosari. Hier liggen mogelijkheden ook voor de Schooldienst. In verre omtrek
is nog geen school te vinden.
Wij zijn met deze nieuwe inheemsche krachten beslist verrijkt. Het peil van de twee-wekelijksche
Goeroe-vergaderingen is na hun komst ongetwijfeld gestegen. De jongeren blijken sterke interesses
te hebben en verscheidene hebben hun tijd in Djocja goed besteed. Natuurlijk brengt deze verjonging
van het arbeiderscorps zijn moeilijkheden met zich. De vier zijn nog niet getrouwd. Hun huis is dus
nog niet zoo het middelpunt in de dessa als dat bij de oudere goeroe’s wel het geval was. Onervaren-
heid in de practische vragen, vooral op kerkrechtelijk gebied brengt ze wel eens in een moeilijk
parket. En zoo zou ik meer kunnen noemen, maar de ijver waarmee ze bijna allen aan het werk zijn
gegaan en de toewijding, waarmee ze de hun toevertrouwde post verzorgen, doet veel goeds
verwachten.
Met de oudere Goeroe’s te mogen werken is mij een voorrecht. Hoe verschillend ook in aanleg en
gaven, hun werk wordt voorzoover wij kunnen oordeelen, gedragen door groote trouw. Dit jaar
bleven ze allen op één na op hun eigen post. Voor de continuïteit is dit van het uiterste gewicht. Niet
zonder dringende noodzaak zal tot verplaatsing worden overgegaan. 
Wat de posten zelf betreft, hier ontwikkelde de toestand zich vrij regelmatig, in ieder geval zonder
groote schokken, noch ten goede, noch ten kwade. Een optimistische verwachting ging wel eens niet
in vervulling. Omgekeerd werden we wel eens verrast door ongedachte zegen. ’k Noem hier
bijvoorbeeld Kranon, waar plotseling een vrij sterke oppositie tegen de gemeente dreigde op te
komen, uit de kringen van de oud-Sadrachianen, nu zich noemende Christen-Djawi-Neutraal. In dat
neutraal zit hun aversie tegen de inmenging van de Zending. Het leek werkelijk even donker voor de

443 I.e. Van der Linden zelf.
444 Over deze kwestie, zie document 23, voetnoot 75.
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kleine post. Maar al onze zorgen, niet in het minst die van de Goeroe, die onder dit alles leed, werden
gebannen. Ongedachte zegeningen werden zelfs gezien, toen onlangs op diezelfde post 22 menschen
door Ds. Keuchenius mochten worden gedoopt. – – –

Verkuyl’s beroepsbrief voor Purbolinggo

61. “Beroepsbrief voor ds J. Verkuyl”, [d.d. Rotterdam, september 1939]; AGKR 3, Stukken
betreffende A.F.J. Pieron en J. Verkuyl, 1939-1961.

De kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Rotterdam, in samenwerking met de Gereformeerde
Kerken van Zuid-Holland (Zuid) wenschende over te gaan tot beroeping van een Missionairen
Dienaar des Woords voor haar zendingsterrein op Midden-Java ten Zuiden, is daartoe, gehoord de
Deputaten harer zending en gelet op hun voordracht en gelet op de toestemming der samenwerkende
Kerken, in wettige vergadering samen gekomen en heeft, na aanroeping van den Koning der Kerk,
met algemeene stemmen beroepen:
den Weleerwaarden Heer Ds J. Verkuyl, Missionair Predikant onder de studeerende Oosterlingen in
Nederland, te Oegstgeest, die zoodra bericht zal zijn ingekomen, dat hij deze beroeping opvolgt, ter
bekwamer tijd en plaats aan de Gemeente zal worden voorgesteld en na behoorlijke voorbereiding
en onderwerping aan het door de Generale Synode ingestelde examen in de missionaire vakken, naar
artikel 5 Zendingsorde445), zal worden uitgezonden naar Poerbolinggo.
Van deze beroeping U met dit schrijven kennis gevende, wenscht de Kerkeraad U allereerst nog als
nader onderricht te doen weten, dat zijn kerk de drie formulieren van eenigheid als accoord van
kerkelijke gemeenschap onderhoudt, dat zij leeft bij de Kerkenordening van Dordrecht uit den jare
1619, zooals deze laatstelijk op de Generale Synode van Middelburg 1933 is herzien, benevens de
daaraan verbonden besluiten van de verdere Generale Synoden der Gereformeerde Kerken in
Nederland.
Indien deze belijdenis, gelijk hem niet onbekend is, ook de Uwe is en ook gij bereid zijt onder deze
Kerkenordening te leven en deze gemeenschap te onderhouden, komt hij tot U met de bede, dat gij
deze beroeping in ernstige overweging moogt nemen en bij aldien dit de leiding des Heeren met U
zijn mag, haar moogt opvolgen, opdat U, na de gestelde termijnen voor de beroeping aan de Gemeen-
te, openlijk in haar midden in bovenomschreven dienst moogt worden bevestigd. Het is daarbij de
wensch van den Kerkeraad en de met hem samenwerkende kerken, dat gij als een man vol van kracht
en des Heiligen Geestes een instrument in de hand des Heeren moogt zijn, om Gods kerk op het
zendingsterrein te planten en gevestigde Gemeenten meer te verzorgen. U zal daartoe aanbevolen zijn
om op het arbeidsveld dat U, blijkens instructie is aangewezen, de reeds vergaderde geloovigen te
dienen en anderen tot de kennis des Heeren te brengen, zooals omschreven in de instructie.
De Kerkeraad en de met hem samenwerkende kerken hopen hunnerzijds, in gehoorzaamheid aan het
Woord des Heeren, genade te ontvangen om in broederlijke trouw en in gemeenschap des Geestes

445 Art. V van de Zendingsorde (1902) luidt: Dienaren, die alreede in den Dienst des Woords zijn, en tot dezen Dienst
beroepen zijn, zullen door de Classis, waaronder de Beroepende Kerk ressorteert, bijgestaan door minstens twee
der in Art. IV genoemde Gedeputeerden, onderzocht worden in de missionaire vakken.
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U ter zijde te staan en met U het zendingswerk te doen. Er zal zorg gedragen worden, dat gij, in het
Evangelie arbeidende, ook zonder zorg van het Evangelie kunt leven. – – – 

Opleiding Nederlandse zendingsarbeiders

62. J.H. Bavinck, “Aan hen die zich hebben opgegeven voor de Zendingscursus”, d.d. Bilthoven,
12 januari 1940; AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

In verband met Uw schrijven betreffende den te houden Zendingscursus, verheugt het mij, U thans
het volgende te kunnen mededeelen:

1e. Het ligt in de bedoeling, dat deze Cursus gegeven wordt in Amsterdam. De eerste samenkomst
zal gehouden worden op Donderdag 25 Januari a.s. des namiddags 4 uur 15 tot 5 uur 15, in het
gebouw van de Vrije Universiteit, Keizersgracht 162 (dicht bij het Centraal Station). Op deze
eerste samenkomst zullen dan voor het vervolg tijd en plaats definitief geregeld worden. In
verband daarmee is het zeer gewenscht, dat dezen eersten keer zoo mogelijk alle deelnemers
aanwezig zijn.

2e. De Lessen worden kosteloos gegeven.
3e. Alle deelnemers (ook zij die nog niet tot eenigen Zendingsdienst benoemd zijn) moeten, vóórdat

zij definitief als deelnemer worden ingeschreven een kort examen afleggen, dat loopt over de
vakken: kennis van de Bijbelsche Geschiedenis, Kennis van de Belijdenisgeschriften der
Gereformeerde Kerken, Kennis van enkele hoofdlijnen uit de Kerkgeschiedenis. Van dit
toelatingsexamen zijn alléén vrijgesteld artsen en verpleegsters. Deze kunnen zonder examen
aan den Cursus deelnemen 

4e. De Cursus zal loopen over de volgende vakken:
a) Zendingstheorie. Kennis van de beginselen der Zending, Zendingsmethode enz.
b) Geschiedenis der Zending, met name van die in Nederlands-Indië.
c) Eenige kennis van de godsdiensten der volken op het zendingsveld.
d) Land en Volkenkunde.De Cursus wordt zoo ingericht dat in een jaar tijds de geheele stof wordt

doorloopen.
5e. Van de deelnemers (deelneemsters) wordt verwacht, dat zij niet alleen de lessen geregeld

volgen, maar zich ook werkelijk aan de studie wijden, en dus ook literatuur doorwerken, die op
de lessen zal worden aangegeven. Op die wijze kan in een jaar een goed resultaat worden
bereikt.

6e. Zij die den Cursus doorloopen hebben, ontvangen, na een onder toezicht van Deputaten der
Generale Synode voor de Zending gehouden examen, een Diploma. Dit is het Diploma, dat door
de Generale Synode verplicht gesteld is voor al diegenen (zendingszusters, verpleegsters,
artsen), die in rechtstreekschen zendingsdienst worden uitgezonden. Heeft men dit Diploma
behaald, vóórdat men nog is aangewezen voor den Zendingsdienst, dan behoeft uiteraard later,
wanneer men eventueel zou worden benoemd, de studie niet nog een keer gedaan te worden.
Met andere woorden dit Diploma blijft geldig. – – –
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Pieron’s Chinezenzending in Purbolinggo

63. A.F.J. Pieron aan de Zendingsdeputaten van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam, d.d.
Purbolinggo, 6 maart 1940; AGKR 3, Stukken betreffende A.F.J. Pieron en J. Verkuyl, 1939-
1961.

Na een zeer voorspoedige reis zijn we behouden in Poerbolinggo aangekomen. En alle menschen en
alle omstandigheden hebben als het ware samengewerkt om ons zoo spoedig mogelijk op ons nieuwe
arbeidsterrein thuis te doen voelen. U in Holland kunt zich bijna geen voorstelling maken van de
hartelijkheid en hulpvaardigheid van zoo’n Indische ontvangst. Voor alles wordt gezorgd en aan alles
is gedacht. Op het station van Poerwokerto begon het al. De drie missionaire predikanten – de di
Esser, Rullmann en Verkuyl –, de Javaansche dominés, de Chineesche goeroe Go Eng Tjoe446), de
doctoren en vele leden van de Hollandsche kring stonden ons op te wachten. Wat was het heerlijk al
die oude vrienden weer te ontmoeten en met al die nieuwe kennis te maken.
Toen we in de pastorie van Poerbolinggo aankwamen steeg onze verwondering ten top. Alles was
geregeld. Al het noodige huisraad was ons door de verschillende gezinnen geleend. Personeel was
aanwezig en de maaltijd stond gereed. En ook de volgende dagen met hun eigenaardige moeilijkhe-
den, konden we overal raad en hulp ontvangen.
Maar U zult meer benieuwd zijn naar de eerste indrukken over het werk dat ons wacht. Nu, deze
indrukken zijn al dadelijk bij de aankomst en de reis naar de nieuwe pastorie overweldigend. Want
op het eerste gezicht schijnen de Javaansche steden en dorpen van Banjoemas niet door Javanen, maar
door Chineezen bewoond te zijn. Immers langs de voornaamste straten zie je niets anders dan
Chineesche toko’s. De middenstand is hier bijna zonder uitzondering in Chineesche handen. En dat
niet alleen in de grootere plaatsen, maar overal, ook in de kleinste dorpjes vind je langs alle wegen
Chineesche toko’s, de een naast de ander.
Onder deze Chineezen is reeds mooi werk verricht door den heer Swamborn in Poerbolinggo447) en
omgeving en den Chineeschen goeroe Go Eng Tjoe in Poerwokerto. Beide arbeiders spreken van
groote mogelijkheden en geopende deuren voor de verkondiging van het Evangelie, vooral in den
laatsten tijd. Het moedig voorbeeld van den Chineeschen generalissimus Chiang Kai Sjek en zijn

446 Go Eng Tjoe (Tjioe; Tju); geboren 1915; aug. 1936 evangelist onder de Chinezen te Purwokerto; 6/10/1943
bevestigd als predikant van de Chinese (Maleise) gemeente te Purwokerto (geïnst. 21/4/1941); 1949 docent aan
Rullmann’s noodcursus theologie te Purwokerto; 1959 predikant GKI te Salatiga. Zie ook Go Eng Tjoe, “Het werk
onder de Chinezen in de residentie Banjoemas”, Gods wegen in Banjoemas, 91-94.

447 M.i.v. 1930 was A.J. Swamborn waarnemend hoofd van de in dat jaar geopende christelijke HCS te Sukaraja
(Banyumas), een voormalige Chinese school van de Amerikaanse Methodistenzending. Deze school ging na de
overname uit van de Vereeniging voor Chr. Holl. Scholen in de Res. Banjoemas, waarvan Rullmann secretaris was.
Kort daarop vertrok Swamborn naar Madura (O.-Java), doch hij keerde jaarlijks voor enkele maanden terug naar
Banyumas om te helpen bij het zendingswerk onder de Chinezen. Bovendien was zijn dochter G.C. Swamborn,
onderwijzeres van dezelfde schoolvereniging te Purbolinggo, ook actief in de Chinezenzending. Zie Esser,
“Zending van Zuid-Holland Zuid. Tweede kwartaalverslag 1938”, [1938], AGKR 3, Stukken betr. Banyumas,
1908-1940; Bakker, De Christelijke Onderwijzers Vereeniging, [137]; J.A.C. Rullmann, “Bevestiging en
verdieping, 1931-1940”, Gods wegen in Banjoemas, 35-45.
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vrouw, maar ook de Javaansche tournée van den bekenden Chineeschen opwekkingsprediker Dr Sung
zijn op deze ontwaakte belangstelling van grooten invloed geweest.448)
Hoe langer hoe meer worden mijn vrouw en ik overtuigd van de groote mogelijkheden van dit nieuwe
werk. Maar ook van de zware verantwoordelijkheid om aan dit groeiende werk leiding te geven. Niet
ten onrechte zei Ds Verkuyl bij onze eerste ontmoeting in Poerwokerto: “eerlijk gezegd ben ik een
beetje jaloersch op je, dat jij dit mooie pionierswerk moogt verrichten”.
Op het oogenblik zitten we midden in de eerste drukte. Welkomstvergaderingen van Hollandsche,
Javaansche en Chineesche kringen. Reeds heb ik mijn eerste “redevoeringen” in Maleisch of
Chineesch uitgesproken. Elke dag brengt nieuwe ervaringen en nieuwe kennismakingen.
Voor het eigenlijke werk heb ik weinig aan mijn kennis van het Chineesch. Maleisch is hier de
voertaal der Chineezen. Toch is deze kennis wel van eenig belang. De Chineezen waardeeren het zeer
dat je op de hoogte bent van hun eigen taal, al spreken ze die zelf slechts zeer gebrekkig. Voor de
groep van Singkhe’s (de niet op Java geboren Chineezen) is echter kennis van het Chineesch van
groot belang. Zoo waren bijvoorbeeld op de ontmoetingsbijeenkomst in Bobotsari bijna alle Singkhe-
Chineezen aanwezig omdat ze bij de eerste kennismaking gemerkt hadden, dat ik het Chineesch
machtig was. Anders kwamen ze nooit op onze bijeenkomsten. – – –

De kroonprins van Yogyakarta geopereerd in het Petronella-Hospitaal

64. K.P. Groot, geneesheer-directeur Petronella-Hospitaal Yogyakarta, aan de Gereformeerde Kerk
te Amsterdam, d.d. Yogyakarta, 11 maart 1940; AGKAmst. 6, Stukken betreffende dr K.P.
Groot, 1916-1940.

– – –

448 John Sung (1901-1944) werd geboren als Sung Song Tjiat in Hong-chek, China, in een buddhistisch gezin;
studeerde scheikunde in de VS aan de Ohio State Wesleyan University, 1926 MA; korte tijd docent scheikunde
in Ohio; voorzitter International Student Society; ged. zes maanden theol. studie Union Theological College, New
York; 1928 Ph.D. filosofie; vervolgens rondtrekkend prediker, vrnl. in China; 1938-1939 tournee op Java, met
massabijeenkomsten; preekte febr. 1939 in de Portugese Buitenkerk te Jakarta. Naar het voorbeeld van de
gebroeders John en Charles Wesley (resp. 1703-1791 en 1707-1788), de mystiek-piëtistische grondleggers van het
Methodisme, leerde Sung de noodzaak van de individuele, met plaats en datum dateerbare spirituele wedergeboor-
te. Tijdens zijn tournee op Java genas Sung ook middels gebedsgenezing, zoals in Magelang waar 35 jaar later nog
enthousiast over gesproken en geschreven werd, zie Warta Synode GKI, jrg. 5, nr. 2 (maart-april 1975) 2-6. Als
resultaat van het bezoek van Sung aan M.-Java groeide het aantal leden van de GKI fors. Sung’s preken werden
opgetekend en uitgegeven, o.m. door Liem Tik Goei (Bandung) en mevr. Ong Lien Nio (Magelang). Ong was een
der organisatoren van Sung’s optreden in Magelang in 1939, Warta Synode GKI, jrg. 4, nr. 2 (maart-april 1974)
4-8. Ong kreeg bij haar uitgeverswerk assistentie van verschillende Nederlandse zendingspredikanten, zoals O.E.
van der Brug (NZV; 1893-1985; 1920-1950 te Purwakarta en Bandung) en de Gereformeerde predikant van
Bandung, W. Fijn van Draat (geboren 1910; v.a. 1940 te Bandung). Bekend werd Fijn van Draat’s Levend Water,
(Solo, 1941), een verzameling verhandelingen en uiteenzettingen van Sung over het Marcus-evangelie, die zelfs
in Japanse kampen werd binnengesmokkeld. De BPK (Jakarta) gaf het boekje kort na de oorlog opnieuw uit in het
Indonesisch. Op initiatief van de Overseas Missionary Fellowship (OMF) verscheen het in een bewerking van Ong
en vertaald door P.S. Naipospos opnieuw, onder de titel Air jang Hidup. Jakarta: BPK, 1972. Ook Kraemer schreef
enthousiast over Sung, Kraemer, Van Godsdiensten en Menschen, hfdst. vi. Van C. Baarbé verscheen Dr Sung,
een réveil op Java. Den Haag: Voorhoeve, 1950. Ander werk van Sung in het Indonesisch was Kesaksiankoe.
Batavia: Chr. Mal. Lectuur Ver., s.a. 
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De kroonprins van Djokja, die volgende week tot Sultan zal worden verheven449), ligt op dit oogen-
blik in de klasseafdeling. Met Dr Pruijs, die hem geopereerd heeft, heb ik overlegd, of het mogelijk
was hem op te nemen. Feitelijk hadden wij geen plaats, maar een van de eerste-klassepatiënten was
bereid om tijdelijk derde klas te gaan liggen en daardoor was het mogelijk gemaakt. U gevoelt dat
het voor de positie van het ziekenhuis van heel veel belang is, dat deze hooge patiënt hier ligt. Dr
Pruys zou hem evengoed wel hebben geopereerd, maar dan in het Roomsche ziekenhuis, wat we
liever niet hadden. – – –

Zendingswerk in Solo in 1940

65. G.D. Kuiper, “Het zendingswerk te Solo in het jaar 1940”, d.d. Solo, april 1941; AGKAmst. 10,
Stukken betreffende de vooropleiding, 1941-1944.

– – – 
1. De Inheemsche kerken.
De toestand en de groei der Inheemsche kerken vervullen ons met blijdschap. Voor onze Javaansche
broeders en zusters was het jaar 1940 ook een beproeving van hun geloof. Vooral de meer onderleg-
den onder hen hebben zeer goed begrepen, welke geweldige dingen er thans op de wereld gebeuren,
en toen de inval Nederland van ons scheidde, hebben zij zeer goed gevoeld, dat de instandhouding
en verzorging der gemeenten nu veel dringender op henzelf aankwam. Wel was de geringe financieele
draagkracht oorzaak, dat het aantal Javaansche predikanten nog steeds tot drie beperkt bleef. Wij
hopen echter zeer, dat hierin verandering moge komen, al geven de donkere tijden op een zeer
spoedige vervulling van deze hoop niet veel uitzicht. Ten gevolge van den oorlog waren wij ter
bezuiniging der reiskosten, genoodzaakt om de viering van het Heilig Avondmaal op de kleinere
plaatsen niet elke drie maar elke vier maanden te doen plaats hebben en ze op niet ver van elkander
liggende plaatsen op denzelfden Zondag te houden. De groei der gemeenten was dit jaar niet zoo
groot als wij wel gehoopt hadden; toch in vergelijking met vorige jaren niet minder. In 1940 werden
166 volwassenen gedoopt en 181 kinderen, tezamen 347. De gedoopten in de Maleische kerk waren
53 volwassenen en 34 kinderen, tezamen 87. In 1939 zag het er zoo uit: Javanen 394, Chineezen 31.
Tegenover een geheel van 425 in 1939 was het totaal aantal gedoopten in 1940 dus 434, waarbij valt
op te merken, dat in dit jaar bij de Javaansche kerk minder, bij de Maleische kerk meer groei was dan
in het jaar daarvoor. Er is dus weer wat vooruitgang: in 1938: 362, in 1939: 425, in 1940: 434. Het
totale aantal Christenen is thans: Javanen 5.893, Chineezen 445. De vooruitgang is toch nog ver
beneden hetgeen wij gaarne zouden zien. Ernstig vragen wij ons af, of dit blijven beneden onze
verwachtingen ook oorzaken hebben kan aan onze zijde. En tevens troosten wij ons met de gedachte,

449 Dat was “Henkie” Gusti Raden Mas Dorodjatoen. Hij had in Nederland gestudeerd, doch was in 1939 halsoverkop
door zijn vader naar Java teruggeroepen en onder de naam sultan Hamengkoe Boewono IX als zijn opvolger
geïnstalleerd. De Japanners stelden hem op 1 aug. 1942 formeel aan als hoofd van het plaatselijk bestuur. Zie
Suwarno, Hamengku Buwono IX, 22. Anders dan zijn vader Hamengkoe Boewono VIII (1921-1939), die door een
hoge vooroorlogse bestuursambtenaar geprezen was als “in alle opzichten een model ‘leenman', een ‘vazal' van
onbegrensde loyaliteit” (MMK 143, 36), nam zijn zoon zowel voor als na de oorlog een veel grotere distantie tot
de Nederlanders in acht. Hierover Drooglever, Sultan in oorlogstijd.
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dat wij niet teveel op het getal mogen zien. Toch geve God, dat er zeer velen mogen komen tot
Christus.
De Maleische kerk te Solo beleefde een blijden dag, toen aan het eind van het jaar broeder Kwee
Tiang Hoe, die al zoolang daar als goeroe Indjil was werkzaam geweest, als haar predikant bevestigd
werd. Wij zijn allen dankbaar, dat de Maleische kerk tot de vervulling van haar wensch mocht komen,
en dat de Heere daar zoo kennelijk zegen op de Evangelieprediking geeft. Ultimo 1940 waren er 163
menschen in dooponderricht.450)

2. Zusterdienst. 
Deze arbeid kwam dit jaar weer een stap nader tot het doel: Evangelieverkondiging door Javaansche
vrouwen aan Javaansche vrouwen. Hiertoe worden namelijk sinds Augustus 1940 weekendcursussen
gehouden, telkens van drie maanden met een groep van acht vrouwen. In die cursussen valt ook een
ochtend per week practisch werk namelijk: huisbezoek; twee aan twee gaan, na voorbereiding, de
cursisten de kampong in. Na het beëindigen van zulk een cursus zijn er vrouwen, die getroffen door
den nood om haar heen het werk voortzetten. Zij komen dan eens per week bij de zendingszusters en
leggen minstens twee bezoeken per week af. Naast deze nieuwe werkwijze bleef het bestaande werk,
dat al jaren gedaan wordt door sommige Hollandsche en Inheemsche dames, bestaan: huisbezoek,
naai- en leeslessen, maandelijksche koempoelans. Mejuffrouw Goemaat kon in Mei 1940 na
maandenlange ziekte haar werk hervatten. Dankbaar zijn wij voor haar herstel; met dankbaarheid
moge ook vermeld worden, dat een groot deel van haar werk door verscheidene Hollandsche en
Javaansche dames met bereidwilligheid en blijdschap werd waargenomen. Eind 1939 kwam Mejuf-
frouw Hoeksema uit Holland. Haar vertrek was verhaast door de oorlogsdreiging, zoodat haar
voorbereiding geheel hier moest geschieden. Na den 10den Mei, toen de mobilisatie een tekort aan
leerkrachten deed ontstaan, werd Mejuffrouw Hoeksema een aantal lesuren per week aan de
Mevrouw-Groot-school benoemd, een Javaanse huishoudschool, wat voor haar taalstudie en inwerken
niet zoo goed was, maar tijdelijk wel een zekere verlichting voor de zendingskas bracht. Met het
nieuwe schooljaar in Augustus 1941 hopen wij, dat ze zich weer geheel aan haar eigen werk zal
kunnen geven. – – –

4. Schooldienst.
Wat de schooldienst betreft, deze kon in het afgeloopen jaar tot ons aller blijdschap zonder storing
in stand gehouden worden. Van uitbreiding in het begin van den nieuwen cursus in Augustus was
echter onder de huidige omstandigheden geen sprake. Nieuwe scholen konden niet worden opgericht.
Wel staan ze op het programma voor 1941 en zijn ook in de begrooting van dit jaar opgenomen. Dit
vindt zijn oorzaak in de plannen van het Gouvernement tot oprichting van een groot aantal nieuwe
scholen. Wij meenden, ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden, dat wij deze gelegenheid niet
konden verzuimen zonder ernstig achter te blijven, maar hopen toch met deze voorgenomen uitbrei-
ding binnen de grenzen van de begrooting te blijven. Vanwege het tekort aan nieuwe volksonderwij-
zers, die voor ons beschikbaar waren, werden reeds eerder een aantal goede leerlingen uit de hoogste
klas aan de scholen zelf opgeleid; een kleine dertig staan nu sinds Augustus 1940 als kweekeling op
verschillende plaatsen voor de klas. Dit geeft belangrijke verruiming al hebben we, desondanks, nog

450 Zie voetnoot 132 bij document 42.
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te weinig onderwijzers. Aan het eind van het jaar 1940 waren er 38 volksscholen en 36 vervolgscho-
len met 180 onderwijzers en 8.904 leerlingen; voorts een Javaansche huishoudschool met twee
leerkrachten en 41 leerlingen. De jarenlang volgehouden gewoonte om met Kerstfeest aan deze
leerlingen kleeren uit te deelen kon ditmaal helaas niet meer voortgezet worden; wij moesten met een
boekje (Evangelie) en enkele versnaperingen volstaan. Wel kon door de hulp van de Hollandsche
kerk aan de armen der Javaansche kerk evenals vorige jaren een stel kleeren verstrekt worden, iets
waarvoor zij en wij zeer dankbaar zijn.

5. Medische Dienst.
Van Dr. Verhagen ontvingen wij het volgende overzicht over het Zendingsziekenhuis Soerakarta te
Solo (Djebres). Ook dit jaar 1940 was ondanks den nood der tijden toch in velerlei opzicht weer een
rijk gezegend jaar. Vele duizenden schonken ons ook dit jaar hun vertrouwen en zochten in het
Hoofdziekenhuis, in de hulpziekenhuizen te Wonosari, Simo en Ampel of op een der buitenpoliklinie-
ken herstel van hun gezondheid. Het gemiddeld aantal opgenomen patiënten per dag bedroeg op
Djebres 328, dat is 68 boven het gesubsidieerde aantal van 260. Het aantal opgenomen patiënten
bedroeg 6.382, het aantal verpleegdagen 120.174 en het gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt
is 18,8. Het aantal nieuw ingeschreven patiënten op de polikliniek bedroeg 32.058, dat is 102
gemiddeld per werkdag. Het aantal consultaties steeg tot 127.001, dat is gemiddeld per werkdag 404.
Verloskunde: Ook deze tak van dienst vertoonde dit jaar weer aanzienlijken vooruitgang. In het
ziekenhuis en in de stad tezamen steeg het aantal bevallingen van 600 tot 739, terwijl dat op de
buitenklinieken 510 bedroeg. In tootaal is er dus 1.249 keer verloskundige hulp verleend. Operaties:
Het totaal aantal chirurgische-, gynaecologische-, neus-, oor- en oogoperaties bedroeg 836. Buiten-
werk: Buiten de stad Solo gaan nog van het Zendingsziekenhuis uit: het hulpziekenhuis Wonosari met
48 bedden op het terrein van de gesloten suikerfabriek Wonosari, het Hulpziekenhuis Simo met 14
bedden op de Onderneming Simo en het Hulpziekenhuis Ampel met 14 bedden op de Onderneming
Ampel en verder nog 20 Poliklinieken. Op verzoek van den Wedono van Bekonang werd dit jaar
vanaf 1 Februari 1940 een Polikliniek in de Balo Dessa te Polikarto geopend. In overleg met de
Onderneming Ampel werd dit jaar met ingang van 1 April een Polikliniek geopend en dd. 1 Novem-
ber 1940 werd aldaar gelegenheid gemaakt tot opname van patiënten. Op verzoek van de Administra-
teur van de Rubber-Onderneming Tretos in het Madioensche werd dit jaar ook vanaf 1 October op
de onderneming een Polikliniek geopend, zulks in samenwerking met die te Walikokoen. Het aantal
nieuw ingeschreven patiënten op de buitenpoliklinieken bedroeg 93.136 en het aantal consultaties
349.127. Als we het omrekenen voor Djebres plus de buitenpoliklinieken, dan werden er in 1940 per
werkdag ruim 1.500 menschen op een of andere wijze geneeskundig geholpen. Ook dit verslagjaar
werden behalve op de poliklinieken ook op de H.I.S.en van de Christelijke Schoolvereeniging en op
twaalf Inlandsche Scholen van den Hoofddienst der zending door onze mantri-verplegers geregeld
leerlingen behandeld. Ook kregen de scholen geregeld bezoek van onze inspecteerenden tuberculose-
arts, terwijl onze mantri van het laboratorium geregeld meewerkte aan het consultatiebureau voor
tuberculose. Het totaal aantal gegeven injecties in stad en gewest, in hoofdzaak ter bestrijding van
de volksziekten, bedroeg dit jaar drieëndertigduizend.451) 

451 De belangrijkste ziekten in M.-Java waren, afgezien van de gevolgen van ondervoeding (hongeroedeem): malaria,
trachoom, mijnworm (naar een ruwe schatting in 1932 leed 80% van de bevolking in Bagelen aan mijnworm
(ankylostomiasis)), influenza, bronchitis, longontsteking, geslachtsziekten als framboesia en syfilis, lepra (kwam



Document 65 241

Personeel: Het geneeskundig personeel bestond dit jaar uit: drie Europeesche artsen,452) één Chinee-
sche arts453) en één Inheemsche arts454). De Chineesche arts was gedetacheerd te Sragen. Als
hoofdverpleegsters deden vier Europeesche verpleegsters dienst. Het aantal verpleegkrachten
bedroeg: 69 gediplomeerde verplegers en verpleegsters, 11 gediplomeerde vroedvrouwen en 63
leerling-verplegers en -verpleegsters. 
Opleiding: Hieraan werd ook dit jaar geregeld gewerkt. Er deden zes leerlingen laborant-examen, zes
slaagden en 30 leerlingen mantri-examen, 26 slaagden. Al deze gegevens stemmen tot dankbaarheid
en geven ons als werkers weer moed en opgewektheid, om in gehoorzaamheid op den ingeslagen weg
voort te arbeiden aan het heil van land en volk. 

B. Over het ziekenhuis te Klaten, Dr. Scheurers-hospitaal, ontvingen wij van Dr. Bakker de volgende
gegevens: Het werk kon ongestoord voortgang vinden, hoewel ten gevolge van den inval in Neder-
land bezuinigingsmaatregelen moesten genomen worden. Opmerkelijk was de onrust, die tijdelijk
onder de bevolking kwam; vele half of nauwelijks herstelden vroegen verlof naar huis te mogen gaan;
het polikliniekbezoek was aanmerkelijk minder. Na de gewenning aan den oorlogstoestand werd
spoedig het normale aantal weer bereikt. Door een ons opgelegde subsidiekorting van 12% was het
noodzakelijk het aantal opgenomen patiënten te beperken. Dit viel ons dikwijls moeilijk. De reeds
aangevangen uitbreiding – bouw van twee nieuwe zalen en vergrooting van het operatiepaviljoen –
moest helaas worden stopgezet. De zalen zijn nagenoeg voltooid, van de operatie-afdeeling zijn nog
slechts de muren opgetrokken. Een woord van groote erkentelijkheid aan de Klatensche Cultuur
Maatschappij, die voor deze uitbreiding de gelden beschikbaar stelde, is hier op zijn plaats. Mogen
er spoedig tijden aanbreken dat er weer eenige opleving komt in de cultures! Het personeel deed zijn
werk met opgewektheid. Bij het gehouden mantri-examen (diploma AI) kon aan alle candidaten, vier
jongens en vijf meisjes, het diploma worden uitgereikt. – – –
Thans nog eenige cijfers: Gedurende 1940 werden opgenomen 3.686 mannen en 1.837 vrouwen, in
het geheel 5.523. Het aantal verpleegdagen was voor de mannen 72.885, voor de vrouwen 37.485,
totaal 110.368. Gemiddeld waren per dag 301 patiënten opgenomen, de gemiddelde verpleegduur der
patiënten was 20 dagen. Het aantal operaties bedroeg 650 waaronder 121 oogoperaties. Verloskundi-
ge hulp werd verleend in 618 gevallen. Op de polikliniek werden 17.092 nieuwe patiënten ingeschre-
ven, dit is per dag 54. Op de Europeesche afdeeling werden 104 patiënten opgenomen. Ook naar de
drie hulphospitalen en drie poliklinieken was de toeloop groot. De jonge goeroe-Indjil die in het
hospitaal werkte vroeg en verkreeg een rustperiode. Echter werd zijn plaats ingenomen door M.
Poersoewita Mestaka, een der oudere en meer ervaren helpers.455) – – – 

weinig voor), tuberculose (waarvoor verschillende sanatoria bestonden, Cisarua, Getassan bij Salatiga en Pakem)
en krop. Ook de pest kwam voor, meestal tegen het eind van het jaar, in 1919/1920, 1922 en 1924-1926 deden zich
in Temanggung en Surakarta zelfs een aantal pestexplosies voor met bij elkaar ruim tienduizend doden, na 1930
nam de ziekte af, al deed zich tijdens de oorlog en de onafhankelijkheidsstrijd weer een opleving voor. Verder
kwamen tyfus (t. abdominalis was endemisch in Solo), cholera en amoebendysenterie veel voor. Zie MMK 67,
hfdst. vi; MMK 56, 94-113; MMK 57, 25; MMK 65, 69 vlg.

452 Zie Bijlage B.
453 Lie Sing Kiem, in dienst vanaf 1935 (zie boven, noot 69).
454 Soehardo Kertohoesodo, in dienst vanaf 1934.
455 Mestaka Poersoewita; guru injil, na de oorlog predikant van de Chinese gemeente te Mojokerto (O.-Java); 1947

overleden.



242 Document 66

Zendingsgelden in tijden van oorlog

66. “Schrijven van de Commissie van Advies van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam aan de
Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam”, d.d. Amsterdam, 5 juni
1941; AGKAmst. 3, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1940-1945.

Herhaaldelijk is op de vergaderingen van de Commissie van Advies in de zaken van de Zending ter
sprake gekomen, op welke wijze de door de Kerken bijeengebrachte gelden voor den Zendingsarbeid,
die thans niet naar Indië overgemaakt kunnen worden, het best kunnen worden belegd. Er bleek in
verschillende Kerken een zekere onrust te bestaan, die tot allerlei suggesties aanleiding gaf. Sommige
Kerken wilden het geld, dat zij voor de Zending opbrengen, onder eigen beheer houden en het
gebruiken bijv. voor de aflossing van eigen schuld, of de inrichting van een gebouw. Andere Kerken
achtten het gewenscht, dat de gelden classicaal zouden worden beheerd. 
De Commissie van Advies heeft zich daar ten sterkste tegen verzet maar had toen natuurlijk den
plicht een wijze van belegging te zoeken, die den grootst mogelijken waarborg van veiligheid bood.
In overleg nu met de Nederlandsche Handelsmaatschappij zijn de thans reeds aanwezige gelden
belegd geworden in Nederlandsch-Indische Staatsobligaties. Deze bieden dit voordeel, dat zij ook in
Indië ter betaling kunnen worden aangeboden, zoodat een mogelijk later koersverschil er geen den
minsten invloed op oefent.
Daarom zou de Commissie van Advies met deze belegging willen voortgaan. Daartoe behoeft zij,
zeker in de tegenwoordige omstandigheden, de goedkeuring van den Kerkeraad. Het komt ons
evenwel niet gewenscht voor, dat een breede kring ervan op de hoogte zou zijn, hoe de finantiën der
Zending beheerd worden. Om die reden hebben we den Kerkeraad verzocht, Uw college te willen
machtigen, aan de door ons voorgestelde wijze van belegging goedkeuring te hechten, in welk geval
U daarvan den Kerkeraad zoudt kunnen kennis geven.
Het zou ons verheugen, wanneer U zich in dit voorstel zoudt kunnen vinden; we hopen, dat blijken
mag, hoe deze manier van handelen de meest profijtelijke geweest is.456)

Stand van het zendingswerk in Midden-Java in 1940

67. J.A.C. Rullmann, “Het zendingswerk in Midden-Java ten Zuiden in het jaar 1940”, d.d. Yogya-
karta, juni 1941; AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

– – –
Onze gedachten gaan nu allereerst uit naar de Kerken in het Moederland. Nooit zal op de zendingster-
reinen zoo intensief met deze zijn meegeleefd als juist in dit oorlogsjaar. Hoe sterk de band was is
pas goed gevoeld, toen de normale communicatiemiddelen verbroken waren. In gewone tijden is de
aanraking met deze kerken wel eens eenzijdig zakelijk. Er wordt veel gecorrespondeerd over
financiëele omstandigheden. Er rijzen wel eens “misverstanden”. Er wordt wel eens gemopperd op

456 De dag erna gaf de kerkeraad de gevraagde instemming, Kerkeraad GK Amsterdam a. CvA, 6/6/1941; CvB a.
CvA, 1/7/1941, beide stukken in: AGKAmst. 3, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1940-1945.
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die “lastige deputaten”. Te weinig wordt de maandremise, die met de regelmatigheid van een klok
weerkeert, als een wonder van Gods trouw en van de geloofsgehoorzaamheid van onze kerken gezien
en gewaardeerd. Te weinig verstaan wij de moeilijkheden en de strijd van deze Kerken.
Maar na den tienden Mei is dat alles veranderd. Nu wordt gevoeld, welk een groot onrecht daarin
school. En een nieuwe verwondering is ontwaakt over de groote zegeningen Gods juist in deze
Kerken, die ons Zendingswerk droegen, ons geschonken. In alle kringen van zendingsarbeiders,
Inheemsche en Europeesche, wordt meegeleefd en meegebeden met deze Kerken. En de gemeenschap
is nooit zoo sterk beleefd wellicht als nu, nu alle contact verbroken is.
Datzelfde weten wij ook van deze Kerken ten opzichte van ons werk hier. De berichten, die zoo af
en toe doorsijpelen, zeggen ons daarvan verblijdende dingen. In Holland werkt men door aan de
zendingstaak. Er worden collecten gehouden en de offervaardigheid neemt toe. Er is zoo heelemaal
niets te merken van de defaitistische houding, die de taak nu tijdelijk als geëindigd beschouwt.
Bovenal: wij weten hoe in Holland de nooden en zorgen van ons werk in veler gebed van dag tot dag
neergelegd worden voor Gods aangezicht. Dat geeft ons kracht en het is een zegen, die wij dagelijks
ervaren. En is de geschiedenis van de Zending in 1940 niet een levend bewijs van de trouw Gods, Die
deze gebeden verhoort?
De eerste maanden van het jaar 1940 zijn normaal verloopen. Nu zeggen wij: bevreemdend normaal.
Men ging met verlof en keerde terug. Men maakte plannen en bouwde uit en met vele dingen werd
gerekend, niet met de groote slag, die zoo onverwachts ons trof. Dr. B.J. Esser van Poerbolinggo heeft
den actieven dienst verlaten. Maar zijn emeritaat is daarom nog geen verlaten van den dienst en zijn
activiteit is nog niet verminderd. Voorzoover de krachten hem dat toelaten geeft Dr. Esser zich nog
steeds aan het werk, dat hem in de 32 jaren van zijn ambtelijke loopbaan zoo lief is geworden.
Ongeveer tegelijkertijd verliet schrijver dezes het Rotterdamsche terrein om zijn werkkring aan de
Theologische Opleidingsschool te Jogjakarta te aanvaarden. Ds. Verkuyl en Ds. Pieron kwamen te
rechter tijd de open plaatsen innemen. Ds. Pieron kreeg het werk onder de Chineezen voor zijn
rekening, terwijl Ds. Verkuyl heel het werk onder de Javanen te verzorgen kreeg. Van de predikanten
op Midden-Java vertoefde alleen Ds. van Eijk met zijn gezin in Holland. Het had wat de bezetting
der predikantsplaatsen betreft, er dus slechter voor kunnen staan toen de slag viel.
Dat had het wel. Maar toch is de gedachte onjuist, als zou deze bezetting ongeveer volledig zijn. Er
hingen namelijk allerlei plannen tot uitbreiding in de lucht. Deze plannen waren in een min of meer
vergevorderd stadium. Nu kunt U er zeker van zijn, dat een besluit tot uitbreiding van het aantal
predikantsplaatsen nooit valt zoolang het niet méér dan nodig is. En gewoonlijk pas geruimen tijd
daarna.
Toen de inval kwam, vertoonde daarom ons terrein in de bezetting van de predikantsplaatsen veel
meer gapingen, dan alleen die ééne, die ontstond door het verlof van Ds. van Eijk. Het terrein van
Solo verwachtte juist zijn vierde predikant. De Hollandsche gemeente heeft nog een beroep uitge-
bracht op Ds. G. Visée.457) Het emeritaat van Dr. van Andel zou ingaan, wanneer deze uitgekomen
was. Jogja had dringend zijn derden predikant noodig. Magelang is meer dan eenig ander terrein
onderbezet. De Hollandsche gemeente had plannen tot het beroepen van een predikant, tevens voor

457 G. Visee; 1908-1976; 1933 Geref. predikant te Nes en Wierum; 1936 te Emlichheim (Duitsland); 1942 te Leerdam;
1945 overgegaan naar de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).
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het zendingswerk onder de Chineezen, en opnieuw waren besprekingen begonnen over de uitzending
van een tweeden missionairen predikant. Banjoemas heeft zijn derden predikant niet meer ontvangen.
Wanneer wij er van uitgaan, dat al deze plannen uit de groote en dringende nood aan arbeiders
geboren waren, en zoo moeten wij dit zien, dan komen wij tot een achterstand van minstens vijf
predikanten. Deze onderbezetting is een van de ernstige vraagstukken, waarmee geworsteld is in dit
jaar. Na 10 Mei is dit vraagstuk aldoor nijpender geworden. En als de oorlogstoestand lang blijft
duren, dan staan wij hier voor een buitengewoon moeilijke kwestie, waarvoor hoe dan ook een
oplossing zal moeten worden gevonden.
Toen de Kerk van Palembang haar predikant Ds. Sybesma zag heengaan als legerpredikant458), heeft
Ds. Korvinus na lang en ernstig beraad zich bereid verklaard daar den herdersstaf tijdelijk op te
nemen. Deze beslissing werd niet in de laatste plaats bepaald door de overweging, dat het Zendings-
werk in Zuid-Sumatra aan leiding schreeuwend behoefte had. Dit werk is een verlengstuk van het
werk op Java en ligt als zoodanig voor ons aller rekening. Honderden Christenen vertrokken als
kolonisten daarheen. Noch de Kerk van Palembang, noch de Javaansche Kerken, die in Zuid-Sumatra
haar zendingstaak hebben, zijn in staat aan dit werk behoorlijk leiding te geven. Maar door deze
beslissing van Ds. Korvinus, hoezeer ook gerechtvaardigd, werd het terrein Kebumen, een “éénmans-
wagen”, geheel herderloos. Dr. van der Linden werd consulent en de docenten van Jogja bieden steun
voor de geestelijke verzorging.
Ds. van Reenen van Jogja werd door zijn vele en belangrijke arbeid namens de Commissie voor den
Nood der Zending voor een aanmerkelijk deel van zijn tijd onttrokken aan het eigenlijke zendings-
werk. Niet alleen wat de missionaire predikanten betreft, staan wij voor groote tekorten. Dat is over
heel de linie het geval. Van alle terreinen komt de roep om menschen, Inheemsche en vooral ook
Chineesche arbeiders. Al klagende over deze tekorten vergeten wij geen oogenblik, dat zij tevens
getuigen van grooten zegen Gods.
Zoo spoedig mogelijk na den 10den Mei kwamen de zendingsarbeiders in Jogja bijeen. Op deze
gedenkwaardige vergadering, die onvergetelijk blijven zal voor allen die haar bijwoonden, zijn de
eerste noodmaatregelen getroffen. Op deze vergadering werd uitgesproken, dat de Algemeene
Vergadering van Zendingsarbeiders zich beschouwde als het verantwoordelijk subject van den
Zendingsarbeid nu het contact met de Zendende Kerken verbroken was. Verder werden allerlei
bezuinigingsmaatregelen en onderstandregelingen getroffen. Een Commissie voor de nood der
zending werd in het leven geroepen. Nadat al deze zaken waren geregeld bleef de Zending niets
anders dan hulp in te roepen van de [(Europese) Gereformeerde] Kerken in Indië allereerst, verder
ook in Amerika en Zuid-Afrika.
Op de buitengewone Classicale Vergadering [van de (Europese) Gereformeerde Kerken in
Nederlands-Indië], die korten tijd daarna te Jogja gehouden werd, is deze steun toegezegd op de
meest royale wijze. De classis heeft het standpunt der Vergadering inzake de verantwoordelijkheid

458 G.J. Sybesma; 1902-1977; 1930 kand.; 1931 Geref. predikant te Vinkeveen; 1934 te Palembang; 1940 legerpredi-
kant KNIL; 1950 hulpdiensten te Vinkeveen; 1952 (voor de tweede maal) bevestigd tot predikant te Vinkeveen;
1955 emeritus; 1956 wegens ziekte buiten bediening; 1/8/1976 (her)bevestigd tot (emeritus) predikant te
Vinkeveen. 
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voor het zendingswerk eenvoudig erkend en geen zeggenschap geëischt. Deputaten werden benoemd
voor het contact en het stimuleeren van de steunactie.459)
Daarna hebben de kerken zelf het woord genomen en zij hebben gesproken metterdaad! Zij hebben
gegeven boven verwachting en door haar steun kunnen we het jaar 1940 beëindigen met dankbaar
te constateeren, dat de vitale deelen van het werk ondanks de enorme moeilijkheden ongeschonden
zijn gebleven. De dank daarvoor leggen wij ootmoedig neer aan de voeten van Hem, die zich zoo
duidelijk en troostvol getoond heeft te zijn de machtige Koning in Wiens Hand alle dingen zijn.
De zeer eenvoudige regeling, waarbij de leiding van het werk berustte bij de Algemeene Vergadering
met als uitvoerend orgaan: de Commissie voor den nood der Zending, en als orgaan voor contact en
advies: de Classicale Deputaten, heeft ongetwijfeld voldaan. Maar toch is wel duidelijk gebleken, dat
deze regeling maar een voorloopige kan zijn. De moeilijkheden hebben niet ontbroken. Veel kon bij
het ontwerpen van deze regeling niet worden voorzien. Het gevoelen is steeds meer gerijpt, dat een
meer bevredigende oplossing moet worden gevonden, waarbij de Kerken nauwer bij het Zendings-
werk betrokken worden. In het verslagjaar kon het tot bepaalde voorstellen nog niet komen. Op het
moment, dat dit verslag verschijnt zal de oplossing naar wij hopen al gevonden zijn tot aller tevreden-
heid.460)
De groei van deze Kerken, voorzoover die zich kristalliseert in toename van het ledental, is hoewel
verblijdend, niet groot te noemen. In Solo hadden in totaal 434 doopbedieningen plaats, waarvan 166
aan volwassenen; in Jogja 200, waarvan 101 volwassenen; in Wonosobo 47, waarvan 14 volwasse-
nen; in Magelang 239, waarvan 166 volwassenen; in Keboemen 64, waarvan 18 volwassenen; in
Banjoemas 233, waarvan 114 volwassenen. Van Poerworedjo ontvingen wij geen opgave; wel de
mededeeling, dat het aantal niet groot is.
Het totaal aantal gedoopten zal thans ongeveer 17.000 bedragen. Nu mogen deze getallen niet
overschat worden in hun beteekenis. Het aantal gedoopten is niet de eenige maatstaf ter bepaling van
den groei en de invloed van het Evangelie. Maar onderschatten mogen wij ze evenmin.
De vraag heeft reden en zij wordt dan ook van verschillende zijden in de verslagen gesteld: Waar ligt
de oorzaak? Is dit alles wat wij van God verwachten mogen? Of zijn wij zelf de belemmering? Is onze
methode niet geëigend? Scheppen wij verhinderingen? Ligt hierachter een geestelijk mankement?
Oefenen wij te weinig “nazorg” jegens hen, die wij het Evangelie brengen?
Met de institueering van de gemeente Bana op het Magelangsche terrein is het aantal geïnstitueerde
Kerken nu tot 57 gestegen. Het aantal Inheemsche predikanten steeg tot 14, doordat Tjilatjap weer
een predikant ontving na een vacature van twee jaar, die ontstaan was doordat haar vroegere

459 Voor de notulen van de Algemene Vergaderingen van zendingsarbeiders in 1940 en 1941, zie AGZD 465. Vgl.
Algra, De Gereformeerde Kerken, 342; zie ook Art. 24, 25 en Bijlagen 18, 19, 20, Acta Classis Batavia 1941.

460 Die oplossing hield in dat de zendingspredikanten meer dan voorheen toetraden tot classicale deputaatschappen
en commissies van de (Europese) Gereformeerde Kerken in Ned.-Indië, wat betekende dat ze nevens hun eigenlijke
werk steeds meer regulier predikantswerk gingen doen. Bijvoorbeeld: in 1941 werden (met anderen) benoemd als
classicale dep. voorvallende zwarigheden: Van Andel, Pos en Rullmann; visitatoren: Rullmann; dep. corr. met de
hoge overheid: Van Andel; dep. corr. met buitenlandse kerken: Van Andel; dep. zondagsrust: Rullmann; dep.
perswerk: Van Andel; dep. voor de voorziening in dreigend tekort aan predikanten: Van Andel, F.L. Bakker. Tot
de classicale comm. oorlogsbrochure traden toe Van Andel, Verkuyl en Zuidema; tot de redactie van De Zaaier
trad toe Verkuyl; tot de redactie van Uit de Levensbron trad toe D.J.B. Allaart. Tenslotte was de afgevaardigde van
de classis naar de classis der Maleise Kerk: F.L. Bakker. Zie D[ouwes], “Verslag classicale vergadering 30/6-
2/7/1941”.
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predikant een beroep naar Poerwokerto aanvaardde.461) Een zeer groot aantal Javaansche gemeenten
wacht dus nog op een eigen herder en leeraar. Ook al houden wij rekening met het feit, dat verschil-
lende gemeenten gecombineerd een predikant hebben beroepen, dan blijft er nog een groote rest aan
vacatures. De vervulling daarvan is in afzienbaren tijd nog niet te verwachten. Er is gebrek aan
menschen; er is vooral gebrek aan geld. Deze Inheemsche gemeenten, vooral in de dessa, zijn niet
in staat de salarissen op te brengen, zelfs niet de bescheiden salarissen van onze Inheemsche colle-
ga’s. En de Zending kan niet altijd blijven subsidieeren. Hier staan wij voor een der nijpendste
problemen betreffende de zelfstandigmaking van de Inheemsche Kerken. Dat probleem is door de
noodtoestand met vernieuwde kracht en nooit gekende urgentie gesteld. Een oplossing is nog niet
gevonden.
In de maand Augustus vergaderde de Synode van de Javaansche gemeenten. Belangrijke besluiten
zijn daarvan niet te melden. De voornaamste onderwerpen van het agendum waren: de liturgie,462)
de Zendingstaak in de Lampongsche districten463) en de aansluiting bij de Raad van Kerken en
Zending.464)
Het leven van deze Kerken heeft zich in het afgeloopen jaar rustig ontwikkeld. Van verschillende
plaatsen wordt kerkbouw vermeld, geheel uit eigen middelen. Dat zijn dan maar heel eenvoudige
gebouwtjes, maar monumenten toch van trouw en getuigenis van offerzin. Ieder, die weet hoe
schaarsch het geld is in de dessa, die leeft in de productenhuishouding, zal zich verbazen over dit
duidelijk bewijs van geestelijken groei. En nog meer zal zijn verbazing groeien, wanneer hij
constateert welke belangrijke bedragen voor Kerk en diaconie geofferd worden.
Voor den oorlog varieerde de gemiddelde bijdrage voor de Kerk per ziel per jaar van ƒ 2,29 tot ƒ
0,50. Dat vormde een gezamenlijk bedrag van ƒ 20.000,- voor de Kerk en bijna ƒ 6.000,- voor de
diaconie. Niet veel? Het is maar hoe wij het taxeeren. Maar wie vindt dat dit geen duidelijk getuigenis
is van geestelijke kracht toont alleen, dat hij van het economische peil van de dessa geen flauw besef
heeft.
Op allerlei manieren hebben de gemeenten gedeeld in de zorg en nood van dezen tijd. De meer
ontwikkelden onder haar leden leven in het wereldgebeuren mede en pogen dit geestelijk te verstaan
ook in zijn beteekenis voor eigen geestelijk en kerkelijk leven. Van de massa der eenvoudigen kan
dit niet worden verwacht.
De eerste schok heeft nagetrild en reacties gewekt tot in de verste dessa toe. Maar toen de toestand
althans voorzoover die uiterlijk waarneembaar is, zoo weinig veranderde en de oorlog voor velen een

461 Sadjan Darmasoemarta, bevestigd te Cilacap-Adireja in 1940, zie Bijlage E.
462 Art. 9 en Bijlage III, Acta Kekantjingan GKD 1940.
463 Zie document 23 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.
464 Over de oprichting van een zendingsraad voor geheel Ned.-Indië werd al lang nagedacht. Zie hierover Van

Randwijck, Handelen, 129-134. De synodevergadering der Javaanse Kerken van 1940, gehouden van 29-31 juli
te Magelang, nam geen besluit over toetreding tot de Raad van Kerken en Zending, die in deze periode werd
opgericht. Zie Art. 8, Acta Kekantjingan GKD 1940. In jan. 1942 kwam de kwestie van aansluiting opnieuw op
de synode ter sprake. Hoewel de Gereformeerde zending besloten had toe te treden als buitengewoon lid (“op
dezelfde basis als in Nederland de Gereformeerde Kerken zich aansloten bij den Zendingsraad”), wenste
synodevoorzitter Darmohatmodjo de GKJ er voorlopig buiten te houden. Zie sub “Raad v. Kerken en Zending in
Ned. Indië”, Pelapoeran lampahing Jan. 1942; “Voorloopige notulen van de Afzonderlijke vergadering van Miss.
predikanten op Dinsdag en Woensdag, 25 en 26 Nov. te Djogja”, AGZD 465; “Notulen van de Buitengewone
Vergadering van Generale Zendingsdeputaten, gehouden 24 Januari 1946 te Utrecht”, AGZD 207. Pos, “Raad van
Kerken en Zending voor Ned.-Indië”.
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ver en vreemd gebeuren bleef, is dit spoedig geluwd. Maar dat kon ook niet anders. Verblijdend is
dat op allerlei manieren de gunstige invloeden van de tijdsomstandigheden waarneembaar zijn. Alom
worden bidstonden gehouden, blijkt belangstellend medeleven.Als gunstige factoren zijn voorts te
noemen:
1. De verhoogde offervaardigheid.
In Jogja zijn voor de gemeenten buiten de hoofdplaats de jaarlijksche bijdragen voor Kerk en diaconia
gestegen met ƒ 1.000,- en bedragen nu gemiddeld ƒ 3,50 per ziel per jaar. De Javaansche gemeente
in Magelang kreeg vroeger ƒ 600,- subsidie van de Zending en betaalt nu bijna het dubbele aan de
zendingskas. Dergelijke berichten zijn er met gradueele verschillen van alom.
Hierbij mag niet vergeten worden, dat een groot deel van de leden dezer gemeenten, namelijk het
zendingspersoneel, ook in de normale kortingen deelt of voorzoover het gesubsidieerd onderwijzend
of verplegend personeel betreft vrijwillige bijdragen, overeenkomende met het kortingspercentage
betaalt. Op deze wijze dragen deze gemeenten een bedrag van meer dan ƒ 40.000,- ’s jaars bij voor
den nood der zending.
2. Versterkt verantwoordelijkheidsbesef.
Sterk is toegenomen het besef dat de Kerken zelf verplicht zijn naar zelfstandigheid te streven. Het
al te gemakkelijk steunen op de “rijke” zending wordt alom als een fout van het verleden erkend door
de Javaansche broeders zelf. Dit is een zegen, waarvan de gevolgen niet te overschatten zijn.
3. Dit ontwaakte verantwoordelijkheidsbesef uit zich onder andere ook in toenemende activiteit naar
buiten. De missionaire drang tot getuigen in de vorm van Evangelisatie, Bijbelkringen, Vrouwenwerk,
Zaaiwerk en dergelijke neemt sterk toe.
De Chineesche Kerken vertoonen een zeer sterke groei. Niet alleen blijkt dit uit het groote aantal
doopelingen, maar ook uit het aantal belangstellenden dat de godsdienstoefeningen bijwoont en de
velen, die catechetisch onderwijs ontvangen.
Wel wordt er over geklaagd, dat de belangstelling voor de opbouw van het kerkelijk en geestelijk
leven niet evenredig is aan de groote krachtsontplooiing naar buiten. Deze eenzijdigheid is wellicht
voor een niet gering deel het gevolg van het optreden van opwekkingspredikers als Dr. Sung.465) Deze
Evangelietochten hebben groote invloed gehad en zegen gebracht maar er zijn ongetwijfeld ook
gevaren. De doseering van dit sterk werkende medicijn zal verminderd moeten worden. Nazorg,
gezette gemeentelijke arbeid, grondig onderricht zijn thans primaire eischen voor de leiding van de
Chineesche gemeenten. Dit wordt ook gevoeld en een gunstige kentering is waarneembaar.
De gemeenten van Jogja en Solo hebben dit jaar hun eigen predikant gekregen. De gemeente van
Poerwokerto werd geïnstitueerd. De Maleische-sprekende gemeenten op Midden-Java zijn met die
van Batavia in een classicaal verband vereenigd. Totaal behooren bij deze classis 8 Kerken, waarvan
drie nog geen kerkeraad hebben. Deze kerken kwamen in de maand Mei in classicale vergadering
bijeen, nu reeds voor de vijfde maal. Zij ontplooien een verblijdende activiteit. Zij geven een
kerkelijk orgaan en een Evangelisatieblad uit.
Wat wij in dit verslag over de Ziekenhuizen kunnen melden, is helaas allerminst evenredig aan de
groote beteekenis, die deze hebben voor het zendingswerk. Slechts in een paar van de verslagen, die
ons bereikten, wordt melding gemaakt van de ziekenhuizen; in een ander wordt de belofte gedaan dat

465 Zie document 63, voetnoot 198.
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over het hospitaal een afzonderlijk verslag zal worden gezonden, bij welke belofte het echter
gebleven is.
Met gerechtvaardigde dankbaarheid mag worden geconstateerd, dat de medische dienst onzer Kerken
verhoudingsgewijs de eerste plaats inneemt in de wereldzending. Niet minder dan 9 ziekenhuizen telt
Midden-Java ten Zuiden: het Petronella-ziekenhuis met als neveninrichting het sanatorium Pakem,
Solo, Klaten, Magelang, Wonosobo, Poerworedjo, Keboemen, Poerbolinggo en Poerwokerto.
Behalve de hoofdziekenhuizen zijn er tal van hulpziekenhuizen en poliklinieken. Dit alles vormt een
apparaat, waarvan de waarde voor de zending niet kan worden overschat. De medische dienst, die
over het algemeen maar in geringe mate financieel van Holland afhankelijk was, is daarom ook veel
minder getroffen door de nood der tijden dan de hoofddienst. Toch zijn in het afgeloopen jaar groote
moeilijkheden ondervonden. Prijsstijgingen en subsidiekortingen hebben in vele gevallen geleid tot
noodgedwongen vermindering van opname. Maar ondanks alle bezwaren heeft op verschillende
plaatsen de groei zich voortgezet en is uitbreiding mogelijk geweest. In Solo zijn drie poliklinieken
geopend. In het rayon van de ziekenhuizen Poerwokerto en Poerworedjo elk één.
Het sanatorium Pakem kreeg een keurig kerkgebouw, waarvoor de gelden in Holland waren bijeeng-
ebracht tijdens het verlof van den directeur.
Zoowel de geestelijke verzorging van de patiënten als ook de geestelijke vorming van het verplegend
personeel stellen voor steeds grooter moeilijkheden, naarmate het medische werk groeit. De oogen
zijn er wijd voor geopend, dat uitbreiding van de medische invloedssfeer niet altijd, en zeker niet in
dit stadium van ontwikkeling van heel de medische verzorging zooals die ook door het Gouvernement
en door andere particuliere lichamen wordt behartigd, zonder meer tevens uitbreiding van de
geestelijke invloedssfeer der Zending beteekent. Immers het feit van de medische verzorging op
zichzelf kan niet meer als een uiting van Christelijke naastenliefde gewaardeerd worden. De sfeer
waarin en de wijze waarop dit plaats vindt moeten de zendingswaarde daarvan bepalen.
Op allerlei wijzen wordt gepoogd deze ook in de veranderende omstandigheden gelijken tred te doen
houden met de uitbreiding van het medisch apparaat. In de meeste ziekenhuizen is een goeroe Indjil
geplaatst, die zich geheel wijden kan aan de geestelijke verzorging der patiënten. Ook de missionaire
predikanten hebben daarin een actief aandeel met name voor de Hollandsch sprekenden en de prijajis.
Verder worden door hen cursussen voor het personeel gehouden. Op het Banjoemasche terrein
vormen deze cursussen een onderdeel van het programma voor het mantri-examen.
Nog altijd zijn er velen, die in de sfeer van de ziekenhuizen hun wantrouwen laten varen en belang-
stellend worden. Met name de nazorg aan deze patiënten verdient de aandacht. De poliklinieken
vooral op de buitenposten geven een prachtige mogelijkheid voor contact.De scholen voor Westersch
lager en uitgebreid onderwijs gaan niet rechtstreeksch van de Zending uit. Maar dat wil allerminst
zeggen, dat zij daarom voor de zending niet van groote beteekenis zijn. Integendeel, de 34 scholen
van allerlei type: Mulo, Holl.-Jav. en Holl.-Chin. Scholen, Schakelscholen, Huishoudscholen
vertegenwoordigen een zeer groote zendingswaarde.466) Vele duizenden kinderen komen op deze
scholen met het Evangelie voor het eerst in aanraking. Op allerlei wijze wordt getracht het contact
na de schooljaren vast te houden. Rondom deze scholen heeft zich een belangrijk Jeugdwerk

466 De “Statistiek 1938 Schooldienst Westersch Lager Onderwijs”, geeft 51 scholen voor westers onderwijs: achttien
Holl. Inl. Scholen, vier MULO’s, zestien Holl. Chin. Scholen en dertien schakelscholen. Huishoudscholen, die ook
van particuliere verenigingen uitgingen, komen in deze statistieken niet voor, want die waren, op een uitzondering
na (bijv. die in Purwokerto, voetnoot 137), Javaanstalig. Zendingsblad, jrg. 37, nr. 10 (okt. 1939) 226-227.
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ontwikkeld, dat steeds meer in belang toeneemt, wij noemen als voornaamste takken van Jeugdwerk:
Zondagsscholen, Jeugddiensten, Jeugdclubs, Driehoek, Tridharma en Christelijke Padvinderij. Het
onderwijzend personeel van de scholen geeft zich over het algemeen met groote toewijding aan dezen
arbeid, en de Zendingsarbeiders werken daarin met alle kracht mede.
In de meeste ressorten is een Jeugdcommissie gevormd, die deze arbeid in één verband samenbrengt,
stimuleert en zoo noodig ook helpt financieren. Deze Jeugdcommissies vinden weder een federatieve
overkapping in de “Jeugdraad Midden Java”. 
Naast deze Westersche scholen hebben wij dan de rechtstreeks van de Zending uitgaande Inheemsche
scholen. Volgens opgave van Dr. van Andel zijn er op het oogenblik 240 van dergelijke scholen,
waarvan er 77 ongesubsidieerd zijn; het totale aantal onderwijzers bedraagt 455 en het leerlingenaan-
tal 23.771, waarvan er meer dan 18.000 uit Mohammedaansche gezinnen komen.467)
De arbeid van deze scholen heeft zich in het afgeloopen jaar rustig ontwikkeld. Er zijn geen scholen
gesloten; wel is de uitbreiding stopgezet. Maar terecht is voor het nieuwe jaar de mogelijkheid voor
uitbreiding zij het op zeer beperkte schaal weer geopend. Getracht wordt het verband van deze
scholen met de hoofddienst steeds beter tot zijn recht te doen komen.
Wat de Westersche scholen betreft, geven in verschillende ressorten de predikanten godsdienstonder-
wijs in de hoogste klassen, op de Inheemsche scholen wordt dit door de goeroe’s gedaan. Wegens
gebrek aan onderwijzers zijn cursussen voor volksonderwijzers geopend. Bovendien zal binnenkort
de Normaalschool te Solo haar eerste leerlingen gaan afleveren, zoodat de achterstand naar wij hopen
spoedig tot het verleden zal behooren.468)
Een tweetal opleidingsinrichtingen verdient nog onze opzettelijke aandacht. Allereerst de Theologi-
sche Opleidingsschool te Jogjakarta. Na het heengaan van Dr. Bavinck is er gedurende een jaar een
vacature geweest, die verleden jaar vervuld werd, doordat schrijver dezes zijn werk aldaar aanvaarden
kon. Daarmee was de formatie van docenten weer voltallig en dat is ze gebleven.
Een en ander maal is een onderwerp van overweging geweest de vraag of hier geen bezuiniging moest
worden gebracht, ten behoeve van andere zwakbezette posten. Maar de overtuiging is hoe langer hoe
meer gerijpt, dat dit een schijnbezuiniging zou zijn en een spannen van het paard achter de wagen.
Juist deze tijd roept om uitbreiding en intensiveering van de opleiding. Bovendien hebben verschil-
lende docenten neventaken, die een niet onbelangrijk deel van tijd en kracht aan de school onttrekken
en toch van zoo groot belang zijn in Gods Koninkrijk, dat zij moeten worden verricht en ook niet aan
anderen kunnen worden overgedragen.
Zoo werkt Dr. Bakker voor een aanzienlijk deel van zijn tijd aan de herziening van de Javaansche
Bijbelvertaling van het Oude Testament, die naar wij hopen binnen niet al te lange tijd ter perse zal
kunnen gaan.469) Ds. Pos is consulent voor het werk onder de Chineezen in Magelang en gedurende

467 De “Statistiek 1938 Schooldienst Inlandsch Onderwijs”, geeft 102 volksscholen en lagere scholen die van de
zending uitgingen. Het aantal leerlingen bedroeg 12.659. Zendingsblad, jrg. 37, nr. 9 (sept. 1939) 205.

468 Zie document 37.
469 F.L. Bakker zette het revisiewerk van zijn vader D. Bakker voort, dat deze in samenwerking met H. Kraemer tot

zijn dood in 1932 had gedaan. Het betrof het vertaalwerk van de Doopsgezinde zendeling Pieter Jansz (1820-1904).
Het herziene NT verscheen in 1940 (en werd zelfs na de Japanse inval met Japanse toestemming nog gedrukt en
in de kampen verspreid), de volledige bijbel verscheen in 1949-1950. Zie Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor,
II, 96; en Rapport ... 1939, 90-91; Van Randwijck, “Het Zendingsconsulaat in Nederlands-Indië 1906-1942”, 114-
115.
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het verlof van Ds. Kuipers van de Hollandsche gemeente in Jogja. De heer Wolterbeek heeft zijn
internaat en geeft een groot aantal uren godsdienstonderwijs op andere scholen.
Op de Theologische School worden goeroe’s Indjil gevormd in twee typen cursussen: een driejarige
met Javaansch als voertaal en een vierjarige met het Hollandsch als voertaal, waartoe abituriënten van
de Mulo of zij die een daarmee minstens gelijk te stellen opleiding hebben genoten toegang hebben.
De tweede opleidingsinrichting, die wij hier bedoelen is de Zendingsnormaalschool te Solo, waar wij
boven al even over spraken.
In het jaar 1935 is de oude Keucheniusschool als een slachtoffer van de bezuinigingsnoodzaak in
verband met de onderwijspolitiek van de Regeering opgeheven. Daarmee miste de Zending haar
eenige opleidingsinrichting voor de Inheemsche scholen. In 1937 is toen in Solo met de opleiding
weer begonnen; er is een nieuwe Keucheniusschool verrezen, aanvankelijk ongesubsidieerd. Deze
school zal thans haar eerste contingent gaan afleveren. Dan zullen de tekorten op de formatie spoedig
overwonnen zijn en komt er een einde aan de noodtoestand, die thans op verschillende terreinen
bestaat, dat namelijk de goeroe’s Indjil met onderwijsbevoegdheid in de morgenuren voor de klas
moeten staan; en aan de wantoestand dat de ongesubsidieerde scholen zich vaak met onbevoegd
personeel moeten behelpen.
Langen tijd heeft ons Zendingswerk een ernstige leemte vertoond. Er werd namelijk geen of
nagenoeg geen gebruik gemaakt van vrouwelijke krachten bij de Evangelieverkondiging. De bekende
zendingsman Dr. Beets470) die overigens vol lof was over wat hij had gezien van den zendingsarbeid
op Midden Java, vond dit een ernstig tekort. Hij was daarvan zoo vervuld, dat hij in Rotterdam op
een drukbezochte samenkomst de dochteren der gemeente warm opwekte zich voor dit schoone werk
te geven. Zeer terecht vroeg daarna één der Rotterdamsche predikanten: “Wat moet ik morgen nu
zeggen tegen mijn meisjescatechisanten, als zij zich komen aanmelden? Worden zij geaccepteerd?”
De fout zat niet in Holland, maar in Indië. Dat is nu al lang begrepen en dienovereenkomstig is
gehandeld, al is het bekeeringsproces wel wat erg geleidelijk. Op allerlei plaatsen wordt nu vrouwe-
narbeid verricht. Het doel is daarbij niet alleen Evangelieverkondiging van de Europeesche zendings-
zusters aan de Inheemsche vrouwen, maar vooral ook Evangelieverkondiging door Javaansche en
Chineesche vrouwen aan Javaansche en Chineesche vrouwen.
Dringend noodig is juist deze arbeid, daar de vrouw wel toegankelijk is voor het Evangelie, over het
algemeen méér dan de man, maar onbereikbaar of althans zeer moeilijk bereikbaar is voor onze
goeroe’s. Zeer sterke adatbezwaren staan hierbij in den weg.
In Solo verrichten Mej. Goemaat en Mej. Hoeksema, in Magelang Mej. Baarbé een prachtig stuk
zendingsarbeid, dat rijke vruchten afwerpt. Op verschillende andere plaatsen werken vrouwelijke
Evangelisten die bezoeken brengen op de ziekenzalen, Bijbelkringen leiden, huisbezoek doen, dit
alles in samenwerking met en onder geleide van oudere vrouwelijke gemeenteleden.

470 Henry Beets; geboren 1869 te Koedijk (N.-Holland); 1886 geëmigreerd naar de VS; studie Calvin College, Grand
Rapids, Mich.; 1901 dr Lett. Muskingon United Presb. College; 1903 kand. Theol.; 1905 predikant The Christian
Reformed Church of America (Chr. Geref. Kerk) te Sioux Center; 1909 te Grand Rapids; 1920 zendingsdirector;
hoofdred. van The Banner en De Heidenwereld; veelzijdig auteur, schreef o.m. Triumfen van het kruis. 1e dr. 1909;
bewerkte herdr. 1914; emeritus 5/1/1939. Hij onderhield betrekkingen met zowel de Geref. zending als de zending
der Chr. Geref. Kerken. Hij heeft verschillende malen Nederland en Ned.-Indië bezocht. Tijdens de periode mei
1940-febr. 1942 was hij het die bemiddelde bij de financiële steun van deze Amerikaanse kerk aan de Geref.
zending in M.-Java; foto in: Zendingsblad, jrg. 31, nr. 9 (sept. 1933) 208-209; vgl. Ibidem, jrg. 32, nr. 3 (maart
1934) 44-45; over de inzamelingsactie in Canada en de VS in 1940, zie Kerkblad, jrg. 26, nr. 31 (1 aug. 1940) 9.
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In Solo worden sinds Augustus 1940 weekend-cursussen gehouden telkens van drie maanden met
groepen van acht tot tien vrouwen, die daarbij ook eenige practische scholing ontvangen. De
bedoeling is dat de deelneemsters aan deze cursussen in haar eigen omgeving daarna onder leiding
van de zendingszuster dit werk aanpakken en voortzetten. 
De colportage is de tak van zendingsarbeid, die naar het mij voorkomt het meest heeft geleden onder
de noodmaatregelen. Dat is niet zoo geweest, omdat deze arbeid minder belangrijk zou zijn; ook niet
omdat dit werk zoo uitermate duur is. Andere factoren hebben hiertoe medegewerkt.
Voor deze colporteurs en de courantenbrengers was in vergelijking met alle andere groepen gemakke-
lijk een oplossing te vinden, zoodat zij bij ontslag uit den zendingsdienst niet broodeloos zouden
worden. Een andere factor was deze, dat het rondbrengen van couranten en desnoods het verkoopen
van boeken, ookte organiseeren is zonder dat van betaalde krachten gebruik wordt gemaakt. De
vermindering van het aantal colporteurs beteekent natuurlijk wel een aanzienlijk nadeel. Deze
colporteurs vormen een belangrijk, een goedkoop en een geschikt corps arbeiders. Zij zijn in al hun
eenvoud de verkenners, de pioniers. Zij leggen de eerste contacten en bereiden het werk van den
goeroe voor. Ook al zouden ondanks de bezuinigingen evenveel couranten kunnen worden verspreid
en boeken kunnen worden verkocht als vroeger, wat ik vrees dat niet het geval zal zijn, dan nog wordt
dit deel van hun werk noode gemist. – – –
In verschillende ressorten – het wordt van Banjoemas en van Magelang in de verslagen vermeld –
zijn in het afgeloopen jaar weer zaaiweken gehouden. Deze term verdient wellicht eenige nadere
toelichting.
Behalve zaaiweken zijn er ook zaaimaanden. Deze laatste term is al van ouds in gebruik voor een
Evangelisatie-methode, die werd toegepast in Solo en in Banjoemas. Zendingsarbeiders trokken dan
in groepen van twee of drie gedurende een maand er op uit en bezochten daarbij die plaatsen,
waarmee nog geen contact verkregen was om aanrakingspunten voor het werk te vinden. In Banjoe-
mas, Magelang en Keboemen worden in de laatste jaren zaaiweken gehouden, waar een groote groep
van zendingsarbeiders en gemeenteleden gedurende een week sterk geconcentreerd een bepaald
ressort bewerkt door het zoeken van contacten en het houden van openbare samenkomsten.
Zoowel van Magelang als Banjoemas wordt met blijdschap van groote zegen gewag gemaakt, die ook
in 1940 de zaaiweek heeft gebracht. In Magelang is dit te meer merkwaardig, omdat daarbij tevens
wordt opgemerkt dat de stemming van de arbeiders in tegenstelling met andere jaren wat mat was.
Het zal den aandachtigen lezer niet ontgaan zijn, dat in wat in het bovenstaande werd medegedeeld
van het werk, telkens werd gezinspeeld op de actieve deelname van de gemeente in het Evangelisatie-
werk. Het is goed hierbij nog even opzettelijk stil te staan.
Want juist deze belangrijke taak van het zendingswerk, de activeering van de gemeente en het
stimuleeren van de drang tot het uitdragen van de boodschap van Christus heeft al jaren lang de
aandacht. In het afgeloopen jaar is het besef hoe langer hoe meer gaan leven, dat dit vraagstuk zeer
urgent is. Het is noodig dat onze gemeenten, hoe zwak zij zijn in kennis en getal, leeren voelen dat
zij door God verantwoordelijk zijn gesteld voor hun eigen volksgenooten en dat zij in haar onmiddel-
lijke omgeving een taak hebben tot uitdragen van den schat, waarvan zij door genade deelgenoot zijn
geworden. Nu wordt deze roeping op verschillende manieren geprikkeld en uitgeoefend. Er is al veel
gedaan en al veel bereikt. Bijbelkringen zijn opgericht van Christenen met niet-Christenen, uit de
eigen omgeving. Uit verschillende plaatsen wordt bericht, dat deze actie helaas wat verslapt is. 
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Bij het zaaiwerk worden ook de gemeenteleden zooveel mogelijk betrokken, niet alleen bij de
jaarlijksche zaaiweek, maar ook op kleinere schaal bij de zoogenaamde massaäctie, waarbij gemeen-
teleden zelf in hun onmiddellijke omgeving uitgaan om lectuur te verspreiden en het Evangelie te
verkondigen. Maar deze zaak is thans opzettelijk in studie genomen. Er is een rapport uitgebracht
over de zoogenaamde Neviusmethode, een methode van zendingsarbeid, die haar naam ontleent aan
een Presbyteriaanse zendeling in Korea, Dr. Nevius. Deze methode gaat er van uit, dat de zending
met zoo weinig mogelijk betaalde krachten moet werken en alle arbeid organiseert en financiert
vanuit de Christengemeente zelf.471)
Het is begrijpelijk, dat deze methode juist nu de volle aandacht heeft en dat de vraag gesteld wordt
in hoeverre zij ook voor ons werk geheel of gedeeltelijk kan worden toegepast. Het zou voorbarig
zijn, deze zaak, die nog in het stadium van studie is en die ook op de zendingsconferentie van de
Nederlandsch-Indische Zendingsbond, die in October 1941 zal samenkomen, aan de orde zal worden
gesteld, nu al uitvoerig te bespreken.472) Bepaalde resultaten zijn nog niet te melden. Wel verdient
vermelding, dat in deze richting al een belangrijk stuk werk is gedaan, behalve door wat boven werd
genoemd, door de school voor lekepredikers, de zoogenaamde “Patjrabakan”, die op initiatief van Dr.
Esser nu al gedurende eenige jaren in Poerbolinggo wordt gehouden. Gedurende een vijftal weken
wordt voor de op de voorgrond tredende Christenen, de natuurlijke leiders van de kleine groepen
geloovigen in de dessa rondom het centrum van een predikants- en goeroeplaats, een cursus in
Bijbelkennis, geloofsleer en verwante vakken gehouden. De bedoeling is deze menschen te vormen,
opdat zij des Zondags wanneer geen goeroe beschikbaar is een samenkomst kunnen leiden, hulp
kunnen bieden bij catechetisch onderricht en andere gemeente-arbeid.473)
Deze menschen ontvangen in geen enkel opzicht eenige bezoldiging, zijn dan ook geen “zendingsar-
beiders”. Dit werk dat, hoewel het nog een experimenteerend karakter draagt, toch al zeer belangrijke
resultaten heeft afgeworpen, heeft door de tijdsomstandigheden een groote mate van actualiteit
gekregen.

471 Dat rapport was opgesteld door Rullmann. Een samenvatting is afgedrukt in J. Verkuyl, “Kort verslag van de
Afzonderlijke Vergadering van Missionaire predikanten, gehouden op Dinsdag 19 en Woensdag 20 November
1940”, 6-8; zie ook volgende voetnoot, en Rullmann, “Korea, Nevius en wij”.

472 Die conferentie van de NIZB werd gehouden te Karangpandan (Solo) van 21 tot 24 oktober 1941, zie het
conferentienummer van De Opwekker, jrg. 87, nr. 12 (dec. 1941). Hier hield J.A.C. Rullmann een referaat, getiteld
“Welke eischen stelt deze tijd aan onzen Zendingsarbeid” (afgedrukt Ibidem, 579-601), waarin onder andere de
methode-Nevius, onderwerp van verschillende internationale zendingsconferenties, aan de orde kwam. John L.
Nevius was een zendeling van de Amerikaanse Northern Presbyterian Mission in de Chinese provincie Shantung,
die vanaf 1885 zijn ideeën publiceerde. Ze werden vervolgens met opmerkelijk succes toegepast in Korea, waar
betaalde helpers in zendingsdienst van meet af aan niet of nauwelijks voorkwamen en onbezoldigde gemeenteleden
al het zendingswerk deden dat in M.-Java door bezoldigde colporteurs en guru injil gedaan werd. De Presbyteriaan-
se Kerk van Korea was voor de oorlog financieel dan ook al geheel zelfstandig (op de overige 24 zendingsterreinen
van deze Mission faalde de Nevius-methode), zie Clark, The Korean Church and the Nevius Method; De
Opwekker, jrg. 87, nr. 12 (dec. 1941) 602-607. In Midden-Java vormden gemeenten die zichzelf en hun zendings-
werk geheel zelf konden financieren een uitzondering. Esser in Purbolinggo organiseerde eens, toen het tekort aan
voorgangers zeer nijpend werd, een opleiding voor lekepredikers (zie volgende noot). Dezelfde oplossing
(onbetaalde zendingsarbeid door gemeenteleden) zou worden voorgesteld in de Nota-Probowinoto van 1955 (zie
document 129).

473 Deze opleiding van lekepredikers werd in 1938 door Esser begonnen als vijfweekse bijbelcursus, gehouden in de
kantine van de voormalige suikerfabriek Bodjong te Purbolinggo. [Esser], “Verslag van den Zendingsarbeid in de
Residentie Banjoemas van 1 April 1937-31 Maart 1938”, AGKR 2, Rapporten en verslagen, 1915-1970.
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Met groote kracht is in het afgeloopen jaar het werk onder de prijajis in de residentie Banjoemas
aangepakt. Op verschillende plaatsen worden regelmatig samenkomsten gehouden in en Poerwokerto
zijn twee studieclubs opgericht.
Aan dezen moeilijken tak van arbeid is ook in andere ressorten bijvoorbeeld in Solo al lange jaren
veel aandacht besteed. Allerlei pogingen zijn ondernomen, vele zijn ook mislukt. Deze groep van de
Inheemsche bevolking is het moeilijkste te benaderen. Dit werk vraagt uitermate veel tijd, wijsheid
en tact en het komt voor een groot deel op de schouders van den predikant neer, die aan zooveel en
zoo velerlei belang zich al heeft te wijden.
Ondanks alle excuses en met een open oog voor wat al gedaan werd, kan toch niet worden gezegd
dat dit werk voldoende krachtig en systematisch is aangepakt. Het is daarom, dat de ontplooiing van
dit werk onder leiding van Ds. Verkuyl zeer bijzondere belangstelling verdient.
In Magelang breidt zich het barmhartigheidswerk in de armenkolonie Blondo steeds uit. Het aantal
verzorgde behoeftigen steeg tot 500. In April werd een blindenschool geopend voor Javaansch
sprekenden.
Op initiatief van enkele goeroe’s in het ressort Poerworedjo is een conferentie gehouden van goeroe’s
Indjil. Niet alleen van Midden-Java Zuid en Noord, ook van Oost- en West-Java waren deelnemers
aanwezig. De bedoeling is te komen tot de oprichting van een Bond van Evangeliepredikers van alle
Javaansche taalgebieden. Het groote belang, dat een slagen van dit initiatief hebben kan voor de
opbouw van het Javaansche kerkelijke leven springt in het oog. 
In Poerworedjo werd weer eenig contact met de Sadrach-gemeenten verkregen. Een belangrijke groep
van deze gemeenten heeft zich in de loop der jaren onder de leiding van de Zending gesteld, maar
vele andere gemeenten hebben dat nog niet gedaan. Nu is in die laatste groep weer een splitsing
ontstaan. De apostel is afgezet, maar verschillende gemeenten zijn hem trouw gebleven. Deze
afgezette apostel met de hem nog trouw gebleven volgelingen toonen nu gewilligheid tot toenadering.
Het is zeer te hopen, dat het tot aansluiting komen moge. – – – 

Roeping van kerk en zending inzake de economische verhoudingen

68. J. Verkuyl, “De Kerk en de Economische vragen”, Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in
Nederlandsch-Indië, jrg. 27, nr. 46 (13 nov. 1941) 2-3.

– – –
De roeping der Kerk

Het is de roeping der Kerk om door haar invloed en verkondiging mee te arbeiden aan het ontstaan
van een verhouding tusschen Nederland en Indië, die niet gebaseerd is op éénzijdige machts-
uitoefening maar op den grondslag van recht en gerechtigheid.Op economisch gebied beteekent dat,
dat de Kerk haar stem verheffen moet tegen iedere poging om onder welk motief en welke leus ook
het oude exploitatie-systeem voort te zetten en de Indonesische bevolking tot instrument te maken
van de geldelijke belangen der economische machthebbers.
Ook op economisch gebied geldt voor de discipelen van Jezus het woord: “Gij weet, dat degenen, die
geacht worden machthebbers te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun grooten
gebruiken macht over hen, doch alzoo zal het onder U niet zijn, want de Zoon des menschen is niet
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gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”. De kerk zal het aan allen, die op de een of
andere wijze een rol in het economisch leven vervullen moeten toeroepen, wat Micha aan de
verdrukkers der armen in zijn tijd toeriep: “Wat eischt de Heere van U dan recht te doen en weldadig-
heid lief te hebben?”
Dit beteekent allerminst, dat de economische mogelijkheden van den Indischen bodem niet gebruikt
zouden mogen worden. Natuurlijk moeten die gebruikt worden. God eischt dat! Hij wil dat de
mogelijkheden der Schepping ontsloten worden. Maar hoe moet het gebruik maken van deze
mogelijkheden geschieden? Zóó, dat daarmee de belangen niet van enkelingen, maar van de gemeen-
schap gediend worden. Zoo, dat in het bijzonder de belangen van de economisch-zwakke bevolking
van deze landen gediend worden.
De Kains-geest, die ten opzichte van de Indonesische broeder spreekt: “Ben ik mijns broeders
hoeder” en die in gelddorst en machtsverheerlijking rustig voortgaat met de oude exploitatie-practijk,
terwijl de mond van tegenovergestelde beginselen vol is, behoort door de Kerk van Christus weer-
sproken te worden.

Is de prediking der Kerk op economisch gebied niet overbodig?
Velen beweren, dat het eigenlijk op het oogenblik niet meer noodig is om op de consequenties van
het Evangelie voor het economische leven de nadruk te leggen. Ieder is daar immers al van overtuigd.
Is dat werkelijk waar? Is er geen overvloed van feiten in het economisch leven, die deze bewering
weerleggen? Wordt werkelijk alles gedaan, wat mogelijk is om de bevolking van deze landen
economisch weerbaar te maken? Wordt werkelijk alles gedaan wat mogelijk is, om in zoo groot
mogelijke mate de “intelligentsia” van deze landen in te schakelen in het productie-proces en deel
te geven aan de verantwoordelijke posities? In hoeverre zijn de cultures geïndianiseerd? Is de
verhouding tusschen kapitaal en arbeid werkelijk op een bevredigende wijze geregeld, zoowel voor
Europeesche employé’s als voor Indonesische werkkrachten? enz., enz. Is de mentaliteit onder het
Europeesche deel der bevolking werkelijk zoo, dat ze harmonieert met het beginsel, dat de Kerk
predikt?
Menschen, die Indië lang kennen, hebben drie groepen onderscheiden ten opzichte van de economi-
sche vragen:
1. de opportunisten, die cynisch of nuchter-realistisch in de practijk blijven vasthouden aan de

exploitatie-idee en het Europeesch belang als de alpha en omega van de doelstellingen der
economie zien.

2. de menschen, die om tegemoet te komen aan het Oostersch nationalisme en uit ’n zekere
goedmoedige welwillendheid wel wat willen hervormen hier en daar, maar bij wie belang
tenslotte toch boven norm en beginsel gaat.

3. de menschen, die in de praktijk toonen, dat norm en beginsel hen gaan boven eigenbelang en die
bereid zijn tot offers als recht en weldadigheid dat eischen.

De Kerk zal de eerste twee groepen telkens op allerlei wijzen, in prediking, lectuur en huisbezoek
moeten waarschuwen en ze zal de derde groep geeste lijk moeten steunen. Ze zal het moeten laten
zien, dat Christus van ons vraagt te leven volgens Zijn wil en Zijn gebod. Waarachtige naastenliefde
vraagt zelfverloochening, ook en vooral in het economische!
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Christelijk onderwijs in Magelang

69. J.D. Wolterbeek, “Aanteekeningen bestemd voor het te Magelang gevestigde Javaansche Comité
tot voortzetting van het Christelijk onderwijs aldaar, p/a de Heeren Ds. I.N. Siswawasana en/of
R. Kaboel”, d.d. Yogyakarta, 19 augustus 1942; AGZD 465.

Wolterbeek was het enige bestuurslid der beide christelijke schoolverenigingen in Magelang
dat nog op vrije voeten was. Op hem rustte op de taak een vorm te vinden waarin het christelijk
onderwijs in Magelang kon worden voortgezet.

1. De Vereenigingen “Scholen met den Bijbel” en “Hollandsch Javaansche Scholen met den Bijbel”
te Magelang zijn op grond van een door de Nipponsche Overheid uitgevaardigd oendang-oendang
officieel ontbonden. Deze Vereenigingen worden dus in feite geacht niet meer te bestaan. Daar wij
allen de Nipponsche Overheid hebben te gehoorzamen kunnen dus thans noch de personen die het
bestuur van dezen Vereenigingen vormden, noch de personen die leden dezer Vereenigingen waren
als zoodanig meer eenige handeling verrichten.
2. De ontbinding der Vereenigingen heeft plaatsgehad door een maatregel van de Nipponsche
Overheid; het was toen reeds niet meer mogelijk wettelijke rechtsgeldige bestuurs- of ledenvergade-
ringen te houden, zoodat de leden zich niet hebben kunnen uitspreken over voortzetting van het
Christelijk onderwijs te Magelang noch over de bestemming van de bezittingen der Vereenigingen.
Op een groot deel van de eigendommen der Vereenigingen heeft tot nu toe nog geen beslaglegging
door de Nipponsche autoriteiten plaatsgehad, zoodat de wijze waarop deze overgebleven goederen
sedert worden beheerd min of meer in de lucht is komen te hangen.
3. Na de bezetting van Java door Nippon, die na korten tijd de uitschakeling van de meeste Nederlan-
ders uit het openbare leven tengevolge had, is door de toen nog op vrije voeten zijnde bestuursleden
getracht om te komen tot overdracht van het beheer aan een comité bestaande uit Javaansche
vertrouwensmannender Javaansche onderwijzers op basis van de statuten der Vereenigingen en met
openlating van de mogelijkheid dat later door een wettige ledenvergadering hierop zou kunnen
worden teruggekomen. Deze pogingen hebben geen resultaat opgeleverd daar de vertegenwoordigers
van de Javaansche leden der Vereenigingen meenden de aangeboden machtiging op de daarin
gestelde voorwaarden niet te kunnen accepteeren. Daar de te Magelang woonachtige bestuursleden
reeds allen waren gevangen gezet en het voor de beide toen nog op vrije voeten overgebleven
bestuursleden, Dr. S.L. van de Vegte en ondergetekende, beiden te Djokja woonachtig, onder de
heerschende omstandigheden practisch onmogelijk was eenige bestuursfunctie of bestuurstaak uit te
oefenen werd aan den heer K. Kuipers, den oudsten en meest ervaren leerkracht der Vereeniging, die
nog op vrije voeten was, het geheele beheer opgedragen en toevertrouwd met volle machtiging om
volgens zijn beste inzicht te handelen waar dit mogelijk en noodig zou zijn. – – –

[Alle banktegoeden dienen als verloren te worden beschouwd. De in de kas der vereni-
gingen aanwezige gelden zijn onder de personeelsleden verdeeld.]

5. Inmiddels heeft zich te Magelang uit de Javaansche leden der ontbonden Vereenigingen een
Comité gevormd, dat zich van de medewerking van eenige Javaansche heeren, die geen onderwijzer
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in dienst der Vereenigingen waren, heeft voorzien, om een bestuur te vormen. Dit Comité stelt zich
ten doel het Christelijk onderwijs te Magelang dat vroeger door de Vereenigingen werd verzorgd
zooveel mogelijk over te nemen en aangepast aan de huidige omstandigheden met goedkeuring van
de Nipponsche Overheid voort te zetten. Daar dit streven van het Comité, namelijk het geven van
werkelijk Christelijk onderwijs, de volle sympathie van ondergeteekende heeft en ondergeteekende
ook overtuigd is, dat dit streven evenzeer de sympathie heeft van de bestuurs- en gewone leden der
Vereenigingen, die thans niet in staat zijn zich hierover uit te spreken, is ondergeteekende gaarne ten
volle bereid tot medewerking aan alle maatregelen die tot het bereiken van het doel van het genoemde
streven kunnen dienen. 
6. In hoeverre ondergeteekende echter in dit opzicht nog handelingen kan en mag verrichten is zeer
twijfelachtig. Eenigerlei rechtsgeldige beslissing of handeling van overdracht van rechten of
bezittingen der ontbonden Vereenigingen kan door ondergeteekende in de tegenwoordige omstandig-
heden zeer zeker niet worden genomen of verricht. In de eerste plaats kan dit al niet omdat de
Vereenigingen feitelijk door de Nipponsche Overheid werden ontbonden. Bovendien kan het ook niet
omdat ondergeteekende het eenige nog overgebleven oude bestuurslid is en zich daarom niet op
zichzelf bevoegd acht tot het nemen van verstrekkende beslissingen. Dr. van de Vegte werd inmiddels
ook gevangen gezet, terwijl ook verder bijna alle mannelijke Nederlandsche leden gevangen zitten.
Daar echter door de Nipponsche Overheid op de schoolgebouwen met inventarissen en leermiddelen
geen beslag is gelegd, heeft ondergeteekende gemeend de practische uitvoering van de plannen van
het Comité te kunnen bevorderen door te verklaren dat van de zijde der ontbonden Vereenigingen er
geen bezwaren tegen bestaan dat het Comité deze gebouwen, inventarissen en leermiddelen in
gebruik neemt voor het door het Comité te organiseeren onderwijs. – – – 

Studentenwerk in Amsterdam

70. “Jaarverslag 1941-1942 van het werk van de Zendingsactie onder de studenten van de Vrije
Universiteit te Amsterdam”, [d.d. Amsterdam, 1942]; AGKU 10, Stukken betreffende de
Zendingsactie Studenten, 1918-1944.

– – –
Ook dit jaar was de belangstelling onder de studenten voor de zending niet groot; en de belangstelling
die er was, heeft maar weinig van zich kunnen doen blijken. Voor de meesten van ons staat de
zending op de achtergrond, en andere dingen vragen de gehele aandacht. Van een alles beheersende
drang, om Gods blijde boodschap te verbreiden, is weinig te zien. Toch ontbreken ook nu weer de
lichtpunten niet. Zo werkte onze Zendingsactie er op verzoek van de Studenten Zendings Commissie
toe mee, aan de Stedelijke Universiteit een “Zendingsactie S.U.” op te richten; deze bleek in een ware
behoefte te voorzien, en met enthousiasme begon zij haar taak. Vanzelfsprekend zullen wij er zoveel
mogelijk contact en samenwerking mee zoeken; dit jaar was die samenwerking uitmuntend, wat bleek
in een gezamenlijke Zendingsdag, waarover hieronder meer.
Studiekring: In de cursus 1940-41 werd een Zendingsstudiekring gehouden onder leiding van Prof.
Dr. J.H. Bavinck, over het boek van Prof. Kraemer “The Christian Message in a non-Christian
world”. Ons plan, om in de cursus 1941-42 de behandeling van dit belangrijke boek voort te zetten,
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liep uit op een mislukking; hoewel aan het begin van de cursus zich 27 studenten voor deze kring
opgaven. Tweemaal kwamen wij samen zonder Prof. Bavinck, die verhinderd was; daarna bleek
tussen Kerst en Paas de felle kou met z’n gevolgen, onder andere slechte treinenloop, een belemme-
rende factor te zijn, waartegen wij niet opgewassen waren. Na Pasen had het geen zin meer nog een
kring te beginnen, gezien de vroege zomervacantie.
Algemeene Vergaderingen: Verschillende avondvergaderingen vervielen eveneens door slechte
treinenloop en door het verbod, in Februari, om na 8 uur buiten te zijn, iets dat de actie van alle
studentenverenigingen zeer in de weg heeft gestaan. Op verzoek van de Zendingsactie Vrije Universi-
teit hield Ds de Graaf474) op 9 Mei ’s middags een Zendingscatechisatie voor studenten (ook voor
studenten aan de Stedelijke Universiteit), waar Prof. Bavinck sprak over “Zending-cultuurverstoor-
ster?” en Ds. van den Brink van Makassar over “Mohammedanenzending in de practijk” (met
lichtbeelden). Op dezelfde dag sprak Dr Verdoorn op verzoek van de Zendingsactie Stedelijke
Universiteit over “De betekenis van de hulpdiensten in de Zending”.475) Voor deze “Zendingsdag”
was veel belangstelling, en deze kan dan ook zeer geslaagd heten.
Portefeuille: Deze telde 10 lezers; wij konden deze slechts voortzetten door oude jaargangen in
circulatie te brengen, daar slechts enkele bladen (6) nog verschijnen. Vanzelfsprekend bevordert dit
de deelname niet. Vandaar het plan, om de volgende cursus een proef te nemen met een maandporte-
feuille, waarin iedere maand een zendingsboek uit de bibliotheek.
Bibliotheek: Voor de bibliotheek van de Vrije Universiteit werden verschillende zendingsboeken
aangekocht, als van der Leeuw, Godsdiensten der Wereld476); Midden Java ten Zuiden 2de dr.477);
Merkelijn, 26 jaar op het Zendingsveld478); enz. enz. – – –

Bestuur: de Zendingsactie werd gevoerd door
F.K.N. Harahap, voorzitter
P. van Vliet, secretaris en vertegenwoordiger
D. van de Meulen, penningmeester
K.L.F. le Grand, bibliothecaris

Nieuw bestuur:
P. van Vliet, voorzitter en vertegenwoordiger
K.L.F. le Grand, secretaris, Bosboom Toussaintstr. 69-I A’dam-West.
Eilke Berghuis, penningmeesteresse
J.J. Woltjer, bibliothecaris

474 S.G. de Graaf; 1889-1955; 1913 Geref. predikant te Oosterzee; 1917 te St Pancras en Heerhugowaard; 1919 te
Rijswijk (ZH); 1923 te Amsterdam; 1950 emeritus. De Graaf was tevens bestuurslid van de Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift te Amsterdam.

475 Joh. Adrianus Verdoorn; geboren 1903; med. studie; 1932-1935 namens de NZV als zendingsarts te Bandung; eind
1935-1936 te Purwakarta, polikliniek Rido Galih; 1937-1939 te Sukabumi; 1939 verlof in Nederland, door oorlog
niet teruggekeerd; 1941 dr med.; 1946-1948 gouvernementsarts (DVG) in de kraamkliniek Matraman te Jatinegara
(Mr. Cornelis), Jakarta; 1948-1950 part. arts in Jakarta en Sukabumi; 1950-1954, 1957-1960 zendingsarts te
Sukabumi; zie stukken, incl. lezingen, in ARvdZ 98/14/5.

476 G. van der Leeuw, red., De godsdiensten der wereld. 2 delen. Amsterdam, 1940, 1941.
477 D. Pol, Midden-Java ten Zuiden. Onze Zendingsvelden IV, Uitg. Zendingsstudieraad, Hoenderloo. 1e dr. 1922,

2de dr. 1939.
478 A. Merkelijn, 26 Jaren op het zendingsveld. Herinneringen van een missionair predikant. Den Haag, 1941.
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Opleiding van Nederlandse zendingsarbeiders

71. D. Pol, praeses, en E.H. Broekstra, scriba, “Eerste Jaarverslag van de Commissie van Vooroplei-
ding voor de Zending, bestemd voor de Zendingsressorten”, d.d. s.l., [1943]; AGKU 5, Ingeko-
men stukken 1940-1948.

Het was op den 4e December 1941, dat vertegenwoordigers uit het college van Generale Zendingsde-
putaten en van de verschillende Zendingsressorten samenkwamen in Utrecht, met het doel eene
Commissie van Vooropleiding voor de Zending te formeeren. In alle Zendingsressorten was de
gedachte, door Dr. Wiersema van Apeldoorn, op eene vergadering, gehouden te Utrecht op 2 October
1941, van vertegenwoordigers van de verschillende zendende kerken en der onderscheidene Depu-
taatschappen voor de Zending, gelanceerd, met instemming begroet, zoodat zonder breede discussie
besloten werd de Commissie voor Vooropleiding voor de Zending te constitueeren.479) Behalve de
door de respectieve Zendingsressorten benoemden, behoorden tot die Commissie ook twee afgevaar-
digden van de Generale Deputaten, terwijl Prof. Dr. J.H. Bavinck als adviseur voor den Hoofddienst
en Dr. Wiersema als adviseur voor den Medischen dienst werden aangewezen. Behalve Dr. Wierse-
ma, werd ook nog op deze vergadering besloten Dr. J. Offringa te benoemen als adviseur voor den
Medische dienst.
Als vertegenwoordigers der verschillende Zendingsressorten namen in de Commissie zitting: voor
Friesland, Ds. G.M. van Rennes van Heeg; voor de Soemba-Zending, Ds. H.A. Munnik van Zwolle;
voor Utrecht-Gelderland Ds. P.Ch. van der Vliet van Utrecht; voor Noord-Holland, Ds. J.D. Boerkoel
van Watergraafsmeer; voor Zuid-Holland (Noord), Ds. E.H. Broekstra van Oegstgeest; voor Zuid-
Holland (Zuid), Ds. G. Bouwmeester van Rotterdam en voor Zeeland Ds. A.H. Oussoren van
Middelburg. Voor de Generale Deputaten namen zitting, Ds. D. Pol van Renswoude en Ds. A.
Schweitzer van Ermelo.
De Commissie wees als praeses aan Ds. D. Pol, als scriba Ds. E.H. Broekstra en als quaestor Ds. A.
Schweitzer.
Een reglement werd opgesteld, dat aan U ter beoordeeling werd toegezonden, zoodat we met de
releveering van dat feit kunnen volstaan.480) 

479 In dat referaat van 2 okt. 1941 had J.S. Wiersema gewezen op de waarschijnlijk grote behoefte aan nieuwe
zendingsarbeiders voor Ned.-Indië, zodra de oorlog afgelopen zou zijn, ter vervanging van anderen die dan aan
verlof toe waren. Doch omtrent de eventuele naoorlogse behoefte was wegens de verbroken verbindingen nog niets
met zekerheid te zeggen. Om een eventuele vraag te kunnen opvangen had Wiersema gepleit voor de vorming in
Nederland van een “keurkorps” van predikanten, artsen, verpleegsters en onderwijzers. Hij achtte het niet
verstandig indien de zendende kerken uitsluitend voor zichzelf zouden zorgen, zoals voor de oorlog gebeurd was.
De overtuiging dat nieuwe zendingsarbeiders voor hun uitzending eerst een opleiding dienden te krijgen, was al
uitgedrukt in de benoeming van dr J.H. Bavinck als zendingshoogleraar. Een centrale commissie voor de
vooropleiding diende te worden gevormd, uitgaande van de generale deputaten, waarbij de geworven kandidaten
geen standplaats of zendingsterrein, doch alleen een taalgebied zou worden toegewezen. Aldus gebeurde. J.S.
Wiersema, “Opnieuw de hand aan de ploeg!” 2/10/1941, AGKAmst. 10, Stukken betr. de vooropleiding, 1941-
1944; CvA Amst. a. Kerkeraad GK Amsterdam, 6/11/1941, AGKAmst. 3, Ingekomen en minuten van uitgegane
stukken, 1940-1945.

480 “Reglement van de Commissie voor Vooropleiding van Zendingsarbeiders(sters), vastgesteld 30/1/1942", AGKU
5, Ingekomen stukken 1940-1948.
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Aan de Synode van Sneek-Utrecht werd in de Meivergadering 1942 goedkeuring gevraagd, welke
door haar werd verleend, zoodat nu met de werkzaamheden kon worden begonnen.
Eene begroting, door onzen quaestor ingediend, met het eindcijfer van ƒ 30.000,-, werd, na Uwe
goedkeuring te hebben verkregen, aangenomen, terwijl werd vastgesteld, dat de respectieve ressorten
aldus zouden hebben bij te dragen:
Friesland, 13 1/3%;
Groningen, c.s. 21 1/9%;
Utrecht en Gelderland 12 4/9%;
Noord-Holland, 15 8/9%;
Zuid-Holland (N) en Zuid-Holland (Z) elk, 14 4/9%;
Zeeland en Noord-Brabant, 8 3/9%;

De Generale Deputaten nemen de kosten der vergaderingen etc. voor hunne rekening. De Heeren
Meijerink en Laernoes en Dubbeldam richtten tot de Commissie het verzoek, ook de onderwijzers
aan de Vooropleiding deel te doen nemen. Op grond van het feit, dat het onderwijs in Indië in zeer
nauw verband staat met het werk der Zending, werd over dit verzoek gunstig geoordeeld en werd de
Heer Meijerink als adviseur voor de zaak van het onderwijs aan de Commissie verbonden, terwijl de
Heer Laernoes hem zal terzijde staan.
Het was de Commissie moeilijk het getal der te verwachten vacatures zoowel voor den Hoofddienst
als voor den Medischen dienst, te bepalen. Alle gegevens ontbraken ons totaal. Bij nauwkeurige
berekening zouden er ongeveer zeven theologen, ongeveer negen medici en ongeveer 25 onderwijzers
noodig zijn.
De Commissie bepaalde, aleer gegadigden werden opgeroepen om deel te nemen aan de cursussen
te geven onder leiding van onzen Zendingshoogleeraar Prof. Dr. J.H. Bavinck, dat dezen, behalve aan
een medische keuring, zich ook moesten onderwerpen aan een psychotechnisch onderzoek onder
leiding van Prof. Dr. J. Waterink. De ervaring met het laatste onderzoek opgedaan, heeft de Commis-
sie steeds meer overtuigd, dat ook dit onderzoek van het grootste belang is. Ook besloot de Commis-
sie dat zij, in pleno vergaderd, zou beslissen wie voor de Vooropleiding zouden worden aangenomen.
Een zestal theologen en vier artsen werden door de Commissie aanvaard. Natuurlijk kon zij aan deze
jonge menschen geen waarborg geven, dat zij straks metterdaad naar Indië zouden worden uitgezon-
den. Daarom werd bepaald, dat allen zooveel mogelijk hun arbeid in Nederland zouden blijven
voortzetten. Slechts, indien het noodig bleek, zouden de predikanten door de Commissie geholpen
worden door gelden beschikbaar te stellen voor een hulpprediker.
Voor de goede orde werd een contract vastgesteld, dat regelde de verhouding tusschen de aangeno-
men artsen en de Commissie, terwijl een haast eensluidend contract werd aanbevolen aan de
zendende Kerken, af te sluiten met benoemde artsen. De bedoeling van dit laatste is, dat hier
uniformiteit zou zijn. Het leek de Commissie toe, dat uniformiteit in deze zaak hoogst wenschelijk
moest worden geacht. – – –
In 1942 had een conferentie plaats voor artsen en een voor onderwijzers, waaraan veertien medici en
30 onderwijzers deelnamen. In de Kerstvacantie van 1942-1943 de eerste studiecursus voor theolo-
gen; begin Januari 1943 een samenkomst met de artsen gedurende een “weekend”; van 27 April tot
1 Mei 1943 weer een conferentie voor onderwijzers; van 17 Mei - 21 Mei weer een cursus voor
theologen en voor de medici weer een van 20 Mei - 24 Mei.



260 Document 72

In den loop van het jaar kwam almeer de noodzakelijkheid van het bezitten van een “Zendingscen-
trum” naar voren. Prof. Bavinck diende de Commissie ter dezer zake met een zeer gewaardeerd
advies.481) Niet alleen bij de Commissie, maar ook bij U ontving dit advies niet slechts belangstelling,
maar ook volle instemming. De Commissie heeft dan ook gemeend dat het hier niet bij praten moest
blijven, maar dat deze zaak zoo spoedig mogelijk moest worden aangevat. Zij heeft zich tot de
Generale Deputaten gewend met het verzoek, dit voorstel te steunen en ter Generale Synode te
brengen. De Commissie toch oordeelde, dat het in den lijn lag, dat zulk een “Zendingscentrum” aan
de hoede der Generale Deputaten moest worden toevertrouwd. De Generale deputaten bleken van
dezelfde meening te zijn en zij zullen deze, voor ons Zendingswerk zoo belangrijke kwestie, ter
Generale Synode brengen. – – – 

Nieuws uit bezet Indië 

72. J.S. Wiersema, “Aan de Gereformeerde Zendende Kerken en Samenwerkende Classes”, d.d.
Apeldoorn, 6 april 1944; AGKAmst. 10, Stukken betreffende de vooropleiding, 1941-1944.

[Op het zendingsbureau in Oegstgeest zijn berichten binnengekomen, die duiden op
massale deportatie en internering van Nederlandse zendelingen in Nederlands-Indië. Ten
aanzien van nadere bijzonderheden tast men nog in het duister.]

– – –
De gevolgen van deze Japansche politiek zullen zeer ernstig zijn en een ontwrichting van onze
geheele zendingsdienst met zich brengen. Uiteraard zal dit zich materieel het sterkst doen gevoelen,
waar de organisatie het meest op een bedrijf lijkt i.c. de medische dienst. Na de bevrijding van Indië
zullen we dan onze Zendingsziekenhuizen met hun hulpziekenhuizen, poliklinieken, wijkverpleging
en verloskundige dienst terugvinden, verwaarloosd, misschien voor een deel door oorlogsgeweld
beschadigd, van hun leiding gedurende langere tijd verstoken, met een versleten en mogelijk
geplunderde inventaris, die geheel of grootendeels voor de oorlogsvoering in beslag is genomen. De
hervatting van de werkzaamheden zal heel wat moeilijker zijn dan wij ons eerst hadden gedacht. Het
wordt een echte wederopbouw, niet slechts een aanvulling van ledige plaatsen in ons corps zendings-
arbeiders.
De thans in Indië verblijvende zendingsarbeiders zullen voor zover ze een verblijf in concentratie-
kampen overleven, zoo uitgeput zijn, dat zij hoog noodig met verlof naar Nederland moeten. De
toestanden op hygiënisch gebied, de verzorging van de zieken, de geneesmiddelenvoorziening moet
namelijk zeer slecht zijn. Bovendien schijnt men van de geïnterneerden zware arbeid te eischen, totaal
ongeschikt voor Europeanen in de tropen. Verder is het de vraag of zij thans nog op Java zijn, daar

481 Bavinck, “Vooropleiding en propaganda”, 10/1942, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948; daarin omschreef
Bavinck de taak van dit centrum als volgt: de zendingshoogleraar moest er wonen; er moest een behoorlijke
zendingsbibliotheek zijn; het zendingsbureau der GKN, dat zich op dat moment nog in Den Haag bevond, diende
er gevestigd te worden; er moest gelegenheid zijn tot het huisvesten van 20 tot 30 conferentiegangers en er moest
gelegenheid zijn voor zendingsarbeiders met verlof en anderen, om er een iets langere tijd te vertoeven, ten einde
gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden tot studie.
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reeds bekend geworden is, dat overplaatsing naar Japan plaatsvindt. De kans bestaat dus dat zij pas
later vrijkomen.
Wij kunnen dus zeer waarschijnlijk niet of slechts in zeer beperkte mate en pas later rekenen op de
oudgedienden, toegerust met kennis van zaken en ervaring. Integendeel zullen wij de wederopbouw
moeten beginnen met vele jonge artsen uit Nederland, zonder voldoende kennis van de inheemschen,
van hun taal, van de tropische ziekten en de gang van zaken in een zendingsziekenhuis. – – –

Pleidooi voor decentralisatie

73. “Rapport van de Commissie voor de Decentralisatie van de Zending der Kerken in Utrecht en
Gelderland”, d.d. [Utrecht, 1 juli 1944]; AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

Op de ten vorigen jare gehouden Zendingssynode van de Gereformeerde Kerken in de provincies
Utrecht en Gelderland leidde de bespreking over “decentralisatie” tot de opdracht aan onze Commis-
sie, om een nader onderzoek daarnaar in te stellen. De afgevaardigden ter Synode waren nagenoeg
eenparig van gevoelen, dat decentralisatie noodig en gewenscht geacht moet worden; en ook de
Commissie is van gelijk oordeel. Vooreerst om principieele redenen. Naar Gereformeerde zendings-
beginselen toch gaat de Zending uit van de plaatselijke kerk, die Zendende Kerk is; de daarvoor aan
te voeren Bijbelsche, kerkrechtelijke en ambtelijke gronden behoeven hier niet gememoreerd te
worden. Ideaal zou het zijn, als elke plaatselijke kerk haar eigen zending had, doch dat kan niet,
omdat zelfs de grootste en talrijkste kerken financieel niet bij machte zouden zijn de kosten voor een
behoorlijke bearbeiding van een zendingsterrein te dragen. Daarom is gezocht naar samenwerking
van de ééne plaatselijke zendende kerk met andere kerken; elke kerk, ook de kleine en zwakke, is tot
zending geroepen. Dat heeft geleid tot de samenwerking van de kerk van Utrecht met de kerken in
de provincies Utrecht en Gelderland, gelijk die nu al jaren lang bestaat.
Al werd er meermalen op gewezen, dat het in ons land om principieele redenen tot een verder
doorvoeren van de decentralisatie zou behooren te komen, toch is het in de twintig laatste jaren
gebleven gelijk het was. Besprekingen, die gevoerd werden over een mogelijke splitsing, waardoor
naast de al bestaande nog weer een zendende kerk met samenwerkende kerken zou komen, die haar
eigen zendingsterrein zou hebben, leverden geen resultaat op; gelijk het ook het geval was met de
deliberaties over een uiteengaan van de kerken in de provincies Utrecht en Gelderland. Toch blijft
decentralisatie, zoo ver mogelijk doorgevoerde decentralisatie, eisch van het grondprincipe der
Gereformeerde Zending.
Daarenboven is decentralisatie noodig en gewenscht te achten om practische redenen. Naar de
ervaring leerde, komt decentralisatie aan de zendingsactie der kerken hier te lande zeer ten goede.
Wat zich ook laat verstaan! Worden de samenwerkende kerken, die eigen zending en zendingsterrein
hebben, kleiner in aantal, dan zal het meeleven, meestrijden en meebidden al intenser worden.
Verdeeling van arbeid brengt als vanzelf ook tot grootere krachtsontplooiing. De kerk van Amsterdam
stond indertijd één van haar beide zendingsterreinen bij getroffen accoord af aan de kerk van Delft
(namelijk Solo); dat heeft voor de zendingsactie én in Noord-Holland én in Zuid-Holland-Noord
uitnemende gevolgen gehad. De verwachting is dan ook gewettigd, dat zoo de kerken van de
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provincies Utrecht en Gelderland elk eigen zending en zendingsterrein krijgen, de zendingsactie
aanmerkelijk verhoogd zal worden.
Waaraan dan nog toe te voegen is, dat bedoelde decentralisatie tot uitbreiding van het werk op het
zendingsveld zou leiden; in ons geval tot de aanvaarding van een nieuw zendingsterrein. Zulk een
mogelijkheid te mogen verwerkelijken, spreekt zoo voor zich zelf, dat verdere toelichting daarover
toch wel overbodig te achten is. 
Zooals bekend is, hebben we in ons land de “Vooropleiding”482), opdat wij zooveel mogelijk klaar
zouden zijn, als de gelegenheid tot uitzending van zendingskrachten er weer zijn zal; maar noodig
en gewenscht is ook te achten, dat reeds nu, waar dat kán, de decentralisatie worde doorgezet, om
straks te beter de zendingsroeping te vervullen, en te kunnen “opvangen”, wat moet.
Om bovengenoemde redenen is de Commissie dan ook van oordeel, dat omgezien moet worden naar
zulk een organisatie van den zendingsarbeid, dat Utrecht en Gelderland, elk afzonderlijk, zending
doen. – – –

Voorbereiding van de hervatting van het zendingswerk

74. B. Richters, directeur van het Zendingscentrum, “Verslag van een bespreking met Generaal
Bongers, opperhoofd van de NICA”, d.d. Laren NH, 25 augustus 1945; AGKU 5, Ingekomen
stukken 1940-1948.

Aanwezig waren: Prof. Dr J. Bavinck, Dr K.J. Brouwer (Oegstgeest)483), Ds B. Richters en Dr J.S.
Wiersema.
Dr Brouwer releveert het onderhoud, dat we mochten hebben met Minister Logemann484). Nu de
situatie veranderd is, zijn er ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden. De Generaal merkt op, dat Indonesië
zal worden bezet door Engeland en Australië. De Civil Affairs komen echter geheel in handen van
de Nederlandsche (Nederlandsch-Indische) Regeering.485) Hieronder vallen onder meer P.T.T.,

482 Zie document 71.
483 Klaas Johan Brouwer; 1887-1964; theol. studie te Utrecht; 1913 Herv. predikant te Lemele; 1918 predikant-

evangelist te Amsterdam-Noord; 1921 predikant te Doetinchem; 1925 zendingsdirector (later president-zendingsdi-
rector) te Oegstgeest; 1927-1928 en 1948 reizen door Ned.-Indië; 1953 gepension., waarna bibliothecaris van de
zendingshogeschool.

484 Prof. dr J.H.A. Logemann; 1892-1969; 1945-1946 Minister van Overzeese Gebiedsdelen in het kabinet-Schermer-
horn; 1946-1947 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.

485 Vanaf 22 april 1944, de dag waarop de Amerikanen in Hollandia landden, werd een met de Amerikanen overeeng-
ekomen regeling toegepast, die bepaalde dat de Amerikaanse militaire bevelhebbers op heroverd Ned.-Ind.
grondgebied voor het burgerlijk bestuur gebruik dienden te maken van de tussenkomst van de Ned.-Ind. bestuurs-
autoriteiten, de Netherlands Indies Civil Administration genaamd. Deze organisatie was opgericht op 3 april 1944
en ressorteerde onder lt-GG van Ned.-Indië dr H.J. van Mook. Ter aanvulling hierop werd begin 1945 in Nederland
een sectie opgericht voor Oost- en West-Indische zaken. Die sectie werd geleid door de maj.-gen. b.d. van het
KNIL J.C.J. Bongers. De taak van deze sectie was de in bevrijd Nederland aanwezige verlofgangers uit Indië, zoals
ambtenaren en personen uit het bedrijfsleven, aan passage naar Australië te helpen, als ook een groot aantal extra
ambtenaren, technici en andere krachten te werven ten behoeve van de regering in Batavia. Deze waren nodig voor
de civiele wederopbouw van het land en werden toegevoegd aan het militaire bestuur. Zijlmans, Eindstrijd en
ondergang, 28-36; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, Xa, I, 562 noot 1.
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Politie, technisch personeel voor het herstel van havens en verkeer, rechterlijke macht etc. Op zeer
korten termijn moeten al deze functionarissen vervoerd worden, zelfs ten koste van de Expeditionaire
Macht en de Gezagsbataljons! Hierna komen Zending, Missie, Onderwijs etc. De snelheid van
uitzending hangt af van de vervoerscapaciteit, die tot nu toe niet groot is. Hierdoor zal het mogelijk
zijn de voor Indonesië bestemde Zendingsmenschen nog eenige maanden vooropleiding te geven.
Medisch personeel is echter broodnoodig! Dit geniet de allereerste prioriteit. De Netherlands Indies
Civil Affairs kan slechts 1.000 man per maand verwerken. De medici moeten eerst worden gekeurd
en politiek getest. De uitrusting vindt plaats door de N.I.C.A. Een Ongevallen-regeling moet nog
getroffen worden. De Zending zegt toe hiervan de risico’s te zullen dragen. 
Wat de rangen betreft: Jonge artsen worden beschouwd als officier van gezondheid 2e klasse en
worden dus 1e luitenant. Een arts met acht dienstjaren wordt kapitein, iemand met vijftien dienstjaren
(zooals Dr Wiersema) wordt majoor. Verpleegsters worden uitgezonden zonder rang en zonder
distinctieven. In Australië krijgen ze de officiers-status. 
Equipment: de medici moeten zooveel mogelijk hun instrumentarium meenemen. Waarschijnlijk zal
men in Indonesië ook een en ander aantreffen uit de aankoopen in Amerika. De afspraak, die indertijd
gemaakt is, dat men bestemd zal worden voor het gebied, waarop men is ingesteld, blijft. De
definitieve regeling hiervan echter wordt in Australië gemaakt. Medical units kunnen zoo noodig naar
concentratiekampen gezonden worden, waar dringend behoefte zal zijn aan dergelijke units. 
Generaal Bongers wijst op de wenschelijkheid met de Militaire Commissie van Medisch Contact
overleg te plegen. Dit Medisch Contact heeft alle mogelijke medewerking toegezegd in verband met
de uitzending van artsen naar Indonesië. Tot nu toe werden 120 artsen en 250 verpleegsters door
Australië gevraagd. Dit zal uiteraard veranderen. Het getal van 600, dat in de pers circuleert, is uit
de lucht gegrepen. Medisch Contact treft een bijzondere regeling voor die artsen, die hun practijk
moeten opgeven. Zij krijgen een waarnemer die 1/3 van het jaarinkomen moet overdragen aan den
naar Indonesië vertrokkene. Zou de arts in Indonesië blijven, dan krijgt de waarnemer de beschikking
over de practijk. Komt hij terug, dan gaat alles weer op de oude voet verder. Dr Wiersema zal zich
met Medisch Contact in verbinding stellen. Daar wordt eerst de lijst van artsen en verpleegsters
ingediend, om zoo noodig gezuiverd te worden. Daarna zal de lijst aan de N.I.C.A. worden aangebo-
den. – – –

De kampen gaan open

75. A.H. Vonk, zendingsarts, aan de Friese zendingsdeputaten en de Gereformeerde Kerk van Heeg,
d.d. Ambarawa, 5-7 november 1945; AGKF-N 9, Ingekomen stukken, 1941-1947.

Zooals gemeld werd na de Japansche capitulatie – te Ambarawa in de kampen eerst op 23 Augustus
bekend – de ellendige voedingstoestand van stonde aan beter. Door ruilen van kleeren en andere
zaken kon het noodzakelijke dierlijke eiwit (eieren, vleesch, visch) worden aangeschaft. De morbidi-
teit daalde, alsmede de mortaliteit. Voor velen eindigde de oorlog te laat, voor nog meer op het
nippertje. Had deze krijg nog een viertal maanden geduurd dan zouden alleen hier ter plaatse in
Ambarawa en Banjoebiroe duizenden menschen verhongerd zijn.
Na de capitulatie begon na 1 September het verloop uit de kampen. Eerst vertrok het Indo-Europee-
sche element. Later ook vele Nederlanders en dat wel tegen het advies in om in de kampen ter blijven.
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Voor de meesten was de “living” buiten vernietigd en alles nog hoogst onzeker. Bovendien toefde
de geallieerde bezetting. De zucht naar vrijheid was velen te sterk. Begrijpelijk na de lange opsluiting.
Zoo minderde ons kamp van ruim 1800 tot 700.
Het verkeer tusschen de kampen hier ter plaatse was mogelijk. Inmiddels kreeg ik bezoek uit
Keboemen van Christen-Chineezen. Toestand daar weinig rooskleurig. Het oude personeel getrouw.
Dr. Yo Bwan Hie486) heeft zich met moeite kunnen handhaven. De Indonesische directeur, de Javaan
Goelarso, is een felle nationalist. Ruw en onhebbelijk reeds in mijn tijd, deed nu niets meer dan alleen
aan politieke vergaderingen en redevoeringen. Van Dr. Yo een lange brief. Werk zeer moeilijk, bijna
geen geneesmiddelen. Veel kleeren gestolen. Enorm veel menschen van honger omgekomen ook in
het Keboemensche. Door hem met verlangen naar onze terugkomst uitgezien. Ook door het oude
Javaansche personeel. Advies was: voorloopig niet te komen wegens het onzekere van den toestand.
Ons trouwens geheel bekend.
De Japansche geest is als een verpestende adem over deze landen gegaan. Felle propaganda tegen het
Westen, cultus van rassehaat, minachting van de Hollanders, Engelschen, etc. Hier, naast door hun
barbaarsche optreden ontstane Jappenvrees en Jappenhaat, een al te goede voedingsbodem gevonden.
Onmatig nationalisme het gevolg. Weldra liep alles – vrij of gedwongen – met rood-wit. Bij de
capitulatie uitroeping van de Indonesische republiek. Begin October spitst alles zich zeer toe.
Japansch verraad. Uitlevering van hun wapens aan de nationalisten. Ook in ons kamp. Beginnende
ongeregeldheden. Japs en Europeanen vermoord. U weet het verloop.Hier in Ambarawa met 15
October alle kampen hermetisch gesloten. In den nacht van 14 op 15 October alle Europeanen, Indo-
Europeanen, Amboneezen, Menadoneezen, Timoreezen en Bataks van hun bed gelicht (zij die buiten
de kampen waren) en opgesloten in de gevangenis. Aldaar gruwelijk mishandeld. Alle kampen van
14 tot 22 October onbeschermd en in doodsgevaar. Na een bange week op 21 October – een Zondag
– de eerste Britsch-Indische troepen. Maandag en daaropvolgende dagen bevrijding van hen die in
de gevangenis waren. 450 Mannen in ons kamp opgenomen. Hiervan hadden 73 schedelverwonding-
en en 393 bloeduitstortingen over het geheele lichaam. Sommigen vrij ernstig. Ook veel onderarms-
fracturen. Buiten de kampen terreur. Kampen met vrouwen en kinderen mogen geen voedsel
ontvangen. Het leven voor bovengenoemde landaarden onmogelijk zwaar gemaakt. Moord op Japs
te Semarang en andere plaatsen. 150 Japs te Semarang in de gevangenis gruwelijk vermoord. Hierop
door gewapende Japs in de stad de gevangenis veroverd en een dagenlange massacre in de stad (17,
18, 19 October). De radio sprak van schermutselingen.487) Minstens 2000 dooden. Onze ernstige
zieken uit kampen Ambarawa - Banjoebiroe van 15 September tot 15 October naar groote ziekenhui-
zen in Magelang vervoerd. Aldaar concentratie van 3000 patiënten. Op deze stad 1 November
jongstleden verbeten aanval. Met moeite afgeweerd. Aan onze kant zeer geringe verliezen (1 doode,
10 gewonden). Aan rebellenkant niet te schatten. Momenteel de toestand rustiger maar zeer gespan-
nen. Java-oorlog zeer waarschijnlijk onvermijdelijk. 
Wij zijn dus thans voor de tweede maal geïnterneerd. In de kampen Ambarawa en Banjoebiroe zitten
nog circa 12.000 geïnterneerden. Evacuatie naar elders zeer waarschijnlijk. – – –

486 Yo (Jo) Bwan Hie; in de jaren dertig arts in het zendingsziekenhuis te Wonosobo; 1941-1949 arts in het zendings-
ziekenhuis Panjurung te Kebumen; 1949 voor verdere opleiding te Rotterdam. Hij verliet na terugkeer in Indonesië
de zendingsdienst. “Notulen Vergadering Maandag 13 September 1954 te Sneek, VI”, AGKF-N 1, Notulen van
de kerkeraad der zendende kerk met de deputaten der Provinciale Zendingssynode, 1954-1955. Zie document 92.

487 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, XII, 725.
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Keboemen thans onbereikbaar. Het verblijf buiten de kampen gevaarlijk en buiten de Britsche
beschermende arm onmogelijk. Hoe het alles zal gaan is moeilijk te zeggen. Alles wijst erop dat het
zonder strijd niet zal gaan. Dat beteekent een enorme massacre aan Javaansche zijde. – – – 
Christen-inheemschen hebben het zeer moeilijk. Reeds gevallen van moord en afslachting. Temidden
van al deze duisternis het eenige lichtpunt dat op het Friesche terrein alles goed bleef, geen enkele
wanklank werd gehoord. Kan lang niet van alle terreinen gezegd worden. Solo stelde diep teleur. Ook
Djocja viel niet mee. 
Wanneer ik Keboemen terug zal zien en hoe het zal zijn? Ik onthoud mij van alle commentaar. Heden
7 November! Ook mijn vrouw en dochter bij ons in kamp 7. Zware bewaking van Britsche zijde.
Evacuatie uit de kampen in Midden-Java reeds begonnen. Waar uiteindelijk heen is nog onbekend.
Hoop U zoo mogelijk op de hoogte te houden.

Verkuyl over de kerk in de interneringskampen

76. J. Verkuyl, “Eenige mededeelingen over de kerkelijke arbeid en de geestelijke stroomingen in
de Burger-interneeringskampen in Indië”, d.d. [Jakarta, 15 november 1945]488); AGZD 295.

1. De kampen
Zoodra de Japanners Nederlandsch-Indië begonnen te bezetten, was het duidelijk, dat ze van plan
waren systematisch een einde te maken aan de Westersche invloed in het Oosten. Onmiddellijk
werden tientallen Nederlanders geïnterneerd en in April 1942 werden deze tientallen tot honderdtal-
len. De mannen kwamen het eerst aan de beurt. Ze werden gedurende de eerste maanden onderge-
bracht in kleine kampen en later geconcentreerd in de groote kampen van Bandoeng en Tjimahi. In
November en December 1942 begon men ook de vrouwen en kinderen in kampen samen te brengen,
vooral in Bandoeng, Batavia en Midden-Java.
In Zuid-Celebes werden de mannen en vrouwen uit vrijwel alle deelen van de Groote Oost geconcen-
treerd. Ook op Sumatra bracht men de Europeanen op enkele plaatsen bijeen. – – –

2. De samenstelling van de kampbevolking
Wie met aandachtige oogen en ooren de samenstelling van de kampen bestudeerde werd zeer
getroffen door de groote variëteit ervan. Men vond er Amerikanen, Engelschen, Chineezen, Armeni-
ers, Joden uit alle deelen der wereld, enz. enz. Maar het meest opvallende was wel de groote
verscheidenheid binnen de Nederlandsche gemeenschap zelf.489)
Hoe groot de sociale en culturele verschillen binnen de Nederlandsche groep zijn, hoe zeer de
achtergrond van ras en traditie verschilt, daarin kon ieder in de kampen gratis aanschouwelijk
onderwijs krijgen. Wie nog in de meening verkeerde, dat de Europeesche groep in Indië uitsluitend
bestaat uit menschen, die geschikt zijn tot leiding geven vanwege moreel en intellectueel overwicht,
leerde deze voorstelling van zaken als een valsche voorstelling afwijzen. Bijzonder opvallend was
vooral hoe weinig men het recht heeft de Nederlandsche gemeenschap in Indië zonder meer als een
Christen-gemeenschap te beschouwen.

488 Zie ook Zendingsblad, jrg. 44, nr. 2 (febr. 1946) 9-14.
489 Zie ook De Protestantsche Kerk in Indonesië tijdens bezetting en terreur, 40-41.
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De onbekendheid met het Evangelie bleek schrikbarend groot. Het aantal ongedoopten en van het
Christendom vervreemden bleek veel grooter dan de meeste kerkelijke arbeiders verwacht hadden.
Magische en mystische invloeden zijn sterk, vooral in de Indo-Europeesche wereld. De drang naar
occultisme en theosophisch-wijsgeerige speculaties is groot. Geestelijk en zedelijk nihilisme typeert
de levenshouding van velen.
Vooral zij, die gewend waren te werken in de Chineesche en in de Indonesische wereld kwamen tot
de ontdekking, dat het front van de Zendingsarbeid uitgebreid moet worden. Het gaat in Indië om “the
Christian Message in a non-Christian World”.490) En deze non-Christian World omvat ook de
Europeesche wereld in Indië. Die ontdekking is zeer heilzaam geweest. Heilzaam, omdat zij, die in
de zending arbeiden, voortaan beter dan te voren zullen beseffen, dat het getuigenis der Christelijke
Kerk in het Oosten geruggesteund moet worden door het getuigenis der Europeanen met woord en
daad en dat de geringe kiemkracht van het Christendom in het Oosten mede te wijten is daaraan, dat
het getuigenis der Zending zoo weinig samenklinkt met het getuigenis der Europeesche Gemeen-
schap.491)

3. De klankbodem voor het Evangelie
De krachtige hand Gods heeft in de kampen langzaam maar zeker een klankbodem voor het Evangelie
geschapen. In de eerste maanden scheen het alsof het Evangelie geen gehoor kon vinden. De
verbittering over alles wat er op Java gebeurd was, het schelden op de toestanden van voor de oorlog,
het zoeken naar een zondebok, de schok van de plotselinge interneering, het gescheiden zijn van het
gezin, de verwachting, dat de oorlog spoedig zou afloopen en dat in ieder geval de interneering maar
van korte duur zou zijn, al deze factoren wierpen een barricade op tegen de voortgang van het
Evangelie.
Maar na enkele maanden kwam de bezinning, de verwijten aan anderen werden bij velen tot zelfver-
wijten. Menschen, die in de roes van het Indische leven altijd voortgeleefd hadden, begonnen hun
leven te bezien in het witte licht van Gods normen.
God was zoo vaak voor hen geweest een promemoriepost op de begrooting van hun leven: God werd
nu voor hen de levende God en begon in deze nood te spreken, zoodat velen in een geestelijke crisis
geraakten. Sommigen werden tijden lang gesleept naar de gevangenissen, naar de Kempei Tai, de
Japansche Gestapo, en het is bijzonder aangrijpend, dat juist de vreeselijke mishandelingen daar voor
niet weinigen als het ware de nauwe trechter zijn geweest, waarlangs God het schuldbesef in hen naar
buiten dreef, zoodat ze terecht kwamen in de ootmoet en de eenvoud. Hoevelen zouden niet na zoo’n

490 Dit is een verwijzing naar Hendrik Kraemer’s werk, The Christian Message in a non-Christian World, (Londen,
1938), dat deze geschreven had op verzoek van de IMC om te dienen als discussiemateriaal op de wereldzendings-
conferentie in Tambaram in 1938.

491 Verkuyl was niet de eerste die hierop wees. Esser had al eens gesproken van Indië als het graf van de [Europese]
godsdienst en goede zeden. Zie ook Merkelijn, 26 Jaren op het zendingsveld, hfdst. iv. Dergelijke klachten waren
zo oud als de koloniale tijd zelf. Reeds in de eerste jaren van de Nederlandse aanwezigheid op Ambon aan het
begin der zeventiende eeuw werd al geklaagd dat de Nederlandse VOC-employees en soldaten een zeer slecht
voorbeeld gaven aan de Ambonese christenen door bijvoorbeeld zelden in de kerk te komen. Zie hierover Gillis
Seys, “Verhael van de tegenwoordigen staet inde quartieren van Amboyna, ende omleggende plaetsen”, uit 1627,
in: [Isaac Commelin, ed.], Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische
Compagnie ..., (herdr. [Amsterdam], 1646, (de eerste druk was verschenen in 1645; een facsimile herdruk is
verschenen in Amsterdam, 1969) deel IIa, 130-151) 149-151.
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periode bij de Kempei Tai met prille aandacht zich geschaard hebben rondom de verkondiging van
het Woord Gods?
Ook het vreeselijk hongerregiem, waaraan wij onderworpen werden, dreef velen in de geestelijke
honger. Wij werden in die perioden allen bedreigd in ons bestaan. De ziekten der ondervoeding,
dysenterie en oedeem grepen de een na de ander aan. De harde onbarmhartige handen van Nippon
dreven ons vaak in de reddende barmhartige handen Gods. Zoo heeft God de omstandigheden op Zijn
Goddelijke wijze gebruikt om een klankbodem te scheppen voor het Evangelie daar waar zoo’n
klankbodem tevoren niet was. Dat wil niet zeggen, dat overal diepe belangstelling groeide. Er is ook
groeiende onverschilligheid geweest, een voortvegeteeren van dag tot dag. Er zijn helaas ook
tientallen menschen geweest, die hun tijd vulden met het opstellen van menu’s en het bespreken
daarvan en met het produceeren en consumeeren van valsche geruchten. Er was ook wel oppervlakki-
ge belangstelling als van eendagsvlinders of van menschen, die religie gingen beschouwen als
tijdpasseering of een interessante wetenschap. Men had immers niets anders te doen, bioscoop, drank,
dans, romans, enz. waren weggevallen. De religie kon wellicht dienen als remplaçant.
Bijzonder moet vermeld worden de belangstelling voor de Bijbel. Er waren kampen, waarin de
Nipponsche leiding systematisch alle boeken opeischte en inzamelde. De Bijbel was dan het eenige
boek dat bleef. Daarom is de Bijbel gelezen als nooit tevoren. Soms is de Bijbel gelezen met de
belangstelling van de aestheticus, die schoonheid zoekt. Sommigen lazen de Bijbel met de belangstel-
ling van een man, die slechts wetenschappelijke dingen zoekt. Sommigen lazen met de belangstelling
van een moralist, die op zoek is naar moreele aanwijzingen. Maar hoevelen zijn er niet geweest, die
de Bijbel lazen om hun levenswil, omdat ze in de nood, waarin ze waren, een stormlamp noodig
hadden, die hen den weg tot behoud wees.

4. Arbeid en arbeidsmiddelen
Waren er in de kampen voldoende arbeiders in de oogst? Wat betreft de predikanten-groep moet
opgemerkt worden, dat sommige predikanten direct geïnterneerd werden in April 1942, maar de
meesten mochten nog een tijdlang hun werk voortzetten. Aangezien allerlei steunacties voor de
Europeanen buiten de kampen noodig waren, werden alle predikanten daarin betrokken. De Japanners
sloegen zulke acties met groot wantrouwen gade en successievelijk kwamen alle predikanten de
kampen of de gevangenissen binnen. Voorzoover hun physieke toestand het toeliet, konden ze zich
toen aan de arbeid wijden van de geestelijke verzorging. In alle kampen hebben de predikanten in
sterke mate de steun gehad van ouderlingen en vele anderen, die reeds vroeger geestelijk werk gedaan
hadden of door God in de kampen daartoe geleid werden. In de vrouwenkampen moet met bijzondere
nadruk vermeld worden het werk van enkele vrouwelijke predikanten en predikantsvrouwen,
Godsdienstleeraressen en wijkzusters. Sommigen van hen hadden hun eigen kinderen te verzorgen
en de huishoudelijke zaken te behartigen. Dat ze daarnaast nog zooveel hebben kunnen en mogen
doen voor hun kampgenooten is iets, dat met groote dank en diep respect vermeld moet worden.
Zooveel mogelijk werden ’s Zondags in de kampen de Godsdienstoefeningen gehouden, soms in
groote “koempoelans” (bijeenkomsten), soms in kleine kringetjes. Daarnaast moeten de Bijbellezing-
en vermeld worden. Wij horen, dat in Holland de Bijbellezingen een normale plaats in het Gemeente-
leven hebben verkregen. Dat is in Indië in de kampen ook zoo geweest. Wat hebben velen diep en
eerbiedig door de kringen hun Bijbel bestudeerd. Ook dogmatische kringen trokken veel menschen.
Het is merkwaardig hoezeer de behoefte aan een doordenken van de inhoud van het Evangelie telkens
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bleek. Groot was ook de belangstelling voor kringen over kerkgeschiedenis. In het algemeen – en dat
zal wel een parallel in Europa hebben – is de interesse voor geschiedenis intens geweest. Vele
catechetische cursussen zijn gehouden en kringen waarin actueele vragen betreffende onze tijd en
onze taak aan de orde werden gesteld en van allerlei zijden belicht. In de kampen, waarin groote
gebouwen tot onze beschikking stonden, zijn groote lezingen en causerieën over tallooze onderwer-
pen van theologische aard gehouden. Kleine gebedskringen van 5 – 6 man hielden het haardvuur van
geloof en gebed brandende. Velen bewaren daaraan de diepste herinneringen van geestelijke
verbondenheid met Christus.

5. De houding van de bezetter tegenover kerkelijke arbeid in de kampen 
Van het begin af aan bleek dat het de Nipponsche autoriteiten te doen was om een geestelijke en
lichamelijke uitmoording van de Westerlingen te bewerkstelligen. Geestelijke uitmoording, dat woord
wordt met opzet gekozen. In Holland heeft de bezetter – gelukkig vergeefsch – gepoogd om de
ideologie van het Nazisme op te dringen aan het Nederlandsche volk. De Japanners hebben natuurlijk
gepoogd hun ideologie aan het Indonesische volk op te dringen. Maar ze hebben nooit gepoogd ons
Nederlanders te bewegen om mee te doen aan de primitieve zelfaanbidding van het Japansche volk,
die Shintoïsme heet. Dat zou ook in strijd geweest zijn met het wezen van die religie. Wij zijn als
Westerlingen immers de barbaren die verdreven, gedood en uitgemoord moeten worden. Toch
voelden ze, dat er in het vervloekte Westen geestelijke machten werken, die het geheim van het
Westen zijn. Welnu, die krachten moeten worden vernietigd. Daarom werd het houden van samenk-
omsten in het begin absoluut verboden. Toch werden in de practijk kerkelijke samenkomsten
eenigszins gerespecteerd. Eindelijk kwam een algemeen voorschrift, dat slechts liturgische samenk-
omsten mochten worden gehouden. In sommige kampen was men door de strenge contrôle gedwong-
en zich aan die regel te houden. In de meeste kampen heeft men zich aan deze regel nooit gestoord
en is de prediking, ondanks alles, tot het einde toe voortgegaan. Bijzondere vermelding verdient een
gebeurtenis in het beruchte Tjimahikamp, het grootste vrouwenkamp van Batavia. Daar was het
houden van Godsdienstige samenkomsten kras verboden en onmogelijk gemaakt. Toen liet een der
daar wonende predikanten zijn preken in vele getypte exemplaren rondgaan. De Japanners kwamen
daarvan op de hoogte. Allen, die die preeken lazen moesten aantreden. Honderden traden aan, ook
velen, die de preeken nooit lazen kwamen uit gevoelens van solidariteit naar voren. De Jap zat er mee.
Het eind van het liedje was, dat hij 20 geestelijke arbeiders en arbeidsters uit dat kamp verwijderde
en daarmee trof hij inderdaad dat kamp op heftige en geraffineerde wijze. Het cynische plan tot
geestelijke uitmoording van de Europeesche groep is niet gelukt. Wat de menschen ten kwade
dachten, dacht God ten goede. Juist dat plan prikkelde tot verzet en tot waardering tot de Dienst des
Woords.

6. De uitwerking van de Kerkelijke arbeid
Het is moeilijk, zoo niet onmogelijk, om de uitwerking van de verkondiging van het Evangelie te
beschrijven. Toch mag en moet iets gezegd worden over wat zichtbaar werd voor menschelijke
oogen. Veler leven heeft een verdieping ondergaan. Routine Christenen werden vaak tot levende
Christenen en beleefden een geestelijk réveil. Menschen, die wegens onwetendheid of standshoog-
moed, mammondienst of intellectueele bezwaren tevoren afwijzend stonden, traden nader en telkens
zag men hoe hongerige en dorstige menschen voorover bogen om te drinken van het water des levens,
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dat onuitputtelijk is in Christus. Onvergetelijk zijn de vele kerkdiensten, waarin menschen uit alle
rangen en standen van de Indische samenleving belijdenis deden van hun geloof of gedoopt werden.
Het aantal daarvan loopt in de honderdtallen. Smalend werd soms gesproken van kampbekeering of
kampvroomheid. ‘Denkt U dat deze bekeeringen stand zullen houden als de wereld straks weer met
haar invitaties komt’, zoo werd vaak gevraagd. Niemand kan die vraag exact beantwoorden. Hoevelen
zijn niet reeds heengegaan van hen, die in den kamptijd tot belijdenis van hun geloof kwamen? Hoe
zal het zijn met de anderen, die God nog het leven liet? Gissingen daarnaar hebben geen zin. Het heeft
meer zin om te bidden en te arbeiden, opdat ze houden, wat ze verwierven in de kampen.
Afgezien van het feit, dat de Evangelie-verkondiging leidde tot geloof en bekeering bij velen, kan
gezegd worden, dat er van de kerkelijke arbeid een bederfwerende en remmende invloed is uitgegaan,
tegenover de demoraliseerende krachten van het kampleven. Men kan over het moreele peil van het
kampleven een pessimistisch beeld teekenen. Hebzucht, egoïsme, liefdeloosheid misteekenden de
kampgemeenschappen zeer. Toch is het moreele peil van velen meegevallen. Het lijkt me niet
overdreven te zeggen, dat de Kerkelijke arbeid meegewerkt heeft aan het bevorderen van het moreele
peil en dat die arbeid preventieve invloed heeft gehad tegen de krachten van onreinheid, bederf en
verwildering. Tallooze getuigenissen van kampgenooten zouden deze bewering kunnen bevestigen.
– – –

8. De samenwerking tusschen de Protestantsche Kerken
Wie de gegevens van de verschillende kampen overziet, wordt zeer getroffen door het feit, dat in het
algemeen de samenwerking tusschen de Protestantsche Kerk van Nederlandsch-Indië, de Gerefor-
meerde Kerken en het Leger des Heils uitstekend is geweest en dat de ervaring van de werkelijkheid
en de mogelijkheid dier samenwerking een diepe, dankbare vreugde heeft gegeven. In de meeste
kampen waren Kerkelijke Commissies, die gezamenlijk de diensten regelden, programma’s voor
kringen en lezingen opstelden, diaconaal werk opzetten enz. In sommige kampen waren kampkerke-
raden, bestaande uit leden van beide kerken, die samen de Kerkelijke zaken regelden en zelfs het doen
van belijdenis beschouwden als een afleggen van belijdenis ten overstaan van de Kampkerk. In
andere kampen werkten wel aparte Kerkeraden, maar overal werkte daarnaast een coördineerende
instantie.
Onvergetelijk zijn de gezamenlijke Avondmaalsvieringen. Deze werden ernstig voorbereid op de
basis van de Bijbel en de Belijdenis der Calvinistische Kerken. In enkele kampen leidde het samen-
wonen van de predikanten van beide Kerken ertoe dat een studie-club werd gevormd, waarin de
vraagstukken, die de eenwording der kerken belemmeren of bevorderen, aan de orde werden gesteld.
Vragen van belijdenis, van Kerkenorde, Kerkelijke tucht, verhouding van Kerk en Staat enz. enz.
In één der kampen op Java werd besloten om de samensprekingen ook na de afloop van de oorlog
voort te zetten. In Makassar werd in een interneeringskamp een motie aanvaard, waarin aan de
Zendende instanties en de kerken het verzoek gericht wordt afgevaardigden te willen benoemen om
gezamenlijk besprekingen te voeren over Kerkelijke eenheid volgens bepaalde richtlijnen, die in dat
kamp werden opgesteld en die ongetwijfeld in de Kerkelijke Pers te zijner tijd zullen worden
gepubliceerd.492)

492 Dat betrof de voortzetting van het zendingswerk op Z.-Celebes, een gezamenlijke onderneming van de Gerefor-
meerde Kerk van Surabaya, de Indische Kerk en, na de oorlog, de VNZ/Oegstgeest, en de vorming van een raad
van kerken in oostelijk Indonesië in 1947. Over deze kwestie, zie Holtrop, Perintis; De Jong, Geesten, 121 vlg.
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Samenvattend kan men zeggen, dat overal de behoefte ontstond om na de ervaren gemeenschap de
Status Quo van de Kerkelijke verdeeldheid niet zonder meer te aanvaarden, maar met grooter ernst
dan tevoren te zoeken naar de weg om in gehoorzaamheid aan God de eenheid der Kerk te bouwen.
Ook is in de kampen een groote belangstelling voor de oecumenische beweging ontbloeid. Toen de
Japanners ons volstrekt isoleerden van ons Nederland en de wereld, toen werd des te meer de
gemeenschap der heiligen reëel voor ons en werden de omtrekken van de Wereldkerk duidelijker
zichtbaar. Deze belangstelling zal, als God ons nog een plaats in Indië laat, zonder twijfel ook
vruchtbaar worden en zich concretiseeren in bepaalde vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in
een Raad van Kerken en Zending. Deze Raad was kort voor het uitbreken van deze oorlog opgericht,
doch had nog niet veel kunnen uitvoeren.493)

9. Heroriënteering op politiek, sociaal, cultureel en economisch gebied
“Als Gods oordeelen op de aarde zijn, leeren de Volkeren gerechtigheid”. Dit woord is in de kampen
erg duidelijk geworden. Wat werden in Indië door de Koloniale Nederlanders in het algemeen
gemakkelijk de ongerechtigheden op sociaal, economisch en politiek en cultureel gebied geaccep-
teerd. Wat waren de gewetens ingeslapen, wat was er een zelfgenoegzaamheid omdat ons Beleid en
Bestuurszorg in Indië vergelijkenderwijs toch vrij goed waren. Wat werkte de voortdurende zelfbe-
noeming tot het Europeesche leiderschap moreel verwoestend.In de kampen, toen de Oordeelen Gods
losbraken over ons, kwam ook de bezinning over deze vragen. Natuurlijk niet bij allen. Integendeel,
vooral in het eerst, was de reactionaire stemming overwegend. Critiek op de ethische politiek, fel
anti-Indonesische uitlatingen, oproepen tot een terugzetten van de klok, pleidooien voor stopzetting
van het onderwijs aan “inlanders” kon men overal hooren. Langzaam werden deze stemmen zeldza-
mer. Vooral toen de berichten over de nieuwe Charters, over de “World-Union of Nations” enz.
begonnen door te dringen, waagden niet velen het meer om nog luidkeels zulke reactionaire geluiden
uit te spreken. Dat wil allerminst zeggen, dat bij allen de reactionaire gevoelens en overeenkomstige
daden verdwenen zijn. Maar er was toch ook een steeds toenemende groep die voelde, dat in Indië
een radicale heroriënteering noodig is en dat het Evangelie van Jezus Christus oproept tot gerechtig-
heid, raciaal, politiek, economisch, cultureel. In een der kampen werd door figuren uit het
Protestantsch-Christelijk leven van Indië een studieclub opgericht, die zich lang, grondig en ernstig
met deze vragen bezig hield. Ze kwamen tot de conclusie dat dit studeeren moest leiden, zoodra dat
mogelijk is, tot politieke activiteit en partijvorming. De vrees voor politiek werd als een zonde
gevoeld. Ze meenden evenwel, dat het organiseeren van politieke activiteit in Indië niet behoeft te
leiden tot voortzetting van de traditionele Christelijke partij-politiek. Ze stemden toe, dat de histori-
sche situatie soms dwingt tot het apart gaan staan van Christenen, tot Christelijke partijvorming en
anti-these politiek, maar zij meenden dat in sommige politieke situaties begonnen moest worden met
de these. Ze waren van meening, dat in Indië gepoogd moet worden om op een bepaald vooruitstre-
vend program allen te vereenigen, die het hier en nu met dat program eens zijn, ook al verschillen ze
in vele andere opzichten van meening. Of van deze plannen iets terecht zal komen, zal de toekomst

en De Jong, Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966, 194 noot 256.
493 Zie document 67, voetnoot 214.
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leeren.494) In ieder geval is de politieke belangstelling sterk toegenomen. Dit bleek al uit de groote
belangstelling voor een serie causerieën in een der kampen, waarin theologen, onderwijsmenschen,
economen en politici als het ware teamwork deden in het bespreken van onderwerpen onder de
gezamenlijke titel “Onze Tijd en onze Taak”. – – –

Een Nederlandse gevangene in Japan

77. A. Antheunisse, “Verslag van mijn gevangenschap in Japan”, d.d. Pare-Pare (Zuid-Celebes), 30
april 1946; AGKF-N 9, Ingekomen stukken, 1941-1947.

Niet alle Nederlanders in Nederlands-Indië verdwenen in de kampen, er waren er ook die naar
Japan gestuurd werden om in de industrie of de mijnen te werk gesteld te worden. Dit over-
kwam A. Antheunisse, schoolhoofd in Kebumen en tevens administrateur van het zendingszie-
kenhuis in Kebumen.495) Zijn relaas is hier opgenomen. “Marie” was zijn vrouw, “Leo” en
“Jan” hun twee zoons en “Anneke” hun dochter.

Juni 1945
Het is misschien wel wat voorbarig, maar ik zal toch nu maar vast beginnen om een gedeelte van een
brief te schrijven. Nu heb ik tijd en wie weet of ik daar straks wel zoveel tijd voor heb, want er zal
wel veel werk zijn als eenmaal het uur der bevrijding daar is en we weer mogen terugkeren naar ons
gezin. Momenteel zit ik als krijgsgevangene in Japan en daar ik lichtelijk ongesteld ben kan ik iets
voor me zelf doen. Andere dagen blijft er niet veel tijd over, want dan is het aanpakken. Om 5 uur
begint het ’s morgens tot ’s avonds half 6. Dan wassen, eten en allerlei kleine bezigheden doen, appèl
en naar bed. Om 8 uur of soms half 9 gaan de lampen uit en slaapt alles. Zo is het leven hier. Werken,
zwoegen, zwaar werk op de fabriek, zodat de mensen ’s avonds doodmoe thuis komen, tè moe om
nog ergens zin in te hebben. Zelf heb ik het voorrecht om te behoren tot de zogenaamde kampwer-
kers, die niet naar de fabriek gaan, maar in het kamp werken. Zo moet ik voor de varkens zorgen en

494 Hieruit is voortgekomen de Politieke Club, die na de oorlog heeft bestaan. Dat was een gespreksgroep van
progressieve Hervormden en Gereformeerden, die, eventueel binnen het kader van een te vormen federale staat
Indonesië, een snelle souvereiniteitsoverdracht wensten. Leden en sympathisanten waren, behalve voorzitter
Verkuyl, Daniel van der Meulen, F.L. Bakker, de Hervormde zendingsconsuls De Niet en Van Randwijck, en ook
Kraemer. Bekendheid kreeg de club door zijn Verklaring en Oproep, die op 1 aug. 1947 werd uitgegeven en die
ondertekend was door veertien leden. Daarin werd geprotesteerd zowel tegen de Eerste Politiële Actie en het
algehele onbegrip aan Nederlandse zijde voor het Indonesische onafhankelijkheidsstreven als tegen het geweld
van de Republiek en haar weigering zich aan afspraken en overeenkomsten (Linggarjati, Renville) te houden. Tot
de Gereformeerde ondertekenaars behoorden Bakker, Verkuyl, Van der Meulen, Pos en Vlijm. In Nederland
reageerden velen furieus, vooral wegens de als te voorzichtig en te bedekt ervaren kritiek op het optreden van de
Republiek tegen Europeanen, Indo-Europeanen en Chinezen. Pos en Bakker werden door de generale zendingsde-
putaten publiekelijk tot de orde geroepen, zie Zendingsblad, jrg. 45, nr. 12 (dec. 1947) 124; Vlijm werd berispt
door zijn zendende kerk van Utrecht, “Notulen vergadering Gedep. en Gecomm. Utrecht en Gelderland 6 October
1947”, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948; Van der Meulen repatrieerde in 1948, zie De Jong, Geschiedenis
van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966, 136 noot 161.

495 Zie ook Korvinus a. GK Heeg, 25/9/1945; Van Koeverden Brouwer a. GK Heeg, 28/9/1945, beide stukken in
AGKF-N 9, Ingekomen stukken, 1941-1947.
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het badhuis onderhouden, het bad schoonmaken en stoken enz. Dat gaat zo maar door van de ene dag
in de andere zonder onderbreking. Op de fabriek zijn er in de maand 3 rustdagen, dus om de 10
dagen. Het gebeurde maar een hoogst enkele keer, dat zo’n rustdag juist op Zondag viel. De laatste
maanden is daarin verandering gekomen. Nu hebben we 2 Zondagen in de maand “vrij”, terwijl de
zogenaamde 3e vrije dag bestemd is om onze eigen “groente” (aardappelen) te planten in het
gebergte. Zo is het leven nù – na 3½ jaar.
Maar laat ik liever bij het begin beginnen, want ik weet op het moment van Marie en Anneke, van
Jan en Leo net zoveel als jullie, dat wil zeggen niets. Marie en Anneke heb ik voor het laatst gezien
ruim 2 jaar geleden door een gaatje in de schutting van het Vrouwenkamp te Bandoeng. Daar zitten
al de Europese vrouwen van Bandoeng met de kinderen bij elkaar. De jongens van 16/17 jaar, later
ook veel jonger, zaten in afzonderlijke jongenskampen en de mannen (niet-militairen) weer in andere
kampen. Alles wat militair was, is krijgsgevangen gemaakt en als zodanig ook behandeld, althans wat
een Aziatisch volk daaronder verstaat en niet zoals de internationale regels van Genève dat voor-
schrijven. Japan heeft die Conventie niet getekend en voelt zich dus daaraan niet gebonden. Jan, Leo
en ik moesten 8 December 1941 bij het uitbreken van de oorlog opkomen. We woonden toen al een
jaar in Bandoeng en ik was juist een maand gepensioneerd. Aan de echte strijd heeft alleen Jan
deelgenomen. Een week lang was hij zelfs vermist, maar toen kwam hij ineens opduiken, en konden
we na een week van groote spanning God danken voor aller behoud. Wel konden we elkaar niet zien
(Jan heb ik niet meer gezien sinds Februari 1942), maar Marie had Jan gezien en gesproken en in het
begin mocht zij Leo in zijn kamp en mij in mijn kamp bezoeken. Marie en Anneke woonden toen nog
in ons huis. De burgers waren nog vrij, alleen de militairen zaten knijp. Al hebben we niet direct aan
de actieve strijd deelgenomen, toch hebben we al de ellende gezien en de nodige bombardementen
meegemaakt.
Na een maand moesten we verhuizen en kwamen we in een kamp, vlak naast Leo z’n kamp, zo zelfs
dat we geregeld bij elkaar konden komen. Nu dat was fijn, dat begrijp je. Bezoek naar buiten was niet
meer toegestaan, maar zo nu en dan was er wel een corvee naar buiten, bijvoorbeeld het vliegveld
opruimen of groenten en rijst halen. Bij zulke gelegenheden was het dat we Marie en Anneke nog
enkele malen hebben gezien en gesproken. In dat kamp bleven we 2 maanden tot half Juni. Toen
werden we allemaal weggevoerd van Bandoeng naar Tjilatjap. Jan zat niet in Bandoeng, maar in
Tjimahi en bleef daar nog een half jaar zitten. Daarna is hij afgevoerd naar ? of ?. Nu zal hij, zo God
hem gespaard heeft, ook wel in Japan zitten.
Leo en ik gingen dus van Bandoeng naar Tjilatjap. Het vervoer in de trein was treurig. In de regen
kwamen we daar aan en werden met stokslagen in een nauwe ruimte bijeengedreven, waar we
moesten bivakkeren. De eerste maanden in dit kamp waren vreselijk. Een echt schrikbewind. De
Japanse commandanten, Barendje Donderkop en daarna Alva, hun namen spreken al voor zich zelf.
Zelf kon ik de slagen meestal nogal ontlopen, maar wat is er in die periode geramd. En dan het
voedsel. Een klein beetje dunne rijstpap, daar moest je het maar mee doen. Toen brak er dysenterie
uit, bacillaire dysenterie. Allemaal in het ziekenhuis opnemen, dat ging niet. Een groote gymnastiek-
zaal werd tot ziekenzaal gepromoveerd. En daar lagen we naast elkaar op de grond. Gelukkig een
planken vloer. Bedden of bultzakken geen sprake van: die waren ons al dadelijk bij het begin
afgenomen. Een Inlander sliep op een plank, dan moesten wij ook op een plank of de stenen slapen.
Veel heb ik geleerd in deze jaren, maar het valt me nog steeds moeilijk om op een plank of op de
stenen te slapen. En dan moet je koorts hebben en 20 maal op een nacht naar buiten boven een put
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in de grond of een ander geïmproviseerd W.C.tje. Het verwondert me nog steeds, dat er niet meer
slachtoffers gevallen zijn. Het aantal sterfgevallen was voor dat groote kamp te Tjilatjap zeer gering
gezien de omstandigheden. De ziekte was blijkbaar niet kwaadaardig. Dat schijnt in andere kampen
veel erger te zijn geweest. Alleen het duurde maanden eer je weer zo’n beetje de oude was, want je
kreeg niets, maar dan ook niets om op te knappen. Zodra de papperiode voorbij was, kreeg je een
beetje rijst. Dat was te weinig om van te leven en nog net te veel om van dood te gaan. En dan moest
je op zulk voedsel zwaar lichamelijk werk verrichten, echt koeliewerk, bijvoorbeeld zware zakken
cement of mangaanerts van de trein in de boot storten, enz. Ik heb wat te doen gehad met Leo als die
’s avonds doodmoe thuis kwam. Als gevolg van de dysenterie heb ik maandenlang kwartierziek gehad
en daarna kreeg ik een gemakkelijk baantje in het kamp.
Na September 1942 werd het gelukkig beter met de voeding. Al hadden de meesten nog wel honger
en graag wat meer, het werd toch beter. In Februari 1943 werden we overgeplaatst van Tjilatjap naar
een kamp in Bandoeng. Wat waren we blij. Nu was er weer een kans dat we Marie en Anneke zagen.
En dat is ook gebeurd. Verschillende keren hebben we elkaar gezien, al was het dan door gaten, die
ze in de bamboeschutting maakten, want zij zaten toen ook al in een kamp. Die vreugde van het
weerzien is niet te beschrijven. Daarvoor sjouwde ik urenlang voor een kar met hout in de brandende
zon, als het kon samen met Leo. Doch die pret heeft niet lang geduurd. Na enige keren was het
afgelopen. Juni 1943 moest Leo worden afgevoerd. Hoewel ik niet mee moest, heb ik me vrijwillig
opgegeven om zodoende bij elkaar te kunnen blijven. God heeft ons wonderbaar geleid. Als ik alles
geweten had, zou ik zeker niet zijn meegegaan en toch zal dit Gods weg zijn geweest.
20 Augustus 1945. Sedert we de eerste bladzijden schreven, zijn er weer 2 maanden verlopen, 2
maanden waarin ontzettend veel gebeurd is. Doch het lijkt me beter aan te knopen bij waar ik
gebleven was, namelijk ons vertrek Juli 1943 van Bandoeng naar Japan. Dat wisten we natuurlijk niet.
Het heette, dat we naar een werkkamp gingen in een mooi klimaat, maar waar was niet bekend. Eerst
naar Tjimahi. Daar bleven we een week of 6. Toen naar Batavia. Verblijf daar 3 weken. Toen met een
paar duizend man in een boot “gestopt”. Neem dat letterlijk. Zoals de slager zijn leverworst stopt.
Welnu op dezelfde manier. Men zou verwachten dat ieder een ligplaats in het ruim zou krijgen, maar
neen hoor. Na veel dringen en wringen had ieder tenslotte een staanplaats of een zitplaats op zijn
rugzak, dekens enz. En benauwd, het was niet te harden. 4 Dagen hebben we zo gezeten van Batavia
naar Singapore. We hadden alle kleren uitgetrokken op een broekje na en toch liep het zweet met
stralen langs je lichaam. In één woord een vreselijke reis. In Singapore bleven we 3 weken in een
goed, groot kamp. ’t Rustige was vooral dat er zo weinig Japanse soldaten in het kamp kwamen en
er zo weinig geslagen werd. In alle kampen moest er gewerkt worden, doch in Singapore was het
werk niet zwaar. Een groot terrein in de buurt egaliseren. Onkruid wegkappen, bomen rooien enz.
Met zo’n duizend of 1.500 man trok je er ’s morgens heen en dan werkte je in ploegen. Alleen als het
regende was het niet zo leuk. Doch we hadden al zoveel te verduren gehad en zoveel zwaar werk, dat
dit werkelijk een aardige rustperiode was. Je hoefde ook niet alle dagen er uit. Zo nu en dan een
middag thuis om injecties te halen of voor dysenterie-onderzoek. Hoe dikwijls dat niet gebeurd is op
de reis. Minstens elke week een cellophaanzakje met ontlasting inleveren. En staafonderzoek. Een
glazen staaf werd in de anus gestopt en dan microscopisch onderzocht. Er waren op de vorige
transporten al zoveel gevallen van dysenterie geweest, waarvan vele met dodelijke afloop, dat ze daar
wel een beetje bang voor waren. Bovendien waren ze bevreesd dat Japan er door geïnfecteerd zou
worden. Dat zal wel de voornaamste reden zijn geweest, want of er wat krijgsgevangenen bij
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omkwamen, dat telde niet zo zwaar.21 October 1943 op mijn 47e verjaardag vertrokken we van
Singapore. Weer in een boot. Ditmaal echter iets ruimer, zodat we allen “ongeveer” liggen konden
in het ruim. Bij regen of hooge zee was het echter hopeloos. Sloot men alle luiken met zeildoek af
dan was het niet te harden van de hitte, en liet men een luik open, dan regende een deel kletsnat. Ruim
3 weken hebben we daar gelegen. Het eten was tamelijk goed. We hebben dan ook maar één man
overboord moeten zetten. 14 November kwamen we aan in een haven in Zuid-Japan en mochten we
van boord. Een dag in een groote douaneloods en ’s avonds in de trein. Eerst naar Tokyo. Doch
onderwijl waren we opnieuw ingedeeld en kwam Leo in een andere groep terecht. Alle pogingen om
dit te gewijzigd te krijgen mislukten en zodoende werden we gescheiden en kwamen in verschillende
treinen terecht. Tot Tokyo gingen we nog samen, doch daarna verdween zijn trein een andere kant
uit en heb ik hem niet meer gezien noch enig bericht ontvangen. Wij gingen alsmaar door naar het
Noorden en de 18de November ’s avonds om half 12 stapten we uit de trein te Kamaichi, een klein
vissersplaatsje met een groote staalfabriek. Later bleek dit plaatsje toch nog een 40.000 mensen te
bevatten, in hoofdzaak mensen, die op de fabriek werkten. Dit was onze bestemming, waar we 21
maanden, tot 15 Augustus 1945, hebben gewerkt. Wat is daar een leed geleden. Van de 200 man, die
hier aankwamen, moeten we er meer dan 40 achterlaten, dus ruim 20%. Flinke gezonde kerels, die
je af zag knappen. Toen we aankwamen lag er sneeuw en vroor het al lekker. Zo uit de hitte, zonder
kleeding, bijna ineens overgeplaatst in zulk klimaat. Dat was moordend. Wel hadden we onderweg
een groote Russische soldatenmantel gekregen, maar dat was absoluut onvoldoende. Zelf had ik
influenza, toen ik aankwam. Doch hoewel ik koorts had, mocht ik niet op bed blijven liggen, maar
moest er uit en werken in het kamp. ’k Ben toen een paar keer van mijn stokje gegaan en tenslotte
hebben ze me toch opgenomen in de ziekenzaal. Voor die bijzondere leiding ben ik God nog steeds
dankbaarheid schuldig, want in het ziekenhuis was mooi werk voor mij te doen. Toen ik na een paar
weken weer wat opgeknapt was, ben ik daar gebleven om te werken en behoefde die winter niet meer
naar buiten. 10 December viel het eerste slachtoffer. Een jonge, gezonde kerel van 25 jaar. Longont-
steking. Geen geschikte medicijnen. Geen goede hulpmiddelen en versterkende middelen (een beetje
suikerwater was het enige behalve de gewone rijst). ’t Was alles even hopeloos. Onderwijl waren er
al meer gevallen van longontsteking. De eene voor, de andere na kwam binnen. Vooral ook de
ouderen. En daar vielen ze. De 14de December stierven er 3, de 15de weer 3. De 20ste weer één. De
24ste weer 2. Wat waren allen klein toen. ’s Avonds hebben we Kerstfeest gevierd. Een kleine
kerstboom, een stukje gelezen, enige kerstliederen gezongen. ’s Avonds voor we gingen slapen las
ik meestal enige verzen uit den Bijbel en deed een gebed. Sommigen hadden geen behoefte aan
gebed, maar de meesten, zowel Katholieken als Protestanten, vroegen me ’s avonds om met hen te
bidden voor de nacht begon, waar ze zo tegen opzagen. Nooit ook heb ik zo innig gebeden als in dien
tijd. Leo had me niet nodig, maar God had hier werk voor me. Heel wat stervenden heb ik de ogen
gesloten, nadat ik hun eerst de troost van Christus’ zoen- en kruisverdienste had mogen aanzeggen.
Heel den dag en ook vaak ’s nachts mocht ik helpen; hier een beetje water geven, daar iemand
schoonmaken, een urinaal of steekpan geven (dat wil zeggen wat daar voor dienst deed), dan weer
iemand zijn kussen opschudden enz. ’k Heb er hard gewerkt, zodat ik soms doodmoe was, maar het
was mooi werk. En steeds vielen de slachtoffers. 26 December; 27 December; 28 December telkens
werd er een weggedragen. Toen kwam er betere voeding. Melk voor de patiënten. Goede medicijnen.
Vruchten. Brood. Met gevolg een keer ten goede. Nog enkele gevallen: 8 Januari, 22 Januari en 11
Februari, dat waren de laatste gevallen. Toen was het over. De eerste maanden hadden we 16 makkers
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verloren. Later zijn er nog 2 overleden, waarvan één geval als gevolg van de slechte voeding. Eind
Maart was de ergste kou voorbij. Er viel nog wel een enkele keer sneeuw, maar de barre kou was
over. Daar kwam bij, dat we in April van het Rode Kruis warme kleding kregen, truien, Jaegeronder-
goed, leren schoenen enz. Bij loting werd alles verdeeld. Ik werd de gelukkige bezitter van een trui
en een paar leren schoenen, waar ik veel plezier van heb gehad. Onderwijl was ik eind Maart uit het
hospitaal ontslagen en op het kantoor van de Jappen (Kempeitai) te werk gesteld. De W.C.’s
schoonmaken, de gangen vegen, de kamers doen enz. Eigenlijk was ik bij de naaiafdeling geplaatst,
maar dat heeft maar een paar weken geduurd, toen was het garen op, en die afdeling werd opgeheven.
De anderen werden naar de fabriek gestuurd, doch ik mocht daar blijven als hulpje om schoon te
maken. Toen één van de “djongos”, de “tobans”, de “huisknechten”, ziek was, heb ik een paar weken
binnen moeten bedienen, maar dat ging me slecht af. ’k Verstond en versta nog zeer slecht Japans.
Die taal heeft voor mij geen enkele interesse en het schijnt dat je geheugen dan ook zeer weinig
daarvan vasthoudt. In elk geval, zodra de zieke weer hersteld was, kon ik me weer terugtrekken naar
mijn eigen terrein; de kamers achter schoonhouden, de gangen en de W.C.’s. Dat was een goede tijd.
Geen zwaar werk en bovendien viel er vaak nog wel wat rijst of soep af. In het kamp is veel honger
geleden en zelf heb ik ook wel weken en maanden gehad dat mijn maag jeukte, dat je alles wat maar
enigszins eetbaar was opknabbelde. – – –

[In juli 1944 ging de badmeester weg en werd ik badmeester.]

En zo heeft God wel buitengewoon voor mij gezorgd. Nog sterker kwam dat uit in de laatste
maanden. Doch voordat ik begin met deze laatste maanden, die helaas nog zoveel slachtoffers eisten,
eerst nog wat algemene dingen van het kamp. Zo betrekkelijk goed als ik het heb gehad, hebben de
anderen het niet gehad. Die moesten buiten werken op het fabrieksterrein, bijvoorbeeld de wagons
laden met steenkool, cokes, mangaanerts, ijzer, oud ijzer voor de hoogovens, ijzeren “broodjes”.
Anderen moesten stenen leveren voor kalkovens. Kamaichi heeft een belangrijke staalfabriek met
alles wat er bij hoort: hoogovens, gieterijen, pletterijen, walsafdeling, kalkovens, grote gashouders,
waar duizenden mensen werkten. Voor een paar honderd krijgsgevangenen was er dus koeliewerk
genoeg. Weer of geen weer, in de sneeuw en kletsende regen en zomers in de gloeiende hitte elken
morgen om 7 uur (later om 6 uur) marcheerden ze naar buiten en ’s avonds om half 5 (later om half
6) kwamen ze doodmoe weer thuis. Er waren tijden, dat er veel geslagen werd, en tijden dat er wat
minder werd geramd bij het werk. In het kamp was het al net zo. Er waren tijden, dat je niet meer wist
wat je doen moest om geen klappen te krijgen. Alles wat je deed was net verkeerd. In de kampen op
Java was ik de klappen altijd nog ontlopen, maar hier heb ik ook soms enkele of meerdere klappen
moeten incasseren. Als het niet al te erg was, zodat je er geen blijvend letsel (een gebroken trommel-
vlies bijvoorbeeld) uit over hield, telde je het al gauw niet meer mee. Erger vond ik nog de celstraf,
de “Ezau”, vooral in de winter. Zelf heb ik daar ook een nacht in door gebracht. 7 December 1944.
’t Was behoorlijk koud. Zonder mijn overjas, zonder dekens werd ik in een koud hok gestopt. En
waarom? Ik had op de W.C. een cigaret gerookt. Dat was verboden. Maar ja, daarom werd het nog
wel geregeld gedaan. Op de lange duur werd je wat nonchalant en deed de deur open met de cigaret
nog in de mond. Net kwam er een schildwacht binnen en die snorde me. Ja, toen was het mis. Eerst
flink afgerost en toen voor een nacht de “Ezau” in. In niets, maar dan ook in niets was men vrij. Alles
moest precies zijn volgens de Japanse orders. Regelmatig onderzoek van al je bezittingen. Nu daar
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was niet veel meer van over, maar altijd was het nog te veel en moest je weer wat inleveren. Hield
je wat achter, dan had je kans bij een volgende onverwachtse inspectie, dat het gevonden werd, en
was het weer mis. Kon je de cel in met de nodige schoppen en slagen. Alles moest natuurlijk op
vastgestelde manier gevouwen en opgeborgen worden.
De eerste winter konden we niet warm worden. Alles trokken ze aan en dekten ’s nachts er zich mee
toe. De 2de winter ging het veel beter. De eerste zomer was het ook ’s nachts snikheet. En last van
muskieten en vlooien. Gelukkig hadden de meesten hun klamboe (muskietennet) nog. Tegen de
vlooien hielp dat wel niet, maar wel tegen muskieten. De 2de zomer was het lang zo warm niet. Onze
klamboes waren onderwijl afgenomen, overtollige luxe. Maar ook hierin zorgde de Here, want die
2de zomer waren er maar weinig muskieten.
14 Juli 1945. Dat was de grote dag. Reeds ’s morgens om 5 uur kwamen vliegtuigen over. Dat ging
zo heel den morgen door. Telkens alarm en het geknal van het afweergeschut. Om 12 uur werd het
ernst. De eerste granaten vielen vlak bij, één zelfs in de hoek van het kamp. We zaten in een open
schuilloopgraaf. De stenen, stukken ijzer, granaatscherven, balken en planken vlogen om je oren.
Gelukkig hadden de meesten een paar dekens boven hun hoofd, zodat er maar enkelen gewond waren
bij dit eerste salvo. We dachten natuurlijk eerst aan een bombardement, doch al spoedig was het ons
duidelijk dat het een beschieting uit zee was. Telkens een salvo van 6 schoten. Granaatjes van 40
centimeter. Kraters meneertje! En een leven, een geluid! Eerst het schot, dan het gefluit als de
granaten over je heen vlogen en ten slotte de ontploffing van de projectielen als ze insloegen. ’t Was
natuurlijk om de fabriek begonnen. Tussendoor hoorde je alsmaar door het afweergeschut om de
vliegtuigen neer te halen, die boven ons cirkelden en aan de schepen precies opgaven hoe de schoten
vielen. Doch geen enkel stortte neer. Slechts een werd in de vleugel getroffen, maar kon toch zijn
basis nog bereiken. Die beschieting heeft geduurd tot bij drieën. Geweldig was de verwoesting die
was aangericht. De fabriek was voor onbepaalden tijd absoluut buiten werking gesteld. Onze mensen
waren niet in het kamp, maar op het fabrieksterrein in schuilkelders. Helaas op één dier kelders is een
voltreffer gevallen, die daardoor instortte. Heel wat Japanse werklieden en ook kinderen vielen als
slachtoffers, maar ook 5 van onze mensen, behalve verschillende gewonden. 
9 Augustus 1945. Herhaling van 14 Juli, doch nu veel heviger. Men had onderwijl in het kamp een
deel van de loopgraaf overdekt, zodat men scherfvrij zat. Om 6 uur ’s morgens begon het weer.
Alleen nog maar vliegtuigen. Ze maakten onder andere een duikvlucht en wierpen bommen uit op
een paar schepen in een naburige baai. Alles naar de schuilkelder. Ik ook. Maar na een poosje werd
het me daar te benauwd en ben ik er uit gegaan. In de badkamer hebben we een cementen badkuip.
Die hebben we overdekt met planken en rieten slaapmatten, zodat we ook tamelijk veilig zaten en
toch nog wat uitzicht hadden naar buiten. Daar zijn we met 4 man die dag verder rustig blijven zitten.
Om half acht was het eerste alarm voorbij en gingen de mensen weer naar de fabriek voor het
opruimingswerk. Het bleef dien morgen onrustig. Telkens een paar vliegtuigen. Je voelde het weer
aankomen, net als op 14 Juli. En jawel hoor, om 12 uur daar waren ze weer. Doch nu nog een beetje
heviger. Al gauw lag een hoek van ons kamp tegen de vlakte. Na een poosje brak het eerste brandje
uit door de gloeiende scherven van het afweergeschut. Dat konden we nog blussen. Weer gauw terug
in ons schuilhokje, niet naar de schuilkelder. Even later brak er weer brand uit in het gebouw, waar
de Jappen woonden. Er was geen blussen meer aan. Daarna begon ook de rest van de houten
gebouwen te branden. In een minimum van tijd stond alles in lichter laaie. De schuilkelder staat vlak
bij de barak. De brandende barak stak ook de ingang van de schuilkelder aan en toen had je de ramp.
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De hitte werd ondraaglijk en de mensen (onder andere de dokter, de verplegers, de zieken en de
kampwerkers) moesten door de brandende ingang naar buiten. Daarbij vlogen hun kleren in brand
en bekwamen ze vreselijke brandwonden. Maar eenmaal buiten de loopgraaf waren ze er nog niet.
Alles buiten stond ook in lichter laaie en om van het erf af te komen moesten ze tussen brandende
gebouwen door, waar ze nog meer verbrandden. Het was een gegil en geschreeuw en onderwijl ging
het geschut maar steeds door. De scherven vlogen om je oren en dus was het zaak om dekking te
zoeken. Van heel dit drama wisten wij die in de badkamer zaten niets af. ’k Zag alleen wat vlammen
en toen dat aanhield en ik boven de keuken vlammen zag verschijnen, zijn we er uit gegaan om te
helpen, net als de eerste keer. Maar het hoefde niet meer, want heel het kamp was één vuurzee en toen
we dan ook buiten het kamp dekking gingen zoeken, zagen we daar de verbrande mensen, die ook
dekking zochten. Wat een vreselijk gezicht. En waar naar toe? De enige en beste plaats was een paar
kraters. Daar brachten we hen heen. Wat een gekerm en gekreun. Met totaal verbrande handen en
voeten, van sommigen de rug ook nog geheel rauw vlees, lagen en zaten ze daar in het steengruis in
een krater op het terrein van de fabriek. En er was niets voor verzachting. Een paar waren in de rivier
gelopen. Die hadden het nog veel erger te kwaad. Een deel van het gezicht was bij de meesten ook
nog verbrand. Na het eerste brandje ’s morgens had ik mijn veldzak en tas uit de barak gehaald en
mee naar de badkamer genomen. Zodoende was ik een van de weinigen die iets van zijn goed had
gered. Daar zaten onder andere nog een paar oude hemdjes in. Die heb ik stuk gescheurd en daarmee
enkele handen en voeten verbonden. We zijn nog een keer terug geweest naar het kamp en hebben
getracht de varkens te redden. Maar dat ging niet. Ze konden er wel uit, maar liepen met alle geweld
net het vuur in en zijn dan ook verbrand. Het ergste is echter, dat er vijf van onze mensen bij verbrand
zijn. Twee konden ze er niet meer uithalen en 3 anderen hadden teveel brandwonden. Later zijn er
nog enkelen overleden. Dat was in het kamp. Op het fabrieksterrein was het evenwel nog veel erger.
Daar werd weer een schuilkelder getroffen. Daardoor stortte de ingang in en ontstond er een
eigenaardige gasontwikkeling, waardoor de mensen in een diepe slaap vielen. Gelukkig hadden zij,
die bij de uitgang zaten, het in de gaten en liepen naar buiten, zogen flink verse lucht in en dan vlug
even naar binnen om een der makkers er uit te slepen. Het was bij het einde van de beschieting, dus
al gauw kwamen ze uit de schuilkelder in de buurt naar buiten en gingen helpen. Later zijn nog meer
groepen te hulp geroepen. Eerst de slachtoffers eruit slepen en dan kunstmatige ademhaling toe
passen. Helaas, slechts enkelen zijn weer bijgekomen, de meesten waren voorgoed ingeslapen. Het
was een groote schuilkelder, zodat wel meer dan 100 mensen het leven lieten, waaronder een 20-tal
van ons kamp. Daar waren ook verschillende bij met wien ik deze 2 jaar in Japan dagelijks omging,
mijn beide “slaapjes”, de mensen, die naast me sliepen. Dat was een zware slag. Door de nood
gedwongen ben ik maar dadelijk weer gaan helpen in het ziekenhuis. Of liever bij de zieken, want
de ziekenzaal was ook afgebrand. De zieken lagen de eerste dagen in een schuilloopgraaf, later in een
schoollokaal. Dat zijn ontzettend vermoeiende dagen geweest. Dagen en nachten. Wat is sterven aan
brandwonden een vreselijke dood. Wat een lijden! En die nachten. Je kon ze niet helpen. Helemaal
geen licht, alles pikdonker. Ze lagen op de vloer op draagbaren van bamboe. Je moest er tussen door
kruipen, doch je kon het niet zo doen, dat je niet hier of daar een bamboe raakte en dan hoorde je
weer een gekreun of een vloek. Geen verband, geen medicijnen, niets en niets. O, het was hopeloos.
En dan nog enkele gaspatiënten. Die dagen hebben veel van mijn krachten gevergd en den 15den ’s
middags kon ik niet meer. En toen kwam het bevel van verhuizen. Dadelijk verhuizen. Alles op
vrachtauto’s laden en naar het naburige kamp een 20 kilometer verder. Doch de dokter van dat kamp,
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die ons kwam halen, bracht het bericht mede, dat de oorlog was afgelopen. We konden het niet
geloven. Maar in Ohasie (het andere kamp) kwamen we in een bioscoop te liggen met volop licht.
Dat was wel een beetje vreemd. Geleidelijk aan uit allerlei kleine dingen konden we toch opmaken,
dat er werkelijk een groote verandering was ingetreden. De oorlog was afgelopen, maar de vrede was
nog niet getekend. Daar was het wachten op. De 24e Augustus kwam het eerste Amerikaanse
vliegtuig over en wierp een boodschap uit. Een paar dagen later kwamen er jagers en wierpen pakken
met voeding, medicijnen en kleren uit. En dat ging regelmatig door. Nu kwamen er ook groote
bommenwerpers. De 30e Augustus gooiden ze een 20-tal parachutes met voedsel uit. Prachtig
daalden ze tegen de berghelling, roode, witte, blauwe en oranje. Die konden we fijn gebruiken om
de 31e het toneel te versieren. We lagen nog steeds in die bioscoopzaal. Vier weken hebben we daar
zitten wachten, toen gingen we weer terug naar onze eigen plaats in een Japanse kazerne. Daar was
de ligging veel beter. Het eten is goed. De 15de September zullen we van hier worden ingescheept.
Dit is het einde van de brief, die ik in Japan had klaar gemaakt voor de familie. Nu is het onderwijl
een half jaar later waarin erg veel gebeurd is en alles wel heel, heel anders is verlopen, dan we
gedacht hadden. 15 September zijn we werkelijk ingescheept op Amerikaanse oorlogsboten. Eerst
naar Jokohama en vandaar naar Manila. 29 November van Manila naar Balikpapan met een Engels
vliegdekmoederschip. 12 Januari 1946 van Balikpapan naar Pare-Pare. – – – 

Centralisatie der zending: de Commissie voor de Wederopbouw

78. Commissie voor de Wederopbouw, “Rondschrijven aan alle uitgezonden medewerkers”, d.d.
Baarn, 21 mei 1946; AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

– – – 
Toen duidelijk werd, dat direct na den oorlog met den wederopbouw van het Zendingswerk moest
worden begonnen, hechtte de Generale Synode goedkeuring aan het voorstel van Generale Zendings-
deputaten om een Commissie Wederopbouw, Medischen Dienst te benoemen. Later werd deze
commissie ook uitgebreid tot den Hoofddienst. Deze commissie had tot taak om – althans
voorloopig496) – het Zendingswerk te centraliseren en die maatregelen te nemen, waardoor de
spoedige wederopbouw van het Zendingswerk zou kunnen worden bevorderd. De voordelen van
zoo’n tijdelijke centralisatie zullen U duidelijk zijn. Allerlei moeiten en kosten worden bespaard als
er in Nederland (en in Batavia) een instantie is, die namens en in overleg met de zendende kerken de
gemeenschappelijke belangen kan dienen.
Als leden van deze Commissie Wederopbouw werden benoemd de volgende Heeren:
Ds D. Pol, voorzitter
Ds E.H. Broekstra, scriba
Dhr. F. Mandersloot, quaestor
Dr A.H. Oussoren
Ds G. BouwmeesterDs J.D. Boerkoel

496 De overeenkomst werd in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar, zie Art. 7, “Overeenkomst voor
de Commissie voor de Wederopbouw van het Zendingswerk der Gereformeerde Kerken in Nederland, 10/1/1947”,
AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.
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Ds P.Ch. van der Vliet
Ds H.A. Munnik
Ds G.M. van Rennes 
Als adviseur voor den Hoofddienst: Prof. Bavinck, idem voor den medischen dienst: Dr. Wiersema
en Dr. Offringa, voor het onderwijs: de heeren Meijerink en Laernoes, voor Generale Deputaten: Ds
Pol en Ds Wiersinga.
Het werk ging zich mede om allerlei practische redenen zoo centraliseeren in het Zendingscentrum,
dat het kort geleden gewenscht werd om den Directeur van het Zendingscentrum te benoemen tot sub-
scriba, met de opdracht om alle correspondentie met Indië te voeren en in een Commissie van vier,
bestaande uit de Heeren Bavinck, Mandersloot, Pol en Richters, de noodige maatregelen te treffen.
De situatie is nu zoo, dat al het Zendingswerk, dat na de capitulatie van Japan wordt opgezet, door
deze Commissie wordt behartigd. De Commissie Wederopbouw zendt zendingsarbeiders uit en
verdeelt deze over de terreinen, waar, naar haar meening – uiteraard in overleg met Indië – behoefte
is aan Zendingsarbeiders. Ook de daarbij betrokken finantieele zaken liggen in handen van deze
Commissie, met dien verstande, dat bij een weer ingevoerde decentralisatie verrekening met de
zendende kerken zal plaats vinden.
Een moeilijkheid was, de verhouding te bepalen tusschen de Commissie Wederopbouw en die
Zendingsarbeiders, die in Indonesië nog aan het werk zijn. Besloten werd, vast te stellen, dat de
achtergebleven Zendingsarbeiders, wat het finantieele betreft, voor rekening van hun zendende
kerken blijven, doch wat hun werk betreft, overleg dienen te plegen met de vertegenwoordigers van
de Commissie Wederopbouw in Batavia, Ds J. Verkuyl (Kwitang 28) en Dr. J.S. Wiersema (K.P.M.-
Ziekenhuis). U zult begrijpen, dat dit laatste voor een goede werkverdeeling noodzakelijk is. Ds
Verkuyl en Dr. Wiersema zijn op hun beurt verantwoording schuldig aan de Commissie Wederop-
bouw. 
De Commissie Wederopbouw en het Zendingscentrum zullen alles doen wat noodig is om het werk
zoo vlot mogelijk van stapel te doen loopen. Het Zendingscentrum is bereid, U alle mogelijke Service
te verleenen, bijvoorbeeld in het zenden van boeken en tijdschriften, het noteeren van abonnementen
op het Zendingsblad en dergelijke. – – – 

Kerkelijke conferentie te Yogyakarta, mei 1946

79. “Conferentie van de Protestantsche Kerken in Indonesië, gehouden in Jogja van 21-22 Mei
1946”; AGZD 295.

De kerken op Java stonden na de oorlog voor urgente vragen: hun onderlinge eenheid, hun
toekomstige relatie met de voormalige zendende kerken, zendingsverenigingen en andere
zendingsinstanties in het buitenland alsmede de opening van een theologische school. Hieraan
werd in mei 1946 in Yogyakarta een interkerkelijke conferentie gewijd. Aanwezig waren
vertegenwoordigers van de GKJ, de Salatiga-zending, de GKJTU, de GKJW van Oost-Java,
de Noordjavaanse Muria-Kerk (GKJSM), de GKBdtP van West-Java en de GKI. De conferentie
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werd voorts bijgewoond door toehoorders en adviseurs, afkomstig uit verschillende kerken,
waaronder ook Pinksterkerken en gemeenten van de Indische Kerk.497)

– – –
In de eerste plaats: de zelfstandigheid der Indonesische Kerken.
Tijdens de Hollandsche tijd werden de Kerkelijke zaken door de Hollandsche Zending en de
Hollandsche regeering behartigd. Wij zagen de besluiten alleen als ze “goedgekeurd” waren, maar
wij zelf waren niet actief om de dingen bij de Regeering aanhangig te maken. Nu, in ons vrije land,
nu er geen intermediair is van andere menschen, kunnen en moeten wij, op grond van onze zelfstan-
digheid, onze zaken klaar zien te krijgen met onze eigen leiders. Mogelijk dat wij niet direct alles
kunnen ondernemen, maar hoe langer hoe meer krijgen wij ervaring en kunnen wij meer zaken
behandelen.
Nu wij als Kerken de grootst mogelijke vrijheid zijn ingegaan, moeten wij hand aan hand de toekomst
tegemoet treden, vooral met betrekking tot beslissingen en verordeningen der Regeering, die met de
Kerken in verband staan. Als de Regeering de plaats der Kerk duidelijk weet, zal dat misverstand uit
den weg kunnen ruimen tusschen Kerk en regeering.

In de tweede plaats: de maatschappelijke situatie.
Christenen zeggen vaak, dat er verschillende Kerken zijn. Maar de Indonesische maatschappij
beschouwt ze als één Kerk, één gemeenschap. Maatschappij en regeering groeperen ons niet in de
ééne Kerk en in de andere, maar beschouwen ons als één groep, ongeacht dogma en ras. De houding
van één Kerk wordt niet beschouwd als de houding van die Kerk alleen, maar wordt gegeneraliseerd
en beschouwd als die van alle Christenen. Aan alle Kerken in Indonesië wordt slechts één plaats
toegekend.
De houding der Maatschappij tegenover de Kerk en de plaats der Kerk erin vormen enkele der
factoren, die de Kerken naar een band doen zoeken.

In de derde plaats: onze gezamenlijk belangen.
Ook deze dringen ons naar een samengaan in een organisatie, die geordend is. Bijvoorbeeld Bijbel-
drukkerij, klaar maken van Christelijke lectuur, geestelijke verzorging der Vereenigingen enz. Wij
zijn hier samengekomen om hierover te spreken en naar de wegen te zoeken om tot die eenheid te
komen. – – –
Punt 1. De toestand der Kerken in den Japanschen tijd en daarna. Ingeleid door Ds B. Probowinoto.

497 Het bestuur van de conferentie bestond uit ds Wijoto Hardjotaroeno (Wonosari, Yogyakarta) en ds R.P.S.
Poerbowijoga namens de GKJ in zuidelijk M.-Java; ds Daniël (Blora) en ds S. Kartosoegondo (Pemalang) namens
de GKJTU in noordelijk M.-Java; ds Mardjo Sir en ds Moeljadihardja namens de GKJW in O.-Java; ds S.
Djojodihardjo namens de Doopsgezinde Muria-Kerk (GITJ, Pati); Abednego namens de GKBdtP in W.-Java en
ds Tan King Hien namens de Chinese Kerk van M.-Java. De besluiten en uitspraken van deze conferentie, met
name die aan het slot van dit stuk, ontlokten reacties tot ver buiten Java, zie bijv. document 198 in Van den End,
De Gereformeerde Zendingsbond, 586-588.
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De toestand der Kerken tijdens de Regeeringswisseling van Nederland en Japan.
Toen de Zending haar geschiedenis in Indonesië besloot, waren de Kerken in Indonesië zelfstandig,
behalve de groepen die gewoonlijk genoemd werden: de Zendingsposten, dat zijn de Kerken, waar
nog geen Kerkeraad was.
Deze zelfstandigheid werd door de menschen verschillend beschouwd. Sommigen vergeleken deze
zelfstandigheid met een kreupele, die een stok noodig heeft (stok is: de Zending). Anderen noemden
deze zelfstandigheid: broeikas-zelfstandigheid, dus niet-natuurlijk, maar kunstmatig. Deze planten
kunnen buiten de broeikas en buiten de verzorging van den tuinman niet leven (broeikas en tuinman:
Zending). Een derde zei: het is een zelfstandigheid zonder meerderjarigheid, dat wil zeggen een
zelfstandigheid, zonder dat men zich bewust is van eigen plaats en verantwoordelijkheid.
Wij vinden, dat de zelfstandigheid der Kerken na het heengaan der Zending volledig was. Alleen
doordat de Kerken nog jong waren, kon die zelfstandigheid niet de vruchten dragen, die verwacht
werden. Het bewijs, dat de zelfstandigheid niet die was van een kreupele: de Kerken zijn blijven
bestaan ondanks het feit dat de Zending verdwenen is.
De meerderjarigheid en de zelfstandigheid der Kerken in Indonesië beteekent: het hebben van een
voldoende kennis van God, van de plaats en de taak der Kerken in de maatschappij, volk, regeering
en in de wereld als geheel genomen. De kennis der voorgangers moest in het algemeen nog vermeer-
derd worden. Dit geldt ook wat betreft de zelfonderhouding. Men wist het wel, maar men was er niet
zoo trouw aan om mee te doen. Ook wat betreft de zelfuitbreiding was men hier zeer aan het begin.
Zoo was de toestand der Kerken nog in het beginstadium, maar het gaf hoop op vruchten, mits er tijd
aan gegeven worde. Immers de Kerken leven. En al wat leeft heeft tijd en ontwikkeling noodig. “The
struggle for life” moesten de Kerken nog voelen, wilde er een krachtig leven uit voortkomen. In de
Japansche tijd kwam de eerste beproeving. 

Gedurende de Japansche Regeering.
Deze beproeving kwam tegelijk met de komst van de Japansche legers. In den tijd, dat de oude
Regeering gevallen was en de nieuwe zich nog niet geregeld marcheerde, waren er veel menschen,
die ervan profiteerden door te rampokken en te roven, en deze traden wreed op tegenover de
menschen. We kunnen 2 soorten in dit optreden onderscheiden: het optreden, dat niets anders tot doel
had dan te rooven, en het optreden dat gebeurde onder Mohammedaansche leiders, die de Christenen
wilden uitroeien.
Op verschillende plaatsen is bloed gevloeid. Er waren Christenen, die de Mohammedaansche
godsdienst moesten aannemen, gedwongen werden om besneden te worden, om hun Kerk te
verbranden, of om de Mohammedaansche belijdenis af te leggen. En dan werden ze beschouwd als
Mohammedanen. Het meest heeft de Kerk van Margorejo498) te lijden gehad onder het fanatisme der
Mohammedanen. Al dit bloed moeten wij beschouwen als het zaad der Kerk, dat vruchten zal
voortbrengen te bestemder tijd. Overal, waar het Christendom een volk veroveren gaat, vraagt het

498 Waarschijnlijk is bedoeld de christelijke landbouwkolonie te Margorejo (of Mergareja) in noordelijk M.-Java, die
daar in 1881 door de Doopsgezinde zending geopend was, Coolsma, Zendingseeuw, 194, 215-216, 220. Binnen
de synode van de Javaanse Kerken bestond op dat moment geen gemeente van die naam, zie “Javaanse gemeenten,
hun voorgangers en zendingsarbeiders in het ressort van de synode van Midden-Java per 31 december 1949”,
11/7/1950, AGKF-N 10, Ingekomen stukken, juni 1950-december 1950. De enige gemeente van die naam die ooit
bestaan heeft was in Z.-Sumatra, in de classis Metro. Doch dat was pas later (zie Bijlage H).
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veel offers, dat vertelt ons de geschiedenis. Maar deze offers zijn de beproevingen geweest voor de
Kerken om volwassen te worden. 
Deze tijd van gruwelen werd gevolgd door een nog vreeselijker tijd: den tijd der Japanners. Een tijd
van tegenspoed en minachting, een onophoudelijke strijd om het bestaan en de onafhankelijkheid van
de Kerk. Het doel van de Japansche Regeering was niet anders dan om de Indonesische Kerken te
maken gelijk met de Kerken in Japan. Ja, minder dan die Kerken, immers de Indonesische Kerken
waren Kerken van bezette gebieden.
Wie de ideologie van de fascistische Japansche politiek begrijpt, begrijpt ook welke plaats er aan de
Kerk werd gegeven. De ideologie is: de grootheid van het land en die werd doorgevoerd met militaire
middelen. Politiek en Godsdienst werden samen behandeld, de Tenno was hoofd van de politiek en
hoofd van den godsdienst. De Kerk echter erkent slechts een hoofd: Christus.
Tusschen het fascisme en de Kerk ligt een kloof van de geboorte af. De Japansche Regeering echter
probeerde op alle mogelijke manieren om de Kerk te dwingen de Regeering als een hoogere instantie
te erkennen. De plaats, die aan de Kerken werd gegeven was: te bestaan bij de gratie van de Japan-
sche Regeering, mits de Kerk niet tegen de Regeeringspolitiek strijdt. Zelfs moest de Kerk meehelpen
om de ideologie in te werken in de menschen, bij de leden der Kerk. De Japansche politiek is immers
een totalitaire politiek, die geen instantie naast zich kan dulden.
God zij gedankt is de Japansche regeering uit Indonesië verdwenen, voordat ze een krachtige aanval
op de Kerk heeft gedaan. Er waren hier en daar wel eenige aanvallen ondernomen, maar deze zijn niet
planmatig en werden georganiseerd door menschen, die de Japansche verordeningen verkeerd hadden
begrepen of door menschen, die persoonlijk tegen het Christendom waren. De maatregelen werden
dan ook teruggenomen zoodra de Japansche Regeering ze vernam, nadat wij onze bezwaren hadden
ingebracht bij de Japansche Regeering. Dit kwam omdat de Japansche Regeering nog geen goede
gelegenheid had om op te treden tegen de Kerk, omdat ze haar kracht en intellect nog noodig had
voor de oorlogvoering. Bovendien: de inwendige omstandigheden des lands moesten voorloopig
rustig zijn. En verder: voor de propaganda naar de wereld was het noodig, dat Japan de schijn nam
als zou het de godsdiensten met rust laten. Wij weten nu: de godsdiensten, die gebruikt konden
worden, kregen alle vrijheid, maar de andere werden tegengegaan.

[Hoewel de prediking niet verboden werd, werden alle hulpdiensten ontbonden. Het
christelijk onderwijs verdween nagenoeg. Gebed en christelijke liederen werden vervang-
en door Japanse propaganda. Alle Nederlandse zendingsarbeiders werden geïnterneerd,
zonder dat voldoende Javaanse vervangers klaarstonden. Bevolkingsgroepen werden
tegen elkaar opgezet.] 

Omdat het Christendom een godsdienst was, die door de Hollanders was binnengebracht, werd het
openlijk of bedekt de godsdienst der vijanden genoemd en dus ook als zoodanig bejegend. De
Christenen werden vaak bespioneerd door de Japanners of hun handlangers. Men was blij als men
een betrekking kon krijgen, want de meeste baantjes waren gesloten voor een Christen. Velen zijn
het slachtoffer geworden van de actie der handlangers. Met gelogen redenen werden vele leiders van
de Oost-Javaansche Kerk gevangen genomen, gepijnigd en gevonnist ten doode, welk vonnis
veranderd werd in levenslang. Vele van deze leiders zijn in gevangenschap gestorven door de
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martelingen. Deze handlangers waren meestal menschen, die reeds een haat koesterden tegen de
Christenen en die dus toen een gelegenheid vonden om die haat te spuien.499)
Geen wonder, dat men leefde in een angstpsychose. Dit veroorzaakte afvalligheid. Ook deden de
Kerken hierdoor dingen, die niet strookten met de Kerkenordening. Men durfde vaak geen Kerke-
raadsvergaderingen meer te beleggen. Er waren classes, die gedurende den Japanschen tijd niet
vergaderden. Ook was er een kerk, die de collecte voor de armen afschafte, omdat men vreesde voor
een eventueel verbod der Japanners. Gelukkig werden die moeilijkheden door de Christenen
beschouwd als beproevingen van God om de Gemeenten te louteren.
Eén van de pogingen van de Japanners om hun politiek van versplintering uit te voeren was: de
autochtone bevolking moest zich verwijderen van de andere, zooals Indos, Arabieren, Chinezen enz.
En tusschen de autochtone bevolking probeerden ze nog scheiding te brengen tusschen Menadonezen,
Ambonezen enz., die vroeger zoo loyaal waren tegenover de Hollandsche regeering. Omdat de
Ambonezen meestal Christenen zijn, hebben ook de andere Christenen vaak de zijde van de Ambone-
zen gekozen. Deze menschen werden haast allen gevangen genomen en hun vrouwen kregen geen
steun van de Japansche regeering.

[Op alle mogelijke manieren hebben de Japanners geprobeerd westerse culturele invloe-
den te vernietigen en te vervangen door Japanse.]

Jammer genoeg waren er ook Christenen die meegingen, hoewel niet veel. Deze menschen lieten hun
verstand niet meer werken, maar volgden alleen de lessen van de Japanners. Terwijl deze Japanners
hun woorden vaak verdraaiden en veranderden al naar hun voordeel het eischte. Wat waren nu de
gevolgen van deze tactiek voor de Kerken?

1. De Christenen, die gewoonlijk bij elkaar bleven, in een hospitaal of in een school bijvoorbeeld,
werden verstrooid overal in gouvernementsbetrekkingen en particuliere bedrijven. Dit is natuurlijk
schadelijk voor de gemeenten. Zelfs vielen er menschen af, die niet al te sterk in hun schoenen
stonden. Maar aan de andere kant was dit ook van voordeel voor de gemeenten, omdat men nu
gedwongen werd voor de omgeving rekenschap te geven van wat men eigenlijk gelooft, zoodat zelfs
menschen, die vroeger niet meelevend waren, nu naar een Kerk verlangden. Op verschillende
plaatsen, waar voor dien tijd geen Kerken waren, werden nu vergaderingen gehouden. Ook konden
de Christenen, toen ze verstrooid waren, meer aan hun doel beantwoorden een zoutend zout te zijn.

499 Zie hierover Over alle bergen, 68-83; over de godsdienstpolitiek van de Japanners, zie Benda, The Crescent and
the Rising Sun, deel ii. Op 9 april 1942 verscheen de volgende verklaring: Pemerintah Bala Tentara Nippon,
“Kepada Djemaat-Djemaat Kristen Indonesia di Poelau Djawa”, Privé-archief Subroto Misael, gedepon. arch.
in AS. “Pemerintah Bala tentara Nippon soeka dan menanggoeng dengan soenggoeh-soenggoeh melindoengi
semoea agama seperti jang soedah diberitahoekan kepada orang banjak. Djadi orang Kristen Indonesia di Poelau
Djawa boleh seperti biasa melakoekan atoeran-atoeran (oeroesan-oeroesan) agamanja dengan selamat dan sejahtera
(tidak dapat ganggoean apa-apa).” [Bekendmaking van het Opperbevel der Japanse Strijdkrachten aan de
Indonesische Christelijke Gemeenten op Java, [vertaling bewerker]. “Zoals publiekelijk is bekendgemaakt, geeft
het opperbevel van de Japanse strijdkrachten de oprechte en vaste garantie alle godsdiensten te willen beschermen.
De Indonesische christenen op Java kunnen derhalve ongestoord en in vrijheid hun godsdienstige voorschriften
en regelingen nakomen zoals ze gewend zijn (ze worden op geen enkele manier lastiggevallen).”]
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Hoewel dus de verstrooiing een werk van de Japanners was, was ze toch van voordeel voor de
gemeenten en voor den voortgang van Gods werk.
2. De besluiten tegen de scholen en de andere takken van arbeid. De kinderen kregen daardoor niet
de opvoeding, die ze noodig hadden. De andere takken van arbeid werden daardoor werkeloos. Deze
besluiten van de Japanners tegen deze dingen werden geargumenteerd, als zouden ze Hollanders zijn.
Het gevolg hiervan was dat de Christenen zelf naar methoden zochten om op een eigen wijze het
Evangelie toch te kunnen verspreiden. Zoo werd ook deze Japansche maatregel door God gebruikt
om de Gemeenten op te voeden en ter herinnering aan hun groote taak. Niet leunen op reglementen,
uitgedacht door de Zending, maar eigen wegen zoeken.
God geeft nooit iets zonder bedoeling. Wij moeten deze bedoeling kunnen begrijpen en grijpen. En
deze is: moesten meer bewust worden van onze roeping om het Koninkrijk Gods uit te breiden. De
prediking van het Evangelie – rekenschap en verantwoording daarover zal niet gevraagd worden van
andere volken over ons eigen volk. God nam van ons onze Chr. scholen enz. omdat wij bij het
onderhouden daarvan passief waren geweest. Hij was het dus, die ons klaar maakte voor den
komenden tijd.
Het initiatief kwam van de Kerken ook. Men is zich nu inderdaad bewust van zijn taak. Als deze
vooruitgang zich nu voortzet, dan zullen de Japanse maatregelen tegen de Kerk genomen nuttig
blijken te zijn voor de Kerken.
3. De finantieele moeilijkheden die vele goeroes van werk deden veranderen, waren schadelijk voor
de ontwikkeling van de Kerken, omdat ze geen geestelijk voedsel kregen. En dit geven van voedsel
gebeurt nooit goed, wanneer de menschen, die het werk doen, niet opgevoed werden in den Bijbel.
Daarom is het gevolg van dit gebrek aan voorgangers, dat men nu van plan is om een Theologische
opleidingsschool op te richten voor goeroes of voor aanstaande predikanten. Dit voorstel is gedaan
aan de Synode in 1942 door de classis Jogja.500)
Ook de andere Synodes hebben een school noodig, maar daar de verbinding van de Javaansche Kerk
van Oost en Noord en West heel moeilijk was, kon men er niets voor doen, zoodat de plannen werden
uitgesteld tot er andere tijden zouden aanbreken. Gedurende eenigen tijd hebben de Kerken van
Midden-Java ten Zuiden de uitvoering voortgezet. Ook deze toeleg van de Japanners om door het
weggaan van de voorgangers de Kerken in verwarring te doen komen, is dus ten goede gekeerd: voor
dien tijd had men nooit er aan gedacht om eigen goeroes op te leiden, dat deed de Zending immers
al.
4. De moeilijkheden der Kerken en de toestanden, die aantoonden, dat de Kerken één waren in hun
overtuiging, legden een band om de Kerken, dus ook dit is ten goede gekomen: men ging toen samen
bidden en werken. In den Hollandschen tijd was het moeilijk om samen te vergaderen. Wel kon men
dat doen als personen, maar niet als vertegenwoordigers der Kerken. Men was er wel van overtuigd,
dat er niet veel verschil was tusschen de verschillende Kerken, maar men was bang, dat men niet in
overeenstemming met de Zending zou spreken. Deze Zendingscorporaties immers hadden niet alleen
zelf een kleur, maar kleurden ook de Kerken, die door hun werk waren ontstaan. Het was immers
begrijpelijk, dat de menschen – ik neem hier opzettelijk menschen, omdat de Zending als lichaam
altijd zei, dat de kleur bepaald moest worden door de Indonesiërs zelf – graag de kleur zagen, die zij
zelf hadden gebracht.

500 Art. 14, Pelapoeran lampahing Synode 1942.
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Na het heengaan van de Zending werd de omgang tusschen de verschillende synodes gemakkelijker
en de gemeenschappelijk gedragen lasten drongen hen niet weinig om elkaar op te zoeken en de
verbinding vaster te maken. Op 17-19 Juni 1942 kwamen voor het eerst verschillende synodes samen:
Madjelis Agoeng van Oost-Java, de Groote Vergadering (Noord-Java), de Synode der Gereformeerde
Kerken (Midden-Java ten Zuiden), de Groote Raad (West-Java). De plaats was ook Jogja. Daar werd
onder andere gesproken over de eenheid der Kerken en om de vertegenwoordiger te kiezen bij de
Regeering.
Ook hier weer heeft God de dingen ten goede gekeerd voor den geloovige. Het heengaan der Zending,
dat een verwarring bracht in de Evangelisatie en de prediking, werd door God gebruikt om de Kerken
in Indonesië tot een eenheid te brengen. Het is duidelijk, dat we in de Japanschen tijd in een tijd van
wonderen leefden. We voelden, dat de hand des Heeren ons zou beschermen. Voor dengene, die zijn
oogen wil openen, is de zegen van God merkbaar, zelfs in de droefheden, die God te dragen geeft.
God zij geloofd.

De Kerken in den tijd van onafhankelijkheid.
Evenals de overgave der Hollandsche regeering is de overgave van de Japanners plotseling gegaan.
Dit werd door het Indonesische volk gebruikt om de onafhankelijkheid te proclameeren. Deze
proclamatie werd afgekondigd 17 Augustus 1945.
De Kerken waren nog niet klaar met hun ordenen en bepalen hunner houding in de nieuwe situatie
of er was weer verandering in de samenleving. Deze verandering van de nieuwe tijd vraagt offers van
bloed en bracht moeiten voor de Christenen, omdat er een afkondiging was van de kant der Moham-
medanen, die vermeldde, dat deze strijd naar onafhankelijkheid een heilige strijd was, dit is een strijd
om de Islam te versterken en om de niet-Mohammedanen te laten verdwijnen. Daarom waren er veel
aanvallen tegen Kerken en huizen van Christenen van de kant van de menschen, die niet goed
ingelicht waren en aangevuurd werden door bendeleiders. In Tjigelam en Goenoengpoetri gebeurde
het, dat de huizen der Christenen werden ondersteboven gehaald en de bezittingen meegenomen, de
kleeren zelfs van het lichaam werden weggerukt, de planten in de tuinen uitgeroeid en de grond
verdeeld. Als beesten werden de menschen van de eene plaats naar de andere vervoerd als men
ontdekte, dat de menschen geen Mohammedanen wilden worden.
De gemeente van Toegoe was gedwongen om bescherming te zoeken bij de Engelschen omdat ze
bedreigd werden door de Mohammedanen. Deze onderdrukking en minachting en aanvallen der
Mohammedanen toonden, dat, zoolang de Indonesische Maatschappij nog zoo was, de Kerken steeds
in een crisis leefden. En zooals de overwinning of nederlaag in de crisis bij een zieke genezing of
geen genezing bepaalt, zoo was het ook voor de Kerken. Als in de Kerken niet genoeg kracht was om
de aanvallen van de Maatschappij te weren, zouden de Kerken ondergaan, maar als in hen een zaak
van leven werd gevonden, dat sterk was, zouden ze alle aanvallen kunnen weerstaan, zelfs zouden
zij de Maatschappij kunnen veranderen door hun invloed.
De Kerk ging een nieuwen tijd tegemoet, de tijd der zelfstandigheid van het Vaderland. Een vrije
Kerk in een vrij land. De Kerk zou nieuwe kwesties ontmoeten. De ordening en plaatsbepaling en
gedragslijn der Kerk in de nieuwe Maatschappij, haar houding tegenover Kerken in het buitenland,
ten opzichte van de Zending waren vragen, die onmiddellijk beantwoord moesten worden.
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Hoe zijn de Kerken in den tegenwoordigen tijd?
In het kort kan gezegd worden, dat de Kerken, die zoo jong waren in hun vrijheid en onafhankelijk-
heid en bovendien nog zooveel aanvallen te dragen hebben, nog niet klaar zijn om den nieuwen tijd
tegemoet te zien. De Kerken leefden nog in een statischen toestand van vòòr 1942. De Kerken zijn
nog zeer te kort gekomen in de vervulling van hun plicht. De Kerk heeft een Koninklijk ambt, maar
kan nog niet haar leden behoorlijk ordenen. Als profeet getuigt de Kerk nog niet tegen verschillende
verkeerde dingen hetzij in, hetzij buiten de gemeenten. Als profeet geeft de Kerk nog geen antwoord
op de vragen, die leven in de harten der Christenjongeren, in het vereenigingsleven enz. Zoo raakt
de Kerk ten achter, zoodat de Kerk wel eens beschouwd zou worden door de Christenen als oud geld,
dat niet meer geldig is. Als priester wordt de Kerk niet actief bij het zien van zooveel ellende in de
omgeving. Niet omdat de Kerk arm is. Inderdaad is de Kerk arm, heel arm. Maar ze hoeft niet rijk
te zijn om te kunnen helpen. Tot nog toe is de Kerk statisch. Ze is als bevroren in haar instituut. De
Kerk moge vanaf vandaag actief zijn, bewust van haar roeping tegenover de Maatschappij en de
politiek. – – – 

Het volgende punt op de agenda: De Theologische school. Ingeleid door Ds Poerbowijogo.501)

[Het is niet mogelijk dat iedere kerk op Java haar eigen theologische opleiding heeft.
Daarom dienen de verschillende kerken samen te werken om zo’n school op te richten.
Deze opleiding voor evangelisten en predikanten mag niet beheerd en geleid worden door
particuliere verenigingen, zoals bij scholen en ziekenhuizen meestal het geval is, doch
ze is de verantwoordelijkheid van de kerken zelf.]

Discussie:
1. Oost-Java voelt de behoefte aan goeroe’s en pandeta’s erg. Hoopt, dat de school zoo gauw

mogelijk komt.
2. Een voorstel om adatrecht en staatsrecht en internationaal recht te plaatsen op het leerplan van

de school.
3. Deze kwestie worde niet alleen besproken, maar ook uitgevoerd.
4. Midden-Java ten Noorden ondervindt gebrek aan leeraars. Velen hebben hun ambt neergelegd.

Wordt die school voor ons allen en van ons allen of wordt er rekening gehouden met de
richtingen? – – – 

Antwoord: Deze school zal in October geopend worden. Niet iedere Kerk kan een school oprichten.
Dus deze school zij van ons gezamenlijk. En nu is er bovendien reeds een band tusschen de Kerken
en verschillen zijn er naar ieders overtuiging niet.

5. Is men er werkelijk van overtuigd, dat er één school moet zijn? Dit worde door iederen afgevaar-
digde beantwoord.

Antwoorden: 
Oost-Java wil slechts één school.
Midden-Java ten Noorden: één school.

501 R.P.S. Poerbowijoga (Poerbowijogo); nov. 1944 predikant te Patalan (Yogyakarta); 1946 docent en eerste rector
van de Theologische School te Yogyakarta; 1948 bezoek aan Nederland; 1956 studieverlof in Nederland tot juli
1957.
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Midden-Java ten Zuiden: Ziet een moeilijkheid door de tegenwoordige aanwezigheid van verschil-
len.
Iedere verandering worde met de synode besproken.
Besluit: Als er een synode nog verandering wenscht, moet die ingestuurd worden voor de maand
Augustus. In die maand zal er weer een Synode komen om de reglementen van de Theologische
School te bespreken.502) –  – –

Volgende Punt: Raad van Kerken in Indonesië.
Praeadvies uitgebracht door ds Probowinoto.
Men is het er over eens, dat de Kerken een geordende samenwerking moeten hebben. Hieronder wil
ik alleen maar een hint geven, hoe zoo’n samenwerking georganiseerd kan worden. Een conferentie
als de huidige is eigenlijk ook al een samenwerking der Kerken. Maar het is gemakkelijk te beseffen,
dat men hier niet alle dingen kan afhandelen. Er zijn immers veel dingen, die een voortdurende
belangstelling vragen en een voortdurende zorg. Daarom is noodig een vergadering die blijvend is.
Dit lichaam moet een bestuur hebben met leden, die beide blijvend zijn, gedurende een bepaald aantal
jaren, zooals de Kerken het hebben vastgesteld. De taak van dit lichaam zal zijn: Alles bespreken en
uitvoeren wat gezamenlijk door de Kerken geëntameerd moet worden, hetzij in verband met de
Kerken zelf, hetzij in betrekking tot andere lichamen, die er mee in verband zijn. Dit is nu de
beteekenis van den Raad van Kerken in Indonesië.

De plaats van deze raad.
Deze raad vormt een organisatie van alle Kerken (interkerkelijk). Hij bemoeit zich niet met inwendige
zaken der Kerken, behalve wanneer dit gevraagd zou worden door de Kerken zelf.

Bestuur en leden.
De leden bestaan uit de afgevaardigden der synodes. Het aantal leden hangt af van de overeenkomst
der synodes. De leden hebben een mandaat, waarin ook is vastgesteld, hoe lang zij leden mogen zijn.
Iedere synode zende op zijn minst één afgevaardigde naar iedere sectie. Het aantal secties wordt
vastgesteld door de synodes tezamen, in verband met het aantal takken van arbeid, die belangrijk
worden geacht door de synodes.503) – – –

502 De synode van de GKJ (okt. 1946) heeft deelname van andere kerken dan de GKJ en de Middenjavaanse GKI aan
de Theologische Opleidingsschool in Yogyakarta niet besproken. Studenten en docenten waren slechts van deze
beide kerken afkomstig. De hier ten toon gespreide, overigens binnen enkele jaren overwonnen aarzelende houding
om studenten van buiten zuidelijk M.-Java tot de opleiding toe te laten was opmerkelijk, daar voor de oorlog al
studenten van elders in Yogyakarta hadden gestudeerd (zie document 4) en de Gereformeerde zending nog in 1941
de Muria-kerk, de Salatiga-zending en de GKJW had toegestaan bij elkaar tien leerlingen naar Yogyakarta te
sturen. Dat was evenwel door het uitbreken van de oorlog niet gerealiseerd. “Notulen Alg. Verg.”, 25-26/11/1941,
AGZD 465.

503 Na de oorlog werden in Indonesië niet alleen verschillende regionale raden van kerken gevormd (Java, juni
1942/mei 1946; O.-Indonesië, maart 1947; Sumatra, 1949), ook de vorming van een nationale raad van kerken
werd krachtig ter hand genomen. De vorming van zo’n raad ontving een belangrijke stimulans van zendingsconsul
De Niet in zijn nota “Oecumenische Samenwerking en Eenheid in Indonesië” van 30/12/1945. Op de zendingscon-
ferentie te Jakarta (10-20/8/1946) drong hij aan op de vorming van een vernieuwde “Christen Raad in Indonesië”
(Balai Kristen di Indonesia), die het zendingsconsulaat zou moeten vervangen. Dit plan vond steun van de zijde
van de NZR, de Prot. Kerk, de Geref. Kerken in Indonesië en Nederland, en het zendingsconsulaat. Als gevolg van
dit initiatief en andere, zoals de bijeenkomst die het hier opgenomen document heeft voortbracht, werd in mei 1950
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De besluiten der vergadering.
Voorz. Ds Darmohatmodjo.
Aanwezig vertegenwoordigers van de onderstaande Kerken:
Baptisten Kerk, Midden-Java ten Zuiden (2 leden), Midden-Java ten Noorden (2 leden), Oost-Java
(2 leden), de Chineesche synode van Midden-Java, Vertegenwoordiger van de Kerken van West-Java.
Het onderwerp van de vergadering is:
Als de tijd weer rustig is en de Zending ook met toelating der regeering hier werken mag, hoe zullen
we haar ontvangen? Dit onderwerp werd heel breed besproken. Alles werd tenslotte in een resolutie
opgenomen. In verband met de mogelijkheid, dat de Zending eens weer zal keren, neemt de Raad der
Kerken in Indonesië op zijn vergadering van 23 Mei te Jogja een resolutie aan, welke als volgt luidt:

Overwegende:
I. dat Indonesië het arbeidsveld is voor de Indonesische Kerken zelf en de Kerken zich geroepen

voelen om het werk te verrichten op dat arbeidsveld;
II. dat de Buitenlandsche Zending met haar verschillende vereenigingen en richtingen de Kerken

in hun streven naar eenheid bemoeilijken;
III. dat de aanwezigheid der Zending de Kerken kunnen verzwakken in de vervulling van hun plicht;

Concludeert dat:

A. De Zending uit andere landen, behalve dat er voor haar geen plaats is (1), ook niet ten goede
komt aan den opbouw der Kerken (2);

B. Zoolang de behoefte wordt gevoeld, zullen de Indonesische Kerken het geen bezwaar vinden
om krachten (dus als personen) te gebruiken uit andere landen als helper, die voor en op de
verantwoording van de Kerken werken.

Poerbowijoga over kerkelijk leven tijdens de Japanse bezetting

80. R.P.S. Poerbowijoga, “De toestand der Gemeenten in het gebied van de Synode van zuidelijk
Midden-Java tijdens de Japanse tijd, Maart 1942 - Aug. 1945”, d.d. Argasasra, 14 augustus
1946; [uit het Indonesisch vertaald door de bewerker]504); AGKR 2, Rapporten en verslagen,
1915-1970.

opgericht de Indonesische Raad van Kerken (Dewan Gereja² di Indonesia, DGI), sinds 1984 de Federatie van
Kerken in Indonesië (Persekutuan Gereja² di Indonesia, PGI) geheten. Jongeling, Het Zendingsconsulaat, 151, 155,
244 vlg., 276, 278; Ukur, Jerih dan Juang, 512 vlg.

504 De originele titel van dit stuk is “Keadaan Djema’at² dilingkoengan Synode Djawa-Tengah-Selatan dizaman
Djepang Maart 1942 - Aug. 1945”, 14/8/1946, AS B 3/2/1946. Het origineel is opgenomen als document 26 in
Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980. Opvallend is dat de auteur, sedert 1944
predikant te Patalan (Yogyakarta), ter aanduiding van de plaatselijke kerken spreekt van “jemaat” – gemeente en
niet van “gereja” – kerk, zoals naar Gereformeerd begrip correct geweest zou zijn. De term “jemaat”, ter
aanduiding van de plaatselijke gemeente, was (en is) typerend voor een synodale kerkstructuur, die bijvoorbeeld
in O.-Java en N.-Java bestond (bestaat), waarbij “gereja” gereserveerd wordt voor de gehele kerk, bestaande uit
alle gemeenten en bestuursorganen van kerkeraad tot synodebestuur.
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Matthéüs 28
18b. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
20b. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.

Psalm 121

Samenvatting en voorwoord
Al voor de landing van de Japanners op Java, was voor de Synode van Zuidelijk Midden-Java een
periode van ernstig, fysiek lijden aangebroken, namelijk in Mei 1940.
De synode was nog zwak en zowel het fysieke als het geestelijke bestaan geraakte in problemen. In
verband daarmee kwamen vele vragen op betreffende het juiste verstaan van het Woord van de Heer
Jezus in Psalm 121 en Mattheus 28:18-20.
Daarnaast geraakten de Classes in de moeilijkheden, die plotseling alle hulp en steun verloren. Met
name de gemeenten in de desa. In die tijd trad in de kerken in snel tempo achteruitgang en verwaarlo-
zing van de plichten aan de dag.
In sommige Classes deden zich conflicten voor ten aanzien van de vraag wie de leiding had. Er werd
betoogd, dat wanneer de zeggenschap in onze handen zou komen, de situatie wel zou verbeteren.
Maar het werd ons duidelijk, dat Japan ons langzaam maar zeker zou gaan dwingen keizer Hirohito
te aanbidden als God. Op veel plaatsen werd onderzoek ingesteld naar de Christenen zowel door de
regering als door bepaalde kringen die niet van de Heer Jezus hielden.
Vanaf 1943 hielden de Gemeenten zich stil, de meeste uit angst. Alle kerkelijke arbeid werd zeer
behoedzaam verricht, al waren er kerken ook die al te stil waren. Vanaf 8 Maart 1945, na de Synode
te Yogyakarta, kwamen de gemeenten weer tot leven en werd alle kerkewerk weer krachtig en zonder
angst aangevat.

Doel
Ik heb deze samenvatting vervaardigd om mijzelf te onderzoeken (zelfcorrectie), zodat ons leven voor
100% gewijd is aan de dienst aan de Heer, onze eeuwige Vader die recht heeft op onze aanbidding.
Mattheus 6:13b: Want aan U is de Heerschappij en de macht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

A. Achteruitgang
De komst van de Japanners op Java (8-3-1942) was van grote invloed op de gemeenten. Die invloed
bestond in de afbraak van alles wat er was. Al voor de Japanse landing hadden zij die in de wijngaard
des Heren werkten problemen in het dagelijkse leven ondervonden, zowel zij die in de ziekenhuizen
werkten, als de evangelisten en predikanten. We waren er allen vast van overtuigd dat de komst van
Japan de zendingsarbeid niet zou verbeteren. Het wekt dan ook geen verbazing dat de toestand
verslechterde, want de gemeenten waren nog jong en werden getroffen door zo’n zwaar lijden, dat
ze bijna fouten maakten bij de navolging van de Heer.I. De bijeenkomsten op zondag werden ook
gevreesd omdat er veel Japanse spionnen waren, die de Christenen voortdurend nauwgezet in de
gaten hielden. Desondanks werden nog godsdienstoefeningen gehouden, omdat de angst die bij velen
in het hart leefde, na verloop van tijd verdween dankzij het vertrouwen in onze Herder.
Verschillende kerken werden op last van een overheidsambtenaar gesloten. Desondanks bleven op
zondag godsdienstoefeningen gehouden worden in andere huizen. Als voorbeeld zijn te noemen de
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bijeenkomsten die ik geleid heb in Djepitoe in Goenoengkidoel en Glonggong in Keboemen. Alom
werd getracht Christenen te overreden hun godsdienst te verlaten, doch dat was geheel tevergeefs.
Er waren mensen die daarom de Heilige Schrift verbrandden of verborgen, al bleven ze soms nog wel
naar de kerk gaan. Nadat de Japanse bezetter één jaar op Java was, werden kerkgebouwen in beslag
genomen, die vervolgens door de overheid werden gebruikt. Of dat met toestemming van hogerhand
gebeurde is ons niet duidelijk geworden. Bijvoorbeeld: de kerk van Gondokoesoeman werd een
opslagplaats, de kerk te Wonosari werd een maand lang gebruikt door militairen. Desondanks werden
de godsdienstoefeningen op bevredigende wijze op andere plaatsen voortgezet.

Catechisaties
In veel gemeenten werden deze verwaarloosd, omdat de verantwoordelijke gemeenteleden niet over
voldoende middelen beschikten. Doch met dankbaarheid zij vermeld dat ze, na aan hun plichten te
zijn herinnerd, de catechisaties weer voortzetten.
Omdat op de scholen geen onderwijs in de Heilige Schrift meer gegeven kon worden, trachtten
vervolgens de gemeenten (met succes) alle Christelijke kinderen dergelijk onderwijs te geven.

II. De zendingsscholen en de Chr. H.J.S.-en werden aan hun lot overgelaten, geen enkele kreeg steun
van de staat. Daardoor ondervonden de onderwijzers de grootste moeilijkheden, hoewel er gemeenten
waren die hen hielpen. Hun bestaan werd zeer bemoeilijkt door alle tegenwerking die er was. Onder
de onderwijskrachten waren er die overplaatsing aanvroegen naar staatsscholen of ander werk
zochten.
Daarnaast werden geleidelijk aan steeds meer scholen aan de regering overgedragen, veel scholen
werden zelfs gedwongen overgedragen. Dit was zeer teleurstellend voor ons. Gelukkig waren er
enkele onderwijzers, die niet aan Japanse staatsscholen wilden werken. In feite voelden velen zich
niet prettig op die scholen, omdat ze gedwongen werden Tokyo te gehoorzamen. Iedereen moest
Tokyo als het centrum van de wereld beschouwen en Hirohito als zijn god. Dat was wat Japan wilde.
De Chr. Holl. Inl. Kweekschool en de Mulo’s waren onder druk der omstandigheden voordien al
gesloten, in maart 1942.

III. De ziekenhuizen bleven aanvankelijk nog in bedrijf. Maar geleidelijk aan werd ook daar de nood
voelbaar, hoewel ze er in materieel opzicht nog goed voor stonden. De godsdienstige verzorging nam
snel af als gevolg van het feit dat verschillende ziekenhuizen door de regentschappen werden opgeëist
alsook door maatregelen van de Japanners, zoals in Djogja en Solo. Het Petronella-ziekenhuis werd
omgedoopt tot Tyoeo Byoin. De polikliniek, die voordien gebruikt werd voor de evangelieverkondi-
ging en kerstfeestviering, werd thans gebruikt als drinkgelegenheid. Het treurige was dat verschillen-
de broeders vrijwillig hieraan meededen, al waren er ook die hiertoe gedwongen werden. Gelukkig
voelden de meesten zich niet aangetrokken tot dergelijk gedrag. “Ja, Heer, wij smeken om Uw hulp!”
Ook in het zendingsziekenhuis in Djebres in Solo ging de Christelijke geest snel achteruit. Alleen het
Dr. Scheurer’s Hospitaal in Klaten bleef een plaats waar het Evangelie verkondigd werd, ook al
maakte Japan er de dienst uit. Dat bleef zo totdat Japan zich terugtrok.
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De directeur was Dr. Soenoesma505), die afkomstig was uit Wates, Djogja, en vroeger in het
Petronella-ziekenhuis gewerkt had. Maar omdat het nodig was, kreeg hij de leiding van het zieken-
huis in Klaten. Moge de Here hem altijd een nederig hart geven en hem leiden tot aan zijn levensein-
de. Voor de komst van Japan was hij een laaggeplaatst arts. Maar het behaagde de Here deze nederige
mens te bestemmen voor een hoge functie.
Dr. Wardaja506) (afkomstig uit Glonggong-Keboemen), arts in Poerworedjo, werd naar Moentilan
overgeplaatst, waar een voormalig Rooms-Katholiek ziekenhuis was. Na verloop van tijd geraakte
de medische dienst te Poerworedjo geheel in het ongerede, wat ook tot schade voor de gemeente was.
Moge de Here hem leiden, zodat zijn leven altijd aan de Here zal worden opgedragen.
Dr. Kasmolo Paulus507) in Magelang (afkomstig uit Djogja), heeft al eens enige tijd in de gevangenis
gezeten, omdat hij het hoofd niet wilde buigen voor de Japanners. Toen hij het medische werk
neerlegde, ging de gezondheidszorg in Magelang geheel te gronde.Dr. Jo in Keboemen508) onderhield
nauwe contacten met de Javanen, wat uiteraard zeer verblijdend was. Maar helaas was de Javaanse
gemeente te Keboemen uitermate zwak.
Hierdoor worden we herinnerd aan de tijd van de koningen van Israel, wanneer de koningen
godvruchtig waren, waren veel van hun onderdanen dat ook. Wanneer omgekeerd een koning de Here
verliet, dan deden al zijn onderdanen dat ook. Laten we daarom altijd dichtbij de Here blijven. We
moeten ook onze kinderen onderwijzen, opdat ze altijd dichtbij de Here zijn en in Hem geloven.
Daarnaast moeten we hun gedachten vormen. Zo dienen we de Here door leiding te geven aan wie
Hem volgen.

IV. De evangelisten hebben allerlei moeilijkheden ondervonden om levensonderhoud te vinden.
Binnen de gemeenten die aangesloten zijn bij de Synode heeft 15% zijn plicht verzaakt. Gelukkig
bedraagt hun aantal geen 50%. Desondanks zijn er geen evangelisten, die van hun geloof geweken
zijn. Het aantal evangelisten nam zelfs toe. Deze evangelisten werken en studeren tegelijk, onder

505 Soenoesmo (Soenoesma) Prawirohoesodo; 1905-1952; leerling HJS te Yogyakarta; 1920 Ned.-Indische Artsen-
school (Weltevreden?); 1933 artsexamen; 1934 eerste Javaanse arts in het Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; tot
1941 te Wates; 1942 arts, vanaf 1943 tevens geneesh.-dir. te Klaten na internering van D. Bakker; 1950 voorz.
bestuur Chr. Ziekenhuisstichting M.-Java.

506 Wardaja (Wardoyo, Wardojo); afkomstig uit Glonggong; sept. 1936 benoeming door GK Utrecht voor drie jaar
als miss. arts in het hulp-ziekenhuis te Kutoarjo (Purworejo) i.v.m. verlof Slettenaar; 1940 te Batavia voor
specialisatie oogheelkunde; 1944 te Muntilan; 1946 te Magelang; 1950 (studie)verlof in Nederland tot 1952; 1952
arts te Purwokerto; 1956 arts in het Bethesda-ziekenhuis te Yogyakarta (tot 1942 Petronella-Hospitaal en 1942-
1949 Rumah Sakit Pusat, Centraal Ziekenhuis, geheten); 1965 geneesh.-dir. Bethesda-ziekenhuis; 1973 gepension.;
1981 overleden.

507 Kasmolo (Kasmala) Paulus; 1942 arts zendingsziekenhuis te Magelang; later in de oorlog als geneesh.-dir.;
verschillende gevangenschappen; 1946 wnd geneesh.-dir. te Magelang en gevolmachtigde voor zendingszaken
wegens afwezigheid van de arts G.J. Dreckmeier; 1948 arts Rumah Sakit Pusat te Yogyakarta (zie vorige
voetnoot); 1949-1950 in Nederland voor de Gereformeerde Oecumenische Synode van Amsterdam (1949) en de
GKN-synode van Den Haag (1949-1950); 1950 te Purbolinggo, speciaal voor het Trenggiling-ziekenhuis; vanaf
1950 lid bestuur Chr. Ziekenhuisstichting M.-Java; 1951 geneesh.-dir. Bethesda-ziekenhuis te Yogyakarta;
9/8/1958 afgetreden als geneesh.-dir. en opgevolgd door Raden Reksodiwirjo, Zendingsblad, jrg. 57, nr. 11 (nov.
1958) 153.

508 Voor Jo (Yo) Bwan Hie, zie hiervoor, voetnoot 236.
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leiding van hun predikanten. In Gondokoesoeman bijvoorbeeld zijn twee evangelisten en in Goe-
noengkidoel drie. 
De oorzaak van de moeilijkheden die de evangelisten in hun levensonderhoud ondervinden is dat veel
gemeenten en kringen niet alleen financieel zwak zijn, maar ook in veel gevallen zich er niet van
bewust zijn dat het hun plicht is hun evangelisten te onderhouden. Indien ze op de juiste wijze
voorgelicht zouden worden, zou de last die op de schouders van hun evangelisten drukt lang zo zwaar
niet zijn. Indien bijvoorbeeld de kerkelijke gaven in Gondokoesoeman zouden overeenstemmen met
de roeping der gemeente, dan zou die zonder enige twijfel de evangelisten in de classis Djogja goed
kunnen verzorgen. Maar onder ons zijn slechts enkelen die zich van hun verplichtingen bewust zijn.
Oh, wanneer komt dit nu eens in orde? De wil van de Here is niet 2% of 4% van ons inkomen, maar
10%. De meerderheid geeft niet meer dan 3% van hun vaste inkomsten. Van andere inkomsten, die
wellicht zelfs groter zijn dan het vaste salaris, wordt zelden iets geofferd. De meesten bouwen slechts
hun eigen kraton. “Oh, Heer, geef ons Uw hulp!”
Gemiddeld genomen kunnen de gemeenten en kringen niet meer dan ƒ 5,- per maand voor hun
evangelist opbrengen. Dat beschouwt men als meer dan voldoende. Dat zijn de inkomsten vanuit de
gemeenten, waar bijkomt wat van de Synode der Chinese Kerken ontvangen wordt. Van de Chinese
Synode en de gemeente van Kalisari te Semarang509) wordt nog eens ƒ 5,- per persoon ontvangen.
Uitbundige dank breng ik aan God, omdat de nog jonge Chinese gemeenten geleid worden om de
Javaanse gemeenten bij te staan.

B. Het begin van de wederopbouw
Toen in september 1943 in Djogja een classicale vergadering gehouden werd, waren de deputaten van
de Synode ook aanwezig. Uit veiligheidsoverwegingen was die classisvergadering niet van te voren
aangekondigd. Aanwezig waren Ds. Wirjotenojo en R.S. Martosendjojo uit Magelang en Ds.
Hardjosiswaja, alsmede Ds. Darmohatmodjo.
Na afloop van de vergadering, kwamen de deputaten bijeen in het huis van Ds. Darmohatmodjo. De
schrijver van dit overzicht kwam ook, maar werd nog beschouwd als minder geschikt. Dat was te
lezen op de gezichten van alle aanwezigen, die duidelijk niet ingenomen waren met mijn komst.
Tijdens die vergadering werd gesproken over de manier waarop de evangelisten geholpen zouden
kunnen worden. Alle synodale deputaten zouden zich inspannen om geld bijeen te brengen, maar wel
met de grootste omzichtigheid, daar de regering voortdurend de voortgang van de Christelijke
gemeenten trachtte te verhinderen. Tot penningmeesters werden aangesteld Dr. Wardaja, Moentilan,
en Ds. Wirjotenojo. Ds. Probowinoto zou geld inzamelen op West-Java. (Omdat die op dat moment
nog niet als deputaat was aangesteld, kreeg hij een formele machtiging van de deputaten.) 

[In de periode van november 1943 tot 10 maart 1945 werd voor dit doel ƒ 1.986,97
bijeengebracht. Het grootste deel hiervan kwam uit drie bronnen, de Chinese gemeenten
van Midden-Java, de gemeente van Kalisari in Semarang en de Kwitang-kerk in Jakarta.

509 De Kalisari-kerk was de oude Europese Gereformeerde Kerk te Semarang. De eerste predikant was J.H. Sillevis
Smitt, 1926-1941, opgevolgd door E. de Jong (1900-1983; 1941-1946 te Semarang met onderbreking). Na de
internering van de Europese leden, bestond deze kerk hoofdzakelijk nog uit Chinezen. De tweede predikant was
Tan King Hien, die in 1961 kwam nadat deze kerk was opgegaan in de GKI van Midden-Java (1960). Zie bijv.
Zendingsblad, jrg. 59, nr. 9 (sept. 1961) 125; foto in Algra, De Gereformeerde Kerken, t.o. 144.
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Ondanks deze en andere inspanningen is het aantal leden van de Javaanse Kerken tijdens
de oorlog afgenomen. In oktober aanstaande zal de Theologische School te Yogyakarta
worden heropend. Het daarvoor benodigde bedrag van ƒ 30.000,- komt ook van de
Chinese kerken.]

Het aantal predikanten neemt toe
Tijdens de periode van onrust is het aantal predikanten niet afgenomen. Er waren toen gemeenten die
al volwassen waren; er waren er ook die de leeftijd der volwassenheid weliswaar nog niet bereikt
hadden, doch gedwongen door de omstandigheden een predikant hadden. Bij de meeste kwam dat
omdat de consulent te ver weg woonde. De bedoeling was wel goed, maar het gevolg hiervan is
misschien niet zo goed. We dienen altijd te worden herinnerd aan de visie van Ds. Wirjotenojo, die
in 1936 bij de herdenking van het dertigjarig bestaan van de Theologische School naar voren bracht,
dat de zelfstandigheid der gemeenten niet mag worden geforceerd. De vergadering moest er toen om
lachen, maar iets dergelijks was wel degelijk al eens gebeurd.510) Het aantal predikanten is inmiddels
met 12 toegenomen en thans zijn er 27. Drie zijn er overleden: 1. Ds. Sopater, Djogja. 2. Ds.
Atmowidjono, Manahan, Solo. 3. Ds. Keman Sastrahandojo, Sragen. – – –

Zendingsziekenhuis te Purbolinggo tijdens de Japanse bezetting

81. J.J. Miedema, zendingsarts, aan de Gereformeerde Kerk te Rotterdam, d.d. Sydney, 15 augustus
1946; AGKR 3, Stukken betreffende J.J. Miedema, G.J. Hoekstra en E.T. Kal, 1939-1951.

– – –
Het bericht van de inval in Nederland met de spoedig daarna volgende capitulatie gaf uit den aard der
zaak in onze Hollandsche kring, maar ook duidelijk in de kring van onze Javaansche medewerkers
naast een gevoel van groote ontroering, vooral ook een gevoel van vereenzaming. Gelukkig konden
we, door inkrimpen van het werk, door groote bezuinigingen en kortingen in de salarissen, met steun
van de Regeering en giften van particulieren het ziekenhuis blijven voortzetten. Opleiding en
examens hadden geregeld voortgang totdat de volgende groote gebeurtenis intrad door de inval van
Japan. U zult van verschillende zijden wel gehoord hebben hoe in 1940 en 1941 de steun uit het
buitenland de voortzetting van het werk gemakkelijker maakte. Het ziekenhuis heeft het zonder
financiële steun kunnen redden. Maar het andere werk werd door de Indische Kerken en het buiten-
land in stand gehouden. Maar bij de inval hield deze natuurlijk ook geheel op. Collega Kal was kort
tevoren gemobiliseerd en aan mij was de medische verzorging opgedragen van een naburig militair
vliegveld, terwijl ik de overige tijd in het ziekenhuis werkzaam kon blijven. Na de mobilisatie van
Kal heb ik tijdelijk hulp gehad van een jongen Chineeschen arts, die later na de capitulatie van
Nederlandsch-Indië weer vertrokken is. In de eerste helft van April, ik meen de 14e, werden wij
Europeanen allen voor de plaatselijke militaire commandant geroepen waarna van de Nederlandsche
inwoners van Poerbolinggo ik de eenige was die vrijgelaten werd. Wij hadden in dien tijd een groote

510 Voor die herdenkingsrede van Wirjotenojo bij het dertigjarig bestaan van de Theologische School in Yogyakarta,
zie document 18 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980. 
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Japansche bezetting met veel doortrekkende troepen en al de overlast van dien. Gelukkig hadden wij
voor ons ziekenhuis tijdig voldoende medicijnen en andere voorraden kunnen aanschaffen zoodat wij
met zuinigheid het rustig konden aanzien. Direct na de inval heb ik noodgedwongen het aantal
patiënten tot ongeveer 120 teruggebracht en het werk verder met de beide zusters, Zuster Latuma
Hina511) en Zuster van Andel voortgezet. Daar wij de eerste tijd niet van de auto gebruik mochten
maken, moest al het buitenwerk per fiets gedaan worden. Dit had groot belang omdat hiermede de
particuliere praktijk in stand bleef. Kleine reserves die wij in kas hadden en de particuliere praktijk-
inkomsten, was het eenige geld waarover wij konden beschikken. Te memoreeren is de groote
bereidwilligheid waarmede al het personeel, de Mohammedanen niet uitgezonderd, vrijwillig zich
bereid verklaarden voor zeer kleine salarissen te werken. Het Europeesche personeel werkte door op
een kleine onderstand, voldoende voor het dagelijksch levensonderhoud. De stemming tegenover het
ziekenhuis, zoowel van degenen die eraan verbonden waren als van de buitenstaanders, was uitste-
kend. De particuliere praktijk onder de Javaansche beter gesitueerde bevolking breidde zich aanmer-
kelijk uit, waarvan enkele officieele personen onder de Javanen mij verzekerden dat dit was op grond
van de waardeering van het werk van het ziekenhuis in deze moeilijke periode.
10 Juli 1942 werd ik plotseling door de Kempeitai geïnterneerd in Poerwokerto en later overgebracht
naar Pekalongan. In Poerwokerto leefden we in een school, tezamen met Ds. Verkuyl en Dr. Esser.
Na 3 weken gevangenschap kwam er een verzoekschrift van de zijde van de inheemsche autoriteiten
bij de Jap om mij weer vrij te laten. 2 Augustus kwam ik in Poerbolinggo weer aan. De hartelijkheid
van de kant van de bevolking was beschamend groot. Nog kan ik niet anders dan met ontroering
terugdenken aan die fietstocht van Poerwokerto naar Poerbolinggo, waarbij ik overal langs de weg
moest stoppen om de blijdschap met vele Chineezen en Javanen te deelen. En deze goede stemming
en verhouding zijn gebleven tot op 10 Juli 1943 al die Nederlanders geïnterneerd werden die nog vrij
waren en iets met het Leger te maken hadden gehad. Na opsluiting bij de Kempeitai te Poerwokerto
werd ik overgebracht naar Bandoeng in krijgsgevangenschap. Het ziekenhuis werd door de Japansche
autoriteiten, nadat al het geld in beslag genomen was, overgegeven in handen van een Javaansche
collega, die nooit anders dan hygiënisch werk gedaan had. Enkele onbekwame Japansche artsen
kwamen voor chirurgisch en ander werk af en toe naar het ziekenhuis over. Het grootste en beste deel
van ons instrumentarium en de voorraden werden door den Japanner in beslag genomen. Nog steeds
ben ik dankbaar, dat ik die 1½ jaar, al was het onder Japansche oogen en spionage van Chineesche
en Javaansche zijde, heb mogen doorwerken. Wij waren in de gelegenheid verschillende Javaansche
artsen in de omgeving van enkele medicijnen te voorzien waaraan zij groote behoefte hadden. Zelf
ben ik op verzoek van den Regent van Poerwokerto tijdelijk belast geweest met het chirurgische werk
in het ziekenhuis te Banjoemas, waarbij ik het genoegen had met een Christen-Javaansche collega
samen te werken. Nooit is de verhouding tot de Javaansche omgeving beter en opener geweest dan
in deze tijd. – – –
In het krijgsgevangenkamp heb ik langen tijd samengeleefd met Ds. Pieron, Dr. Pruijs, Dr. Bakker,
Dr. Kroeskamp en vele andere goede vrienden uit de tijd van Midden-Java. Gelukkig heb ik in al die
tijd kunnen blijven werken en steeds geleefd temidden van een goede gemeenschap. Onvergetelijk
is het laatste Kerstfeest dat we in 1943 onder leiding van Pieron gevierd hebben. Zijn houding en

511 Marie Latumahina; 1934-1937 verpleegster zendingsziekenhuis te Rantepao, M.-Celebes; 1937 verpleegster
Trenggiling-ziekenhuis Purbolinggo, zie Van den End, De Gereformeerde Zendingsbond, 472, 769.



Document 81 295

invloed gedurende deze gehele krijgsgevangen tijd, evenals zijn einde, zijn die geweest van een
oprecht Christen. Ik heb het voorrecht gehad steeds op Java te mogen blijven. De gevaren bij een
transport waren groot, en nog steeds leeft in mijn herinnering het vertrek van Ds. Pieron, Dr. Zwaan
van Djocja en Dr. Oosterveen512), die weggingen om door verdrinking of in een vreemd land hun
einde te vinden. Pieron, die zichzelf bewust gaf en zijn leven stelde voor dat van een ander, blijft mij
een voorbeeld van werkelijke Christelijke moed.513)
Zondag 19 Augustus kreeg ik, dus 4 dagen na de capitulatie van Japan, plotseling bezoek van Kho
Eng Tjoe, de voorganger van de Chineesche gemeente te Poerwokerto, en Mas Jacoboes, de Goeroe
Indjil in het krijgsgevangenkamp in Bandoeng. Dat was een vreugde. Wij hadden helaas geen
toestemming van den Japansche wacht die ons nog bewaakte, om lang te praten. Maar door de
spontane daad van hun komst realiseerde ik mij temeer het feit dat de oorlog voorbij was. Zij
waarschuwden ernstig en dringend tegen een terugkeeren naar Poerbolinggo voordat de Geallieerde
troepen overal op Java aanwezig waren. Zij voelden de dreiging van wat helaas later zich voltrokken
heeft, reeds volkomen aan. Eind Augustus werd ik met een Rescue party van 5 andere doktoren naar
Semarang gezonden om vandaar uit te trachten Magelang te bereiken en de beruchte vrouwenkampen
in Banjoe Biroe en Ambarawa, voor zoover het zieken betrof, te doen evacueeren. – – –
De dag na aankomst in Semarang ben ik eerst alleen, en een paar dagen met de andere doktoren naar
Magelang vertrokken ter voorbereiding van ons werk en na 4 dagen brachten we de eerste extra trein
met de ergste zieken in het vroegere militaire hospitaal binnen, precies 1½ uur nadat het door de
Japansche autoriteiten was vrijgegeven. In enkele weken hadden we het militair hospitaal gevuld met
ongeveer 1250 patiënten en het groote kazerne complex Toegoeran gevuld met 1350 patiënten. De
verhouding met de Javaansche bevolking was over het algemeen niet slecht; maar de spanning was
voelbaar en nam toe. Veel heb ik in die tijd als tolk diensten moeten verleenen vooral ook voor de
besprekingen met de Engelsche en Amerikaansche autoriteiten, die voor het Recovery Allied
Prisoners of War and Internees werk in Magelang kwamen. Daardoor temeer was het wel duidelijk
voor mij dat bij gebrek aan bescherming de toestand onhoudbaar zou blijken. We hebben spannings-
volle dagen beleefd; het hospitaal Toegoeran, waar ik de leiding van had, was volkomen afgesloten
van alle contact met het Hoofdkwartier van de paar kleine groepen Gurkha’s, in Magelang aanwezig.
Geen voedselvoorziening, geen water. Aan alle kanten beschoten en dat zonder andere bewaking dan
wij zelf met ons achten, vijf Nederlandsche en drie Engelsche officieren, konden leveren. Later, toen
de versterkingen kwamen, nam eerst de spanning toe tot een dergelijk terrein vrij kwam, dat we in

512 Douwe Wielenga, Oosterveen’s zwager, schreef over zijn zuster, die alleen in Banyumas was achtergebleven nadat
Oosterveen in maart 1942 geïnterneerd was, het volgende: “Mevr. telkens verjaagd van huis tot huis (8 keer).
Steeds barang laten staan. Tenslotte 2 handkoffers met kleeren etc. over. Ze aten uit blikjes. – – – De Javaan heeft
ons meer getreiterd dan de Japanners. De laatste moest ons steeds beschermen tegen de eerste. Toen ze nog vrij
waren: opgejaagd, achtervolgd met belastingen, uit huizen gejaagd enz. – – – 3½ jaar in kamp Ambarawa gezeten.
– – – Mevr. moest in het kamp zakken suiker dragen. Ze patjolde elken dag op het land (patjol = schop). Als
transport binnenkwam, helpen. Sjouwen v. barang, loodzware hutkoffers en handkoffers. Jap met de zweep
erachter: vlug, vlug! In 1½ uur met 1 andere vrouw samen een goederenwagen (stikvol) met hutkoffers leegge-
gooid! Zondagmiddag i/d hitte. Werken! Kon niet meer huilen. Hard als keisteenen geworden. In rijstkeuken
gewerkt. Ook houthakken. Mevr. schrijft: De haat zit diep tegen ons. Wat ons goed gezind is, durft zich niet uiten.
Het is moeilijk nog iets te voelen voor dit volk”, D. Wielenga, “Notitie over Dr Harm Oosterveen”, s.a., AGKR
4, Stukken betr. de kliniek te Poerworedjo en de artsen A.C. Zwaan en H. Oosterveen.

513 Voor Pieron’s dood, zie Zendingsblad, jrg. 44, nr. 3 (maart 1946) 4-5; Ibidem, jrg. 44, nr. 6 (juni 1946) 5; Ibidem,
jrg. 45, nr. 12 (dec. 1947) 118-119; J. Verkuyl, “Alle Pieron, in memoriam”, Gods wegen in Banjoemas, 65-67.
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convooi de patiënten konden gaan evacueeren. Dit zijn uiterst moeilijke en zorgvolle dagen geweest
en dat het aantal gewonden en dooden hierbij zoo gering gebleven is, mag een wonder heeten. Mijn
gezin was gedeeltelijk de laatste weken bij mij in Magelang en wij zijn toen met de patiënten in het
laatste transport naar Banjoe Biroe geëvacueerd. De toestand in de kampen was slechter dan
voorheen. Na enkele weken werden Banjoe Biroe en Ambarawa geëvacueerd naar Semarang, en in
December werd ik uit Semarang overgeplaatst naar Batavia. De bijzonderheden van deze reis en van
de verschillende evacuaties en van de desolate legering in de verschillende kampen zouden weinig
opwekkend zijn. De tocht over Midden-Java was een tocht door een land in oorlog. Brandende
dorpen, verwoeste huizen en scholen, bedelende bevolkingsresten, verlatenheid. Geen plaats waar
je was, waar niet de kanonnen of de mitrailleurs gehoord werden. In Batavia was het weinig beter,
tot ik geplaatst werd in het ziekenhuis Tjikini, en waar dan eind December ons gezin voor het eerst
voltallig was. – – –

Bavinck over Kwitang

82. J.H. Bavinck, “De besprekingen met de kerken van Java”, d.d. Jakarta, 23 mei 1947; AGZD 295.

Van 19 tot 24 mei 1947 werd in Jakarta de Kwitang-conferentie gehouden. Daar trachtte een
aantal Indonesische en Nederlandse kerkelijke onderhandelaars, onder wie J.H. Bavinck, een
gemeenschappelijke basis te vinden waarop in de toekomst gezamenlijk het zendingswerk in
Midden-Java zou kunnen worden aangevat.514)

– – –
Wanneer ik me afvraag, wat me in deze dagen van diepgaand overleg met de afgevaardigden van de
Kerken van Java het meest getroffen heeft, dan komen er van zelf enkele dingen naar voren, die onze
geheele conferentie beheerscht hebben.
In de eerste plaats wil ik dit noemen, dat ons gebleken is, dat het wantrouwen, de achterdocht
tegenover ons aanvankelijk veel sterker was dan wij van te voren vermoed hadden. De eerste
vergadering, die wij hielden na de officieele openingszitting, was voor ons in dat opzicht een bijna
pijnlijke openbaring. Het bleek ons, dat men achter elk woord van ons onjuiste bedoelingen zocht,
en dat men doodelijk benauwd was, dat wij gekomen waren om weer een zekere mate van overheer-
sching toe te passen. In de afgeloopen jaren is er in allerlei deelen van Java gegroeid een sterk
initiatief van de Christelijke Gemeente, men is allerlei arbeid zelfstandig gaan aanvatten. Welnu, men
vreesde, dat wij zouden trachten, dat eigen initiatief weer aan banden te leggen, zelfs alles weer in
onze handen te trekken en zoo onze wil aan hen op te leggen. Telkens dreigde de discussie ook te
worden afgeleid naar het politieke terrein en er werden allerlei verwijten aan ons gericht in verband
met de politieke situatie. Met groote vasthoudendheid hebben wij die eerste dagen niets anders
gedaan dan telkens weer gewezen op den eisch van Jezus Christus. Wij hebben den Bijbel met hen
gelezen, tekst voor tekst gespeld en iedere keer weer met nadruk betoogd, dat het ons uitsluitend en
alleen ging om de komst van het Koninkrijk van Jezus Christus. We hebben samen nagegaan, wat

514 Zie Zendingsblad, jrg. 45, nr. 7 (juli 1947) 40-42.
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Jezus Christus op dit oogenblik van Zijn Kerk op Java vraagt, we hebben gewezen op de onmetelijk-
heid van de taak en op de dreigende gevaren. In elke bespreking werd het werk van Jezus Christus
in het middelpunt gesteld. In den loop van onze vergaderingen is langzamerhand het vertrouwen
volkomen hersteld. Ik geloof niet te sterk te spreken, wanneer ik zeg, dat er op dit moment geen
verschansingen meer zijn. De discussies loopen volkomen rustig en in groot onderling vertrouwen.
Er is een eenheid gegroeid, die ons zelf nu en dan verrast. Onze broeders van Java verzekeren ons nu
wel eens, dat zij zelf in het begin ook beangst waren, dat alles mislukken zou en ze uiten hun groote
blijdschap, dat wij deze dagen in een geest van liefde en saamhorigheid mogen doorbrengen.
Een tweede verblijdende indruk is deze, dat wij bij deze broeders van de Kerken op Java stuiten op
een sterk principieel besef. Ik kan daarvan het beste een voorbeeld geven. Wij spraken een dezer
dagen over de oprichting van een Hoogere Theologische School in Batavia en over de noodzaak om
daartoe spoedig over te gaan. Deze gedachte vond algemeene instemming. Men ging echter verder
dan we gesproken hadden. Men legde er nadruk op, dat zulk een Hoogere Theologische School
slechts een begin zou wezen en dat men diepe behoefte gevoelde aan een Vrije, Christelijke Universi-
teit. In het gesprek, dat daarover liep, werd door één van de aanwezigen opgemerkt, dat zulk een
Christelijke Universiteit toch niet zoo noodzakelijk was, omdat aan de Universiteit van Batavia over
het algemeen hoogleeraren zijn, die neutraal humanistisch onderwijs geven, in alle geval onderwijs,
dat niet tegen het Christelijk geloof indruischt. Ik wilde, dat ik U kon weergeven het vurig betoog van
een Batakschen Christen (nu wonende in Midden-Java) en van verschillende vertegenwoordigers van
de Kerken op Java, om deze gedachte te ontzenuwen. Juist dat humanistische onderwijs, dat schijn-
baar niet tegen onze Christelijke overtuiging ingaat, is zoo ontzettend gevaarlijk voor ons! Juist dat
is de bedreiging, waar wij dag aan dag mee te worstelen hebben. Onze toekomstige Christelijke
doktoren, ingenieurs, leeraren, ze moeten fakkeldragers zijn in deze tastende wereld. Daarom is het
noodig, dat ze een opleiding ontvangen, die in elk opzicht doortrokken is van den Geest van Christus.
Het is ons gebleken, dat de Christelijke Gemeenschap op Java uitermate moeilijke tijden gekend heeft
en in zeker opzicht nog kent. De armoede is groot, er zijn talrijke Christenen, die een nijpend gebrek
hebben aan de allernoodigste kleedingstukken. Aanvankelijk zagen de verschillende Christelijke
organisaties, die overal ontstonden, vooral hun taak in allerlei economische en sociale doelstellingen.
Eerst langzamerhand werden zij er zich van bewust, dat zij voor alles een Zendingsroeping hebben.
Het Zendingsbewustzijn is in de laatste tijd over geheel Java sterk gegroeid. Dit kwam ook op deze
samenspreking ieder moment voor den dag. Wat kunnen wij doen voor die ontzaglijk groote
maatschappij, waar wij midden in leven, en die Jezus Christus niet kent? Alle besprekingen, die wij
in deze dagen gehouden hebben, droegen dat uitgesproken zendingskarakter. Daarbij zijn er wel eens
heel openhartige woorden gesproken. Men heeft ons wel eens hardhandig herinnerd aan fouten, die
wij vroeger gemaakt hebben, maar er is ook wel eens heel open en eerlijk gesproken over de fouten,
de zelfoverschatting en achterdocht, die nu het leven van deze jonge Kerken in gevaar brengen. Dat
dat alles heeft kunnen gebeuren, verheugt ons in hooge mate. – – –

GK van Utrecht over eventuele hervatting van de zendingsarbeid

83. B. Siemons, scriba, “Verslag van de Zendende Kerk van Utrecht omtrent de werkzaamheden van
Gecommitteerden en Gedeputeerden in het tijdvak tussen de Zendingssynode te Arnhem op 16



298 Document 83

October 1946 en die te Utrecht op 11 December 1947”, d.d. Utrecht, november 1947; AGKU
5, Ingekomen stukken 1940-1948.

Op de Kwitang-conferentie van mei 1947 was afgesproken dat het zendingswerk op Java
voortaan de taak zou zijn van de Indonesische kerken ter plaatse. Ten aanzien van de zending
in Midden-Java was aan de Nederlandse Gereformeerde Kerken de rol van “samenwerkende
kerken” toebedeeld. Maar wat dat in de practijk precies inhield was nog onduidelijk.

Het is niet gemakkelijk, een verslag te maken van de werkzaamheden van Gecommitteerden en
Gedeputeerden en die van de Zendende Kerk over het hierboven genoemde tijdperk.
Niet, alsof de Kerkeraad en de beide Colleges in die tijd met de armen over elkaar zouden hebben
gezeten. Dat zeker niet. En toch valt er weinig over positieve besluiten en handelingen te melden.
Immers, we verkeren ten opzichte van het praktische Zendingswerk nog steeds volkomen in de mist.
Er is nog niemand, die zeggen, of ook op goede gronden zelfs maar bevroeden, kan, op welke taak
we ons hebben voor te bereiden.
In het algemeen kan alleen maar geconstateerd worden, dat we, àls we in de toekomst op ons vroegere
terrein nog weer een praktische taak te vervullen zullen krijgen, nog in de verste verte niet weten,
waarin die taak precies zal bestaan. We kunnen alleen met tamelijke zekerheid zeggen, dat het nooit
weer worden zal, zoals het geweest is. Dat het niet weer zó zal worden, dat de Zendingstaak van
hieruit geregeld zal worden. Dat de Kerk van Utrecht niet meer zal kunnen optreden als Zendende
Kerk namens de gezamenlijke Kerken in de provinciën Utrecht en Gelderland in dezelfde zin, als dat
voor de oorlog het geval was. Tot deze negatieve wetenschap moeten we ons voorlopig vrijwel
beperken. Positief kunnen we zeggen, dat we er op moeten rekenen, dat de positie van de Inlandse
Kerken op ons terrein, evenals van die op de andere terreinen, veel meer, misschien geheel, die van
Zendende Kerk zal worden, en onze Kerken zich waarschijnlijk tot het verlenen van hulpdiensten
zullen moeten beperken; hulpdiensten, waardoor de Javaanse Kerken in staat gesteld worden, hun
taak als Zendende Kerken naar behoren te vervullen.Ik behoef hier niet in te gaan op de vraag, of we
recht hebben, ons daarover teleurgesteld te gevoelen, dan wel of we er ons over hebben te verblijden;
of we ervoor moeten vrezen, dan wel ervoor hebben te danken. Dit behoort voor het ogenblik niet tot
mijn taak.
Wel moest ik deze dingen hier even noemen, omdat ze bepalend zijn geweest voor onze verrichtingen
en besprekingen in het afgelopen jaar. Heel weinig konden we ons bezig houden met wat we zelf
zouden willen; bijna uitsluitend werden onze werkzaamheden bepaald door wat we van “Vooroplei-
ding” en “Wederopbouw” toegezonden kregen.
Hiermede zit ik met dit verslag eigenlijk midden in de kwestie van de van enkele zijden sterk
bestreden centralisatie van het Zendingswerk aan het thuisfront. Gelukkig behoef ik ook op deze
kwestie als zodanig, ik bedoel: op de vraag, of deze centralisatie in de zin, zoals men die bestrijdt,
inderdaad aanwezig is; op de vraag, in hoeverre centralisatie in het afgetrokkene toelaatbaar of
wenselijk is, en of we ons Zendings-Centrum als kwaadaardige centralisatiebacil niet maar hoe eer
hoe liever weer moeten gaan opdoeken, niet nader in te gaan. Ook dat behoort niet tot mijn taak van
vandaag.
Ik meen te kunnen volstaan met te constateren, dat we door de gang van zaken vanzelf tot deze
centralisatie gedwongen geworden zijn. Het zou eenvoudig onverantwoordelijk, ja dwaas zijn, in de
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huidige omstandigheden op zich zelf te willen gaan staan, en te gaan zeggen: Wij zullen, overeenk-
omstig de Zendings-Orde natuurlijk, zélf alléén bepalen, hoe we de zaken op ons vroegere terrein
zullen gaan aanpakken en regelen. We zouden dan maar beter meteen kunnen gaan besluiten, die taak
neer te leggen. We staan immers niet meer voor vragen, die uitsluitend ons terrein betreffen, maar de
onoplosbare problemen, waarvoor we thans staan, zijn voor alle terreinen precies dezelfde. En daarom
zou het onverantwoordelijk en dwaas zijn, die voor het eigen terrein alleen te willen oplossen. 
Dat was reeds zo ten aanzien van de “Vooropleiding”, maar het geldt in nog veel sterkere mate voor
de “Wederopbouw”. De “Vooropleiding” had desnoods, althans grotendeels, aangepakt en geregeld
kunnen worden in het licht van de vroeger op ons terrein opgedane ervaringen, al geldt het ook hier
ten volle, dat de “Vooropleiding” aan ons precies dezelfde eisen stelt als aan elke andere Zendende
Kerk, en het dus vanzelf spreekt, dat men die “Vooropleiding” gezamenlijk aangepakt en geregeld
heeft.
Maar met de “Wederopbouw” staat de zaak nog weer ietwat anders. Dit is geen zaak van eigen terrein
alleen. Allereerst mag gevraagd: Zullen we wel ooit weer ons eigen terrein terugkrijgen? Zal men,
als de Javaanse Kerken zelve als Zendende Kerken gaan optreden, de vroeger gevolgde terreininde-
ling, de oude terreingrenzen, handhaven? Dat men het wél zal doen, spreekt helemaal niet vanzelf.
En indien al, zal men van die zijde zich voor de gewenste hulp wenden tot dezelfde Kerk, die vroeger
voor dat terrein als Zendende Kerk optrad?
En dan: dat zijn nog niet eens de eerste vragen. We weten immers nog niet eens, wie straks op de
vraag, of de Zending haar werk weer mag gaan aanvatten, het antwoord zal moeten geven. Welke
regering zal daar straks over hebben te beslissen? En hoe zal die beslissing uitvallen? Welke
voorwaarden zullen ons gesteld worden? Laat ik er maar niet dieper op ingaan. Dit weinige moge
reeds voldoende zijn, om aan te tonen, dat we ook in het afgelopen jaar niet anders konden en
mochten, dan in zeer nauwe samenwerking met de andere Kerken de zich voordoende problemen te
bestuderen, en de oplossing ervan, voorzover we reeds aan de plannen daarvoor kunnen gaan denken,
te gaan overwegen. – – –

Het Kwitang-akkoord

84. “Rapport door de deputaten der generale synode van 1946 voor de zending onder de heidenen
en Mohammedanen uitgebracht aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken, die D.V.
begin 1948 samenkomt te Eindhoven”, (Kampen: Kok, [1947]) 3-13.

– – –
Deze besprekingen515) hebben niet alleen plaatsgevonden tussen de afgevaardigden der Javaanse
kerken van Midden-Java ten Zuiden en de door deputaten benoemde commissie516), hoewel dit

515 Het gaat hier om de Kwitang-conferentie van 19-24 mei 1947. Zie ook document 82 en de Inleiding, par.
Hernieuwde samenwerking Nederland - Midden-Java; De Jong, “Herstelde betrekkingen”, en Verkuyl, Gedenken,
156-158. De dissertatie van J.C. Gilhuis, Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk, (Kampen: Kok, 1955)
is deels aan deze conferentie gewijd.

516 I.e. de commissie die in opdracht van de deputaten de onderhandelingen met de Javaanse Kerken voerde: J.H.
Bavinck, F.L. Bakker en J. Verkuyl.
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oorspronkelijk in de bedoeling had gelegen en het in verschillende opzichten ook te prefereren zou
zijn geweest. Dit nu echter was niet mogelijk door het feit, dat de kerken op Java op het uitgesproken
standpunt stonden, dat de verhouding tot de zending niet partieel en regionaal, maar allereerst in groot
verband te regelen was. Met deze feitelijke toestand hadden de afgevaardigden te rekenen. 
In feite waren op de vergadering in Batavia alleen de kerken van Java vertegenwoordigd, namelijk
de Javaanse kerken van Midden-Java ten Zuiden, die van Oost-Java, die van Midden-Java ten
Noorden, die van de Doopsgezinde zending en de Chinese kerken. Deze kerken hadden zich namelijk
verenigd in een federatief lichaam, de zogenaamde Dewan Permoesjawaratan Geredja-Geredja di
Indonesia, dat wil zeggen de Raad van kerken in Indonesië, en in dat verband wilde men alleen
onderhandelen. – – –
Dit heeft tengevolge, dat in de conclusies wordt geredeneerd vanuit het geheel naar de delen, en niet
vanuit de regionale regelingen (dus bijvoorbeeld de verhouding tussen Amsterdam en Djokjakarta,
of die tussen Utrecht en Poerworedjo) naar de grotere verbanden in federatieve geest opgebouwd. Dit
laatste zou naar de mening van deputaten ongetwijfeld de voorkeur hebben verdiend, indien dit
mogelijk ware geweest, maar gegeven de bovenomschreven situatie menen deputaten, dat tegen de
thans gevolgde werkwijze geen overwegende bezwaren mogen worden ingebracht. – – –
Het is inderdaad gebleken, dat de Javaanse kerken, hoeveel schade zij ook naar eigen getuigenis
hebben belopen, in de oorlogsjaren krachtig haar zelfstandigheid hebben betoond. Door het wegvallen
van de financiële, organisatorische en geestelijke steun van de Zending, stonden deze kerken voor
een ontzaglijk zware taak. Vooral het nu zelf moeten dragen van de verantwoordelijkheid hebben
deze kerken eerst gevoeld als een last, waarvoor men terugdeinsde, maar tenslotte hebben zij, naar
eigen getuigenis, die verantwoordelijkheid toch lief gekregen. Op tal van vragen, samenhangend met
de plaats en roeping der kerk van Christus temidden van het volksleven, hebben deze kerken zich
leren bezinnen. Zij hebben een levendige interesse getoond voor wat er rondom haar gebeurde. Het
aanzien van en het respect voor die kerken is toegenomen. – – –
Deze verantwoordelijkheid, die men nu zelf aanvaard had als een van God gegeven opdracht, wil men
nu niet meer uit handen geven. Dit heeft de commissie met blijdschap begroet als een blijk van sterke
geestelijke groei. Het is begrijpelijk dat men, hoezeer men weer gaarne de medewerking van de
zending voor de toekomst aanvaarden wil, beducht is, dat dit verantwoordelijkheidsbesef en dit eigen
initiatief weer zouden kunnen worden ondermijnd. In de getroffen regeling heeft de commissie met
grote instemming van uw deputaten er naar gestreefd, deze gevaren te voorkomen.
Wat een ander punt van bovengenoemde overwegingen betreft, namelijk het zoeken van voorlopige
aansluiting aan die Javaanse en Maleissprekende kerken, die door andere zendingsarbeid dan die der
gereformeerde kerken tot openbaring zijn gekomen, delen deputaten u mede, dat gebleken is, dat deze
aansluiting wel terdege gezocht is en wordt, maar nog niet heeft geleid tot enige fusie van Javaanse
kerken. Er zijn grotere weerstanden openbaar geworden, dan aanvankelijk gedacht werd. De
moeilijke verbindingen met Oost Java vormden een ernstige belemmering. De Chinese kerken van
Midden-Java ten Zuiden en Midden-Java ten Noorden, hebben zich verenigd, de overige nog niet.517)

517 De Chinese kerken van noord en zuid M.-Java hielden hun eerste gemeenschappelijke synodevergadering op 7 en
8 augustus 1945 in Magelang, waarmee de GKI-Jateng (Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, Indonesische
Christelijke Kerk van M.-Java) een feit was, zie Akta Persidangan GKI, s.v.. In 1950 bestonden er drie GKI-classes
in M.-Java, met bij elkaar dertien gemeenten en zeventien kringen. Op de synodevergadering van 14-17/11/1950
werden een kerkorde en een zendingsorde vastgesteld. De Middenjavaanse GKI aanvaardde niet de drie Formulie-
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Maar dit heeft in de opdracht van deputaten aan de commissie daarom geen enkele verandering
gebracht, omdat het streven naar die éénwording onverminderd sterk is, en omdat de verschillende
kerken van Java, in het federatieve verband der Dewan Permoesjawaratan Geredja-Geredja verenigd,
een gemeenschappelijke regeling inzake de verhouding tot de zending wensen te treffen. – – –
Het komt deputaten voor, dat de in het huidige stadium geëiste vorm van samenwerking van zulk een
aard moet zijn, dat de zendingsarbeid op Midden-Java een Javaans gelaat vertoont. In die zin, dat dit
werk van een op het zendingsterrein gevestigde Indonesische kerk dient uit te gaan. Dat bovendien
de gereformeerde kerken in Nederland haar zendingsroeping in deze kerk begrepen uitoefenen, zodat
onze kerken als met deze in Indonesië gevestigde zendende kerk samenwerkende kerken haar
zendingsroeping vervullen. – – –
Hierna laten we nu de conclusie volgen, waartoe de besprekingen op Java hebben geleid.

B. Probowinoto, Th.B.W.G. Gramberg: “De conclusies van de samenspreking tussen de delegatie
van de kerken van Indonesië (liggende in het gebied van de Dewan Permoesjawaratan Geredja) en
van de kerken in Nederland (Ned. Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland)
betreffende de samenwerking op het gebied van de prediking van het Evangelie in Indonesië”.518)

Hoofdstuk I.
Het wezen van en de roeping tot de verkondiging van het Evangelie.

– – –
7. In het zendingsbevel van Christus (Matth. 28:19, 20) vinden wij 3 dingen:
a. maakt hen mijn discipelen.
b. Doopt hen.
c. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
8. In het derde onderdeel vinden wij 3 belangrijke punten, namelijk:

ren van Enigheid als belijdenis. Tevens werd in nov. 1950 het Semarang-akkoord van januari 1950 goedgekeurd.
De synodevergaderingen van de GKI van M.-Java waren: 1949 Semarang; 1950 Sangkrah, Solo; 1952 Magelang;
1954 Yogyakarta; 1956 Purwokerto; 1958 Semarang; 1960 Surakarta; 1961 Semarang; 1962 Semarang; 1964
Salatiga; 1967 Magelang. De eerste algemene synodevergadering (Synode Am) van de drie Chinese kerken van
O.-, M.- en W.-Java (resp. Jatim, Jateng en Jabar) werd gehouden in maart 1962 (Jakarta), op ongeregelde tijden
gevolgd door andere synodevergaderingen. Een kwestie was hierbij dat de Chinese kerken van noordelijk M.-Java
en van buiten M.-Java geen overwegend Gereformeerd karakter droegen. Het synodekantoor was in Jakarta. Meer
dan een losse federatie van drie kerken was dit kerkverband aanvankelijk niet. Een enkele maal werden, behalve
synodevergaderingen, ook bredere, formele zowel als informele bijeenkomsten en consultaties gehouden, tevens
bijgewoond door lagere bestuurders en vertegenwoordigers van andere kerkelijke organen dan alleen de drie
synodebesturen (jeugd-, vrouwenbeweging e.d.). Sedert 1950 was de Chinese Kerk van M.-Java lid van de
Indonesische Raad van Kerken (DGI) en de Chinese Raad van Kerken (Dewan Gereja-Gereja Tionghwa di
Indonesia, DGT). Zie ook Vlijm, “Synode der Chinese Kerken van Midden Java”; Warta Synode GKI, jrg. 5, nr.
3 (mei-juni 1975) 1; Akta Sinode Am GKI, I, 1962; II, 1964; III, 1971; Laporan Pertemuan Raya-II Sinode Am
GKI, 1975; Zendingsblad, jrg. 60, nr. 9 (sept. 1962) 116.

518 De Indonesische versie is getiteld: “Kesimpoelan dalam peroendingan antara delegasi geredja² di Indonesia
(didalam lingkoengan Dewan Permoesjawaratan Geredja) dan delegasi geredja² loear negeri (Geredja Hervormd
dan Geredja Gereformeerd di negeri Belanda) mengenai bentoek bekerdja bersama dilapangan pekabaran Indjil
di Indonesia”, AS A 1/3/1/1501/1949 en Kansin 619.kta/A/451/9/1947. Zie document 33 in in Sumber-sumber
tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.
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a. Leert hen onderhouden
b. Alles
c. Wat ik bevolen heb.
“Leert hen onderhouden” betekent, zoals staat in Lukas 1:79, “Hun voeten richten op den weg des
vredes”.
“Alles” betekent, dat de verkondiging van het Evangelie raakt alle terreinen van het leven (compre-
hensive approach), bijvoorbeeld het terrein van landbouw, economie, gezondheidszorg, opvoeding
en onderwijs enz.“Wat ik bevolen heb” betekent, dat alles, wat wij denken en leren in overeenstem-
ming moet zijn met de wil van Christus.
9. Wij kunnen de verkondiging van het Evangelie slechts dan goed verrichten, indien wij zelf eerst
met heel ons hart het Evangelie in al zijn diepte hebben gehoord, zodat Christus in ons gestalte heeft
verkregen (Gal. 4:19; 2:20).
10. Daarom vraagt de verkondiging van het Evangelie van ons een leven in volkomen gemeenschap
met Christus, zodat de verlossing, die wij van hem ontvangen hebben, geopenbaard wordt in ons
eigen leven.

Hoofdstuk II.
Grondslag en wijze van samenwerking.

1. De kerken in Indonesië zijn zelfstandige kerken.
2. De verkondiging van het Evangelie in Indonesië is in de eerste plaats de roeping van de kerken in
Indonesië.
3. Buitenlandse kerken mogen het Evangelie in Indonesië verkondigen samen met de kerken in
Indonesië, in welke arbeid de kerken van Indonesië de verantwoordelijkheid van dit werk dragen. 
4. De gehele wereld in het algemeen en Indonesië in het bijzonder is het gebied, waarin de kerken van
Indonesië het Evangelie verkondigen.
5. Omdat de verantwoordelijkheid van de kerken in Indonesië ten opzichte van de verkondiging van
het Evangelie zeer groot is, moeten deze kerken nog gebruik maken van de hulp van buitenlandse
kerken, opdat zij hun bovengenoemde taak kunnen vervullen.
6. De vorm van samenwerking.
a. De kerken in Indonesië en de buitenlandse kerken vormen samen een college van deputaten van
de samenwerkende kerken, waarvan de leden bestaan uit deputaten van de synoden van de kerken uit
Indonesië en deputaten van de synoden van de buitenlandse kerken.
b. Dit college van deputaten van de samenwerkende kerken is geen autonoom lichaam. De leden van
dit college zijn volledig verantwoording schuldig aan de kerken in Indonesië. Terwijl de leden,
behorende tot de buitenlandse kerken, over hun eigen arbeid rapport uitbrengen aan hun kerken.
c. Het aantal deputaten van de kerken van Indonesië in het college van deputaten van de samenwer-
kende kerken wordt vastgesteld op niet minder dan 3/4 deel van het aantal leden.

Hoofdstuk III.
Over de verkondiging van het Evangelie.

1. De roeping.
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Aangezien de verkondiging van het Evangelie de roeping is van de kerken in Indonesië, ontvangen
allen, die het Evangelie verkondigen, het bevel van de Here Jezus door bemiddeling van de kerken
in Indonesië.2. De verkondiging van het Evangelie kan verdeeld worden in 3 delen:
a. de verkondiging in de gemeente;
b. de verkondiging aan hen, die nog niet geloven in de Here Jezus in het gebied van een bepaalde
synode;
c. de verkondiging van het Evangelie aan hen, die nog niet geloven in de Here Jezus buiten het gebied
van een bepaalde synode.
3. De verkondiging van het Evangelie in de gemeente geschiedt door de gemeente zelf.
4. De verkondiging in het gebied van elke synode wordt geregeld door een college van deputaten van
de samenwerkende synoden. Niet minder dan 3/4 van het aantal leden van dat college worden
gekozen door de synode, de andere leden worden aangewezen door de buitenlandse kerken, na
goedkeuring door het college van deputaten van de samenwerkende kerken.519) – – – 
5. De verkondiging van het Evangelie buiten het gebied van een bepaalde synode wordt geregeld door
het college van deputaten van de kerken en opgedragen aan één of meerdere synoden.
6. De hulp van de buitenlandse kerken, die iedere synode nodig heeft voor de verkondiging in zijn
gebied, wordt als volgt geregeld:
a. de materiële hulp voor de verkondiging van het Evangelie wordt gegeven aan de synode. Die hulp
wordt doorgegeven aan het college van deputaten om dat verder te verzorgen en te regelen.
b. de hulp in de vorm van personen wordt als volgt geregeld: Predikanten of andere zendingsarbeiders
worden gekozen en beroepen door de kerken in Indonesië uit candidaten, die voorgedragen worden
door de buitenlandse kerken.

Hoofdstuk IV.
De verkondiging van het Evangelie op het gebied van de gezondheidszorg.

1. De kerken in Indonesië aanvaarden de volledige verantwoordelijkheid voor de arbeid op het gebied
van de gezondheidszorg in Indonesië, in samenwerking met de buitenlandse kerken, zoals die
geregeld is in de vorming van het college van deputaten van samenwerkende kerken.

519 De Javaanse synode van Magelang (nov. 1948) ging akkoord met de conclusies van de Kwitang-conferentie,
behalve met dit art. 4. Magelang wees de instelling van een dergelijk college (Majelis Wakil² Synode Gereja),
waaraan de zendingsverantwoordelijkheid zou moeten worden overgedragen, van de hand, daar zo’n orgaan niet
te verenigen was met de roeping en taak van de plaatselijke gemeenten tot zending in de eigen omgeving. Hoewel
men instemde met de benoeming van een college van zendingsdeputaten (Hfdst. II 6a), diende de leiding van het
zendingswerk nadrukkelijk bij de plaatselijke gemeenten te liggen. Art. 39 en Bijlage XII, Acta Synode GKD 1948;
F.L. Bakker a. CvW, 3/12/1948, AGKF-N 10, Ingekomen stukken, 1948-1950. De Chinese kerk van M.-Java
(GKI-Jateng) ging op haar synodevergadering van 29-31 maart 1949 te Semarang ook akkoord met Kwitang, en
ook deze kerk wenste dit Hfdst. III 4 in dezelfde zin gewijzigd als de GKJ, The Tjiauw Bian a. Dewan Permusya-
waratan Gereja-Gereja di Indonesia, 2/4/1949, AS A 1/1/4/76/1949. Op O.-Java (GKJW) zijn de conclusies van
de Kwitang-conferentie nooit op een synodevergadering behandeld en zijn derhalve nooit formeel aangenomen.
De Muria-kerk heeft (voor zover bekend) nooit gereageerd, de GKJTU stemde er zonder voorbehoud mee in, al
liet ze na de Dewan Permusyawaratan Greja-Greja di Indonesia, die gevestigd was te Yogyakarta, daarvan in
kennis te stellen. De VNZ (Oegstgeest) reageerde enthousiast op de conclusies van Kwitang, ook op het voorstel
tot vorming van de Majelis (of Dewan) Wakil² Synode Gereja die verregaande bevoegdheden zou krijgen. Als
vertegenwoordiger in dez raad wees men H.A.C. Hildering aan, zie corresp. in AS A 1/1/4/76/1949.
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2. Het college van deputaten van de samenwerkende kerken wijst uit haar midden enkele personen
aan om zitting te nemen in de te vormen Centrale medische raad, waarin ook afgevaardigden zitten
van de Vereeniging van Christelijke werkers op het gebied van de gezondheidszorg. – – –
4. De Centrale medische raad vormt het bestuur van de stichting, waaraan al de eigendommen van
de medische zending, die zich in het gebied van de republiek bevinden, zullen worden overgedragen.
– – –

Hoofdstuk V.
De opleiding van gemeentevoorgangers.

1. De opleiding van gemeentevoorgangers is de taak van de kerk zelf.
2. Aangezien de kerken in Indonesië zelfstandig zijn, behoort de opleiding van voorgangers verzorgd
en geleid te worden door die kerken zelf.
3. Grondslag van de opleiding zijn de belijdenissen van de kerken in Indonesië.
4. De raad van deputaten van samenwerkende kerken in Indonesië kiest een curatorium, dat de
theologische scholen verzorgt en leidt, de leraren voorstelt enz. 
5. Voor de opleiding van gemeentevoorgangers roepen de kerken 3 soorten van scholen in het leven.
a. Lagere theologische scholen;
b. Middelbare theologische scholen;
c. Een theologische hoogeschool (of theologische faculteit).
6. De theologische faculteit wordt opgericht door alle kerken in Indonesië gezamenlijk. De theologi-
sche faculteit wordt opgericht en verzorgd door de kerken zelf. Tussen de vrije theologische faculteit
en de staatsfaculteiten wordt een nauwe band gelegd. 
– – –

Hoofdstuk VII.
De verkondiging van het Evangelie en de verzorging

van de Christelijke scholen.

1. Door het college van deputaten van de samenwerkende kerken wordt opgericht een centrale
schoolraad. Deze centrale schoolraad vormt het bestuur van de stichting, die de Christelijke scholen
verzorgt.
2. De leden van die schoolraad worden aangewezen in gemeenschappelijk overleg tussen het college
van deputaten van de samenwerkende kerken en de Bopkri (Bopkri is de Vereeniging Christelijk
onderwijs op Java). De Bopkri blijft niet langer bestaan als stichting. – – – 4. Andere Christelijke
schoolverenigingen zullen uitgenodigd worden, zich zelf te doen opgaan in deze stichting.520)

520 De synode van Eindhoven (1948) ging akkoord met de Kwitang-overeenkomst, al weerklonken bezwaren tegen
de beperking van de rol die in M.-Java voor de Gereformeerde zending was weggelegd. De overeenkomst van
Semarang (jan. 1950) en de Regionale Akkoorden kwamen in belangrijke mate tegemoet aan de Nederlandse
bezwaren in die zin dat aan de Gereformeerden een gelijkwaardige rol werd toebedacht bij de zending in Midden-
Java. Probowinoto heeft ter synode van Eindhoven een rede gehouden, waarin hij de situatie in M.-Java schetste.
Zie Art. 108, 140, 141, Bijlage 42, Acta Synode GKN 1948.
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Pos over kerk, politiek en politiële actie in Banyumas

85. “Rapport van het bezoek van Ds. A. Pos aan het zendingsterrein Banjoemas van 6-16 Februari
1948”; AGKF-N 10, Ingekomen stukken, 1948-1950.

A. Toestand der gemeenten
In deze dagen heb ik gelogeerd in Poerwokerto bij den predikant van de Chinese gemeente, Ds. Go
Eng Tjoe. Hij woont in het logeerpaviljoen van de pastorie van de zending. Soesanto, goeroe Indjil
van de Javaanse gemeente te Batavia521), die mij op mijn reis vergezelde, logeerde bij Ds. Misael. Uit
de gesprekken met deze beide predikanten en voorts uit gesprekken met anderen, evenzo uit rapporten
op de classicale vergadering, kan ik u het volgende mededelen omtrent de toestand der gemeenten.
In de Japanse tijd hebben de gemeenten zich ondanks vele moeilijkheden kunnen handhaven. Uit
politieke en militaire overwegingen werden de Mohammedanen bevoordeeld en de Islam bevorderd.
Er werden hier en daar scholen gesloten, de voorgangers der gemeenten hadden het finantieel
moeilijk, toen reeds hebben sommigen ander werk gezocht, sommigen werden voor kortere of langere
tijd geïnterneerd, maar als geheel genomen hebben de gemeenten hun leven voortgezet. 
De inlichtingen, die ik over de Republikeinse tijd ontving waren de volgende.
Na de druk van de aanwezigheid van de Japanners voelde men de daarop volgende tijd als een tijd
van rust en verruiming. Er kwam een zekere verbroedering onder de mensen in het gemeenschappe-
lijk besef van als Javaans volk een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. De verhoudingen tussen de
Christen-Javanen en de Islamieten waren gunstig. Er kwam samenwerking op allerlei gebied. Er was
bij de Christenen nieuwe drang tot Evangelieprediking en er schenen ook nieuwe mogelijkheden te
zijn. Ook de verhouding tot de Chinezen was gunstig.Na het begin van de militaire actie hebben de
Christenen een zeer onrustige tijd beleefd, onrustiger naar mate de Nederlandse troepen dichterbij
kwamen. Uit angst voor de komende oorlogsbedrijven zijn vele mensen uit de steden gevlucht naar
de bergen. Het eerste bericht dat wij hier van Ds. Misael uit Poerwokerto kregen, was, dat hij met nog
slechts drie Christengezinnen in Poerwokerto overgebleven was. Zo was het ook op andere plaatsen.
Ook in de dessa’s in de bergen moest men vaak vluchten van de ene plaats naar de andere.
Er brak onder de T.N.I.-troepen en velen van de bevolking woede uit tegen alles wat Nederlands was
en met Nederlanders in verband stond. De gebleken pro-Nederlandse gezindheid van vele Chinezen
was oorzaak van het lijden dat over de Chinezen gekomen is, zoals in Boemiajoe, dat radicaal
vernield is en andere plaatsen. In Poerwokerto en Poerbolinggo kon gelukkig niet veel kwaad
geschieden door de spoedige komst der Nederlandse troepen. Deze woede keerde zich ook tegen de
Christenen. In deze tijd zijn de kerken en goeroe Indjil-woningen in Djatilawang, Adjibarang en
Kertajasa verbrand, de kerk in Grendeng is vernield en leeggeplunderd. In Kertajasa en Pengaloesan
zijn de scholen verbrand, in Djatilawang vernield. In Kertajasa geschiedde dit alles nog drie weken

521 Soesanto (Susanto) Notodirjo (Notodiryo); geboren 23/7/1923 te Sragen; tot 1936 Chr. HIS te Sragen; tot 1940
Chr. MULO (Menyangan) Jakarta; 1942 theol. studie te Yogyakarta, niet afgemaakt wegens de oorlog; 1942-1944
assistent van B. Probowinoto te Jakarta; sept. 1944-maart 1948 evangelist GKJ te Jakarta; 1948-1950 evangelist
te Purwokerto, docent noodcursus theol. (zie document 97); 1950-1951 evangelist te Klampok en Banjarnegara;
1951-1952 studie peremptoir examen te Yogyakarta; 9 juli 1952 bevestigd als predikant te Klaten; 31 aug. 1984
emeritus. Zie over hem en de gemeente in Klaten in deze jaren: 64 Tahun Gereja Kristen Jawa Klaten, 1924-1988,
20-47.
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na de politionele actie. In Poerwokerto zijn de huishoudschool en het zendingskantoor half verbrand.
In Poerbolinggo is in drie achtereenvolgende dagen, door aanvallen van de T.N.I., terwijl de
Nederlandse troepen in Poerbolinggo waren, het hospitaal Trenggiling verbrand en systematisch
vernield.522) Verschillende predikanten en goeroe’s werden beurtelings aan beide zijden verdacht en
lastig gevallen.
Door al deze moeilijkheden zijn de Christenen en hun voorgangers heen gegaan. Thans is de rust
weergekeerd. De mensen zijn voor een belangrijk deel weer teruggekeerd op hun plaatsen. Dit proces
gaat nog door. Het was alles als een rijstveld, waarvan de halmen als door een storm tegen de grond
geslagen zijn en langzaam aan weer oprijzen. Op de meeste plaatsen wordt Zondags weer godsdienst-
oefening gehouden. Het aantal mensen, dat deze godsdienstoefeningen bezoekt, neemt toe. Er is
echter een schromelijk tekort aan voorgangers. Van de 31 predikanten en goeroe Indjil, die hier voor
de oorlog werkten, zijn er nog 14 over. Enkelen zijn overleden, onder andere Filippoes in Poerboling-
go, Reksasoemarta in Djatilawang, Soeparta Natanael in Klampok, Darsa van de Hollandse cursus.
Darmadipoera, colporteur in Sidaredja, schijnt in deze dagen door de T.N.I. gedood te zijn. Men
vertelde mij dit ook van twee goeroe Indjil in het gebied van Keboemen, namelijk Rasidin en Moesa.
Anderen zijn met de T.N.I.-troepen mee naar de Republiek gegaan, een aantal heeft het werk voor
de gemeenten verlaten om als mantri-verpleger, als goeroe sekolah te werken, als loerah benoemd
te worden of een baan op een kantoor aan te nemen. Ds. Asmawinangoen van Poerbolinggo werd
door de kerkeraad afgezet. Er zijn enkele hulpkrachten in het werk betrokken, zodat het totaal aantal
19 is. De gemeenten zijn arm, de aanwezige predikanten en goeroe Indjil hebben sinds Juli 1947
weinig of geen tractement ontvangen. Enkele dagen na het begin der militaire actie kwam Joesak
Matthias met postwissels tot een bedrag van ƒ. 1000,-- (Republikeins geld) op het postkantoor te
Poerwokerto ter uitbetaling aan de gemeentevoorgangers, en juist op het ogenblik, dat hij de reçu’s
ontvangen zou, begonnen de eerste granaten van het Nederlandse leger te vallen. Allen vluchtten, het
geld is nooit bezorgd, de reçu’s zijn niet ontvangen. Dwidja523) kwam uit Kawoenganten een kleine
100 kilometer lopen om de classis-vergadering bij te wonen in geleende kleren. In Poerwokerto heeft
hij wat kleren gekregen, die hij met tranen in de ogen ontving. Rapon Zacharias, goeroe Indjil in
Kertajasa, kon van armoede niet naar de classicale vergadering. Rasoekan Wirjasoetedja uit Djatila-
wang werd ’s nachts om twee uur uit z’n huis gejaagd en moest vluchten, terwijl het huis achter hem
verbrand werd. De gemeente is er niet meer. Zo is het met anderen. Sommigen zijn met grote trouw
en ondanks alle moeilijkheden op hun post gebleven. Ds. Misael is in Poerwokerto gebleven, toen
de granaten vielen en aan alle kanten brand ontstond. Ik hoorde ontroerende verhalen van gebedsver-
horing en van Gods bescherming en hulp. In dagen van nood hebben vele Christenen geleerd zich aan
God toe te vertrouwen. Anderen hebben misschien te gemakkelijk hun plaats verlaten. Ds. Soedarm-
adi las met nadruk op de classisvergadering de aanklacht van God tegen de ontrouwe herders uit Ez.
34.

522 Zie ook: Geneesheer-directeur, “Rapport over verwoesting en herstelplan van het Ziekenhuis “Trenggiling” te
Purbolinggo (Banjumas)”, 29/1/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950; J.J. Miedema, “Trenggiling Zendings-
ziekenhuis te Purbolinggo”, Gods wegen in Banjoemas, 110-124; B. Allaart, “Overzicht betreffende het Ziekenhuis
Trenggiling gedurende de laatste jaren”, Ibidem, 125-132.

523 Dat was Iswadi Dwidjosoeprapto, guru injil, naderhand predikant te Kawunganten (Banyumas), “Javaanse
gemeenten, hun voorgangers en zendingsarbeiders in het ressort van de synode van Midden-Java per 31 december
1949”, 11/7/1950, AGKF-N 10, Ingekomen stukken, juni 1950-december 1950.
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B. De classicale vergadering van 11 en 12 Februari te Poerbolinggo
– – –
Bij het binnenkomen in de classicale vergadering sprak Ds. Soedarmadi een hartelijk woord van
welkom. Hij sprak de blijdschap van de classis er over uit, dat er nu weer contact was tussen de
Javaanse en Hollandse kerken. Ik heb daarop geantwoord, met uit te spreken, dat onze harten
brandende in ons waren om naar dit gebied te komen, maar dat wij meenden te moeten wachten op
een uitnodiging van de Javaanse kerken, en voorts, dat wij hier teruggekomen waren met geen ander
doel, dan om samen met de Javaanse kerken de prediking van het Evangelie voort te zetten en te
bouwen aan geen ander koninkrijk, dan aan het koninkrijk van Jezus Christus.
Ik ontving later de gelegenheid enkele vragen aan de classis te stellen. Mijn eerste vraag was: Hebben
de Javaanse kerken hulp nodig en wensen ze die van de kerken in Nederland te ontvangen? Het
antwoord van de classis was: Wij hebben zeer veel hulp nodig, arta, rembag, tenaga, geld, advies,
kracht of inspanning, en wij willen die gaarne van de kerken in Nederland ontvangen.
Mijn tweede vraag was: Acht de classis het gewenst, dat in deze situatie een missionair predikant in
Poerwokerto komt wonen? Hiertegen waren bij enkelen bezwaren in verband met het feit, dat
misschien op deze wijze op de Javaanse kerken teveel het stempel van door Nederland geleid te
worden zou worden gedrukt. Ik heb op deze classicale vergadering zeker enkele tientallen malen het
woord ngatos-atos, voorzichtig, gehoord. Men wilde ook één blijven met de kerken in de Republiek.
Daarop nam de voorzitter van de classis, Ds. Soedarmadi, het woord en zei het volgende: Als wij de
vrucht willen (hij noemde in het bijzonder de pelem of mangga), dan moeten wij ook de boom willen
(de wit pelem). Wij kunnen geen pelem (mangga) krijgen zonder wit pelem (manggaboom). Willen
wij de hulp, de raad en de energie van de Nederlandse kerken, dan kunnen wij hen zelf er niet buiten
houden. Dit heeft de classis overtuigd en men sprak uit badé tampi, we zullen hem ontvangen.
Beiderzijds hebben we uitgesproken, dat wij ons voorlopig zouden houden aan de regelen van de
conferentie van Mei 1947 te Batavia en dat wij van zendingskant ook in dezen niets zouden doen
zonder de Javaanse kerken, zowel wat de persoon als de tijd van de komst van een missionair
predikant betreft.
De classis benoemde 5 deputaten voor de regeling van deze dingen. Zij zullen een begroting opstellen
en met hen kan ik corresponderen over al deze zaken. – – –
Het heeft thans niet voldoende belang u in te lichten over alle punten die op deze classisvergadering
aan de orde kwamen. Eén zaak moet ik echter nog onder uw aandacht brengen, In de loop van de
maand Januari 1948 is door de kerkeraad van Poerbolinggo Ds. Asmawinangoen afgezet. Er was
tegen deze afzetting een bezwaarschrift van Ds. Asmawinangoen op de classis. Het bleek in de eerste
plaats, dat de kerkeraad zonder enig overleg met enige genabuurde kerk niet slechts tot schorsing,
maar tot afzetting van deze predikant was overgegaan. Anderzijds werd omtrent de redenen van dit
besluit het volgende medegedeeld. Ds. Asmawinangoen was met zeer velen bij de komst van de
Nederlandse troepen naar de bergen gevlucht. Hij heeft blijkbaar sterke republikeinse sympathieën.
Na enige tijd kwamen vele leden van de gemeente naar Poerbolinggo terug. Ze zochten contact met
hun predikant en vroegen hem terug te keren. Hij was echter verdacht bij de Nederlandse troepen en
liep inderdaad kans gevangen genomen te worden en hield zich daarom schuil. Het overleg ging
moeilijk. De kerkeraad in Poerbolinggo was niet bereid langer te wachten en heeft hem afgezet.
Daarna ontving Ds. Asmawinangoen de verzekering, dat hij bij terugkeer naar Poerbolinggo niet
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gevangen genomen zou worden. Hij keerde terug, kreeg het bericht van zijn afzetting en werd goeroe
sekolah.
De classis heeft deze zaak ernstig onderzocht en beide partijen ernstig ondervraagd. Het bleek, dat
Ds. Asmawinangoen toch ook ter verzorging van de verstrooide leden van Poerbolinggo allerlei werk
gedaan had, al ontving men tegelijk de indruk, dat hij met het deel in Poerbolinggo te weinig contact
had gezocht. De classis besloot de afzetting ongeldig te verklaren en Ds. Asmawinangoen te
vermanen over zijn gebrek aan trouw en de kerkeraad over zijn willekeurig en eigenmachtig optreden.
Aan een commissie bestaande uit Ds. Misael en Ds. Soedarmadi en een ouderling werd opgedragen
om met kerkeraad en predikant nader te overleggen, en indien de verdere arbeid van Ds. Asmawin-
angoen in Poerbolinggo om allerlei redenen niet wel mogelijk zou zijn, uit te zien naar de mogelijk-
heid dat een andere gemeente hem beroepen zou. Deze gehele zaak bewijst het ongeregelde van de
tijd die voorbijging. – – –

C. De situatie der zendingseigendommen
Kort na de Japanse inval zijn hier contracten opgemaakt, waarbij alle zendingseigendommen werden
overgedragen aan de Javaanse gemeenten. En anderzijds de Javaanse gemeente waarborgt na de
oorlog dit alles weer terug te geven aan de zending. Alle eigendomsbewijzen berusten bij Ds. Misael
en zijn geregistreerd bij den resident. De papieren van de schoolverenigingen zijn bewaard door den
heer Van Kuyl in Poerwokerto, die echter overleden is.524) Het is op het ogenblik waarschijnlijk, dat
deze papieren zoek zijn. Het zal echter geen moeite kosten het eigendomsrecht van de schoolvereni-
ging erkend te zien.
De kerk in Poerwokerto wordt gebruikt voor Maleise, Javaanse en Hollandse diensten, evenzo de kerk
in Poerbolinggo voor Javaanse en Hollandse diensten. De Hollandse diensten zijn diensten van den
veldprediker. Het Friese bataljon vult Zondags de Javaanse kerk in Poerbolinggo geheel. De pastorie
in Poerwokerto staat leeg. Het huis wordt door sociale zaken opgeknapt met de bedoeling er een
ambtenaar in te laten wonen. Maar komt er spoedig een missionair predikant, dan kan deze er gebruik
van maken. De pastorie in Poerbolinggo is distributiekantoor.
De H.I.S. in Poerwokerto wordt gebruikt als lagere school voor Chinezen. De Maleis-Chinese school
is intact en niet in gebruik. De huishoudschool is half verbrand. De school in Poerbolinggo met de
woonhuizen worden door militairen gebruikt.
Het hospitaal in Poerwokerto is half door de militairen bezet (oude gedeelte) en half burgerziekenhuis
(nieuwe gedeelte), terwijl dat in Poerbolinggo vernield is, maar militairen en regentschapswerken
beijveren zich om het weer enigszins op te bouwen en bruikbaar te maken. – – –

524 H. van Kuyl, zie Van Schelven, Handboek, 56.
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E. Andere onderwerpen
Het voorlopig recomba-bestuur heeft nogal autoritaire bevoegdheden.525) De contacten met Batavia
en Semarang zijn niet sterk, veel heeft men plaatselijk te beslissen. De vertegenwoordiger van Sociale
Zaken heeft in distributie- en huisvestingsaangelegenheden grote macht, evenzo andere instanties.
Een dergelijke situatie kan, bij veel persoonlijke relaties, toevallig persoonlijke voordelen hebben,
maar is in het algemeen genomen gevaarlijk. Men is teveel afhankelijk van persoonlijk inzicht. Zo
is het ook met de militaire instanties. Deze zijn in Poerwokerto hoofdzakelijk Rooms, in Poerbolinggo
bij het Friese Bataljon hoofdzakelijk Gereformeerd. De Legerpredikanten, Ds. Kleisen526), Christelijk-
Gereformeerd in Poerbolinggo, Ds. Jakobs, Hervormd in Poerwokerto527), en Ds. van der Woude528),
Gereformeerd in Banjoemas, helpen de Javaanse en Chinese gemeenten naar vermogen. Dit zijn op
het ogenblik onze “zendelingen”.
Vele van onze Gereformeerde militairen hebben allerlei banden aangeknoopt met de Javaanse en
Chinese Christengezinnen, en het is gunstig naar beide zijden, dat er Christelijke banden tussen deze
mensen gelegd worden. Anderzijds staan anderen gereserveerd tegenover de militairen en de militaire
hulp. Ds. Misael van Poerwokerto wil liever niet door de veldprediker Ds. Jakobs gereden worden
naar de dessa, om daar geen verkeerde indruk te wekken.
Het is thans in deze streken rustig. De bevolking werkt in vele opzichten met de besturen en de
militairen mee. Velen “duimen” bij het voorbijrijden van de militaire auto’s en de jeugd juicht. Ik heb
echter bij verschillende gelegenheden de militairen duidelijk trachten te maken, dat men daarin niet
te veel zoeken moet. In alle godsdiensten ontvangen de kwaadste goden de meeste attentie en de
grootste offers. Dit is in vele opzichten een verschijnsel van vrees. – – –

Geringe betrokkenheid van de Gereformeerde achterban

86. J. van der Linden aan de Vergadering der Deputaten ad res missionis in Utrecht en Gelderland,
“Enkele opmerkingen naar aanleiding van de activering van het Thuisfront”, d.d. Harmelen, 26
mei 1948; AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948.

525 Recomba – Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden, de titel van de gouverneurs (op Java) en
residenten (O.- en Z.-Sumatra) in de bij de Eerste Politiële Actie bezette gebieden; 1947-1948 (W.-Java, O.-
Sumatra), 1947-1949 (M.- en O.-Java, Z.-Sumatra). Ingesteld op 19 juli 1947. Het ambt van Recomba werd
ingesteld omdat het bestuur bij de politiële actie het militaire apparaat op de voet zou volgen en beide nauw met
elkaar moesten samenwerken. Hun competentie lag geheel op het gebied van het treffen van bestuurlijke en
politieke maatregelen, die moesten strekken tot bevordering van de militaire operaties en de wederopbouw van het
koloniale gezag in de bezette gebieden. De Recomba’s waren rechtstreeks aan Van Mook verantwoording schuldig.
Zijlmans, Eindstrijd en Ondergang, 54-56; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, XII, 836.

526 L. Kleisen; geboren 1897; 1931 theol. kand.; nov. 1931 Chr. Geref. predikant te Vlissingen; 1938 te Boskoop; 1947
legerpredikant; 1954 schipperspredikant (alg. dienst); 1956 te Amsterdam-W. (werk onder schippers); 1/10/1967
emeritus; 1978 overleden.

527 A.H.C. Jakobs; geboren 1920; 1942 kand. Groningen; Herv. hulppred. te Maarssen; 1944 predikant te Zijderveld;
1946 predikant alg. dienst, legerpredikant; 1950 predikant te Puttershoek; 1958 te Oranjestad, Aruba; 1970
godsdienstleraar Wessel Gansfortcollege, Groningen; 1982 emeritus.

528 Y. van der Woude; 1910-1977; 1936 Geref. hulppred. te Leeuwarden; 1937 predikant te Arum; 1945 legerpredi-
kant; 1950 predikant te Andijk; 1954 overgegaan naar de Reformed Churches in Australië.
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De verlenging van het verlof van een missionaire Predikant heeft misschien één goede kant. Hem is
dan de gelegenheid geboden meer dan ooit contacten op te nemen op het thuisfront en op die wijze
mee te werken aan de activering daarvan.529)
Tijdens het verlofjaar zijn op 45 plaatsen Zendingspreken gehouden. Na de uitlening aan Harmelen
op 18 Juni 1947 nog op 16 verschillende plaatsen.
Georganiseerd werden in 1946 door de Zendingscommissie van 40 plaatsen: Zendingsavonden voor
de gemeente. Vorm: causerie met na afloop daarvan beantwoording van vragen. In Zeist een cursus
van 3 avonden in een speciale kring. In Kerk-Avezaath evenzo, terwijl op de Gozé530) in Arnhem 8
x 2 uur Zendingsvragen werden behandeld.
In 1947. 68 Zendingsavonden, waarvan 6 Zendingscatechisaties.
In 1948. Tot 1 Juni 26 avonden, waarvan 5 Zendingscatechisaties.

Enkele ervaringen mogen hier worden doorgegeven.
Zendings-Zondagen: Dit blijkt hèt middel te zijn om heel de gemeente haar roeping voor te houden
en ze met de practische vragen van het werk enigszins op de hoogte te brengen. De hele gemeente
is tegenwoordig, wat in de week zelden het geval is. Het ideaal lijkt mij: iedere kerk in ons ressort
1 x per jaar een Zendings-Zondag. Nu straks de meeste Zendingsarbeiders weer uitgezonden zullen
zijn, lijkt het wenselijk hiervoor predikanten aan te zoeken, die op het thuisfront in de eerste linie
staan. Vlak na de doleantie hebben we in onze kerken de figuur gekend, dat door de Synode enkele
predikanten werden aangewezen, ieder met een eigen rayon, die tot taak hadden naast hun eigen
arbeid in de kerken de liefde voor de Zending aan te wakkeren. In die zin zou misschien een
oplossing te vinden zijn voor de moeilijkheid dat onze Kerken straks geen Zendingsarbeiders meer
ter beschikking hebben om hen op het thuisfront te activeren (tenzij uit de verte).
In mindere mate geldt deze moeilijkheid voor de Zendingsavonden. Onder de gerepatrieerden uit
Indië zijn krachten te vinden, die bereid en in staat zijn om onze Zendingszaken van voorlichting te
dienen (doktoren, zusters en onderwijzers).
Nog een opmerking over de Zendings-Zondag. Op verzoek van de kerkeraad te Nijmegen werd na
de middagdienst gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Deze combinatie bevredigde zo
weinig, dat ik daarna steeds deze vorm heb menen te moeten ontraden. Misschien iets persoonlijks,
maar het streed met mijn liturgisch besef. In plaats daarvan zou ik prefereren een speciale bijeenk-
omst op de avond van een Zendings-Zondag of in de week daarop. De ervaring leerde, dat dan de
belangstelling het grootst is.

Het Zendings-Centrum
De gemeenten die het Zendings-Centrum inschakelden bij hun propaganda hebben steeds succes
gehad. Het propagandamateriaal, de folders enz. van Baarn voldoen aan alle eisen. “De cost gaat voor
de baet uit”. De commissies die zich lieten adviseren door het Centrum hebben de grote betekenis van

529 In een verslag aan de Utrechtse-Gelderse zendingssynode, gehouden in Arnhem op 26/1/1949, ging Van der Linden
uitvoerig in op het als pijnlijk gevoelde gebrek aan belangstelling van Gereformeerd Utrecht-Gelderland voor de
zending in M.-Java, Van der Linden, “Activering van het thuisfront”, jan. 1949, Bijlage bij de “Notulen Zendings-
synode te Arnhem, 26 jan. 1949”, AGKU 4, Notulen Zendingssynodes 1942-1950.

530 De GOZE: “Gereformeerde Opleiding voor Zending en Evangelisatie”, opgericht te Arnhem, 7/2/1931, zie
Zendingsblad, jrg. 29, nr. 5 (mei 1931) 107; statuten, oprichtingsoorkonde ed. in AGZD 209.
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deze instantie voor de binnenlandse actie leren zien. Iets anders is het met de filmavonden. Op meer
dan één plaats was men over de film helemaal niet enthousiast. – – –

De Zendings-Commissies
Met grote trouw wordt hierin gearbeid. Nog te weinig bekend zijn de richtlijnen voor de actie op het
thuisfront door het Zendings-Centrum gegeven. Op de meeste plaatsen bleek men deze richtlijnen niet
eens te kennen en volgt men nog het oude spoor. Bestudering van deze richtlijnen is dringende eis.
Waarbij vooral aandacht besteed moet worden aan de bestudering der Zendingsproblemen door de
Commissieleden zelf. Er is op de meeste plaatsen een ontstellend gebrek aan kennis van de Zendings-
literatuur. 
Ook op andere punten is naar het schema van de genoemde richtlijnen nog veel te doen. Prachtig
werkt op enkele plaatsen het rouleersysteem, waardoor men gelegenheid krijgt, een zo groot mogelijk
getal der gemeenteleden te betrekken in de arbeid der Zendings-Commissies.

Organisatie der Zendingsavonden
Die is nog niet overal wat ze zijn kan. De voorbereiding neemt men vaak te kort en de tijd is dikwijls
slecht gekozen. De beste tijd blijkt steeds weer: de maanden tussen September en December. Als men
een traditie kan scheppen: vaste datum in een bepaalde maand. Des te beter. Dan rekent men daarmee.
Nog veel te weinig wordt er gebruik gemaakt van de krachten in de gemeente zelf. Medewerking van
een zangkoor trekt altijd belangstellenden. En een organist die zijn taak verstaat, kan voor het begin
van de avond en in de pauze door het spelen van zendingsliederen de gemeente leren zingen, vooral
een kwartier samenzang is een prachtige inleiding op de avond zelf. De vragen komen meestal wel
los. Het schriftelijk stellen van vragen had hier en daar nog meer succes. – – –

Bergema over nationalisme en theologische heroriëntatie

87. “Stellingen bij het referaat van Dr. H. Bergema over ’Heroriëntering inzake ons Zendingswerk
in Indonesië’”. Bijlage bij de Notulen van de algemene vergadering van zendende kerken en
deputaatschappen, gehouden in Baarn op 19 november 1948; AGKU 5, Ingekomen stukken
1940-1948.

Tijdens zijn verlof in Nederland sprak Bergema op 19 november 1948 op een vergadering van
vertegenwoordigers van zendende kerken en deputaatschappen te Baarn over de toekomst van
de Gereformeerde zending in Indonesië tegen de achtergrond van de ingrijpend veranderde
verhouding tussen Nederland en Indonesië. 

1. De nieuwe situatie op onze zendingsvelden in Indonesië eist een grondige heroriëntering inzake
de uitoefening van onze zendingstaak. 

2. Deze heroriëntering betreft vooral de arbeid in Indonesië zelf, maar heeft toch ook haar
consequenties ten aanzien van de organisatie van de home-base.

3. Opdat deze heroriëntering niet worden gedicteerd door de feiten is allereerst nodig een her-
nieuwde bezinning op de schriftuurlijke principes, die aan onze zendingsarbeid ten grondslag
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liggen (geen eigenwillige verruiming noch verenging van het zendingsbevel; wezenlijke
samenhang tussen Christus’ macht in hemel en op aarde, Zijn zendingsbelofte en Zijn zendings-
bevel in Matth. 28:18-20).

4. Volgens de Heilige Schrift dient onze zendingstaak gezien te worden tegen de achtergrond van
(als onderdeel van) onze scheppingstaak (zie 5) en in het analogisch perspectief van Christus’
eigen Apostolaat (zie 6).

5. Bij de bepaling van onze scheppingstaak hebben wij niet alleen te letten op hetgeen Gods Woord
ons over de schepping van de mens openbaart (cultuur-opdracht-motief), doch ze wordt tevens
bepaald door de zondeval (crisis-motief), de incarnatie van Christus (herscheppings-motief) en
Christus’ wederkomst (eschatologisch motief).

6. Christus’ Apostolaat bedoelde de bevrijding van het leven in zijn volle omvang van de machten
van zonde en dood (Luc. 4:16-21, Joh. 3:16, 8:32, Matth. 19:28, Gal. 4:4 e.a.) en aangezien wij
door Christus worden gezonden gelijk Hij door den Vader (Joh. 17:18 en 20:21) wordt onze taak
mede bepaald door Christus’ apostolaat (2 Cor. 5:20, verg. 8:12 met Matth. 5:14 e.a.).

7. De zending behoort uit te gaan van de kerk als geïnstitueerde geloofsgemeenschap, waarbij noch
het boventijdelijk-theologisch, noch het tijdelijk-sociologische karakter eenzijdig mag worden
geaccentueerd of ontkend.

8. De onderscheiding tussen de Kerk als instituut en de Kerk als organisme dient ook bij de
heroriëntering inzake ons zendingswerk bewaard te blijven (zie 11), doch mag niet (uit reactie
tegen een terecht afgewezen “social gospel”) leiden tot een onschriftuurlijke scheiding, (organi-
sche samenhang tussen cultus en levenstotaliteit; daadkarakter van ons getuigenis).

9. Met name in Indonesië, met haar nog veelszins ongedifferentieerde cultuur, behoort de zending
(kerk) in deze periode van “culture change” inzonderheid veroorzaakt door de botsing tussen
“Oost” en “West”, het karakter te dragen van een religieus uitstralingscentrum (geestelijk
herintegratiepunt), dat het gehele volksleven daadwerkelijk beïnvloedt (zuurdesemkarakter van
het Koninkrijk Gods; comprehensive approach in schriftuurlijke zin).

10. Dit brengt met zich mede, dat de zending zich in deze meer of minder ongedifferentieerde
cultuur niet alleen kan bepalen tot prediking en kerkplanting in engere zin of tot de entamering
van de medische dienst, de schoolarbeid en de colportage als zogenaamde hulpdiensten, maar
dat zij naast de medische, de paedagogische en de lectuurarbeid ook de sociaal-economische,
de politieke en de algemeen-culturele zijde van het leven der volkeren, waaronder zij arbeidt,
tijdelijk in haar legitieme werkingssfeer zal moeten betrekken en door de prediking van Gods
Woord als het richtsnoer voor alle terreinen des levens leiding geven aan het op God gerichte
integreringsproces (aangrijpingspunt van Gods Geest bij de regeneratie van het volksleven)
waarbij de organische samenhang zal dienen bewaard te blijven.531)

11. Van meet aan dient hierbij echter gewaakt voor het gevaar van kerkelijk totalitarisme. De kerk
als instituut is niet geroepen zelf daadwerkelijk op al deze terreinen op te treden dan alleen

531 Bergema was actief in de regionale en nationale politiek van Indonesië. Hij had van 1947 tot eind 1948 zitting in
de voorlopige volksvertegenwoordiging van de Deelstaat Oost-Indonesië te Makassar en was betrokken bij het
onderhouden van de contacten met de republikeinse regering in Yogyakarta. Medeoprichter van de Oostindonesi-
sche Raad van Kerken (Majelis Kristen Indonesia bahagian Timur, MK). Zie div. stukken betr. de Malino-
conferentie, maart 1947, AMK, I/2.1; Holtrop, Perintis, passim; zie ook De Jong, “Godsdienst en staat in de
Negara Indonesia Timur”.
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tijdelijk in nood- en overgangssituaties en is daartoe ook niet competent. De eigenmachtige
verruiming van haar zendingsactiviteit zou de uitoefening van haar primaire zendingstaak in het
gedrang kunnen brengen. De kerk (zending) stelle zich daarom ter bereiking van het sub 9 en
10 omschreven zendingsdoel en met name voor de concrete toepassing van de door haar
gepredikte schriftuurlijke grondslagen, in verbinding met desbetreffende organisaties van de
kerk als organisme in het vaderland (uitzending van “specialisten”; “leken”-apostolaat), en drage
deze taak bij de voortschrijdende differentiëring en integrering van het volksleven op het
zendingsveld zo spoedig mogelijk over op de Inheemse Kerk (instituut en organisme) in
samenwerking met de andere daar optredende samenlevingsverbanden (overheid, particuliere
verenigingen, vakverbonden, politieke organisaties).

12. Deze heroriëntering brengt nu een verandering zowel van arbeidsmethode en strategie op het
zendingsveld (zie 13-17) als van organisatie der home-base (zie 18). 

13. Op sommige zendingsvelden zal de onderscheiding in geographische terreinen plaats moeten
maken voor een meer functionalistische onderscheiding in levensterreinen.

14. De uitoefening van de zendingstaak op de drie zendingsterreinen der Gereformeerde Kerken (in
Nederland en in Indonesië): Java, Soemba en Zuidwest-Celebes (Makassar), zal verschillen in
verband met het eigensoortige karakter dezer drie terreinen.

15. Java (als zendingsveld) wordt gekenmerkt door een sterk nationalisme, een vrij ver gevorderd
stadium van kerkelijke zelfstandigheid en van culturele differentiëring; een vrij grote mate van
godsdienstvrijheid (gewaarborgd door de grondwet), die echter ongetwijfeld in de toekomst door
de overweldigende Islamitische majoriteit zal worden bedreigd; een zeker wantrouwen bij vele
Javanen tegenover de bedoelingen der zending; weinig geneigdheid om de Nederlandse
missionaire arbeiders binnen afzienbare tijd met open armen te ontvangen (zelfs voor de
theologische opleiding etc.); ondanks het gevoel van in veel opzichten te kort te schieten. Deze
situatie brengt met zich mee de noodzakelijkheid van een vrijwel geheel verlaten van de oude
zendingsmethode en een ons instellen op het zenden van enkele uitgelezen missionaire predikan-
ten en specialisten (voor medisch werk, onderwijs, persdienst, jeugdzorg, werk onder vrouwen,
rural reconstruction, theologische opleiding etc.) naar gelang van de door de Javaanse kerken
zelf uitgesproken behoefte en op de door hen geschikt geachte tijd. – – – De momentele
zendingsactiviteit in Banjoemas geeft mijns inziens geen zuiver beeld van de toekomstmogelijk-
heden in de gebieden van de huidige Republiek.532) – – –

532 De nieuwe kansen die de zending in Banyumas geboden werden, vervulden velen in Nederland met hoop, zie
document 85. Doch de situatie was precair. Al in 1946 stelden verschillende protestantse kerken en zendingen de
regering-Van Mook in kennis van hun wensen ten aanzien van de plaats van de godsdienst en de godsdienstvrijheid
in een onafhankelijk Indonesië, Zending in Indonesië, 56-60. Onder meer hierdoor werd in de ontwerp-grondwet
van de Verenigde Staten van Indonesië (Republik Indonesia Serikat, RIS) in Art. 18 het volgende bepaald: “Een
ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van
godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid om hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het
openbaar, als in het particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door
de praktische toepassing, door eredienst, het onderhouden van de geboden en voorschriften en door het opvoeden
van de kinderen in het geloof of de overtuiging van hun ouders”. Art. 29 garandeerde de vrijheid van onderwijs
en art. 30 de vrijheid om sociale en charitatieve arbeid te verrichten (zie ook Contact, nr. 158 (19/2/1950) 4). Deze
tekst sloot nauw aan bij de betreffende passages in de ontwerp-grondwet van de Deelstaat O.-Indonesië, bij de
opstelling waarvan enkele vertegenwoordigers van kerk en zending, onder wie Bergema, een belangrijke rol
hebben gespeeld, zie De Jong, “Godsdienst en staat in de Negara Indonesia Timur”. Tijdens de laatste behandeling
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18. De consequenties van deze heroriëntering inzake de zendingsarbeid in Indonesië voor de home-
base zijn onder andere: 

a. hechte samenwerking met de andere zendende kerken en corporaties in de Nederlandse Zendings-
raad op de basis van Gods Woord en met behoud van eigen zelfstandigheid.
b. integrering van het zendingsbeleid in verband met de voortgaande differentiëring op het zending-
sterrein en samenwerking met de verschillende plaatselijke kerken met het oog op de uitzending van
missionaire arbeiders naar centrale posten.
c. stimulering van de zendingsverantwoordelijkheid der plaatselijke kerken (aan iedere kerk worde
zoveel mogelijk een eigen zendingsterrein of eigen zendingsobject met het oog op de concretisering
van de zendingstaak toegewezen).
d. activering van al de gemeenteleden (ambt der gelovigen) en samenwerking met allerlei vereni-
gingen en commissies met het oog op de uitzending der specialisten. 

Zuidema over de heroriëntatie in de zending

88. S.U. Zuidema aan de “Deputaten der Generale Synode voor de Zending onder Heidenen en
Mohammedanen”, d.d. De Bilt, 25 november 1948; AGKF-N 10, Ingekomen stukken 1948-mei
1950.

Zuidema kon zich niet zonder meer verenigen met Bergema’s stellingen, waarin sprake was van
een zijns inziens te grote en te directe betrokkenheid van de Gereformeerde zending bij het
zendingswerk in Indonesië.

– – –
Zie ik wel, dan is de Nederlandsche politiek ten aanzien van Indië momenteel beheerscht door een
(in wezen) humanistische idee van: Nederland diene Indonesië met Nederland’s cultuurschatten. Er

in het federale parlement in Jakarta, medio 1950, werd het eerstgenoemde artikel echter krachtig ingekort, terwijl
twee andere sneuvelden. Dit alles tot grote zorg van enkele Parkindo-leden (o.w. voorzitter A.M. Tambunan) in
het parlement, die hierom tegen de nieuwe federale grondwet stemden. Ook in kringen van kerk en zending maakte
men zich zorgen. De federale ontwerp-grondwet is echter nooit van kracht geworden, daar de Verenigde Staten
van Indonesië op 16 aug. 1950 werden ontbonden en de volgende dag vervangen door de eenheidsstaat Republik
Indonesia. Het betreffende Art. 29 in de (republikeinse) Indonesische grondwet van 1945, luidt a.v.: “(1) Negara
berdasar atas Ke-Tuhanan Jang Maha Esa. (2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu” [(1) De staat is
gegrondvest op [het geloof in] de Ene Almachtige Heer; (2) De staat waarborgt de vrijheid van iedere burger zijn
eigen godsdienst aan te hangen en zijn religieuze verplichtingen te vervullen volgens eigen godsdienst en
overtuiging]. De essentie van godsdienstvrijheid was in westerse ogen niet de godsdienstvrijheid als zodanig, doch
het recht om van godsdienst te veranderen. Die vrijheid was ook vastgelegd in de Universal Declaration of human
rights van de Verenigde Naties (1948). Daaraan werd in Indonesië echter geheel voorbijgegaan. Bekeringswerk
onder mensen die al een (erkende) godsdienst aanhingen kon hiermee met een beroep op de grondwet worden
verboden, hetgeen in toenemende mate geschiedde. De Indonesische Raad van Kerken heeft nadien nog herhaalde
malen aangedrongen op wederopname van het “federale” Art. 18 in de grondwet, doch tevergeefs. De officiële
tekst van de Indonesische grondwet, die verscheen in het Indonesische Staatsblad (de Berita Republik Indonesia)
II, nr. 7, van 15 februari 1946 is nadien talloze malen herdrukt. Zie bijv. Yamin, Naskah-Persiapan, 27-34; Engelse
versie in Ibidem, 49-55, en in Preamble and Constitution of the Republic of Indonesia, in Tan, Sukarno's Guided
Indonesia, 169-174; vgl. Van Dijk, Rebellion, 45-58.
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is een wedloop te constateeren op allerlei gebied: wie het eerst en het meest met surprises op de
bevolking van Indië zal af komen.
Stellig is dit eenerzijds in overeenstemming met de phaenomenale, ongeproportioneerde en mijns
inziens onreëele wenschen, verlangens en aspiraties der Indonesische leiders. Indonesië bereike ten
spoedigste het niveau, waarop de Westersche landen momenteel staan. Liefst overtreffe het dit nog.
Dit is het najagen van een illusie, en moet noodzakelijkerwijze leiden tot een desillusie, welke op haar
beurt een haard voor onberekenbare en misschien ook onbedwingbare woelingen, spanningen en
gistingen vormt.
Anderzijds is deze Nederlandsche “dien-zucht” allerminst in overeenstemming met de Indonesische
aspiraties. Want in feite komt zij neer op een hervatting van de leiding door ons, Westerlingen. Wij
zijn het, die de overdracht van de “zegeningen” der Westersche cultuur zullen moeten bewerkstelli-
gen. Langs een achterdeur komt momenteel de ter voordeur plechtig uitgewezen Nederlandsche
“leiding” weer binnen.
Beide momenten tezamen gezien, wijl ook in de praktijk vereenigd optredend, zullen een reactie van
tot nu toe ongekende haat tegen al wat Nederlandsch is, bij de Indonesische intelligentia oproepen.
Het is immers menschelijk ondraaglijk, onuitstaanbaar, voorwerp van beweldadiging door den
medemensch te zijn; en dit wordt er alleen maar erger op, indien deze beweldadiging op een fiasco
uitloopt.
Mijns inziens behoort een gezonde politiek zich te baseeren op de richtlijn, dat een land, een volk niet
kunstmatig boven eigen niveau mag worden opgeheven, doch dat het slechts recht heeft op wat het
zelf kan voortbrengen en in den lijn der historische continuïteit kan dragen. Stimuleering van de in
de draagkracht van het volk gelegen en uit het volk zelf opgekomen ontwikkelingstendentie’s is het
eenige, wat ons in Indonesië nog te doen staat. Deze lijn, door Idenburg en door Colijn steeds
gevolgd, komt mij voor, de eenig deugdelijke richtlijn te zijn, die het op den duur houdt.
Maar dan is ook een primair vereischte, dat Indonesië zelf vooropgaat, en dat wij slechts op een
bescheiden voet met onze “zegeningen” volgen. Dan is ook noodig, dat niet – zooals nu door
socialistisch Nederland reeds weer wordt gedaan – de Europeesche culture’s met milliarden van
regeeringswege gesteund worden – herleving van Westersch kapitalisme –, doch dat primair de
bevolkingsculture’s tot ontwikkeling worden gebracht, gestimuleerd worden. Dan is noodig, dat
radicaal gebroken wordt met het oud-koloniale standpunt en beleid, ook in de tweede hand. En zéker
hebben onze Christelijke kerken zich te onthouden van een hernieuwde invasie van Westersche
ideeën, praktijken en instellingen.
Dit laatste nu acht ik de principieele winst van Eindhoven: de Javaansche (respectievelijk Indonesi-
sche) kerken voorop. Wij niet. En wij ook niet onmiddellijk op hen volgende met een enorme buidel
Westersche, zij het Westersch-Christelijke surprises, waarmee wij de vooropgaanden overbelasten,
waar zij hun geestelijke ruggen onder krommen en waardoor zij hun eigen vaart en visie totaal
verliezen. Het stokje bij het stekje, het Westersch-Christelijk stokje bij het Indonesisch-Christelijk
stekje drukke dit stekje niet dood en zij geen boom!
De kerstening van Indonesië is de roeping van Christelijk Indonesië: niet de onze. Onze zendingsroe-
ping is: de prediking van het Evangelie, gesteund niet door “Christelijke” instellingen als onderwijs
en ziekenhuis, doch door instellingen (onderwijs en ziekenhuis in het verleden), welke de verlossende
macht van Christus demonstreeren. Dus niet als getuigenis met de daad van wat Christelijk is, doch
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als getuigenis van welke de macht van Christus is. En zoo als prediking meer dan als demonstratie
van Christen-zijn!
Op grond van het bovenstaande meen ik, dat wij met de stichting en het onderhoud van zendingszie-
kenhuizen en dergelijke ons steeds de vraag hebben voor te leggen: Niet: hoe breiden wij daardoor
de machtspositie van het Christendom in Indonesië uit? – dit is de taak der Indonesische Christenheid
zelve en deze machtspositie moet gelijke tred houden met hùn (niet met onze) capaciteiten. Doch: in
welke mate is (bijvoorbeeld) zulk een ziekenhuis van belang voor de demonstratie van de verlossende
macht van Christus? Ik acht het niet uitgesloten, dat wij dan tot de conclusie komen, dat ƒ 150.000,-
voor Laboeang Badji als stichtingskapitaal niet verantwoord is, daar deze som beter voor intrinsieke
zendingsdoeleinden op andere wijze kan worden besteed.533)
Hier komt nog het praktische argument bij, dat onze kerken bij lange na niet in staat zijn, om op
eenige behoorlijke wijze te concurreeren met andere instanties, als het gaat om machtsvorming in het
Indonesische leven. Wie zijn wij? Een klein kuddeke. Welke geldmacht bezitten wij? Een onbedui-
dende! En het gevaar is niet denkbeeldig dat onze kerken, indien wij voet geven aan de machtscon-
currentie in Indonesië tusschen Indië’s weldoeners, succumbeeren onder de ondraaglijke lasten, die
wij dusdoende onszelf opleggen. Dat de zending een nachtmerrie wordt voor de Gereformeerde
Kerken, een angstbeeld voor haar deputaten.De Indonesische kerken voorop! Ditzelfde dubbel en
driedubbel onderstreept, wanneer het gaat om de kerstening van Indonesië. En onze Nederlandse
Gereformeerde kerkelijke activiteit overvleugele die der Indonesische kerken en Christenheid niet.
Mijns inziens geldt dit te stringenter, als wij er rekening mee houden, dat een zendeling (en de
zending) ergens moet verschijnen om zoo spoedig mogelijk weer te kunnen verdwijnen. Wil zij niet
eerder verdwijnen, dan nadat de totale kerstening haar beslag mocht hebben gekregen, dan verdwijnt
zij nimmer. Dan investeert zij eigen activiteit in de inheemsche wereld. Dan ware de vraag nog te
overwegen, of Nederland zelf geen zendingsgebied is.
De eenige reden, waarom wij mijns inziens ons ook niet geheel aan de Indonesische roeping der
kerstening van het Indonesische leven mogen onttrekken, is mijns inziens deze: dat wij, steunend op
de historie der eeuwen, onze broeders van advies kunnen dienen, mits zij hiervan gediend willen zijn.
Met de ervaring der eeuwen, gecondenseerd en geïncarneerd in de Christenheid van vandaag, en
alzoo in de zendingsmenschen, die van ons naar Indonesië uitgaan, kunnen wij onze broeders en
zusters in Indië van dienst zijn voor hun roeping der kerstening van eigen leven en van het publieke
leven. Doch: het blijve hùn roeping. Vandaar, dat wij zoo spoedig mogelijk dienen te wijken van alle
verantwoordelijke posten, ook uit de ziekenhuizen, en hoogstens nog de rol van adviseur (indien door
hen gevraagd) voor onze rekening mogen nemen. Iets anders zou het zijn, indien zij – niet uit
zendingsoogpunt, doch bijvoorbeeld uitgaande van een Indonesisch-Christelijke vereeniging voor
ziekenhuizen en dergelijke – Christen-Europeesche artsen zouden willen benoemen aan hun zieken-
huizen. Daar staat de Zending dan echter volkomen buiten.
Een andere klip, waarop wij maar al te gemakkelijk kunnen stranden, is mijns inziens deze: Indien
wij met man en macht ons zouden gaan geven als zending aan de directe kerstening van het Indonesi-

533 Deze passage betreft de wederopbouw en uitbreiding van het voormalige zendingsziekenhuis Labuang Baji in
Makassar (Z.-Celebes), waarvoor door de GK te Surabaya, sedert 1933 de zendende kerk in dat gebied, aan
Nederland steun werd gevraagd ter grootte van ƒ 150.000,-. De deputaten in Nederland stemden hiermee in. GK
Surabaya a. CvW, 17/12/1948; Popma a. Van den Brink, 23/3/1949; Meynen a. Gilhuis (GZD), 14/7/1949, stukken
in APISS II AA 1.3; De Jong, Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966, 17 vlg.
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sche leven, dan zijn wij wel genoodzaakt – Dr Bergema wijst er ook in zijn stellingen op! –, ons te
associeeren met de zending die niet uitgaat van onze kerken. Doch, broeders, vergeten wij niet, dat
onze Gereformeerde visie op het leven en op het Christelijk leven juist met de leidende ideeën in de
niet-Gereformeerde Christelijke kringen in ernstig conflict is.
Het is toch een publiek geheim, dat de toon wordt aangegeven door de Christen-socialisten en dat hun
visie op de kerstening van een volk er eene is, welke diametraal tegenover de onze staat en in
synthese met het pseudo-democratische (ik bedoel niet uitsluitend in politiek-staatkundige zin)
humanisme, ja daaraan ondergeschikt is. Ik wijs u bijvoorbeeld op de antithese, welke naar onze visie
heel het Christelijk leven moet doortrekken en in z’n richting bepalen. Juist deze religieuze idee der
antithese wordt van hun zijde radicaal geloochend. Met woord en daad. Hoe kunnen wij dan samen
met hen optrekken, tenzij dat zij of wij overstag gaan?
In Makassar hebben wij de laatste jaren, dankzij het werk van Dr Bergema, een “oecumenisch”
samenwerken gekregen, waarin wij niet hoefden overstag te gaan. Of het stand houdt? Maar U weet,
met hoe innige dankbaarheid ik dit optreden van Dr Bergema begroet en hoezeer ik hoop, dat God
het bij den voortduur zegent.534)
Doch U weet wel met mij, dat dit voor Indonesië in het generaal niet zal opgaan. De zendingsconsuls
in Batavia (met uitzondering van Dr Bakker) zijn allen de Christelijk-socialistische idee toegedaan.
Die kunnen zij niet zoo maar van zich afschudden: daar zijn zij gelukkig te integere figuren voor! En
heel de zendingsmacht vanuit Oegstgeest staat in dezen, in het generaal, tegen ons over. Zij stuurt aan
op een zegening van Indië met onze Westersche schatten, en stemt zoo in den grondlijn overeen met
die humanistische visie en praktijk, die mijns inziens op een fiasco en op ontreddering moeten
uitloopen. Hoe eerder en bewuster wij ons hiervan distancieeren, hoe beter.
Zoo kom ik tot de conclusie, dat wij als kerkelijke zending ons hebben te onthouden van iedere
poging, daadwerkelijk Indonesië te kerstenen en de “Christelijke” macht in Indonesië uit te breiden.
Komt uit den boezem van Christelijk-Indonesië de vraag naar hulp en voorlichting bij hun arbeid tot
kerstening, dat wij ze dan verwijzen naar die instanties in Nederland, die zich hieraan in Nederland
wijden. Maar zelf blijve onze zending er buiten. Nood moge wet breken, doch deze wetsbreuk worde
zoo spoedig mogelijk hersteld en zeker niet permanent verklaard. – – –
Nog één argument moge ik hiervoor te berde brengen. Reeds vòòr de Japansche invasie leidde het
feit, dat het onderwijs en de ziekenzorg op onze zendingsterreinen in handen van de zending waren,
er toe, dat de Javaansche Christenen maar al te lichtvaardig tot de idee kwamen, dat de kerstening van
het leven de roeping der kerk-als-instituut was. De almacht der zending was voor hen iets, dat vanzelf
sprak. Vertaald in de nu gewijzigde situatie: de onbeperkte competentie van de Indonesische kerk-als-
instituut. Deze het leven verwringende en knechtende idee wordt momenteel nog versterkt door het
kerkisme in het denken en doen van onze Nederlandse Hervormde en Protestantsche broeders: “de
kerk in het midden”!535)

534 Bedoeld is de Oostindonesische Raad van Kerken (Majelis Kristen Indonesia bahagian Timur, MK). Deze raad
werd mede door toedoen van Bergema opgericht tijdens de Conferentie van Kerken en Zending in Malino (Z.-
Celebes), 15-25 maart 1947. Zie Holtrop, Perintis, passim; De Jong, Geschiedenis van de Nederlandse zending
op Zuid-Sulawesi 1852-1966, 194 noot 256. Voor notulen en verslagen van deze kerkelijke Malino-conferentie,
zie AMK I 2.1.

535 “Notulen van de algemene vergadering van zendende kerken en deputaatschappen, gehouden op vrijdag 19
november 1948 in het Zendingscentrum te Baarn”, AGKF-N 10, Ingekomen stukken 1948-mei 1950. Zie ook
Zending in Indonesië, 42-50, 90-98, 103.
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Wij zouden, naar mijn innige overtuiging, onze broeders in Indonesië, een ondienst voor eeuwen
doen, indien wij als eisch der nieuwe situatie stellen, dat de kerk in samenwerking met andere
instanties, maar dan toch de kerk (zie stelling 11 en 18 referaat Dr Bergema536)) met de daad de
directe kerstening van het Indonesische leven als haar taak, haar “legitieme” werkingssfeer, moet
gaan opvatten. Veeleer is het onze taak, de Indonesische Christenheid door ons voorbeeld hiervan af
te houden en zoo althans geen aanleiding te geven, dat het in Indonesië niet komt tot een vrijmaking
van het Christelijk leven.

Renes keert zich tegen Zuidema en Pol

89. G.J. Renes, zendingsarts, aan de Gedeputeerden en Gecommitteerden der Zending van de
provincies Utrecht en Gelderland, d.d. Rotterdam, 14 januari 1949; AGKU 6, Ingekomen
stukken 1949.

Renes, voor de oorlog zendingsarts te Purworejo en vanaf 1950 te Yogyakarta, reageert op
verschillende stemmen die twijfelden aan het bestaansrecht van de medische zending.

– – –
In zijn schrijven aan de deputaten der generale synode voor de Zending van 25 Nov. 1948537) zegt
Prof. Zuidema, dat wij bij de stichting en het onderhoud van Zendingsziekenhuizen de vraag hebben
voor te leggen: “in welke mate is bijvoorbeeld zulk een ziekenhuis van belang voor de demonstratie
van de verlossende macht van Christus?” en concludeert dan, dat de gevraagde som voor Laboean
Badji mogelijk “niet verantwoord is, daar deze som beter voor intrinsieke Zendingsdoeleinden op
andere wijze kan worden besteed.” Vergis ik mij, dat hiermee wordt gesuggereerd, dat medische
Zending geen intrinsieke Zending is? In de bovengenoemde notulen wordt meermalen de vraag
gesteld of het exploiteren van een ziekenhuis een volwaardige Zendingstaak is, terwijl Ds Pol zich
afvraagt of in de nieuwe situatie (welke?) de daad van barmhartigheid wel zulk een sterke getuigenis
zal zijn als vroeger.538)
Het zijn deze en dergelijke dingen, die mij in hoge mate verontrusten, en die mij tot de overtuiging
brengen, dat een grondige bezinning op het wezen van de medische Zending geboden is, voordat er
verder over wordt gesproken.
Ik ben er mij geheel van bewust, dat de theologische kant van dit vraagstuk buiten mijn gezichtskring
ligt, en ook de vraag, of de medische Zendingsarbeid taak der Kerk is, dan wel de verantwoordelijk-
heid van Christelijke organisaties, kan ik niet beoordelen, (alleen is het duidelijk, dat tot nog toe deze

536 Zie document 87.
537 Zie document 88.
538 I.e. de “Notulen der vergadering van Gedeputeerden en Gecommitteerden ter Zending van Utrecht en Gelderland

op 10 Jan. 1949 in de Oosterkerk in Utrecht”, AGKU 2, Notulen van de Gedeputeerden en Gecommitteerden 1946-
1956. Pol is correct aangehaald. Hij had er evenals Zuidema principiële bezwaren tegen als zendingsarbeid ook
medisch werk zou omvatten; zijn opmerking stond in het bredere verband van zijn betoog ter vergadering van
10/1/1949 dat er een – zijns inziens – verheugenswaardige tendens bestond de medische dienst aan particuliere
verenigingen over te laten, een oud plan dat van ver voor de oorlog dateerde. Voor een andere bijdrage aan de
discussie over doel en nut van medisch zendingswerk, zie het referaat van Wiersema in Zending in Indonesië, 110-
123.
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arbeid gedragen werd door de Kerk en door haar niet verlaten mag worden, voordat zonder haar het
werk kan doorgaan). Het is alleen mijn bedoeling, als Zendingsarts enkele mijns inziens primaire
overwegingen over medische Zending naar voren te brengen.
Allereerst: het is onmogelijk, de Evangeliën te lezen zonder bij herhaling getroffen te worden door
Christus’ opdracht tot genezing der zieken. En het tweede dat opvalt, is dat deze opdracht tot het
genezen der kranken en het uitwerpen der duivelen voortdurend in één adem volgt op de opdracht tot
het prediken van het Koninkrijk Gods. Soms gaat de geneeskundige opdracht zelfs vooraf. In het
optreden van Christus springt het in het oog, dat voortdurend in Zijn omgeving, door Zijn daad en
woord, zieken genezing vinden. Ik heb mij dikwijls afgevraagd, waarom deze krachtige en vernieti-
gende houding van Christus zo in het bijzonder tegen de ziekte gericht is. Waarom, bijvoorbeeld
terwijl Hij rijkdom ten koste van armoede duidelijk bestrijdt, vallen in Christus’ omgeving niet zo
direct de sociale onrechtvaardigheden weg? Ik geloof, dat wij hierin tot meer begrip komen, door ons
te bedenken op het eigenlijke van de ziekte, namelijk als demonische, desorganiserende en desinte-
grerende macht, die aan Christus en Zijn Rijk vijandig is. En het is daarom, dat bij de opdracht tot
prediking van het Koninkrijk Gods, dat is dus bij de verkondiging van de boodschap van herstel, van
reïntegratie en nieuwe harmonie tussen God en mens onderling, de taak van het genezen van zieken,
van het uitdrijven van ziekte, regelrecht volgt, want ziekte is de wezenlijke manifestatie en de
diagnose van het onheil, de onvrede en het lijden, dat met de zondeval over de wereld kwam.
Medische Zending is dus het brengen van de boodschap van het Koninkrijk Gods. Het is ingespannen
arbeid, om het verderf van de ziekte, dat onverenigbaar is met de vrede van dit Koninkrijk, te
bestrijden. Het is de verkondiging dat Jezus Christus Heer is van het leven en dat door Hem de dood
is overwonnen. Het is niet zozeer de manifestatie, als wel de werkelijke bedrijving in daden van
genezing, dat Christus de verdorven en verziekte mensheid redt.
Hieruit volgt, dat medische Zending niet haar bestaansrecht vindt in overwegingen van Zendingstac-
tiek. Principiëel mag het niet gezien worden als lokmiddel. Ze is zelfs niet een demonstratie van
Christelijke barmhartigheid. Dergelijke gedachten moeten wij van ons werpen. Wie het lijden van het
Indonesische volk gezien heeft, zal ieder idee van demonstratie als onwaardig afwijzen. Want het gaat
hier niet om gehoorzaamheid aan een virtuele opdracht, maar om ingaan, om Christus wille, op een
werkelijkheid van afschuwelijke verzieking van een heel volk. En dat is een factor, die bij bespre-
kingen over medische Zending veel te weinig naar voren komt: de ongekend hoge medische nood in
Indonesië. Bij alle overwegingen, hoe wij de beschikbare krachten en middelen zullen aanwenden,
gaat het er om, hoe en waarmede het beste het lijden van deze mensen verlicht kan worden.
De vraag, of medische Zending voor een bepaald terrein een volledige Zendingstaak inhoudt, begrijp
ik daarom niet goed. Ik voel daarin een onbekendheid met of een onbewogenheid over het lichamelijk
en geestelijk lijden van de Indonesiër. Hier ligt een taak, zo overstelpend, dat men alleen maar
beginnen kan. De beperkingen van de medische Zending zijn helaas gegeven in de kleine omvang
van de menselijke arbeidskracht en de beperkte financiën der Zendende Kerken; laten wij geen
verdere theoretische overwegingen haar in de weg leggen. De Samaritaan heeft zich niet afgevraagd
of er aan de kant van de weg wel een volwaardige taak voor hem lag.
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Yogyakarta kort na de Tweede Politiële Actie

90. F.L. Bakker, Gereformeerd zendingsconsul in Indonesië, “Rapport bezoek aan Djokja 17-21
februari 1949”, d.d. Jakarta, 24 februari 1949; AGKF-N 10, Ingekomen stukken 1948-mei 1950.

In Yogyakarta was op 17 augustus 1945 door Soekarno de onafhankelijkheid uitgeroepen. Daar
was gedurende enige tijd de nationalistische regering gevestigd; het was ook de stad waarop
de Tweede Politiële Actie, van 19 en 20 december 1948, gericht was. Solo viel op 21 december,
Magelang een dag later.

I. Inleiding
Na de militaire actie van Zondag 19 December 1948 was eerst alleen schriftelijk contact met Djokja
mogelijk. Begin Februari 1949 bezocht de zendingsarts Dr B. Allaart, die in Semarang moest wachten
op een plaats in het vliegtuig naar Banjumas, als particulier Djokja met een convooi en vernam daar,
dat zowel de doktoren van het “Petronella-hospitaal”, als de leerkrachten van het Christelijk onder-
wijs er zeer prijs op zouden stellen, indien ik (als zendingsconsul) naar Djokja zou komen om over
verschillende zaken overleg te plegen. Ds Probowinoto en Ds Poerbowijoga hebben zich telegrafisch
gewend tot de territoriaal commandant te Semarang met het verzoek mij toestemming te geven Djokja
te bezoeken. Die toestemming is verleend en Donderdagmorgen 17 Februari 1949 ben ik van
Semarang naar Djokja vertrokken. Mijn plan was vanuit Djokja ook de andere Kerken (Solo, Klaten,
Magelang, enz.) te bezoeken, maar dit is niet gelukt, omdat het niet mogelijk was vanuit Djokja deze
plaatsen te bereiken, zodat ik Maandag 21 Februari weer per vliegtuig naar Batavia teruggekeerd ben.
Voor ik nu verder schrijf over kerkelijke, medische en schoolzaken is het noodzakelijk een kort
overzicht te geven van de toestand in Djokja, omdat het alleen tegen die achtergrond mogelijk is de
ontzaglijke moeilijkheden, waarvoor de Christenen staan te begrijpen.

II. Stad in oorlog
Het is te begrijpen, dat bij dit bezoek aan Djokja mijn gedachten van zelf teruggingen naar mijn eerste
naoorlogse bezoek aan Djokja, in Mei 1948, toen Djokja onder republikeins bewind stond.
Toen kon ik daar rustig logeren bij de Chinese predikant Ds Then Djien Swie539); ’s morgens, ’s
middags en ’s avonds door de stad wandelen, iedereen bezoeken, ook in de kampong, zonder enige
moeite; nu is dit alles onmogelijk. Djokja is door de Nederlandse militairen bezet, maar thans, na 2
maanden “politionele actie”, heersen er in de stad nog geen rust en geen orde en is het er niet veilig.
De levens van àllen, die contact zoeken met Nederlanders, worden voortdurend bedreigd. Overdag
is het vol in de stad, ’s middags na vijven zijn de straten leeg, hoewel de avondklok pas om 7 uur
begint. En des nachts is het niet rustig. Ik ben vier nachten in Djokja geweest en al die nachten is er
in de stad gevochten en zijn er branden gesticht. De directeur van Negresco (sigarenfabriek) had zijn
kantoor weer ingericht; toen het gereed was is het, tijdens mijn verblijf, verbrand; evenzo de gudang
van de drukkerij Kolff. Ook werd, terwijl ik in Djokja was, de kleermakerij “de Locomotief” in de
as gelegd. Het “Grand Hotel” werd door een sluipschutter beschoten: de kogels waren bestemd voor
een bepaalde vertegenwoordiger van de Staats-Spoorwegen, doch maakten geen slachtoffers. Mijn

539 Then Djien Swie; na de oorlog predikant van de Chinese gemeente te Yogyakarta; tevens curator van de Theol.
School te Yogyakarta.
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vroegere woonhuis (het naambordje staat er nog steeds op!) werd ook in een der nachten beschoten,
aangezien daarin thans de veldbakkerij der Nederlandse troepen gevestigd is. Militairen beweerden,
dat uit de daar tegenover gelegen Javaanse Kerk geschoten was, en dat bij herhaling de Kerk
geamoveerd diende te worden. Maar beide beweringen behoeven niet au sérieux genomen te worden.
Contact met plaatsen buiten Djokja, zelfs de desa’s in de naaste omgeving, is er niet. Van de
gemeenten in Gunung Kidul is niets bekend; die streek is ook nog niet bezet door Nederlandse
troepen; ook met andere gemeenten in de nabijheid van Djokja gelegen is geen contact mogelijk.
Alle suikerfabrieken in het Djokjase zijn verwoest op één na (Berau); zo ook alle tabaksonderneming-
en. Dit is gebeurd na de inzet der tweede militaire actie. De burger-Nederlanders, die in Djokja zitten,
leven in het “Grand-Hotel”, waar ik ook logeerde. De militairen zijn in verschillende gebouwen
ondergebracht. Licht en water is er alleen bij de militairen en de Nederlanders en de ziekenhuizen;
de machines van de “Aniem” (de Electriciteits Maatschappij) zijn niet in staat meer licht te leveren.
Rijst wordt alleen verstrekt aan hen, die voor de Nederlanders werken, 200 gram per dag; maar niet
voor hun gezinnen, omdat aanvoer onmogelijk is. De trein rijdt niet, omdat de bruggen zijn opgebla-
zen, alles moet dus per militair convooi worden aangebracht, wat zeer moeilijk is, daar alle wegen
onveilig zijn. Personenvervoer geschiedt door de lucht.
De bevolking leeft in grote angst, angst voor de Hollanders, die kras optreden en angst voor de
benden, die ’s nachts de stad binnendringen, en waartegen de militairen geen afdoende maatregelen
kunnen nemen. Met de kraton (paleis van de Sultan van Djokjakarta) is nog steeds geen contact en
de Sultan zwijgt nog steeds. Bovendien lijdt men honger, de bevolking leeft van ketela (knolgewas)
en gaplek en verkoopt zijn laatste bezittingen om te kunnen eten. Men durft geen Hollanders in huis
te ontvangen. De enigen, bij wie ik in huis ben geweest, zijn: Ds Probowinoto, Ds Darmahatmadja
en Ds Then Djien Swie; verder kon ik het Petronella-hospitaal en de Theologische School bezoeken.
De houding van de bevolking is stroef. Men vertrouwt de Nederlanders niet. Zij komen met de
boodschap: wij brengen rust en orde, maar de werkelijkheid is onrust en wanorde, veel erger dan er
in de Republiek ooit is geweest. De economische opbouw van het kerkelijk leven, waaraan men in
Djokja veel aandacht besteedde is nu volkomen vernietigd.
En het bedroevende is, dat het overal op Midden-Java en niet alleen daar, maar ook op Oost-Java, op
de ene plaats meer dan op de andere, een chaos is, als nooit tevoren. Terwijl men zich met zorg
afvraagt, wat van dit alles het einde zal zijn. De couranten en de Dienst van Legercontacten trachten
ons echter nog dagelijks in de waan te brengen dat het steeds beter gaat.

III. De kerken te Djokja
Wij mogen God dankbaar zijn, dat de Javaanse Kerken van Midden-Java nog juist voor de aanvang
van de tweede militaire actie haar Synode te Magelang hebben kunnen houden, waar de conclusies
van “Kwitang” zijn aanvaard met enkele amendementen, die veel overeenkomst vertonen met de
besluiten van de Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland van Eindhoven (Februari 1948).
Was dit niet gebeurd, dan zouden wij voor veel groter moeilijkheden tussen Kerk en Zending staan.
Wel moet men er, gezien de verwarde politieke toestand, rekening mee houden, dat de verdere
besprekingen over en de uitvoering van deze regelingen voor de samenwerking tussen de Javaanse
en Nederlandse Kerken nog wel enige tijd uitgesteld zullen moeten worden; op het ogenblik zou zulks
ernstige bezwaren opleveren voor de Javaanse Kerken.
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De bereidheid tot samenwerking is bij de Javaanse Kerken aanwezig, maar eerst moet de rust zijn
weergekeerd.
Zondagmorgen bezocht ik de Javaanse Kerk te Djokja, waar Ds Haroen Hadiwijono540) preekte over
Spreuken 4:30. De kerk was goed bezet, evenals voor de oorlog en in Mei 1948 (ongeveer 600); de
kleding, vooral van de mannen, was zeer armelijk. Ik sprak vele broeders en zusters, die verblijd
waren mij weer te ontmoeten. De algemene klacht was: geen eten en ook geen verdienste.
Toen de Nederlandse militairen pas in Djokja kwamen hebben de veldpredikers gevraagd de Javaanse
Kerk te mogen gebruiken voor diensten ten behoeve van de militairen. Daar is ook toestemming voor
gegeven. Later, toen de hoofdveldprediker Ds S. van der Linde541) Djokja bezocht, heeft deze
opdracht gegeven de Javaanse Kerk niet meer voor godsdienstoefeningen voor militairen te gebrui-
ken, daar dit te gevaarlijk was, omdat die kerk ligt aan de rand van de stad. Die godsdienstoefeningen
worden nu gehouden in het gebouw van de Protestantse Kerk, dat gelegen is in het centrum van de
stad. Het geven van catechisaties stond zo goed als stil. Er is in Djokja een vergaderverbod, alle
vergaderingen van meer dan vijf personen zijn verboden. Ik heb deze zaak besproken met de resident
en de kapitein-adjudant van de plaatselijke commandant, waarbij bleek, dat dit verbod niet gold voor
kerkelijke vergaderingen. De leden van de kerk te Toengkak zijn verstrooid. Er zijn met de goeroe
Indjil Darmamartana nog vijf gezinnen over, die wonen in het Kerkgebouw te Toengkak.Zondagmid-
dag bezocht ik de Chinese Kerk (ongeveer 80 kerkgangers). Mevrouw Then Djien Swie, de vrouw
van de Chinese predikant, is 31 Januari 1949 aan de pest overleden. Dit is een zware slag voor de
gemeente, want zij werkte ijverig met haar man mede. De gemeente breidt zich nog steeds uit, al
wordt ook onder de Chinezen wel armoede geleden. De Chinezen leven thans ook voortdurend in
angst en vrees.

IV. De Theologische School te Djokja
De Theologische School te Djokja was geopend, maar slechts met de helft van de leerlingen. De
leerlingen waren met het begin van de militaire actie naar huis gegaan en slechts de helft van de
leerlingen was teruggekeerd. Ds Sudarma was een dag voor mij in Djokja aangekomen. De School
verkeert echter in zeer grote nood, daar, door de daling van de waarde van het republikeinse geld en
de verbreking van het contact met kerken buiten Djokja, alle finantiele steun ontbreekt. Hier moet
snel geholpen worden, want dit is een zaak, die van groot belang is voor de Javaanse Kerken.

V. De Christelijke scholen
De scholen in Djokja zijn alle nog gesloten, omdat zowel de onderwijzers als de kinderen gevaar
lopen. De regering heeft bevel gegeven de scholen te openen. De Roomse scholen zijn toen één dag

540 Haroen Hadiwijono; juni 1941 afgestud. als guru injil aan de vierjarige Ned. cursus te Yogyakarta; 1942 met
Wolterbeek gewerkt aan diens Javaanse concordantie; 1948 docent Theol. School te Yogyakarta; vanaf 1949
rector; dec. 1950 naar Nederland voor verdere studie; 1952 doct. examen; terug naar Yogyakarta; 30/6/1964 dr
theol. VU. Die concordantie was J.D. Wolterbeek, Concordantie inggih poenika serat toendjoekan toemrap ing
Kitap Soetji ingkang mawi basa Djawa. Wageningen, 1952.

541 Sybolt van der Linde; 24/9/1902-14/5/1995; 1921-1928 zendingsopleiding en studie Arabisch; 1930-1938
zendeling te Cirebon; 1940 predikant Prot. Kerk in Indonesië, docent aan de Balai Wiyata te Malang; 1942
geïntern.; 1946 legerpredikant KNIL; 1949 lid Ned. Mil. Missie; 1954-1959 predikant Prot. Kerk te Bandung;
1960-1968 predikant voor buitengewone werkzaamheden (gerepatrieerden) in de NHK; 1968 emeritus.
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open geweest, maar er heeft zich geen enkele leerling aangemeld. Ze zijn toen onmiddellijk weer
gesloten. Dit is een handige zet van de Roomsen geweest, want nu kunnen zij voor hun onderwijzers
salaris krijgen bij het gouvernement. Verder is nog open één Chinese particuliere school, één
Christelijke school, die gevestigd is in het gebouw van de vroegere Maleis Chin. school, gelegen
achter de Chinese Kerk. Deze kan doorgaan, omdat zij nooit van enigerlei overheid steun heeft gehad.
Ik heb vergaderd met enkele (vroegere) Zendings-onderwijzers en met de onderwijzers van de
“Bopkri”, de Christelijke Schoolvereniging te Djokja. Zowel de resident van Djokja als de kapitein-
adjudant van de plaatselijke militair commandant, hadden mij verzocht de onderwijzers aan te raden
weer aan het werk te gaan. Ik heb beloofd dit te zullen doen, maar gevraagd of zij de onderwijzers
en kinderen dan bescherming konden garanderen. Dit konden zij echter niet!
Ik heb deze zaak uitvoerig besproken met de onderwijzers, maar zij zijn tot de conclusie gekomen,
dat het beter is maar te wachten totdat alle scholen, ook de gouvernementsscholen weer worden
geopend. Omdat het niet verantwoord is, gezien de toestand en de verwarring, die er heerst, de
kinderen en onderwijzers te dwingen zich aan levensgevaar bloot te stellen. En omdat het Christelijk
onderwijs in Djokja, gezien de geest die er heerst, door de mensen gemeden zou worden.
Het onderwijs in Djokja wordt bedreigd door een groot gevaar, namelijk dat de onderwijzers Djokja
verlaten. 153 Gouvernementsonderwijzers hadden zich aangemeld, maar bijna allen met gelijktijdig
verzoek tot overplaatsing naar buiten. Ook de Christelijke onderwijzers kunnen buiten Djokja direct
werk vinden. Maar daarmede gaat dit onderwijs in Djokja te gronde. Deze zaak heb ik ook met hen
besproken. Maar het is een onoplosbare puzzel, want de mensen moeten ook leven.

VI. Het Petronella-hospitaal
Zaterdagmorgen heb ik een bespreking gehad met de Commissie, belast met de leiding van het
Petronella-hospitaal, nu geheten Rumah Sakit Pusat (Centraal hospitaal). Deze Commissie, waarin
zitten de doktoren en vertegenwoordigers van het personeel, had na de capitulatie van Japan de
leiding van het hospitaal op zich genomen. Het hospitaal werkte als particulier hospitaal gesubsi-
dieerd door de regering van de Republiek.
Na de bezetting van Djokja heeft men een regeling getroffen met de coördinator van de Dienst voor
Volksgezondheid, waarbij het hospitaal blijft erkend als particulier hospitaal, waarvan de kosten voor
100% worden gedragen door het gouvernement. De leiding van het hospitaal blijft berusten bij
bovengenoemde Commissie. Wij hebben ook gesproken over het Christelijk karakter van het
hospitaal. Voor de verplegers wordt geregeld kumpulan (samenkomst) gehouden; men zal nu in
overleg treden met de kerkeraad van Djokja, om ook op de polikliniek weer geregeld kumpulan te
gaan houden. Het is natuurlijk niet mogelijk ineens al het niet-Christelijke personeel te ontslaan, maar
bij vacatures zal men Christelijk personeel aanstellen.
Dit is een voorlopige regeling tot er na de bespreking met de Javaanse Kerken een definitieve
regeling tot stand is gekomen. Men wil later gaarne weer met ons samenwerken en ook Nederlandse
zendingsartsen hebben aan het ziekenhuis, maar op het ogenblik is dat niet mogelijk; eerst moeten
de politieke moeilijkheden zijn opgelost.
Het sanatorium Pakem ligt ook nog vol en is intact. Het ligt gevaarlijk midden in de vuurlinie tussen
de T.N.I.-troepen (Pakem) en de Nederlandse troepen (Kaliurang). De verschillende hulphospitalen
worden alle beheerd door het Sultanaat. Hierover zal dus pas later gehandeld kunnen worden.
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VII. Gebouwen
De Zendingsgebouwen, de gebouwen van de Gereformeerde Kerk van Djokjakarta en de gebouwen
van de Vereniging Scholen met de Bijbel zijn tot op heden alle gespaard gebleven. Vele zijn in
gebruik bij de militairen. Het is noodzakelijk, dat zo spoedig mogelijk een beheerder in Djokja wordt
aangesteld, die belast wordt met de verzorging van deze gebouwen. – – – 

IX. Conclusie
De tweede militaire actie heeft niet gebracht, wat velen er van verwachtten, namelijk dat na de
bezetting van Djokja rust en orde spoedig zouden zijn hersteld. Het gevolg is geweest, dat overal
groter wanorde en groter chaos zijn ontstaan dan er te voren heersten, dat het wantrouwen tegen de
Nederlanders is toegenomen en dat het veel moeilijker is geworden om te komen tot vrijwillige en
hartelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland dan te voren; niet alleen binnen het gebied
van de Republiek, maar ook in het federale gebied. Laat men toch niet vergeten, dat de officiële
voorlichting, die gegeven wordt, allereerst rekening houdt met de stemming, die in het buitenland
heerst tegenover Nederland.
Dit plaatst de Zending voor buitengewoon grote moeilijkheden, want ook onder onze mensen heerste
de gedachte, dat Midden-Java spoedig weer zou “opengaan”. Dit is echter niet gebeurd en weer wordt
van ons gevraagd: geduld en wachten op Gods tijd. Dit is niet gemakkelijk en zal misschien weer
versterken de gedachte, die reeds bij enkelen is opgekomen, om ons maar van Midden-Java terug te
trekken en andere terreinen te gaan zoeken. De Javaanse Kerken, hoe moeilijk het ook voor hen is,
hebben echter op de Synode te Magelang de samenwerking aanvaard, evenals onze kerken dat hebben
gedaan in Eindhoven.
Daarom is het onze roeping de gelegde band niet ineens te verbreken, maar te wachten tot God ons
de gelegenheid geeft de samenwerking ook te verwerkelijken. Zolang dat niet ten volle mogelijk is,
moeten wij die kerken in de zeer moeilijke omstandigheden, waarin zij verkeren, zoveel mogelijk
steunen. Steunen met onze gebeden en met ons geld. Deze kerken leven in grote armoede en ellende
en God vraagt van ons, dat wij ze helpen om Christus’ wil.

Solo kort na de Tweede Politiële Actie

91. P.H. van Eijk, “Verslag over mijn bezoek aan Solo (28 Febr.-2 Maart 1949)”, d.d. Semarang,
maart 1949; AGKU 6, Ingekomen stukken 1949. 

Reeds spoedig na de bezetting van Solo door de Nederlandsche troepen ontving ik van de legerpredi-
kant Ds. W. van Griethuyzen542) de eerste berichten over de situatie van het gemeentelijk leven en
het Zendingswerk.
Het gemeentelijk leven ging, na de bezetting op 21 December, ondanks vele moeilijkheden, tamelijk
normaal door, en het kerkbezoek was goed. De gebouwen van de vroegere Zendingsscholen waren
alle intact. De gebouwen echter van de scholen, uitgaande van de Christelijke Schoolvereeniging,
evenals die van de Christelijke Kweekschool, waren vrijwel alle min of meer door brand vernield.

542 W. van Griethuysen; 1910-1982; 1934 kand. in Drenthe; 1934 Herv. predikant te Lopikerkapel; 1938 te St.
Annaland; 1946 legerpredikant in Ned.-Indië; 1949 te Numansdorp; 1975 emeritus.
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Al spoedig kwam er schriftelijk contact tot stand met verschillende Javaansche en Chineesche
broeders. Hieruit bleek een verschrikkelijke economische nood. Het Republikeinsche geld was
vrijwel waardeloos geworden: koers 100 Republikeinse guldens = 1 gulden Federatie-geld. Dat hield
in, dat bijvoorbeeld de predikant van Margojoedan met een inkomen van ƒ. 450,-- per maand dus in
werkelijkheid ontving een waarde van ƒ. 4,50, waarvan hij met zijn gezin moest leven, terwijl de
prijzen ook in nieuw geld uitgedrukt, schrikbarend hoog waren.Hier moest dus onmiddellijk worden
geholpen. Ds. van Griethuyzen deed persoonlijk wat hij kon voor de predikanten, maar het is
duidelijk, dat hij niet in staat was, ook maar eenigszins naar behoefte de nood te lenigen. Door zijn
bemiddeling heb ik enkele malen een bedrag tot steunverleening naar Solo kunnen zenden, het
overgevend aan een ter plaatse gevormd Comité’tje, om die steun naar billijkheid te verdeelen. Ik heb
de gelden daarvoor genomen uit de kas van Wederopbouw, en laat het gaarne aan het oordeel van de
instanties in Holland over, of ik dat had mogen doen – ik heb zoo spoedig mogelijk Ds. Pos er van
op de hoogte gesteld, en zijn instemming ontvangen om op bescheiden voet daar zoo noodig mee door
te gaan, terwijl ik natuurlijk hier ter plaatse met Ds. Vlijm overlegde. Wij hadden hier de overtuiging,
dat wij een groote schuld voor God op ons laadden en op de Kerken van Nederland, die we vertegen-
woordigden, indien we onze mede-Christenen in zoo groote nood op dit critieke oogenblik niet
zouden dienen. – – – 
Voorts bleek uit de correspondentie, dat er allerlei moeilijkheden waren in de onderlinge verhouding-
en, en kwam herhaaldelijk de vraag, of ik persoonlijk in Solo zou willen komen. Ten einde er zeker
van te zijn, dat ik de Javaansche broeders niet in gevaar zou brengen, heb ik mijn eigen verlangen,
om Solo terug te zien, onderdrukt, totdat mij meegedeeld werd, dat over het algemeen de leden van
de kerkeraad er geen bezwaar in zagen, dat ik naar Solo kwam, indien ik maar niet overnachtte in het
huis van één der Javaan sche broeders. Helaas moest ik toen door ernstige ziekte van mijn vrouw het
bezoek nog weer tien dagen uitstellen. Zoo ben ik Maandagmorgen 28 Februari naar Solo gegaan.
De eenige mogelijkheid om naar Solo te reizen, is per militair convooi. Vliegtuigverbinding, zooals
er met Djocja bestaat, is er voor Solo niet, vanwege het ontbreken van een vliegveld. Alléén rijden
is verboden en zou ook onverantwoordelijk zijn, daar het gedeelte tusschen Salatiga en Kartasoera
nog volstrekt niet veilig is. Zelfs bewapende convooien worden meermalen onder vuur genomen. Zoo
bleek op de terugreis, dat een der wagens van ons convooi, die betrekkelijk dicht achter ons reeds,
door enkele kogels getroffen was, gelukkig zonder dat er slachtoffers bij te betreuren waren.
De heenreis verliep echter zonder incidenten, en tegen de middag arriveerde ik in de stad, die ik niet
had teruggezien sedert we einde van het jaar 1939 haar hadden verlaten, om met verlof naar het
vaderland te gaan. Dicht bij onze pastorie, die thans in gebruik bleek te zijn van een afdeeling
Militaire Politie, vond ik gastvrij logies en uitstekende verzorging bij de bovengenoemde legerpredi-
kant Ds. van Griethuyzen, en sliep ik op een veldbed, door de legeraalmoezenier, die met de
legerpredikant hetzelfde huis bewoont, welwillend ter beschikking gesteld. 
Over de ervaringen van mijn bezoek het volgende:

1. Het leven in de stad
Naar de algemeene indruk was het leven in Solo veiliger en rustiger dan in Djocja. Dit hing samen
met de houding, die door de zelfbestuurders was aangenomen. In tegenstelling met de Sultan in
Djocja hadden de beide Solosche vorsten terstond na de bezetting hun medewerking toegezegd, wat
van invloed was op de houding van een groot deel van de bevolking.
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Het was bekend, dat echter in de laatste weken de veiligheid afnam. De dag voor mijn komst waren
’s middags om half zes twee Nederlandsche militairen midden in de stad in een klein restaurant à bout
portant neegeschoten. In het Villapark, waar ik logeerde, waren beide avonden en nachten schietpar-
tijen. De eerste avond stond er zelfs dichtbij een kleine tank te vuren; een Chineesche toko dichtbij
werd gerampast, waarbij de eigenaar was gewond, terwijl aan Nederlandsche zijde één militair
gedood en twee gewond werden. De tweede nacht was iets rustiger, en eischte, voor zoover ik
vernam, geen slachtoffers.
De prijzen van levensmiddelen zijn zeer hoog door de weinige aanvoer van buiten, waar alles nog
veel meer onveilig is. Contact van de Kerken in de stad met de gemeenten buiten is er dan ook
practisch niet. Alleen met Kartasoera en Klaten, beide aan de groote weg gelegen, is door middel van
militaire convooien eenige aanraking mogelijk. Zoo gaat één der goeroe’s Indjil van de Maleische
Kerk wekelijks naar Klaten.

2. Het kerkelijke leven
De militaire actie verstoorde volkomen het programma der vele Kerstfeestvieringen. Alleen de
kerkdiensten konden met de Kerstdagen gewoon doorgaan, en waren, de algemeene onrust in
aanmerking genomen, goed bezocht.
De predikant van Solo-Margojoedan, Ds. Reksadarmadja543), en van Solo-Manahan, Ds. Soegima544),
werken eendrachtig en met groote ijver door. De gemeente Solo-Djajadiningraten (vroeger Danoekoe-
soeman) heeft thans ook een eigen predikant beroepen.545)
Zeer verheugend was, dat de scheuring, die in de kerk van Margojoedan bestond, weer was bijgelegd.
Het lag in de bedoeling, dat in Januari een Classis-vergadering zou worden gehouden, waarop de
hereeniging van Solo-Djèbrès met het kerkverband zou worden voltooid. Dat kon nu nog niet
doorgaan. Ds. Soepanahardja gaat thans ter kerk in Margojoedan, en gaat op verzoek van de
kerkeraad voor in diensten op Djèbrès. 
Er zijn thans in de stad drie (weldra vier) Javaansche predikanten en vier goeroe’s Indjil. De dessa-
gemeenten in de onmiddellijke nabijheid van de stad kunnen worden verzorgd. Een moeilijkheid, die
dagelijks drukte op het werk, het gemis aan goede fietsbanden, kon gelukkig worden weggenomen
door de goede medewerking van de distributie-dienst in Semarang, die mij ten behoeve van de
predikanten en goeroe’s Indjil 20 stel banden ter beschikking stelde tegen distributie-prijs. “Nu
voelen we ons werk weer licht! Nu kunnen we weer snel ons bewegen”, was de dankbare reactie.

543 D. Reksadarmadja (Reksodarmodjo); opgeleid als onderwijzer; tijdens de oorlog beroepen tot predikant door de
Margoyudan-kerk te Solo; jaren vijftig en zestig classicaal zendingsdeputaat van O.-Surakarta.

544 Raden Mas Soegimo Poerwowidagdo; 1910-1967; volksschool en schakelschool te Sragen (Solo); studie Hogere
Kweekschool Solo; 5/5/1928 gedoopt; 1932 onderwijzer te Purwodadi; 1937 eerste synodevoorzitter van de
GKJTU; tijdens de Japanse bezetting verhuisd naar Solo, alwaar leraar Panti Parama (MULO/SMP); 1946
predikant te Solo-Manahan; 1950 te Solo-Margoyudan; aug. 1950 bevest. als zendingspredikant in de classes O.-
en W.-Surakarta mede namens de GK Delft, naast zijn werk als gemeentepredikant; bekleedde tal van kerkelijke
functies, waaronder enkele malen die van synodevoorzitter GKJ; zie Zendingsblad, jrg. 66, nr. 12 (dec. 1968) 272-
273.

545 S. Dwidjowijono.
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Zeer verheugend was ook te vernemen, dat Ds. Mitratenaja,546) van wie indertijd bericht was
ontvangen, dat hij door de Communisten was weggevoerd en over wie sindsdien niets meer vernomen
was, in goede welstand weer in zijn gemeente Wonogiri aan het werk is. Het bleek, dat hij niet door
de Communisten was weggehaald, maar nà de nederlaag der Communisten door de T.N.I. was
gearresteerd als verdacht van samenwerking met de Communisten. Na eenige tijd was hij echter weer
vrijgelaten.547) Voorts is bekend, dat het kerkgebouw in Sragen nog al beschadigd is, doordat de
school, die er vlak naast stond, geheel verbrand is, waarbij ook het kerkdak is gaan branden. Het huis
van Ds. Soejarta548) in Sragen is volkomen leeggeplunderd.
Over het algemeen vertoont in de stad Solo het kerkelijk leven een opgewekt beeld. Moeilijk is de
zorg voor het levensonderhoud, waarbij vooral de kleine kinderen lijden, die het minderwaardige
voedsel niet verdragen kunnen. Wij moeten de menschen, die zoo trouw op hun posten gebleven zijn
door vele moeilijkheden heen, thans bijstaan. De Christengemeenschap is niet in staat, hen thans ook
maar eenigszins naar behoefte te verzorgen. Het is te begrijpen, dat er bij velen (dit geldt niet van de
predikanten en goeroe’s Indjil) een neiging is, om werkzaam te mogen zijn in de gebieden, die al
langer bezet zijn, waar veiligheid en levensonderhoud veel beter gewaarborgd zijn. Dan heeft men
gemakkelijk praten, wanneer men zulke menschen op het hart drukt, nog even vol te houden, omdat
voor de komende wederopbouw ook de nieuw-opengekomen gebieden de krachten zullen noodig
hebben. Dan mogen zij toch op zijn minst verwachten, dat door hulp hun het brengen van het offer
om te blijven mogelijk wordt gemaakt. 
Veel sneller dan in de Javaansche gemeenten herstelde zich de financieele situatie in de Maleische
gemeente. Ook daar moest even geholpen worden, toen alles volkomen ontwricht was. Maar daar
loopen de dingen wel weer. Ook hier is de aanblik van het kerkelijk leven alleszins bemoedigend. De
gemeente is in de laatste jaren sterk toegenomen. Ds. The Tjiauw Bian werkt met groote ijver en
groote zegen, gesteund door twee goeroe’s Indjil. De scheuring, die in deze gemeente is geweest, en
weer sedert eenige tijd is bijgelegd, maakt dat er nog wel allerlei uiterst gevoelige verhoudingen zijn.
Er zijn twee kerkeraden, Sangkrah met Ds. The, en Djajengan, welke vroeger onder Ds. Kwee Tiang
Hoe buiten het kerkverband was getreden. Dat kerkverband was weer hersteld, waarbij Ds. Kwee
losgemaakt was van zijn gemeente. Echter niet door de Classis; die had slechts tot losmaking

546 Mitratenaja (Mitrotenojo, Mitratenojo); 1937 bevest. als predikant te Wonogiri en Gemantar; na de oorlog nog
steeds te Wonogiri.

547 Deze passage heeft betrekking op de Madiun-opstand (O.-Java) van sept.-okt. 1948. Deze opstand wordt meestal
gezien als een opstand van communisten tegen de republiek van Soekarno en Muh. Hatta (1902-1980; tot 1956
vice-president). Op de achtergrond speelde een machtsstrijd tussen het 25.000 man sterke guerilla-volksleger en
de centrale TNI-legerleiding die haar greep op deze ongeregelde eenheden wilde vergroten. De terugkeer uit
ballingschap van de communistische voorman Moeso in aug. 1948 leidde tot een verdere integratie van communis-
tische groepen en bewegingen onder centrale PKI-leiding, met als resultaat toenemende anti-republikeinse agitatie
en propaganda, vooral in Solo en Madiun en omgeving. Als gevolg van een reeks arrestaties van PKI-leiders,
braken op 11 sept. gevechten uit in Solo en op 12 sept. in Madiun. Op 18 sept. beheersten pro-communistische
legereenheden Madiun en omliggende plaatsen. Er gingen zelfs geruchten dat in Madiun een “Sowjet-regering”
was opgezet met Moeso als president. Op 19 sept. vielen regeringsgetrouwe eenheden de communistische
bolwerken aan en maakten binnen enkele weken een einde aan de opstand. Op 28 okt. was de opstand voorbij en
op 31 okt. werd Moeso doodgeschoten. Bij de toen volgende zuiveringen werden duizenden (vermeende)
communisten en hun sympathisanten gedood; 35.000 mensen werden gevangen gezet. Zie Southwood, Indonesia,
26-27.

548 R. Soejarto Tirtasoewarna.
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geadviseerd. Ds. Kwee had toegegeven, en zelf aan zijn kerkeraad gevraagd hem los te laten. Thans
komt in de gemeente Djajengan weer de begeerte op, dat Ds. Kwee weer haar predikant zal worden.
Deze zaak zal niet zoo eenvoudig op te lossen zijn, gezien de vele gevoeligheden, die er nog steeds
zijn. Moge God hier de goede wegen doen zien.549)
Met de Chineesche Christenen in Klaten kan nog contact worden gehouden; met die in en achter
Sragen veel moeilijker.

3. De Scholen
Het was moeilijk, een beeld te krijgen uit de verte van de juiste situatie op schoolgebied. Niet het
minst hiervoor heeft voor mij mijn bezoek aan Solo verhelderend gewerkt. Er zijn vier instanties, die
het Christelijk onderwijs behartigen.
Na de capitulatie voor Japan was het beheer van de Zendingsscholen overgedragen aan een Javaansch
Bestuur, onder voorzitterschap van een der oudere onderwijzers, Mas Tjondraatmadja. Twee jaar lang
zijn de scholen zonder subsidie in stand gehouden; de onderwijzers moesten leven van de inkomende
schoolgelden. Na twee jaar, waar het leven steeds duurder werd, zag men geen kans meer, zoo voort
te gaan. Toen zijn de scholen overgedragen aan het Gouvernement, waardoor ze na de capitulatie van
Japan Republiek-scholen waren. Vele Christelijke onderwijzers waren nog aan de scholen verbonden,
maar overal waren ook Mohammedaansche onderwijzers, hier en daar zelfs Mohammedaansche
hoofden.
Zoodra Solo door onze troepen was bezet, en het leven zich begon te herstellen, is Mas Tjondraat-
madja, gesteund door Ds. Reksadarmadja, weer actief opgetreden. De elf sekolahan rajat in de stad
konden heropend worden als Christelijke scholen, hoewel natuurlijk het Christelijk karakter nog niet
geheel kan worden hersteld door de onderscheidene niet-Christenonderwijzers, die er aan verbonden
waren. Het Departement van Onderwijs [van de federale regering in Jakarta] geeft steun voor het
levensonderhoud der onderwijzers.
Voorts is er, wat ik gemakshalve aanduid met de naam “de groep Misrama”. Deze zijn gedurende de
heele Japansche bezettingstijd en de tijd van de Republiek op hun post gebleven voor het Christelijk
onderwijs. Zij hebben getracht iets in stand te houden van het werk van de Christelijke Schoolveree-
niging, en hebben, zonder subsidie, alleen levend van de schoolgelden, de Koningin-Emma-school,
natuurlijk niet meer onder die naam, in leven gehouden. Zij hebben zich daarvoor jarenlang de
grootste offers getroost, en bleven één der zeer weinige Christelijke Scholen in Indonesië. De
bezetting van Solo door onze troepen, en wat daarmee samenhing maakte het uiteraard ook voor deze
school onmogelijk, door te werken. Zoodra dat kon, zijn ze met toestemming van het Departement
weer aan het werk gegaan. De leerkrachten ontvangen voorloopig steun op basis van hun salaris
Maart 1942.

549 In de Japanse tijd ontstond in de Chinese Sangkrah-kerk in Solo een meningsverschil over de avondmaalsliturgie.
Bemiddeling vanuit Yogyakarta faalde. Sommige leden te Solo wilden de ene rondgaande avondmaalsbeker
vervangen door kleine bekertjes, voor ieder van de avondmaalsgangers één (vandaar de naam “peristiwa gelas
besar dan gelas kecil”, de zaak van het grote glas en de kleine glazen). Een scheuring resulteerde. De “kleine
bekertjes”-richting trad onder leiding van ds Kwee Tiang Hoe uit en hield met ingang 11 nov. 1945 haar eigen
diensten in een gebouw in Jayengan (Solo). In 1948 werd de eenheid hersteld, doch de groep te Jayengan bleef een
aparte kring, zij het wel onder de kerkeraad van Sangkrah. Ds The Tjiauw Bian van de Sangkrah-kerk werd voor
korte tijd consulent van Jayengan en op 24 augustus 1948 werd Jayengan als zelfstandige gemeente geïnstitueerd
met Kwee Tiang Hoe als predikant. Warta Synode GKI, jrg. 4, nr. 2 (maart-april 1974) 7-8.
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Ik vernam, dat uit wraak voor hun samenwerking eenige handgranaten in het schoolgebouw zijn
geworpen, gelukkig ’s nachts. De schade van de brand, die door de wegtrekkende T.N.I. was gesticht,
is gelukkig niet heel groot geweest bij dit schoolgebouw. Deze leerkrachten beschouwen zich nog
in dienst van de Vereeniging, en verwachten van het Bestuur hun instructies. 
Soortgelijke positie neemt de Mal.-Chin. School in. Deze ging vroeger uit van de kerkeraad der
Hollandsche Kerk. In de Nippon-tijd was er een bestuur, bestaande uit leden der Maleische Kerk. Ook
deze school heeft als Christelijke school voortgewerkt, zonder subsidie. Jaren vol moeite en armoede,
en toch vol zegen en groei. Er is een tweede Mal. Chin. School naast gegroeid, een Fröbelschool en
een Middelbare School. Het totaal aantal leerlingen bedraagt ongeveer 900.
Eenige steun is noodig geweest, toen de scholen niet functioneerden en er dus geen schoolgelden
inkwamen, de eenige bron van inkomsten voor het personeel. In Februari hebben echter ook deze
scholen voorloopige steun ontvangen van het Departement. Er wordt thans weer met volle kracht
doorgewerkt.
De vierde instantie op het gebied van het Chr. Onderwijs is Panti Parama, de voortzetting van de
vroegere P.G.C., de Javaansche Schoolvereeniging, die een H.I.S., een Schakelschool en een Mulo
had opgericht.550) De leerkrachten van de P.G.C. waren in Nippontijd in Gouvernementsdienst
overgegaan. Tijdens de Republiek was Panti Parama echter er weer toe overgegaan, aanvankelijk
buiten de schooluren, particuliere Middelbare Scholen op te richten (Christelijke), zonder subsidie.
Deze scholen waren intusschen tot gewone dagscholen uitgegroeid, waarbij ook weer het personeel
leefde van de inkomsten der schoolgelden.
Panti Parama heeft momenteel ± 90 leerkrachten in dienst. Haar streven was, de verantwoordelijkheid
voor heel het Chr. Onderwijs te dragen, en daarom ook het beheer te ontvangen over alle vroegere
zendingsgebouwen, zoowel de vroegere zendingsscholen als die van de schoolvereeniging. Deze actie
was nog gaande, toen de bezetting van Solo kwam. Ook hier vielen, toen de scholen niet functioneer-
den, de inkomsten, uit de schoolgelden en bijdragen in natura door de leerlingen, weg. Na een
moeilijke tijd is ook hier steun gekregen van het Departement voor Onderwijs, alles voorloopig. 
Panti Parama zag liefst, dat het geheele Chr. Onderwijs zich nu invoegde bij haar. Het Departement
wil ook liefst met één instantie voor het Chr. Onderwijs te maken hebben. En hier zitten de moeilijk-
heden. De groep Misrama voelt zich de eenige organisatie, die ook in moeilijke tijden de zaak van
het Chr. Onderwijs trouw is gebleven. Zonder de anderen een verwijt te maken, moet ook worden
toegestemd, dat deze menschen inderdaad steeds geweigerd hebben, ter wille van hun levensonder-
houd het Christelijk karakter van hun onderwijs op te geven, en daarvoor zware offers hebben
gebracht.
Dit zelfde geldt voor de Maleisch-Chineesche School, die bovendien door de voertaal van het
onderwijs een eigen plaats inneemt. 
De groep der sekolahan rajat, de vroegere zendingsscholen, voelt zich ook nog verantwoordelijk
jegens de Kerk van Delft. Opgaan in Panti Parama is dan ook momenteel zeker niet mogelijk. Ik heb
geadviseerd, om voorloopig de oplossing in deze richting te zoeken, dat ter wille van de eenheid van
het Christelijk Onderwijs naar buiten een overkoepeling van de vier instanties zou worden tot stand
gebracht. Deze gedachte vond algemeene instemming, en in die richting wordt thans gewerkt.

550 P.G.C. – Perserikatan Guru Christen, een vereniging van christelijke onderwijzers, zie Bakker, De Christelijke
Onderwijzers Vereeniging, [144].
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Intusschen moest Panti Parama onder bedreiging van buiten, en als gevolg daarvan het binnenkomen
van slechts ± 10% der leerlingen, de scholen weer sluiten. Zooveel mogelijk wordt getracht met
huisonderwijs door te gaan.
Waar echter al deze scholen geopend zijn geweest, is een groote zorg weggenomen, doordat voor de
leerkrachten daardoor Regeringssteun in orde is gekomen, anders dan bijvoorbeeld in Djokja, waar
het nog niet mogelijk was, vanwege de bedreiging van buiten, over te gaan tot heropening.

4. Ziekenhuizen
Het Zendingsziekenhuis op Djèbrès is ternauwernood bij het wegtrekken der T.N.I. voor verwoesting
gespaard gebleven, maar staat er nog geheel intact. Behalve dat een deel van het oude Christen-
personeel er nog aan verbonden is, is het Christelijk karakter van het Ziekenhuis geheel verloren
gegaan. Het is tijdens de Republiek Academisch Ziekenhuis geworden in verband met de opgerichte
Medische Hoogeschool.
Reeds voor de oorlog was opgericht een Vereeniging van Christelijke Vroedvrouwen, Verpleegsters
en Verplegers, welke zich ten doel stelde het oprichten van Christelijke Poliklinieken. Deze vereeni-
ging is uitgegroeid tot een algemeen Christelijke Vereeniging onder de naam Panti Waloeja, en heeft
thans, behalve drie poliklinieken buiten de stad, in de stad twee poliklinieken, met aan het hoofd een
verpleger, en een Kraam-kliniek, welke laatste is opgericht in Sept. 1948, en ondergebracht in de
pastorie van Ds. van Andel.Zoo is er, zij het klein, toch iets blijven voortbestaan van Christelijke
Medische arbeid; voorts zal de vraag onder het oog moeten worden gezien, wat er kan worden
gedaan, teneinde onze oude rechten te doen gelden op het Ziekenhuis Djèbrès, opdat dit, hoe de
organisatie van het Medische Werk in de toekomst ook zal worden geregeld, weer zijn oorspronkelij-
ke bestemming terug moge krijgen: dienstbaar te zijn aan de verkondiging van het Evangelie van
Gods Liefde, in Jezus Christus geopenbaard.

5. Slotopmerkingen
Het was een intense vreugde, na een afwezigheid van meer dan negen jaar, weer op het oude
Zendingsterrein van Delft te mogen zijn, en velen terug te zien, met wie de band van het geloof in
Christus ons samenbindt.
Wel lag over dit bezoek allerlei schaduw: de onveiligheid van het leven, die eer bezig was toe te
nemen dan af te nemen. Het was een vreemde gewaarwording, in het bekende Villapark beide
avonden en nachten telkens weer te worden opgeschrikt door schietpartijen. Voorts was er de
weemoedige herinnering aan hen, die in de voorbijgegane jaren door God zijn weggenomen. Ik heb
enkele oogenblikken stil gezeten in de kamer van Ds. van Andel, waar we zoo vaak gesproken hadden
over de belangen van het zendingswerk. Het leek, of hij zoo aanstonds weer zou binnenkomen. Ik
moest denken aan Ds. Atmawidjana, wiens krachten verteerd zijn onder een te zware taak in de
Nippon-tijd. Zoo veel van het mooie werk van vroeger is stuk.
Desondanks overheerschte de vreugde en de dankbaarheid. Door de zware stormen heen heeft God
Zijn Kerk ook hier in stand gehouden. In de ure der beproeving zijn er bezweken, maar het geheel
is gelouterd en gesterkt staande gebleven.
Ten einde niemand onnoodig in gevaar te brengen, had ik afgesproken, dat ik de menschen niet in hun
huis zou bezoeken, maar verzocht, zooveel mogelijk door te geven, dat ik gaarne voor ieder die dat
wenschte, te spreken was. Velen zijn gekomen, en verborgen niet hun blijdschap over het wederzien.
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Verschillenden, die zich in hun omgeving veilig voelden, drongen er op aan, dat ik toch even een
bezoek aan hun huis zou brengen. In elk geval moest ik aankomen in het huis van Ds. van Andel,
waarin, behalve de kraamkliniek, ook nog steeds het centrale kantoor is van velerlei werk op
schoolgebied, en waarin verschillende gezinnen van Christenen tezamen wonen. Ik moest eerst het
heele huis zien, dat er goed onderhouden uitzag. Toen ik het zendingskantoor binnenkwam, vond ik
daar een groep van meer dan 20 onderwijzers en guru’s Indjil bijeen, die allen gekomen waren om
mij te groeten. Hier hebben we samen gedankt en gebeden en samen gepraat. En aan de wand stonden
nog steeds de woorden: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en in der eeuwigheid.

Kebumen in de Japanse tijd en tijdens de revolutie

92. “Art. 11 der Breede Notulen van de Provinciale Zendingssynode der Gereformeerde Kerken in
Friesland, gehouden te Leeuwarden op Woensdag 18 Mei 1949”; AGKF-N 1, Notulen Provinci-
ale Zendingssynode, 1945-1949.–  – –

Dr. Yo Bwan Hie doet mededeelingen over het werk in Keboemen tijdens de Japansche bezetting en
onder de Republiek. De moeilijkheden waren vele. Prijzenswaardig was de houding van het Javaan-
sche ziekenhuispersoneel. Eindelijk kwam het oogenblik, dat het hospitaal in beslag werd genomen.
Een nieuwe Directeur werd benoemd. ’t Houden van godsdienstoefeningen werd verboden. Den
goeroes werd het bezoek ontzegd. Ook de Nederlandsche taal werd niet meer gesproken. Het
personeel verliet ons. Anderen werden benoemd. Het ziekenhuis had in wezen opgehouden te bestaan.
De geraffineerde pogingen van den bezetter hadden invloed onder het personeel. Vooral onder de
jongeren. Minder onder de ouderen. Het medisch werk leed ernstig. Er was een nijpend gebrek aan
geneesmiddelen enz. Wij stonden machteloos, maar sleepten ons voort in de hoop op verlossing.
Eindelijk kwam de capitulatie. Groote blijdschap. Maar de Republiek werd uitgeroepen. Wij
verwachtten de spoedige terugkeer der Nederlandsche troepen, maar de Republiek wilde ze niet en
spoorde de bevolking aan om zelf het bestuur in handen te nemen. Men propageerde ook onder het
ziekenhuispersoneel. Het schaarde zich aan de zijde van de Republiek en het ziekenhuis kwam aan
haar. Veel spanning in de volgende maanden. Politioneele actie. Keboemen werd een doode stad. ’t
Ziekenhuis geruïneerd. Met de Christelijke scholen ging het niet best. Ze werden staatsscholen. Met
de gemeente ging het iets beter. Ze verkreeg een goeroe. Nadat de Holl. Chin. School als vergader-
plaats was ontzegd, gelukte het een geschikt pand te verkrijgen. ’t Kerkbezoek vermeerderde
langzaam aan. Geestelijke arbeid kon weer gebeuren. Zelfs werd er een Christelijke Chineesche
jeugdclub opgericht, waarvan vrijwat geestelijke activiteit uitging. Na het laatste gewapende optreden
der Nederlanders zijn de meeste terreinen weer vrij. – – –
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Javaanse zendingsorde

93. “Zendingsorde van de Christelijke Kerken van Midden-Java”, vastgesteld te Salatiga, 6 juli
1949551); AGKM 7, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1949.

HOOFDSTUK I
Grondslag der zending

Paragraaf 1. Het wezen der zending
De zending is het werk van de Heer Jezus, die in het verleden en in de toekomst Zijn volk bijeenroept
uit alle naties en volkeren tot één heilige en algemene Christelijke Kerk (Joh. 10:16; Hand. 1:1;
Matth. 16:18).

Paragraaf 2. Hij die uitzendt
De Here Jezus zelf, Die genoemd wordt de Gezondene (de Apostel) van God de Vader, zond de
apostelen uit (Joh. 20:21) om het Evangelie te verkondigen (Matth. 28:19). De Apostelen werden
gezonden om het werk van de Heer voort te zetten. Dat betekent niet dat de Here Jezus Zijn werk
geheel aan de apostelen heeft overgedragen. Het blijft de Here Jezus zelf die Zijn volk bijeenroept
en vergadert; het behaagt Hem slechts de apostelen te gebruiken als werktuigen in Zijn hand opdat
de mensen Zijn roepstem horen en in Hem geloven. De Here Jezus werkt in de apostelen (Matth.
28:20), zodat gezegd kan worden dat het lijden dat gedragen wordt door de apostelen in werkelijkheid
het lijden van de Here Jezus Zelf is (Kol. 1:24).
Het bevel aan en de roeping der apostelen zijn niet alleen bestemd voor de twaalf apostelen, maar
voor alle Christenen van alle tijden en in alle omstandigheden. Dat blijkt uit Matth. 28:20, waar
gezegd wordt: “Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”. 
Het behaagt de Heer de Zijnen als instrumenten te gebruiken om Zijn volk bijeen te roepen. In deze
arbeid verkondigen de Zijnen het Evangelie van eeuw tot eeuw tot aan het einde der tijden aan hun
eigen volk en aan andere volkeren, aan alle geslachten en groepen. De Here Jezus Zelf roept en
vergadert Zijn volk.

Paragraaf 3. Het doel der Zending
Het doel der Zending is de verheerlijking van de Naam van de Here God. Ook al zou de Zending geen
vruchten voortbrengen in de vorm van de bekering van degenen aan wie het Evangelie wordt
verkondigd, ook al zou het Evangelie worden afgewezen door degenen aan wie het verkondigd wordt,

551 Deze derde zendingsorde van de GKJ (de eerste twee dateerden uit resp. 1939 en 1940, zie Inleiding, par. De
oprichting van de Javaanse synode) werd vastgesteld door de synode van Salatiga (1949). Hij verscheen in het
Javaans en het Nederlands. De Javaanse versie is getiteld Wewaton Lan Pranatan Pakarjan Pakabaran Indjil Kang
Katindakake Dening Pasamuan² Ing Djawa Tengah (AS B 4/1/164), zie Art. 19, Akta Sinode GKD 1949. Opnieuw
afgedrukt onder de titel Wewaton Lan Pranatan Pekabaran Indjil (Zendingsorde) Kang Katindakake Dening
Pasamuan² Kristen Ing Djawi Tengah, in Sadulur. Kalawarti wulanan Gredja² Kristen Djawi Tengah, nr. 6 (aug.
1957) 9-14. In 1969 werd voor het eerst een Indonesische versie van de zendingsorde gepubliceerd, onder de titel
Dasar Dan Peraturan Pekerdjaan Pekabaran Indjil, Jang Didjalankan Oleh Gredja² Kristen Di Djawa-Tengah;
de Javaanse versie, die in 1969 ook (opnieuw) werd gepubliceerd, was sinds 1949 ongewijzigd. Voor beide teksten,
zie “Lampiran Istimewa”, Akta Sinode GKD 1969.



Document 93 333

dan nog geschiedt de Zending niet tevergeefs. Want aan de afwijzing van het Evangelie door de
mensen zal het oordeel Gods bekend worden, Die zal oordelen een ieder die zijn hart verhardt (II Kor.
2:16).

Paragraaf 4. De inhoud der Zending
De inhoud der Zending is zoals genoemd wordt in Matth. 28:19-20 en valt uiteen in drie delen:
a. “Maakt alle volkeren tot mijn discipelen”
De volkeren die vroeger de discipelen van de duivel waren en hun eigen wil volgden, zijn geworden
tot de discipelen van de Here Jezus, ze luisteren naar en geloven de onderwijzing van de Heer.

b. “en doopt hen in de Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes”, hetgeen betekent:
diegenen die geloven en zich bekeerd hebben worden vergaderd tot de gemeenschap (Gemeente)
met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, of met andere woorden: ze vormen
de Christelijke Kerk.

c. “en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”, “leert hen onderhouden” betekent dat hen
gevraagd wordt in hun leven te doen “al wat Ik u bevolen heb” – dat moeten ze trouw doen, niet
slechts onderdelen van wat de Here bevolen heeft, maar alles wat de Here bevolen heeft.

“wat Ik bevolen heb”, betekent dat de Kerk niet naar eigen goeddunken allerlei zaken mag onder-
wijzen, doch alleen hetgeen door de Here bevolen is. Dus de uitdrukking “wat Ik bevolen heb”
betekent: wij mogen niet toevoegen wat niet door de Here bevolen is.

Paragraaf 5. Object van de Zending
Volgens Matth. 28:19 richt de Zending zich op het gehele mensheid. Ten eerste is dat het volk in de
omgeving der Kerk, vervolgens het volk dat buiten de directe omgeving der Kerk woont en andere
volkeren.
Volgens Gods Woord maakt de Zending geen onderscheid naar volk, landaard, staatsburgerschap of
het niveau van de cultuur van het volk waaronder het Evangelie verkondigd wordt. Want de gehele
mensheid heeft gezondigd en ondergaat het oordeel; daarom hebben allen hulp nodig om het heil te
verkrijgen.

Paragraaf 6. Zending door middel van werken
De mondelinge Evangelieverkondiging mag vergezeld gaan van werken die de betekenis van het
Evangelie verduidelijken, zoals ook de Here Jezus zelf bij de verkondiging van het Evangelie gedaan
heeft, bijvoorbeeld: het genezen van zieken, het tot leven wekken van doden, enz. Alleen gebruikte
Hij geen hulpmiddelen, omdat aan Hem de Hoogste Macht is (Matth. 8:13, 15-16; Matth. 9:29; Joh.
5:8-9; Joh. 9:6-7).
Ook de apostelen hebben het Evangelie niet alleen mondeling verkondigd, maar ook met werken
(Hand. 3:16-18).
De werken die verricht kunnen worden, zijn daden die de mensen helpen in hun lichamelijk lijden,
zoals ziekte, domheid, armoede en andere vormen van lijden, die allemaal hun oorsprong vinden in
de zonde.
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HOOFDSTUK II
Zending door de Plaatselijke Kerk

Paragraaf 7.
De Zending die verricht wordt door de Kerken van Midden-Java geschiedt door de Plaatselijke Kerk
en wordt verricht alléén of in samenwerking met andere Kerken in de eigen Classis of Synode, of met
Kerken in het buitenland, waaraan de Synode zijn goedkeuring gegeven heeft.

HOOFDSTUK III
Het Zendingsveld

Paragraaf 8
Het Zendingsterrein van de Kerken van Midden-Java bestaat uit twee delen, namelijk:
a. het gebied van Midden-Java (Residenties Banjumas, Kedu, Jogjakarta, Surakarta en Semarang,

en de Districten Blora, Bodjonegara en Tuban).
b. streken buiten het eigen gebied van de Kerken, bijvoorbeeld de residentie Lampung (Zuid-

Sumatra).

Paragraaf 9
a. Het gebied genoemd onder paragraaf 8 sub a. is verdeeld in 10 Zendingsvelden volgens het

aantal Classes.
b. Het Zendingsveld van een Classis is onderverdeeld volgens de verdeling der Kerken in de

betreffende Classis.

Paragraaf 10
De bewerking van het gebied genoemd onder paragraaf 8 sub b. is de verantwoordelijkheid van alle
Kerken die zijn aangesloten bij de Synode.

HOOFDSTUK IV
Zending binnen het gebied van de Kerken van Midden-Java

Paragraaf 11
De gezamenlijke Kerken van één Classis overleggen over het aanstellen van zendingsarbeiders, de
verdeling der arbeidskrachten, de verdeling der plaatsen en de financiering van de Zending.
Indien een Kerk de Zending ter hand wil nemen, moet deze een betreffend voorstel bij de Classis
indienen, vergezeld van een toelichting over degene die zal worden aangesteld, de plaats die bewerkt
zal worden en de benodigde financiële middelen.

De Zendingspredikant
De Zendingsarbeider heeft de functie van Leraar (genoemd Zendingspredikant). De voorwaarden
waaraan de kandidaat-Zendingspredikant moet voldoen, als ook de wijze van examineren en de wijze
van aanstelling in zijn functie, verschillen niet van die welke gelden voor degene, die tot Predikant
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beroepen wordt. Alleen bij de examinering wordt ook gelet op kennis ten aanzien van de Zending.
De examinering wordt ook bijgewoond door Synodale Zendingsdeputaten.
De kennis van de Zending, die geëxamineerd moet worden, omvat:
a. De geschiedenis van de Zending in Indonesië, meer in het bijzonder de Geschiedenis van de

Zending in Midden-Java.
b. De theorie der Zending, zoals vervat in de Kerkenordening der Kerken van Midden-Java.
c. Kennis van valse godsdiensten en stromingen (elenctiek), vooral die welke in Indonesië worden

aangetroffen.

De Hulp-zendingsarbeider
Indien nodig geoordeeld voor de uitbreiding van het Zendingsveld, kan een Kerk een bekwame
Christen aanstellen als Hulp-zendingsarbeider.

De plaats
Over de plaats waar het Evangelie verkondigd zal worden, dient overeenstemming te bestaan binnen
de Classis.

De financiering
De Classis stelt een regeling op voor de financiering en pensionering van Zendingspredikanten. Deze
regeling dient aan te sluiten bij regelingen die in andere Classes bestaan. – – –

Paragraaf 12. Zendingspredikant in algemene dienst
Indien er meerdere Kerken zijn die een Zendingspredikant nodig hebben voor een onderdeel van de
Zendingsarbeid, dan wordt één Kerk aangewezen als Zendende Kerk in naam van de gezamenlijke
Kerken die hem nodig hebben; hiermee wordt conform het bepaalde in paragraaf 11 de instemming
van de Classis gevraagd. – – –

Paragraaf 15. Classicale Zendingsdeputaten
Een classis stelt Zendingsdeputaten aan, die als opdracht hebben:
a. het inzamelen van de bijdragen der Kerken en van giften van buiten de Kerken voor de Zending. 
b. het geven van steun van de Classis aan Kerken die volgens besluit van de Classis steun nodig

hebben.
c. het opstellen van een begroting van inkomsten en uitgaven ten behoeve van het Zendingswerk

van de Classis.
d. de Classis te vertegenwoordigen in vergaderingen met Zendingsdeputaten van andere Classes

en met de Zendingsdeputaten van de Synode.
e. op zijn minst eens per 6 maanden te vergaderen met de Zendingsdeputaten van de Synode. – –

–
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HOOFDSTUK V
Zending buiten het gebied van de Kerken van Midden-Java

Paragraaf 16. Het terrein
De Synode stelt het Zendingsterrein vast, indien dat buiten het gebied der Kerken gelegen is
(Hoofdstuk III, Paragraaf 8b).
Paragraaf 17. De Zendende Kerk
Elke Kerk heeft het recht zichzelf als Zendende Kerk aan te bieden. De Synode wijst de Zendende
Kerk aan. – – –

Paragraaf 19. De Zendingsarbeid
De Zendende Kerk stelt een Zendingscommissie in, die namens genoemde Zendende Kerk belast
wordt met de uitvoering van de Zendingsarbeid dier Kerk. Deze commissie wordt bijgestaan door de
Synodale Zendingsdeputaten, die zijn samengesteld uit één afgevaardigde van elke Classis. De
Zendingspredikant en de Zendingsdeputaten houden op zijn minst tweemaal per jaar een gezamenlij-
ke vergadering.
De Zendingscommissie verricht haar werk op basis van wat door de Synode besloten is of op basis
van wat besloten is in het overleg met de Synodale Zendingsdeputaten. Alle regelingen en bepalingen
die vastgesteld zijn door de Zendende Kerk mogen alleen worden uitgevoerd nadat de Synode ze
heeft goedgekeurd of nadat goedkeuring is verkregen van de Synodale Zendingsdeputaten. – – – 
Indien er meningsverschil bestaat tussen de Zendingscommissie en de Synodale Zendingsdeputaten,
dan beslissen de Synodale Zendingsdeputaten. De Zendende Kerk heeft het recht een dergelijke
kwestie voor te leggen aan de Synodevergadering.
De Zendingsdeputaten zijn verplicht ten minste eens per drie jaar een visitatie uit te voeren op het
Zendingsterrein.

Paragraaf 20. De oprichting van Kerken op het Zendingsterrein
Indien op een Zendingsterrein iemand bekeerd en gedoopt is, dan wordt hij lid van de Zendende Kerk.
Indien ergens een kring van gedoopten bestaat, wier kennis van de Heilige Schrift gebleken is
voldoende te zijn, die in staat zijn zichzelf te besturen in overeenstemming met de bestaande
kerkelijke regelingen en ijverig zijn in de Zending, en indien ze in staat zijn zelf in hun financiële
behoeften te voorzien, dan heeft genoemde kring het recht de Zendende Kerk te verzoeken om als
zelfstandige Christelijke Kerk te worden erkend.
Dit verzoek kan worden ingewilligd indien uit onderzoek gebleken is dat aan de drie genoemde
voorwaarden voldaan is, indien het aantal volwassen mannelijke leden, dat geschikt is om tot
ambtsdrager gekozen te worden, minstens 12 bedraagt en indien de leden van de kring voor het
grootste deel ter plaatse woonachtig zijn. – – –

Paragraaf 22. De Synodale Zendingsdeputaten
a. De Synode stelt Synodale Zendingsdeputaten aan, wier aantal op zijn minst even groot is als het

aantal bestaande Classes; de leden worden elk afzonderlijk tijdens een Synodevergadering door
de verschillende Classes voorgedragen – – –.
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b. De Synodale Zendingsdeputaten zijn verplicht de zendingsbijdragen der Kerken – – – te innen.
– – –

c. De Synodale Zendingsdeputaten zijn verplicht tijdens de Synodevergaderingen te rapporteren
over de voortgang van het Zendingswerk – – –.

[De Zendingsdeputaten hebben de opdracht de financiën zodanig te beheren, dat armlasti-
ge Kerken ook in staat gesteld worden aan hun plichten ten aanzien van de zending te
voldoen. Kerken die zelf geen zendende Kerk zijn, storten 75% van de ontvangen
zendingsbijdragen in de zendingskas van de classis, en 25% in die van de synode.]

HOOFDSTUK VII
Het aangaan van samenwerking in de

zending met buitenlandse Kerken

Paragraaf 26
De Synode besluit welke Buitenlandse Kerken aanvaardbaar zijn voor de Kerken van Midden-Java
en voor samenwerking kunnen worden uitgenodigd.

Paragraaf 27
De samenwerking met Buitenlandse Kerken heeft de vorm van samenwerking tussen Kerken en
geschiedt op basis van de Besluiten van de Kwitang-conferentie van 1947, welke vastgesteld zijn door
de XIIde Synode van Midden-Java ten Zuiden in Magelang van november 1948.552) – – –

HOOFDSTUK VIII
Zending met de daad

Paragraaf 28
De Zending der Kerken – – – kan behalve mondeling ook met de daad geschieden. Dat kan gebeuren
door het oprichten van Christelijke scholen, Christelijke ziekenhuizen, Christelijke bibliotheken,
economische opbouw, internaten en tehuizen voor de schooljeugd, voor vrouwen, wezen, ouden van
dagen en mindervaliden.

Paragraaf 29
De Kerken verrichten de in paragraaf 28 genoemde werkzaamheden door middel van lichamen
(stichtingen), die door de Kerken worden opgericht in samenwerking met andere Christelijke
instellingen. – – – 
Indien dergelijke lichamen niet bestaan, dan kunnen genoemde werkzaamheden ook door de Kerken
zelf verricht worden. – – –

552 Art. 39, Bijlage 12, Acta Synode GKD 1948; zie ook document 84.
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Neukirchener Mission, de Salatiga-zending en GKN 
over noordelijk Midden-Java

94. J.D. Wolterbeek, “Resumé van de besprekingen gevoerd op 31 Augustus 1949 te Neukirchen
tussen vertegenwoordigers van de Bond van Zendelingen van de Salatiga Zending te Utrecht,
de Zendings-directie te Neukirchen, het Salatiga Comité te Utrecht en de Gereformeerde Kerken
in Nederland betreffende eventuele samenwerking in of overname van de Zendingsarbeid op
noordelijk Midden-Java”; AGKF-N 10, Ingekomen stukken 1948-mei 1950.

De fusie van de kerken in zuidelijk en noordelijk Midden-Java tot de Javaanse Christelijke
Kerken in Midden-Java, voltrokken op de synodevergadering te Salatiga van 5-6 juli 1949,
stelde ook de overzeese partners voor de taak onderling een vorm van samenwerking te vinden.
Omdat de fusie in Midden-Java in de praktijk neerkwam op de aansluiting van de noordelijke
kerken bij die in het zuiden, viel de zendingsarbeid van de Salatiga-zending (SZ) en de
Neukirchener Mission (NM) aan de Gereformeerden toe.

– – –
De besprekingen553) werden gevoerd in een prettige goede geest, waarbij aan beide zijden getracht
werd elkaars standpunt te verstaan en elkaar zo mogelijk te vinden voor een belangrijke zendingsroe-
ping, waartoe de Heer Christus beide partijen gezamenlijk oproept door middel van het verzoek om
samenwerking, dat van de zijde der Javaanse Kerken van Midden-Java werd ontvangen. De bespre-
kingen werden gevoerd aan de hand van de door de vertegenwoordigers van de Gereformeerde
Kerken opgestelde richtlijnen.554) Er blijken inderdaad grote moeilijkheden te bestaan, doch het is
niettemin wellicht mogelijk, dat er toch wegen gevonden zullen worden om deze moeilijkheden in
gelovig opzien tot de Heer gezamenlijk te overwinnen. 
Het belangrijkste van hetgeen verhandeld werd volgt hieronder, gerangschikt naar de in de richtlijnen
aangegeven punten.
Ad punt 1. Over de vragen van belijdenis en leer worden geen moeilijkheden verwacht. Hoewel de
Duitse broeders en zusters door hun wat meer piëtistisch gerichte opvattingen zich misschien niet zo
strak [aan de belijdenis] gebonden voelen als de Nederlandse Gereformeerden, staan zij toch ook op
de basis van het enige Evangelie, dat zondaren alleen uit genade door het bloed van de Heer Jezus

553 Van de kant der GKN namen aan de besprekingen deel dr W.G. Harrenstein, H.J.W.A. Meijerink en J.D.
Wolterbeek; namens de zendingsdirectie in Neukirchen: dr P. Rahn en Fr. Schneider; namens de Bond van
Zendelingen van de Salatiga-zending: K. Barth, P. Fischer, C.L. Bansemer, P. Kroh, K. Tesche, W. Fastenrath,
J. Damschen, A. Bonert, L. Rade, F. Reichler en A. Schmiedeskamp; namens het Comité der Salatiga-zending te
Utrecht: mevr. B.M. Snijders-Royaards, jhr mr J.W.D.H. Schorer, K.E.E. Heintze; als gasten waren aanwezig de
GKI-predikanten Tan King Hien en Tan Ik Hay. Zie ook Art. 226, Acta Synode GKN 1949/1950; Harrenstein,
Rapport ... 1949, 7-10.

554 “Richtlijnen voor een bespreking over eventuele samenwerking in de zendingsarbeid op Java tussen Salatiga-
Zending en Zending Gereformeerde Kerken”, [1949], AGKF-N 10, Ingekomen stukken, 1948-1950. Hierin worden
als te bespreken punten genoemd: 1. Belijdenis en leer; 2. Duits-Nederlandse tegenstellingen; 3. Zendende
instantie; 4. Beginsel Salatiga-zending; 5. Volledig opgeleide krachten; 6. Vroegere eigendommen Salatiga-
zending; 7 Financiën; 8. Aanvaarding van de zendingsverantwoordelijkheid op noordelijk M.-Java door de GKN;
9. Kwitang; 10. Samensmelting Noord en Zuid; 11; Wijze van steunaanvraag; 12. Steun voor het kerkelijk leven;
13. Samenwerking in de zendingstaak.
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Christus zalig worden en de gehele Bijbel Gods Woord is. Zij hebben ook de Heidelbergse Catechis-
mus en staan evenzeer afwijzend tegen modernisme als de Nederlandse Gereformeerden.
Ad punt 2. De Duitse broeders en zusters erkennen ten volle, dat ook hun wel gebleken is, dat het
Nazi-regime op voor Christenen volstrekt afwijsbare methoden van leugen en geweldpleging was
gebaseerd en dat zij thans allen volstrekt afwijzend tegenover deze politieke levensbeschouwing
staan. Broeder Tesche erkent, dat hij meende zijn Deutschtum in het Nazi-systeem het beste te
kunnen uitleven, doch hij belijdt hierin te hebben gedwaald. Na enige discussie blijkt van beide zijden
ten volle bereidheid om onder het verleden een streep te zetten en zich ernstig voor te nemen zich ten
opzichte van elkander te gedragen, zoals dat van Christenen, die eenzelfde roeping van de Heiland
hebben, geëist en verwacht moet worden, zodat in de toekomst op dit punt voor de samenwerking
geen bezwaren behoeven te bestaan. Tegen de vervulling van de van Nederlandse zijde geuite wens,
dat de Duitse broeders en zusters, die zullen worden uitgezonden, voor hun vertrek enige tijd in
Nederland zullen vertoeven om aan het geestelijke klimaat aldaar te gewennen, wordt van Duitse
zijde geen bezwaar gemaakt. Bij dit punt wordt van Nederlandse zijde ook nog duidelijk naar voren
gebracht, dat tot de taak van een zendeling zeker niet behoort het leiding geven in de practische
politiek, maar dat het Gereformeerde standpunt toch niet inhoudt volkomen afzijdigheid van alle
politiek en andere terreinen van het publieke leven, doch dat de overtuiging bestaat dat ook ten
aanzien van de politieke en sociale vragen in Gods Woord beginselen verankerd liggen, waarover ook
tegenover de Christenen op het Zendingsveld niet kan of mag worden gezwegen.
Ad punt 3. Van de zijde van de Salatiga Zending wordt nadrukkelijk meegedeeld, dat men de
tegenwoordige tijd, waarin als gevolg van de oorlog de Duitse Zending allerlei belemmeringen
ondervindt, die een behoorlijke uitvoering van de Zendingstaak onmogelijk maken, ziet als een
overgangstijd. Daar men niettemin gaarne zo spoedig mogelijk weer aan de actieve Zendingstaak wil
deelnemen, wil men in deze overgangstijd gaarne de in punt 3 aangegeven werkwijze aanvaarden.555)
In hoeverre een dergelijke organisatie in de toekomst zal voldoen is echter twijfelachtig. Men gevoelt
het in Neukirchen als een groot gevaar voor de Zendingsliefde in de vriendenkring, die achter het
werk staat als men eigenlijk geen eigen rechtstreekse zendingsverantwoordelijkheid zou hebben en
dus alleen op indirecte wijze zou arbeiden. Dit is dus hetzelfde bezwaar, dat men in Nederland
gevoelde tegen het alleen maar steunen van de Javaanse Kerken met geld en personen, zonder dat de
Nederlandse Kerken eigen zendingsverantwoordelijkheid zouden hebben. Op welke wijze in de
toekomst aan dit reële bezwaar tegemoet kan worden gekomen door een deugdelijke organisatie van
de samenwerking, is thans nog moeilijk vast te stellen. De vraag werd wel gesteld of de Salatiga
Zending niet een deel van het vroegere terrein zou kunnen behouden en het overige geheel overdra-
gen aan de Gereformeerde Kerken. Deze oplossing werd echter practisch onmogelijk geacht daar de
Javaanse Kerken dit zeer waarschijnlijk niet zullen willen en er bij deze oplossing inderdaad wel
groot gevaar bestaat voor spanningen en tegenstellingen door verschil in arbeidsmethode, die voor
de Javaanse Kerken binnen één Kerkverband moeilijk aanvaardbaar zijn en zeker ook door ons van
beide zijden ongewenst worden geacht.

555 In punt 3 wordt betoogd dat de zendende instantie alleen een plaatselijke kerk kan zijn en geen particuliere
vereniging of corporatie. De zending in M.-Java ten Noorden zou dus op dezelfde wijze over de Gereformeerde
Kerken in Nederland moeten worden verdeeld als met M.-Java ten zuiden het geval was (zie hiervoor, voetnoot
304).
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Er zal dus geen andere mogelijkheid zijn, dan dat, als de Generale Synode van de Gereformeerde
Kerken besluit om aan het verzoek der Javaanse Kerken te voldoen en zich dus bereid verklaart om
de zendingsverantwoordelijkheid te aanvaarden, dit dan zal moeten geschieden voor het gehele
vroegere Salatiga-terrein. Daar het terrein wel te groot zal zijn voor de Kerken van één groep of
provincie in Nederland, zal het wel verdeeld moeten worden over enkele van deze groepen, zoals
aangegeven in de richtlijnen Sub 3. Dit zal dus in ieder geval meebrengen, dat uit te zenden Duitse
Zendingsarbeiders(sters) zich toch ook zullen moeten verbinden aan de Zendende Kerk in Nederland
die voor de plaats, waarheen zij gezonden worden, dan de Zendingsverantwoordelijkheid draagt. Dit
wordt van de zijde van de Salatiga Zending ook in de toekomst niet als bezwaar gezien, men is bereid
ook in de toekomst in een zekere dienstverhouding tot een zendende Kerk in Nederland te treden. –
– –
Ad punt 4. De broeders en zusters van de Salatiga Zending wensen in ieder geval vast te houden aan
het beginsel van de Salatiga Zending, dat men geheel wil leven uit de Hand des Heren en geen
regelingen voor vaste salarissen wil vaststellen. Bij nadere discussie over dit onderwerp bleek echter,
dat het vasthouden aan dit grondbeginsel van de Salatiga Zending toch geen onoverkomelijke
bezwaren voor de samenwerking behoeft op te leveren. Men erkende ook wel moeilijkheden, die in
de praktijk zouden ontstaan, als zendingsarbeiders van de Gereformeerde Kerken met een vast salaris
en van de Salatiga Zending zonder enige regeling betreffende hun inkomen op hetzelfde terrein naast
elkaar zouden moeten arbeiden in hetzelfde werk. Trouwens, hoewel krachtig werd getuigd, dat in
het verleden de Heer steeds in alle behoeften had voorzien, waren er toch ook wel stemmen, die
erkenden, dat het toch wel eens heel zwaar was geweest. Men was dan ook vrij algemeen van
gevoelen, dat volkomen aanvaardbaar zou zijn, als de Duitse Zendingsarbeiders(sters) die in
dienstverhouding tot een der Zendende Gereformeerde Kerken zouden treden, een zeker vastgesteld
salaris van deze Kerk zouden accepteren, mits Neukirchen dan maar niet gebonden werd iedere
maand dat vaste salaris met die zendende Kerk te verrekenen, doch zou kunnen volstaan met te
zenden datgene, dat Neukirchen zelf ontvangt en volgens het te Neukirchen geldende verdelingsbe-
ginsel voor die broeder beschikbaar zou zijn. Natuurlijk moet er dan goed vertrouwen bestaan, doch
van Gereformeerde zijde werd uitgesproken, dat men wel bereid zal zijn dit vertrouwen te schenk-
en.Daar uit de aard der zaak met Javaanse zendingsarbeiders en predikanten in dezelfde arbeid zal
worden samengewerkt, zullen de salarissen der Duitse en Nederlandse zendingsarbeiders in ieder
geval zo zijn, dat zij slechts een zeer sober levenspeil veroorloven, omdat er niet te veel verschil met
de Javanen zal mogen zijn.
Het zoeken van bijverdiensten door nevenarbeid is ongewenst, de zendeling zal zijn gehele persoon
voor het Zendingswerk moeten kunnen inzetten. Wij willen tenslotte allen uit Gods Hand leven en
moeten ten aanzien van de beginselen, die wij hierbij willen toepassen ook de ander uitnemender
willen achten dan onszelve.
Ad punt 5. Wat de eis tot academische opleiding betreft wordt in de kringen van de Salatiga Zending
betwijfeld of het wel juist is deze eis te stellen. Neukirchen is wel bezig de opleiding, die 5 à 6 jaren
in seminarie-verband duurt, hoger op te voeren, doch niet geheel tot academisch peil. In Duitsland
stelt men echter de seminarie-opleiding om verschillende redenen dikwijls hoger dan de universitaire
opleiding. De Chinese predikanten verklaren, dat de Chinese Kerken veel prijs stellen op zendelingen
met universitaire opleiding. De Duitse broeders geven ook wel toe, dat voor bijzondere diensten als
docent aan een theologische opleiding, lectuurarbeid, jeugdleiding enz. de academische opleiding wel
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gewenst is, doch voor de gewone ressortszendelingen, die toch in verband met de nog zeer grote
zendingstaak (zie punt 13 der richtlijnen556)) nog lang nodig zullen blijven, lijkt dit niet nodig.
Toegegeven wordt echter, dat het ongewenst is, dat er 1e en 2e klasse-zendelingen zouden komen.
Van Gereformeerde zijde wordt meegedeeld, dat men vermoedelijk wel bereid zal zijn deze eis niet
te strak te handhaven. Wat de eerste uitzending van broeders uit Neukirchen betreft zou men vandaar
gaarne de broeders zenden, die reeds op Java werkten en taal en volk kennen.
Ad punt 6. Wat de vroegere eigendommen van de Salatiga Zending betreft heeft men wel enige
bezwaren deze zonder meer over te dragen aan de Indonesische Kerken. Allereerst is er de moeilijk-
heid, dat er verscheidenen kerkgebouwen zijn, die zowel voor Maleise als voor Javaanse diensten
worden gebruikt en waarop zowel de Chinese als de Javaanse kerken aanspraak zullen willen
maken.557) Verder wordt het billijk geacht, dat er toch ook rekening mede wordt gehouden, dat de
Salatiga Zending eerst alles gaf wat nodig was voor gebouwen enz. en pas daarna uit het overblijven-
de salarissen betaalde. Ouderdomsvoorzieningen werden nooit getroffen. In zeker opzicht zou er
daarom iets voor te zeggen zijn, als enkele objecten, zoals huizen, verkocht zouden kunnen worden
of als er bijvoorbeeld bij overdracht van hospitalen of schoolgebouwen van de Republikeinse regering
vergoeding zou worden ontvangen, dat een deel hiervan voor de verzorging van oud-zendingsarbei-
ders(sters) bestemd zou worden of voor vergoeding aan zendingsarbeiders, die alles verloren en nooit
enige zogenaamde rehabilitatie ontvingen.
Men zou daarom voorlopig niet verder willen gaan dan de gebouwen en eigendommen kosteloos in
bruikleen te geven aan de Javaanse en Chinese Kerken, die ze voor zendings- of gemeentearbeid
gebruiken, totdat de situatie zoveel duidelijker zal zijn, dat een meer definitieve beslissing kan

556 In punt 13 wordt gewezen op de taak het christendom te brengen aan de niet-christelijke bevolking van M.-Java
(van ruim 15.000.000 zielen). Omdat de GKJ alleen hiertoe niet bij machte was, bleef hulp uit het buitenland
onontbeerlijk (zie hiervoor, voetnoot 304).

557 De omstreeks 30 gebouwen die eigendom van de Salatiga-zending waren, hadden in 1941 inclusief inventarissen
een geschatte waarde van ƒ 400.000,-, Het Eeuwig Evangelie, jrg. 58, nr. 11-12 (nov.-dec. 1949) 71; “Daftar padjak
gedung² bekas milik Salatiga zending untuk tahun² 1949/1950/1951”, s.a., AS A 17/1/8/1/245/1952. De Salatiga-
zending heeft voor 1960 het eigendomsrecht nooit formeel overgedragen, aan wie ook. Pas in 1960 droeg Kroh,
op de Indonesische ambassade in Bonn, alle bezittingen van de Neukirchener Mission en de Salatiga-zending in
noordelijk M.-Java over aan de Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Parepatan Agung (GKJTU PA), zie P. Kroh,
“Surat penjerahan NO. 1035”, 20/12/1960, AS A 1/8/1/124/1960. Tot 1960 waren de eigenaars van de gebouwen
van de vooroorlogse Salatiga-zending: de Neukirchener Mission, de Bond van Zendelingen van de Salatiga-
zending, de Vereniging tot Ondersteuning van de Zendelingen der Salatiga-zending gevestigd in Utrecht (het
Salatiga-comité) en het Comité Pitulungan (lett.: Hulpcomité) in M.-Java. (Een klein probleem was echter dat
genoemde Bond van Zendelingen, opgericht per 29/11/1912, was opgericht voor de duur van 29 jaar en 11
maanden en in 1942 was opgehouden te bestaan.) De bezittingen der Salatiga-zending en ondersteunende
verenigingen, die van eind 1945 tot 1950 beheerd werden door het zendingsconsulaat, werden in sept. 1950
overgedragen aan de belanghebbenden, meestal de gebruikers (gemeenten, verenigingen, scholen, predikanten).
Deze kwamen daarmee, ondanks bezwaren van Duitse zijde, grotendeels in handen van de GKJ. Kroh, Heintze
a. Pasamuwan² Keristen Djawi te Salatiga, 22/1/1951, AS A 1/8/1/124. Sedert 1954 werd ter bemiddeling gebruik
gemaakt van de diensten van een Pengurus Milik Salatiga Zending, die namens de Duitse en Nederlandse eigenaars
het beheer voerde. Deze maatregel loste de problemen evenwel niet op. Zie ook “Overzicht terreinen en gebouwen
van de Salatiga-zending”, s.a., AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953; Bakker a. GZD,
16/2/1950, AGKF-N 10, Ingekomen stukken 1948-mei 1950; Roosjen a. CvA Arnhem, 9/9/1954, AGKA 2,
Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955.
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worden genomen. In verband met bepalingen betreffende vijandelijk eigendom en rechtsherstel in
Indonesië, zal de afwikkeling nog wel verschillende moeilijkheden geven.558)
Ad punt 7. Voorlopig kan uit Duitsland geen geld worden gezonden voor zendingsdoeleinden.
Bovendien is het geld er zeer krap. Bij de geldsanering kreeg men slechts 6½% van de vroeger
gespaarde gelden uitgekeerd, de rest is weg. Wanneer het mogelijk zal zijn Duitse arbeiders naar het
Zendingsveld te zenden, zullen deze dus voorlopig geheel ten laste van de Gereformeerde zendende
Kerk moeten komen, naar wier ressort zij uitgezonden worden. Het salaris zal dan door deze Kerk
als voorschot betaald moeten worden. Neukirchen zal intussen reserveren wat mogelijk is. Zodra de
grenzen voor geldverkeer worden opengesteld, zal dan dit voorschot zoveel mogelijk worden
terugbetaald. 
Overigens kan van de ontwikkeling der onderlinge financiële verhoudingen in de toekomst bij het tot
stand komen van de samenwerking thans nog moeilijk iets worden vastgelegd. Het Salatiga-beginsel
zal echter hierbij gehandhaafd moeten blijven. Neukirchen maakt geen schulden en kan dus op
financieel gebied nimmer iets garanderen. Wel wordt gaarne de belofte gedaan, dat men zal geven,
wat uit ’s Heren Hand wordt ontvangen. De vraag wordt nog gesteld, of, als er weer zendingsarbei-
ders worden uitgezonden, ook aan het werk van het comité te Utrecht nieuw leven zou kunnen
worden ingeblazen. Gevreesd moet echter worden, dat daarvoor in Nederland geen voldoende basis
meer is, nu de Nederlandse Hervormde Kerk de zending ook kerkelijk heeft gemaakt. De zorg voor
de oud-zendingsarbeiders (gezin Heintze559) en nog 8 anderen) is reeds zeer moeilijk, het is de vraag
of Utrecht in staat zal zijn dit te blijven doen, misschien zal hiervoor hulp gevraagd moeten worden.
Of de Gereformeerde Kerken op dit punt bereid zullen zijn te helpen, daar het hier mensen betreft,
met wie deze Kerken nimmer relatie hadden, blijft twijfelachtig.
Ad punt 8 en 9. Naar aanleiding van deze punten werd nog nader uiteengezet, dat wel degelijk van
zendingsverantwoordelijkheid mag en moet worden gesproken. Het was juist op dit punt, waar de
Generale Synode der Gereformeerde Kerken te Eindhoven (1948) een enigszins andere lijn trok dan
in het zogenaamde Kwitangaccoord was neergelegd. Het is de bedoeling niet alleen geld en mensen
beschikbaar te stellen, doch wel degelijk ook in samenwerking met de Javaanse Kerken de zendings-
verantwoordelijkheid te aanvaarden en zo dus rechtstreeks en zelfstandig aan de zendingsopdracht
van Christus te voldoen. – – –
Ad punt 12. Er werd na enige discussie over het levenspeil der Javaanse predikanten nogmaals zeer
de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid, dat de Javaanse Kerken voor hun eigen kerkelijk leven
zullen moeten zorgen. Voor zover dit niet onmiddellijk mogelijk is, zal een systeem van onderling
hulpbetoon aan hulpbehoevende kerken opgebouwd moeten worden. Het gevaar van leunen op de
steun uit Europa is niet denkbeeldig, hoewel toch ook een sterk besef, dat men het zelf moet doen,
bij de Javaanse Christenen aanwezig is. – – –

558 In 1950 werd deze kwestie geregeld, waarvan op een missionaire vergadering mededeling werd gedaan door
zendingsconsul Bakker: “Dr. Bakker deelt mede, dat ingaande 23.9.’50 de eigendommen van de Salatiga zending
niet langer als vijandelijk eigendom worden beschouwd. Het Zendings Consulaat is ontheven van het beheer en
heeft zich gewend tot de zes verenigingen, met het verzoek stappen te willen doen tot overdracht van de ziekenhui-
zen aan de Jejasan Roemah² Sakit Kristen”. “Notulen van de missionaire vergadering gehouden te Semarang op
Donderdag d.d. 26.10.’50 in de Gereformeerde Kerk te Semarang”, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950.

559 K.E.E. Heintze; geboren 1897; predikant der Evangelisch-Lutherse Kerk; 1925 zendingspredikant nms de Salatiga-
zending in noordelijk M.-Java; 1936 dir. Salatiga-zending; 1948 predikant met bijzondere opdracht te Utrecht;
1957 wnd predikant te Zeist; 1959 predikant te Zeist; 1962 emeritus.
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Overname terrein Salatiga-zending

95. “Rapport inzake de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland onder heidenen en
Mohammedanen, uitgebracht aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken te ’s
Gravenhage, Augustus 1949"; (gedrukt; s.l., s.a.), pag. 7-9. 

Na de oorlog ontbrak het de Duitse Neukirchener Mission, het Nederlandse Salatiga-comité en
de hun ondersteunende verenigingen aan gelegenheid en middelen op om eigen kracht het
zendingswerk in noordelijk Midden-Java voort te zetten. Doch men was aanvankelijk niet
bereid zijn zendingsarbeid zonder meer aan anderen over te dragen. In 1946 deed het Salatiga-
comité aan de Gereformeerde zending en de Verenigde Zendingscorporaties (VNZ, Oegstgeest)
het voorstel een “combinatie te vormen tot behartiging van het Zendingswerk op Java”. Deze
combinatie zou dan tevens het zendingswerk op het oude Salatiga-terrein moeten overnemen.
Baarn en Oegstgeest wezen dit voorstel van de hand.560) 

II. Eventuele overname terrein Salatiga-zending

Betreffende de besprekingen gevoerd tussen afgevaardigden van uw deputaten en van de directie van
de Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties (V.N.Z.) met het comité der Salatiga-zending (S.Z.)
te Utrecht, hebben wij uw vergadering het volgende te rapporteren en voor te stellen.
De besprekingen werden wel voortgezet doch hebben nog niet tot veel zichtbaar resultaat geleid.
Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen.
In de eerste plaats bleek dat de zendingsleiding te Neukirchen en de Bond van zendelingen der S.Z.
(welke beide lichamen te zamen met het comité te Utrecht de verantwoordelijkheid voor het zending-
sterrein op Midden-Java ten Noorden dragen) weinig gevoelden voor de overdracht van het zending-
sterrein met al de lasten en lusten aan de V.N.Z. en de Gereformeerde zending, zoals het comité te
Utrecht zich dit voorstelde. Men wil zich in Duitsland niet laten uitschakelen en doet een beroep op
de besluiten van den Internationalen Zendingsraad in 1947 te Whitby ten aanzien van Duitse
zendingsbelangen genomen.561) Enkele oudere Duitse zendelingen willen gaarne zodra dit mogelijk
is naar hun arbeidsveld op Java worden teruggezonden, terwijl men te Neukirchen ook nieuwe
krachten in opleiding heeft genomen.
In de tweede plaats is het van groot belang dat de Javaanse kerken op het gedeelte van het Salatiga-
terrein dat na de eerste politionele actie door de Nederlandse troepen was bezet (dat is dus het

560 “Notulen Vergadering GZD op 18 en 19 December 1946”, AGZD 207.
561 Bedoeld is de vergadering van de International Missionary Council (IMC) te Whitby (Ontario, Canada) van 5-24

juli 1947. Aan deze conferentie namen voor Nederland deel Van Randwijck (VNZ/Oegstgeest) en Harrenstein
(GKN); Van Randwijck, Medewerkers in gehoorzaamheid, is een conferentieverslag. Zie Zendingsblad, jrg. 45,
nr. 7 (juli 1947) 44; Ibidem, jrg. 45, nr. 10 (okt. 1947) 94-95. In sept.-okt. 1946 en mei 1947 was in resp.
Zwitserland en Baarn gesproken over de toekomst van de Duitse zending. Op grond hiervan wenste de IMC-leiding
in Whitby de Duitse zending weer in staat te stellen aan het werk te gaan, hetzij door terugkeer naar haar oude
terreinen, hetzij door het openen van nieuwe, hetzij door de tewerkstelling van Duitse zendingsarbeiders bij niet-
Duitse zendingsorganisaties. Verzoeken om Duitse zendingsarbeiders in dienst te nemen en uit te zenden hebben
de Gereformeerden nooit ingewilligd. Zie ook beneden, noot 350. Van Randwijck, Medewerkers in gehoorzaam-
heid, 28-29.
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Westelijk deel van het terrein, Semarang, Salatiga/Ambarawa en Pekalongan/Tegal; het oostelijk deel
bleef toen nog binnen het republikeinse gebied, namelijk Poerwodadi, Blora en Bodjonegoro) op een
midden 1948 gehouden vergadering te Ngampin bij Ambarawa zich uitspraken voor aansluiting bij
de Javaanse kerken van Midden-Java ten Zuiden. Zodra er gelegenheid zou zijn een vergadering te
beleggen van de Parepatan Agoeng (de synodale vergadering van alle Javaanse kerken op het
Salatiga-terrein), wilde men daar het voorstel doen dat de Javaanse kerken van het gehele Salatiga-
terrein zich zouden verenigen met de Javaanse kerken van Midden-Java ten Zuiden. Aangezien juist
het gebied van Poerwodadi sterk op de Vorstenlanden georiënteerd is (verscheidene van de vooraan-
staande mannen in de Javaanse kerken van Midden-Java ten Zuiden zijn juist uit de streek Poerwod-
adi afkomstig, onder andere ds Probowinoto, die de synode te Eindhoven bijwoonde, ds Soegimo
Poerwowidagdo te Solo, ds Haroen Hadiwijono, docent aan de theologische school der Javaanse
kerken te Djokja en ds Taberi Wirjowasito562) te Ngenta-Enta, die consulent is voor Poerwodadi en
steeds het contact tussen Noord en Zuid onderhoudt), verwachtte men dat ook in de toen nog tot het
republikeinse gebied behorende kerken op het Salatiga-terrein deze aansluiting aan Midden-Java ten
Zuiden wel zou worden begeerd. Men verwachtte weinig moeilijkheden op het gebied van de vragen
van belijdenis en kerkregering.
Intussen bleek het door de politieke moeilijkheden (de communistische woelingen waren juist zeer
ernstig in het gebied van Poerwodadi en Blora)563) niet mogelijk voor de kerken van het Salatiga-
terrein aan weerszijden van de demarcatielijn om samen te vergaderen voordat de synode van
Midden-Java ten Zuiden in November 1948 te Magelang bijeenkwam. Zodoende is nog geen
aansluiting tot stand gekomen en bestaat er ten aanzien van deze aansluiting nog niets anders dan een
zekere mate van waarschijnlijkheid. 
Niettemin is het duidelijk, dat de Javaanse kerken op het Salatiga-terrein actief bezig zijn met de
vraag van eventuele aansluiting bij Midden-Java ten Zuiden, terwijl onzerzijds ook moet worden
erkend dat zij het recht hebben te beslissen of en zo ja welke samenwerking zij wensen met zendings-
instanties in Nederland of Duitsland. Het ligt in de rede van de te Zwolle en Eindhoven aangenomen
richtlijnen voor den zendingsarbeid, dat dit recht evenzeer voor de Javaanse kerken van het Salatiga-
terrein moet worden erkend als voor de kerken van Midden-Java ten Zuiden en dat dus niet eenzijdig
in Nederland of Duitsland over deze zaken beslist zal kunnen worden, doch dat integendeel het
initiatief hiervoor bij de Javaanse kerken behoort te liggen.
Indien de aansluiting van de Javaanse kerken van Midden-Java ten Noorden en ten Zuiden inderdaad
tot stand mocht komen bestaat de mogelijkheid dat dan deze gezamenlijke Javaanse kerken samen-
werking zullen verzoeken met de Gereformeerde zending. Dit zou dus in feite betekenen dat dan tot
onze kerken het verzoek zou komen de zendingsverantwoordelijkheid te aanvaarden behalve voor
het eigen terrein op Midden-Java ten Zuiden ook voor het gehele Salatiga-terrein, of althans voor
verreweg het grootste deel daarvan. Er blijft namelijk nog een zekere kans dat de kerken van het
meest Oostelijke deel (Bodjonegoro en misschien Blora) zich liever bij de Oost-Javaanse kerk zullen
aansluiten, omdat zij, zoals zij vroeger binnen de provincie Oost-Java lagen, wellicht binnen de

562 Taberi Wirjowasito; juni 1941 afgestud. aan de vierjarige (Nederlandse) cursus te Yogyakarta; 1941 evangelist
te Wates (Yogyakarta); april 1945 predikant te Ngenta-enta (Yogyakarta); 1950 zendingspredikant te Purwodadi.
Zie “Naamlijst van de Zendingsarbeiders en hun diensttijd in de Classis Purwodadi-Grobogan”, 16/6/1956, AGKA
2, Stukken betr. het Zendingsterrein Purwodadi, 1956-1958.

563 Zie hiervoor, voetnoot 297.
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Negara Oost-Java zullen komen te liggen en omdat Bodjonegoro en Oost-Rembang nu eenmaal meer
op Soerabaja zijn georiënteerd.Over deze mogelijkheden hadden besprekingen plaats met de directie
der V.N.Z. waarbij de directie der V.N.Z. uw deputaten mededeelde dat het van de zijde van de
V.N.Z. zeer op prijs zou worden gesteld dat, indien inderdaad door de Javaanse kerken een verzoek
om samenwerking zou worden gericht tot de Gereformeerde Kerken, deze zich bereid zouden
verklaren de zendingsverantwoordelijkheid voor het gehele Salatiga-terrein op zich te nemen
(eventueel met uitzondering van het uiterste Oostelijke deel). Alleen werd verzocht de positie van de
hospitalen nog even afzonderlijk onder ogen te zien. 
Hoewel uw deputaten zich niet ontveinzen dat de aanvaarding van de zendingsverantwoordelijkheid
voor het gehele gebied van Midden-Java Zuid en Noord te zamen voor onze kerken een zware last
zal betekenen, zo menen zij toch, gezien de situatie in geheel Indonesië en de grote zendingsverant-
woordelijkheid die reeds op de V.N.Z. drukt, dat indien de Javaanse kerken inderdaad zulk een
verzoek tot ons zouden richten, wij dit niet zullen mogen afwijzen. Mede met het oog op den
Gereformeerden zendingsarbeid in Tegal/Pekalongan in het verleden en de verbondenheid van het
gehele gebied langs de lange Noordgrens van ons terrein, dienen wij ons ernstig af te vragen of God
hier niet een grote verantwoordelijkheid maar ook grote kansen voor de verbreiding van het Evang-
elie op onzen weg plaatst en wij die dus niet zullen mogen afwijzen. – – –
In verband met het bovenstaande stellen uw deputaten aan uw vergadering voor om, indien een
verzoek tot samenwerking door de Javaanse kerken in Midden-Java ten Noorden (Salatiga-terrein),
al of niet verenigd met de Javaanse kerken van Midden-Java ten Zuiden, mocht worden gedaan aan
onze kerkennoot 1), uw deputaten te machtigen:
 
1N de gevraagde samenwerking toe te zeggen en mitsdien de zendingsverantwoordelijkheid voor
Midden-Java ten Noorden op zich te nemen. Aan de zendende kerken die hun terrein op Java hebben,
te verzoeken in overleg met de generale deputaten het Salatiga-terrein onderling te verdelen zó dat
een behoorlijke en evenwichtige verzorging wordt verkregen; – – –

Noot 1) Bij het ter perse gaan van dit rapport was juist een telegrafisch bericht ontvangen dat de
Javaanse kerken van Midden-Java ten Noorden, op hunne synode te Semarang besloten zich aan te
sluiten bij Midden-Java ten Zuiden en steun te vragen aan onze kerken, V.N.Z. en Neukirchen bij het
volvoeren van hun zendingsroeping.564)

Rullmann bepleit aansluiting van de GKN bij de Wereldraad

96. J.A.C. Rullmann aan G. Bouwmeester, Gereformeerd predikant te Rotterdam, d.d. Purwokerto,
18 juli 1949; AGKR 5, Stukken betreffende J.A.C. Rullmann, 1948-1950.

Aan de vooravond van de Gereformeerde Oecumenische Synode van Amsterdam (1949) en de
synode van Den Haag (1949/1950) richtte Rullmann zich in een brief tot de predikant van zijn
zendende kerk te Rotterdam, waarin hij zich uitsprak voor toetreding van de Gereformeerde

564 De synode van Den Haag stemde met deze voorstellen in, Art. 226, Acta Synode GKN 1949/1950.
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Kerken tot de Wereldraad. In Den Haag werd een minderheidsrapport ingediend, waarin
voorgesteld werd het principiële bezwaar tegen toetreding tot de Wereldraad, dat de synodes
van Zwolle en Eindhoven hadden uitgesproken, niet langer te handhaven. De Javaanse
Gereformeerde Kerken hadden inmiddels besloten tot de Wereldraad toe te treden.565) 

– – –
Ik ben ondanks al de bezwaren nog voorstander van lidmaatschap van de Wereldraad. Maar alleen
op basis van pur-sang-Calvinistische beïnvloeding daar. Het zal mij een eer zijn om door trouw aan
dat beginsel er uit gemikt te worden. Maar het lijkt mij een schande het slagveld te verlaten voor we
er op zijn geweest. Ik meen dat er uit lijnrecht Christelijke en zelfs uit Calvinistisch-Christelijke
beginselen tot deelname moet worden geconcludeerd, ondanks alle vele en grote bezwaren, die echter
mijns inziens in geen uitspraak van Schrift of Belijdenis liggen gefundeerd. Ik heb met ernst van alle
bezwaren aldoor kennis genomen, maar ondanks het stringente van die bezwaren in verschillende
opzichten, principieel steekhoudend acht ik ze daarom niet, omdat de grondslag voor ons aanvaard-
baar is; het bezwaar tegen de wijze waarop deze grondslag al of niet gehanteerd wordt, kan ik bij
deelname daar met alle kracht en klem naar voren brengen; in geen enkel opzicht word ik bij
deelname gedwongen iets te doen dat principieel onjuist is en ik kan als kerk veel doen, waarvoor tot
nu toe geen andere weg is geopend dan daar; ik ben tot niets gebonden, omdat elke uitspraak dan pas
bindend wordt voor de deelnemende Kerk, wanneer die door de Synode is geratificeerd.
Zo sta ik in deze kwestie in zeer grote hoofdlijn. En nu meen ik dat er twee dingen zijn, waar met
grote kracht tegen moet worden geprotesteerd.
1. het oecumenische-beweging-spelen door op een grootste-gemene-deler-basis net te doen alsof wij
het eigenlijk wel wat eens zijn, ook waar we het niet zijn. Dat is een opportunisme, dat zich bitter
wreken zal. En dat moet in eigen kring scherp onderkend en hartstochtelijk bestreden worden. – – –
2. een bijna even groot gevaar voor de Gereformeerd-oecumenische zaak is de oecumenisch-
gereformeerde. Niet alsof ik niet hard ben voor internationaal-gereformeerd contact. Maar natuurlijk!
Maar dat is niet oecumenisch. Net zo min als de concurrerende raad566) dat is. Dat is daarom een
gevaar omdat het dan de waan kan wekken, dat wij toch heus ook wel oecumenisch actief zijn, terwijl
wij het niet zijn wanneer wij alleen maar Gereformeerd-in-internationaal-verband zijn. Moge God
de Synode leiden! – – –

De synode handhaafde de besluiten van de synodes van Zwolle en Eindhoven niet tot de
Wereldraad toe te treden. Men besloot een waarnemer te zenden naar de eerstvolgende plenaire
vergaderingen van de International Council of Christian Churches (ICCC) en de National
Association of Evangelicals) (NAE).567)

565 Art. 366, Acta Synode GKN 1946; Art. 103, Acta Synode GKN 1948; Bijlage LXXXIVa, Acta Synode GKN
1949/1950.

566 De International Council of Christian Churches (ICCC).
567 Art. 434, 435, Acta Synode GKN 1949/1950.



Document 97 347

Spoedcursus Theologie in Purwokerto

97. J.A.C. Rullmann, “Verslag Cursus Theologie Purwokerto”, d.d. Purwokerto, 24 januari 1950;
AGKU 6, Ingekomen stukken 1950.

Om in de behoefte aan evangelisten te voorzien werd in Purwokerto (Banyumas) een noodcur-
sus gehouden van twee jaar (1949-1951). Deze stond onder leiding van Rullmann.

Verslag Cursus Theologie Purwokerto
Nu het eerste jaar van de Theologische Cursus reeds enkele weken verstreken is, meen ik goed te
doen U dienaangaande een verslag te doen toekomen.

Algemene opmerkingen. Het stemt tot bijzondere dank dat deze Cursus ook in de moeilijke maanden
tot Augustus van het vorig jaar kon worden voortgezet zonder dat ernstige storing werd ondervonden.
Het is meerdere malen gebeurd, dat leerlingen niet op tijd van een vacantie of van een vrij weekend
konden terugkeren. Vooral die leerlingen, die reeds hulpguru waren en daarom iedere Zondag naar
hun gemeenten moesten, hebben daarvan de hinder ondervonden. Maar de arbeid kon worden
voortgezet en wij kunnen alleen met grote dankbaarheid op dit eerste jaar terug zien.
Volgens het besluit van de Classis Banjumas in de maand October van het jaar 1948 genomen zou
dit een lagere cursus zijn, die dan tevens het karakter van een noodopleiding zou hebben. Dat deze
opleiding een lagere is, ziet op het ontwikkelingspeil van de leerlingen, die werden aangenomen. De
Middelbare Opleiding zoals in Djokja en Batavia nemen leerlingen aan die minstens een einddiploma
Middelbare School moeten hebben. De Lagere Opleiding neemt genoegen met als minimum
einddiploma Lagere School.
Deze opleiding is dus te vergelijken met de vroegere zogenaamde Javaanse Cursus te Djokja,
waarnaast dan de Hollandse Cursus met de Middelbare van nu op een lijn te stellen is. Natuurlijk zijn
in de praktijk deze theoretische normen niet strak te handhaven. Zomin als het voorheen voor de
Hollandse Cursus te Djokja mogelijk was een voldoend aantal volledig afgestudeerde abituriënten
van Middelbare Scholen te krijgen, zomin is dit nu in Djokja nog mogelijk. 
Dat deze Cursus een Noodopleiding werd genoemd, hing enerzijds met de noodsituatie samen. Er was
een groot gebrek aan gemeentevoorgangers. In Banjumas waren al enkele hulpkrachten aangesteld,
zowel onbevoegd als onbekwaam voor zelfstandig werk en er dreigden op korte termijn vele
vacatures, doordat een groot aantal der voorgangers de leeftijd voor pensioen of al gepasseerd waren
of bedenkelijk dicht naderden. Op de school in Djokja waren maar vijf Javaanse leerlingen en daarvan
was er géén voor Banjumas bestemd. Hier was dus een oplossing op korte termijn noodzakelijk. Maar
anderzijds wees de term “Nood”-opleiding ook hierop, dat men niet anders dan noodgedwongen
overging tot een eigen opleiding. Men wilde daarmee zeggen, dat men geen concurrentie bedoelde
met Djokja en besloot zelfs zo spoedig er contact mogelijk zou worden, over de verdere exploitatie
van deze opleiding met het Curatorium in Djokja te onderhandelen.
Maar wat men met deze termen niet bedoelde, was een kwalificatie te geven van het onderwijs. Van
meet af aan was het streven van de Classis en het door de Classis benoemde Curatorium deze
Opleiding zo volwaardig mogelijk te doen zijn binnen de beperkingen, die het kader van de omstan-
digheden meebracht.
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Dat men van een termijn van minstens twee jaar sprak wees daar reeds op. Het ideaal, dat van meet
af aan Curatoren en Docenten voor ogen heeft gestaan, is het afleveren van volwaardig opgeleide
krachten. Men wilde zich nadrukkelijk distantiëren van het bedenkelijke dilettantisme, dat inzake de
opleiding hier en daar al openbaar was geworden en waarvan toename te vrezen viel, gezien het
geringe aantal Javaanse leerlingen te Djokja en de groeiende nood der gemeenten aan voorgangers.
Want dilettantisme is het, als een ouder Javaans predikant, zelf abituriënt van de Lagere Cursus in
oude tijden, met enkele dictaten uit zijn tijd gewapend, in een paar snipperuurtjes de een of andere
jongeman in zijn gemeente wat Theologie bijbrengt, die dan maar op de kerk wordt losgelaten. Maar
daar wordt hij als een volwaardige kracht gezien en hij beschouwt zichzelf bij voorkeur ook zo. Dit
zou niet minder dan een ramp worden voor de kerken hier.

[Enkele alternatieven worden besproken en afgewezen.]

Verreweg de beste oplossing is het, naast de Middelbare School te Djokja, volgend jaar als de school
in Banjumas afgewerkt is, een Lagere Cursus te openen, waar dezelfde docenten dan tevens les
kunnen geven. Om deze reden heeft dan ook de Cursus Purwokerto zoveel mogelijk een strakke
systematische opleiding nagestreefd. Aan allerlei verzoeken van predikanten om van onze dictaten
te mogen gebruik maken voor de opleiding van een of twee mensen in hun omgeving, hebben wij niet
voldaan. Niet omdat wij niet gaarne helpen willen, maar omdat wij dilettantisme vrezen en omdat de
dictaten geen schriftelijke Cursus in Theologie zijn. Alleen Ds. Korvinus van Medan is begrijpelijker
wijs op deze regel een uitzondering geweest. Om toch een redelijk peil te kunnen bereiken binnen
twee jaar, waar de vroegere opleiding een opleidingstijd van drie jaar had, zijn enkele maatregelen
genomen. Allereerst is besloten op de les niet te dicteren. Dat kost ontzaglijk veel tijd vooral bij dit
type leerlingen. Dus worden getikte dictaten verstrekt. Ten tweede is het aantal lesuren tot 24 volle
uren uitgebreid. In de derde plaats wordt er met vacanties en vrije dagen zo zuinig mogelijk omge-
sprongen. Nu, na een jaar werken, kunnen wij wel constateren, dat dit doel zeker bereikt wordt, als
God ons geeft ook het tweede jaar in dit tempo te kunnen doorwerken. En dat is naast de boveng-
enoemde factoren te danken aan het intellectuele peil en de grote toewijding van onze leerlingen,
waardoor het werken met hen ons een dagelijkse vreugde is.
Docenten. Aanvankelijk zijn als zodanig naast mij benoemd: Ds. Go Eng Tju, Ds. Misael en de heer
Susanto Notodirjo. Echter maakte de Maleise gemeente grote bezwaren evenals Ds. G. Eng Tju zelf,
gezien de vele arbeid die hij toch al heeft, zodat hij maar één uur les geeft. De heer Susanto heeft ook
verzocht van enkele van zijn lessen ontheven te mogen worden, toen Ds. Kuiper kwam. Tot op diens
komst werden door Ds. Misael vijf, door de heer Susanto vier, door Ds. Go Eng Tju één en door mij
twaalf uren les gegeven. Totaal dus 22 uren per week. Na de komst van Ds. Kuiper werd deze eerst
met vier daarna met zes uur belast, Ds. Go Eng Tju hield één uur, ds. Misael vijf en de heer Susanto
twee, zodat er nu totaal 24 uur les wordt gegeven.
Leerlingen. Er waren, en er zijn weer, zestien leerlingen. Eerst waren er tien leerlingen van Banjumas,
waarvan twee verwijderd werden, omdat zij niet in staat werden geacht het onderwijs met vrucht te
kunnen volgen. In hun plaats zijn twee anderen gekomen, één van Banjumas (vroeger privé-leerling
van Ds. Darmo) en een van Wonosobo, aan wie het redelijk gelukt is de achterstand in te halen.
Verder zijn er dan nog zes leerlingen van Midden-Java-Noord. Deze leerlingen hebben, zoals boven
gezegd werd, minstens Lagere School doorlopen, maar verschillende van hen hebben nog wat meer
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voorscholing gehad; een paar klassen Middelbare School of Normaalschool. En in het algemeen kan
worden gezegd dat dit een goede klas is. Het percentage meer dan middelmatig begaafden is groot.
En bij allen zijn belangstelling en toewijding groot. Vier van deze leerlingen zijn reeds als hulpguru
werkzaam en zij gaan dan van Vrijdagmiddag tot Maandagmorgen naar hun gemeenten en gezinnen.
De leeftijden variëren van 18 tot 37 jaar. Van deze leerlingen is één een vrouwelijke, wat erg
bescheiden en erg verlegen, trouwens geen wonder temidden van dit mannelijke overwicht, maar
overigens een van de meest begaafde leerlingen. – – –
Organisatie. De school zelf wordt geleid door een door de Classis Banjumas benoemd Curatorium.
De docenten vergaderen zo vaak daartoe aanleiding bestaat. Elke Maandagmorgen wordt de school-
week met een bidstond begonnen, beurtelings door een der docenten geleid. Tevens worden dan de
kleinere zaken, waarvoor geen aparte vergadering gehouden wordt, afgehandeld.
Practische Scholing. De leerlingen, die niet als hulpguru reeds werkzaam waren, zullen vooral in dit
tweede leerjaar zoveel mogelijk practische scholing krijgen. Reeds werken verschillende van hen op
Zondagsschool, in Evangelisatie en Jeugdwerk. Ook hebben een paar maal gemeenten reeds gevraagd
om hulp voor een bepaalde Zondag. Besloten is, dat op advies van de docenten, de leerlingen
toestemming krijgen tot het spreken van een stichtelijk woord. – – –

[De financiën zijn de grootste zorg van het Curatorium. Dit zal wel zo blijven. Het is met
de leermiddelen slecht gesteld. Dit hele jaar hebben wij exegese Oude Testament moeten
geven met totaal vier Javaanse Oude Testamenten.]

Opleiding van zendingsarbeiders in Nederland

98. K. Hart, namens de Commissie voor de Vooropleiding van Zendingsarbeiders, “Rapport over
1949 uitgebracht op de Zendingssynode te Utrecht op 8 Februari 1950”; AGKU 6, Ingekomen
stukken 1950.

De opleiding van arbeiders voor de missionaire dienst vond in het afgelopen jaar goede voortgang.
We zouden 1949 kunnen noemen het jaar der resultaten. De Baarnse “Zendingsschool” toch begon
dit jaar met veertien leerlingen, namelijk vier predikanten bestemd voor de dienst op Soemba, vijf die
op Java hopen te gaan werken, terwijl er vijf missionaire zusters in opleiding waren. Aan het einde
van het jaar was dit getal teruggelopen tot vier. Jammer genoeg kan niet van allen, die Baarn in 1949
verlieten, gezegd worden, dat ze hun studie beëindigd hebben. Twee van de missionaire zusters-in-
opleiding moesten na langdurige ziekte voor de dienst in de tropen worden afgekeurd.
Maar de andere acht zagen hun studie bekroond met een goede uitslag. Onder hen waren de vier
predikanten voor Soemba en één voor Java. Alle vijf deden zij hun kerkelijk missionair examen en
werden tot de missionaire dienst toegelaten. De drie overgebleven missionaire zusters deden een
schoolexamen, waarvoor zij slaagden. Als ik hier nu nog bij vermeld, dat onze Islam-specialist ds mr
Mulder en onze neus-, keel-, en oorspecialist dr Verveen beiden hun studie bekroond zagen in een
promotie tot doctor, dan begrijpt u temeer waarom ik dit afgelopen jaar noemde het jaar der resulta-
ten.
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We zijn dus dit nieuwe jaar begonnen met vier predikanten-in-opleiding. Het is de vraag of we niet
ernstig overwegen moeten dit getal spoedig uit te breiden. Als het werk op Java straks begint, zou wel
eens kunnen blijken, dat de vraag naar zendingsarbeiders het aanbod verre overtreft.
In Baarn belegde de commissie Vooropleiding ook studie-conferenties voor aanstaande artsen en
predikanten, in de verwachting, dat er onder hen zullen zijn, die straks na voleindigde studie bereid
zullen zijn om naar het zendingsveld te gaan.
Er zijn nog andere cursussen in voorbereiding. Niet voor zendingsarbeiders, maar voor gemeentele-
den, die voor het bedrijfsleven naar Indonesië hopen te gaan. Het is toch in het verleden vaak
voorgekomen, dat aan het werk der zending afbreuk werd gedaan door het optreden van christenen
in hun huiselijk en in hun maatschappelijke leven. Zij toonden generlei begrip te hebben van de
jammerlijke gevolgen, die hun levenswijze en hun wijze van omgaan met de inheemse bevolking
hadden voor de Evangelieprediking. Zij toonden ook meestal niets van het Zendingswerk hunner
Kerken te weten. Om deze dingen voor de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, besloot de
commissie deze aanstaande Indonesiëgangers minstens een week-end op het zendingscentrum uit te
nodigen om ze voor hun vertrek een “zendingsbad” te geven. Allen die, in wat verband ook, naar
Indonesië gaan, moeten zich van hun zendingstaak bewust zijn.
Toen de Chinese en Soembanese predikanten zich in ons land bevonden om twee synodes bij te
wonen, heeft de commissie Vooropleiding van die gelegenheid gebruik gemaakt om aan deze
broeders een heroriënteringscursus aan te bieden, waarvan zij drie maanden lang een dankbaar
gebruik hebben gemaakt.568) Verschillende professoren van de Vrije Universiteit gaven daaraan hun
medewerking. – – –

Wonosobo in de Japanse tijd

99. G.D. Kuiper aan de Gereformeerde Kerk van Heeg, d.d. Purwokerto, 9 februari 1950; AGKF-N
10, Ingekomen stukken 1948-mei 1950.

[In gezelschap van Soeparno, geestelijk verzorger van het Nusakambangan-gevangenisse-
neiland569), heb ik op 24 en 25 januari 1950 Wonosobo bezocht. De reactie van de
bevolking op mijn aanwezigheid was normaal en leverde geen moeilijkheden. In
Wonosobo-stad werd ik terstond uitgenodigd een samenkomst van de gemeente bij te
wonen, waar ik van de heersende situatie op de hoogte werd gesteld.]

– – –
De bij Wonosobo behorende gemeenten hebben het natuurlijk als overal de laatste 8 jaar moeilijk
gehad, maar zijn daar doorheen gekomen. Op het Wonosoboterrein zijn momenteel een 7-tal guru-

568 Dat waren de predikanten Oemboe H. Kapita en J. Moedak van Sumba; Tan King Hien en Tan Ik Hay, predikanten
van de Chinese Kerk van M.-Java (GKI-Jateng), en een Javaanse arts, Kasmolo (Kasmala) Paulus, namens de GKJ.
Ze bezochten de Gereformeerde Oecumenische Synode van Amsterdam (1949) en de synode van Den Haag
(1949/1950).

569 Zie hierna, voetnoot 327.
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indjils. De oude Soegonda is gepensioneerd.570) Gedurende de laatste jaren stond te Wonosobo zelf
Ds Hardjaprajitna571), die zoals ik boven schreef vorige maand naar Kebumen overging572), en thans
is Ds Rameli van Banjumas consulent.573) Hij was dezer dagen ook juist daar. Men kan niet zeggen,
hoewel de laatste tijd zijn sporen heeft nagelaten, dat er geen leven in Wonosobo zit. Er is een
zondagsschool van 150 kinderen, Javaansche en Chineesche bij elkaar. Ook zal men wel spoedig
weer overgaan tot het beroepen van een predikant.Wat de scholen betreft, deze hebben vooral te
Wonosobo zelf een hele geschiedenis doorgemaakt. De oude Hollands-Chinese School van de
Schoolvereniging waarvan het gebouw intact bleef, werd in 1942 bij de komst van de Japanners
gesloten. In October van dat jaar hebben de onderwijzers, br. Suprapta, Swasana en Reksa in dit
gebouw een volksschool opgericht, genaamd: Sekolan Rakjat Sampoerna Kristen Partikelir, dat was
een Volledige Christelijke Particuliere Volksschool. Dus toch een Christelijke school. Zonder
schoolbeheer en zonder subsidie; zo hebben ze een jaar daarmee voortgeploeterd. In October 1943
werd deze school onder beheer van de Kabupatèn (het regentschap) gesteld, maar mocht toen geen
Christelijke school meer heten. Na de tweede actie trad weer een andere situatie in want toen kwam
het beheer aan de Tijdelijke Bestuursdienst.574) Na de jongste overdracht heeft ze weer relatie’s met
de Kabupatèn. Het valt echter te verwachten dat binnenkort de teruggave zal plaats hebben, en dan
kan ook de naam van Christelijke school naar wij hopen weer gevoerd worden. Of dit eventueel ook
vermindering van aantal leerlingen zal meebrengen moet natuurlijk afgewacht worden, maar is bij
de huidige onderwijsnood helemaal niet zeker. Er zijn thans 277 leerlingen en 7 leerkrachten. Van
deze laatsten is alleen de Heer Swasana, het hoofd der school, Christen. Een welsprekend staaltje van
de grote nood die thans overal heerst, namelijk het tekort aan Christelijke arbeidskrachten.
De vroegere Schakelschool, die niet lang voor de komst van de Japanners was opgericht, werd
spoedig gesloten. Dit type school keert niet weer terug. In het heel gebleven, maar zeer eenvoudig
gebouw wonen enkele gezinnen, onder andere dat van de oude Soegonda. Het was een genoegen deze
ijverige werker, die op Uw zendingsterrein tot zoveel zegen is geweest en die ik vroeger zo vaak te
Wonosobo ontmoet heb, weer te zien. De laatste keer dat wij hem gezien hebben was in October 1945
toen mijn vrouw en ik met verscheidene andere gezinnen een maand in het hotel te Wonosobo hebben
doorgebracht en de situatie zo was dat wij het hotelterrein niet konden verlaten. Toen kwam deze
trouwe man met zijn vrouw ons bezoeken en informeren naar de laatste levensjaren van Ds van Dijk.

570 Zie voetnoot 120 bij document 36.
571 R. Hardjaprajitna (Hardjoprajitno); afkomstig uit Glonggong (Kebumen); 1936 diploma van de Ned. cursus te

Yogyakarta; vanaf november 1938 werkzaam als guru injil in het ziekenhuis te Magelang voor prediking,
bezoekwerk, bijeenkomsten op de zalen en colportage; 1945 predikant te Wonosobo; 1950 beroepen te Kebumen.

572 In het eerste deel van dit verslag had Kuiper geschreven dat Hardjaprajitna van Wonosobo door de Javaanse Kerk
van Kebumen in samenwerking met de kerken van de classis Kebumen beroepen was tot zendingspredikant. Op
18/1/1950 was hij bevestigd door ds Siswawasana van Magelang. Kuiper was daarbij aanwezig geweest.

573 Rameli (Ramli); geboren 1912 in Ngampin, Ambarawa; vader Saimanresosmito, gedoopt door zendeling W.
Hoezoo; vijfklassige standaardschool te Ngampin; 1930 zendingsnormaalschool Salatiga-zending te Salatiga; 1931-
1932 omdat veel zendingsscholen wegens bezuinigingen gesloten werden, over naar zendingsnormaalschool te
Mojowarno (O.-Java); terug naar Ngampin; 1937 Theol. School Ungaran; 1939 zendingsvoorganger (guru injil)
der Salatiga-zending te Brebes (N.-Java); vanaf 1940 te Purwokerto, Kroya en Purbolinggo, in dienst van de
Gereformeerde zending; 17/8/1949 bevestigd te Banyumas-stad tot predikant van de GKJ-gemeente aldaar; 1967
emeritus.

574 Over de door Van Mook ingestelde Tijdelijke Bestuursdienst, zie De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, XII,
856 vlg.
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Dit bezoek heeft hem nadien aanmerkelijke moeilijkheden bezorgd in die bewogen tijd. Soegondo
is in de zeventig, wat lijdende aan rheumatiek, maar van geest pittig als vroeger. Als hij loskomt over
zijn guru-indjil-jaren op Nieuw-Guinea, dan heeft een paar uur lang niemand anders in het gezelschap
lust of moed om iets te zeggen.
De bescheiden huishoudcursus, ook voor de oorlog begonnen, is in de loop dezer jaren verdwenen.
Wat de vroegere 5-klassige zendingsschool te Bendoengan betreft (een heel eind van Wonosobo
gelegen), deze werd sinds 1942 voortgezet onder beheer van de Kabupatèn. Tijdens de tweede actie
werd het gebouw ernstig beschadigd, zodat vrijwel alleen het fundament nog overbleef. De school
is toen verlegd naar het huis van de hoofdonderwijzer, br. Kornelis, die ze tot dusver voortzet, met
hulp van enige anderen; alleen hij en een onbevoegde vrouwelijke leerkracht zijn Christen. Een paar
dagen na mijn bezoek hoorde ik dat ze reeds bericht hadden gekregen over teruggave van de school.
Er zijn op het ogenblik een 150-tal leerlingen. De onderwijzers aan zulke scholen krijgen geen
eigenlijk salaris, maar een klein zakgeld en een rijsttoedeling, soms vermeerderd met de opbrengst
van eigen sawah, als ze die hebben.
Er is ook nog iets zeer opwekkends te vertellen over een klein schooltje te Talonamba (district
Leksana). Sinds Juni jongstleden heeft br. Tjiptaharsaja, een van Djokja afkomstige Christelijke
onderwijzer, zelf werkzaam aan een middagcursus te Leksana, daar een school, die op eigen initiatief
opgericht is door een plaatselijke schoolvereniging, in totaal 22 mensen. Er zijn ongeveer 30
leerlingen; met z’n tweeën geven ze daar les. Dit is nu een mooi blijk van de begeerte van deze
eenvoudige desamensen om hun kinderen te onderwijzen in de Christelijke leer.
Vervolgens hebben we ook gesproken over het ziekenhuis. Sinds de oorlog staat dit onder het
regentschap en nadien onder de Gezondheidsdienst te Batavia (Djakarta). Sinds de internering van
Dr Verveen heeft dit ziekenhuis niet meer onder Christelijke leiding gestaan. Des te verblijdender is
het dat wat de arbeidskrachten betreft het desondanks zijn Christelijk karakter heeft behouden. “Voor
90% Christelijk”, zeiden ze in Wonosobo. Dit blijkt wel uit het volgende: Er zijn 11 mantri-verple-
gers, 1 mantri-verpleegster, 2 vroedvrouwen, 3 administratieve krachten, 2 apothekers. Deze zijn
allen Christen.
Er zijn 12 buitenpoliklinieken, 9 van de 12 staan onder Christen-mantri’s. Leerlingverplegers zijn er
38, waarvan 10 Christen. Mij werd ook nog verteld dat de Christengemeenschap te Wonosobo al in
1947 een rekest bij de republiek heeft ingestuurd om het ziekenhuis als Christelijk ziekenhuis terug
te geven. Door de loop der gebeurtenissen is hier natuurlijk nimmer antwoord op gekomen. – – –

Salariëring zendingsarbeiders

100. J.A.C. Rullmann, “Den Javanen een Javaan ook financieel?”, d.d. Purwokerto, 18 mei 1950;
AGKU 6, Ingekomen stukken 1950.

De meeste Gereformeerde zendingsarbeiders reageerden medio 1950 afwijzend op een
suggestie van B. Richters, tweede scriba van de Commissie voor de Wederopbouw en directeur
van het Zendingscentrum in Baarn, dat de “principiële gelijkheid” van Javaanse, Sumbanese
en Nederlandse predikanten tot uitdrukking zou moeten komen in onder meer hetzelfde salaris.
De protesten waren zo hevig, dat als resultaat in 1952 een herziene salarisschaal werd gepresen-
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teerd, volgens welke de salarissen der Nederlandse zendingsarbeiders aanzienlijk hoger waren
dan die van hun Indonesische collega-zendingspredikanten. Deze verdienden op hun beurt weer
meer dan Javaanse gemeentepredikanten; bovendien hadden de meeste Javaanse zendingspredi-
kanten voor het werk de beschikking over een auto en andere faciliteiten van de zending.
Nederland verlangde wel dat de salarissen van de Nederlandse zendingsarbeiders vóór uitbeta-
ling door de zendende kerken in Midden-Java voor akkoord werden getekend. Ook dat stuitte
op verzet.575)

– – –
Waarom dit probleem zo ongelooflijk moeilijk was en is? Wel, omdat wie aan de orde stelt de
divergentie in salariëring van de Nederlandse en Javaanse predikanten, niet spreekt over bevoorrech-
ting en achterstelling, maar die spreekt over niet minder dan het totale vraagstuk van de financiële
zelfstandigheid van de Javaanse Kerken. En aan dat vraagstuk zit vast, niet de rassenvraag of de
standsvraag in de eerste plaats, maar de kwestie der twee economische schichten waarin wij leven;
aan de ene zijde de Indonesische intelligentia, de prijaji-wereld, en een aanmerkelijk deel van de
Chinezen, die leven in de sfeer van de Westerse geldhuishouding; en aan de andere zijde de overgrote
massa van het Javaanse volk, dat in de agrarische desagemeenschap, dus in een productenhuishouding
leeft. 
Nu behoren de Nederlandse Zendingsarbeiders en een deel van de Javaanse tot de eerste groep;
terwijl de meerderheid der Javaanse pandita’s behoort bij de tweede groep. De tegenstelling
Nederlander-Javaan is hierbij geen factor meer van doorslaggevende betekenis; en zal dat in steeds
mindere mate worden naargelang van de toename van het aantal Javaanse predikanten, dat in de
eerste schicht van de samenleving hoort.
Het sentiment, dat ook na de rigoreuze maatregelen die genomen zijn waardoor ook elke financiële
discriminatie wordt weggenomen, de “Nederlanders” als groep niet anders dan als steenrijk ziet, is
gedoemd in snel tempo uit te sterven wegens gebrek aan brandstof.
Maar de andere tegenstellingen: stad-desa, agrarische- en geldhuishouding, intelligentia-tani staan
dan alle nog overeind. Daarin zit het probleem en een oplossing is niet mogelijk zolang de daarmee
samenhangende kwesties van de sociaal-economische zelfverheffing van heel het Indonesische volk
niet zijn opgelost.
Dat is geen zaak van de Zending; ern zeker niet een zaak die de Zending kan oplossen, door enkele
maatregelen op eigen gelegenheid te nemen. Principieel staat de zaak dus zo, dat de Gereformeerde
Kerken in Nederland geen enkele andere plicht hebben jegens haar dienaren, die de bijzondere
zendingsopdracht ontvangen dan die zij hebben jegens al haar dienaren; en de Javaanse Kerken
hebben deze zelfde plicht ten opzichte van haar predikanten, of dit nu predikanten in algemene dienst
of missionaire predikanten zijn, ja dan neen. – – – 
Het is wellicht goed, ons even af te vragen, hoe de Kerken vroeger haar richtlijnen kozen ten opzichte
van de salariëring van de uitgezonden missionaire predikanten. De vraag of dat in bepaalde gevallen
niet wat minder had gekund of wat beter had gemoeten, kunnen wij laten rusten, omdat de hoofdlijn
hier belangrijk is. Die was volledig verdedigbaar.

575 Richters, “Rondzendbrief nr. 32”, april/mei 1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950; Van Vliet a. ZD Z.-Holland-
Zuid, 18/12/1952, 5/11/1955, AGKR 5, Stukken betr. P. van Vliet, 1950-1970.
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De missionaire predikanten hadden een salariëring, die sober was in vergelijking met daarvoor in
aanmerking komende objecten in de toenmalige omstandigheden. Met sober bedoel ik dan de
grondsalarissen. De kindergeldregeling was vooral met het oog op verblijf in Nederland uitzonderlijk
gunstig.
Om U een concreet voorbeeld te noemen: Toen wijlen Dr Esser een salaris had van ƒ 5.000,- per jaar
plus vrij wonen, had het Hoofd der Lagere School, zijn buurman, een salaris van ƒ 650,- per maand,
dat is ƒ 7.800,- per jaar.Wilt U deze salariëring in haar billijkheid beoordelen, dan moet U niet alleen
kijken naar de desa-guru of de desa-pandita; en ook niet alleen naar de maatstaven van de toenmalige
Gouvernementsbepalingen; maar U moet tevens kijken naar die schicht van de Indonesische
samenleving (en van de Chinese), waarin wij voor het Evangelie toch zeker ook entree moeten
hebben: de Indonesische intelligentia van toen en de prijajiwereld niet te vergeten. En de entree daar
vraagt een bepaalde standing, ook maatschappelijk. Daaraan voldeed het toenmalige peil.
Natuurlijk mag daarbij niet vergeten worden, dat er andere zendingsinstanties waren, ik denk aan de
Salatiga-zending, Leger des Heils en dergelijke, die een veel geringere salariëring boden. Over de
voordelen daaraan verbonden zijn wij het eens. En over de offervaardigheid van deze mensen wil ik
geen kwaad woord zeggen. Maar dit staat buiten de discussie. Of de Kerken moesten haar principiële
lijn laten varen en het voor hier gewenst achten, dat wij de “geloofszending” gaan beoefenen, en dat
wij naast de bronnen van het “geloof” vrijheid krijgen tot het zoeken van bijverdienste door koeien
te gaan houden, of aan landbouw te gaan doen, of door couranten te gaan verkopen. Afgezien van het
voordeel dat dit de afstand tot de “desa”, althans van de buitenkant, geringer maakt, staat het
duidelijke nadeel dat de maatschappelijke positie zodanig wijzigt ten opzichte der “bovenschicht” in
de Indonesische en Chinese samenleving, dat de entree voor het Evangelie daardoor belemmerd, zo
niet onmogelijk gemaakt wordt.
Dat dan over de situatie vroeger.
Wij zouden die kunnen laten rusten als niet alle dingen hier wezenlijk gelijk gebleven zijn, met dit
verschil dan alleen, dat er een groter aantal Javaanse pandita’s tot deze schicht is gaan behoren en dat
dit aantal groeien zal; en dat wij nu regionale accoorden moeten afsluiten, dus samenwerken in
salariëring. Ik geloof dat de oplossing zakelijk-nuchter en barmhartig-eerlijk moet worden gezocht.
Elk hoffelijk gebaar is te allen tijde riskant, maar sticht op het ogenblik de grootst mogelijke onheilen.
Want het wordt doorzien en wekt wantrouwen. En zo wij één ding moeten vermijden is het dat. In
dit goede land is aan bijna alles te kort, maar nog altijd is er wantrouwen te veel.
Toen hier enkele maanden geleden de officiële receptie plaats had ter gelegenheid van de overdracht
van deze gebieden aan de Republiek Indonesië was de Rooms-Katholieke geestelijkheid ook
tegenwoordig en deze missiearbeiders hadden het nodig gevonden hun borst met een Rood-Wit
insigne te tooien.576) Zij zullen zelden slechter beurt gemaakt hebben dan toen. Zij waren de volstrekte
uitzondering, niet onder de Nederlanders en de Chinezen, ook onder de Indonesiërs. Een hoffelijk
gebaar, dat alle wantrouwen wakker roept, dat het bezweren wil. Zulk een tactische fout zou het mijns
inziens zijn, indien de oplossing werd gevonden, die eigenlijk – daarover zijn wij het natuurlijk weer
volkomen eens – de meest ideale zou zijn, dat namelijk de basissalarissen van de Nederlandse

576 Rood en wit waren de kleuren van de republikeinen en zijn tot op heden de kleuren van de Indonesische vlag
(“Sang Merah Putih”).
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missionaire predikant en de Javaanse pandita gelijk zouden worden. Dan zou de Nederlandse
toeslagen moeten krijgen! – – – 
De moeilijkheid is niet, dat wij niet tot bezuinigen genegen zijn, maar er moeten mogelijkheden zijn.
Wij klagen niet, maar zullen toch deze dingen moeten zeggen. Er zit geen speling meer in. Van
vacantie is geen sprake. Van vervanging van kleding niet. De voeding? Ja, wij zouden nog kunnen
besluiten om geen suiker in de koffie en in de thee te drinken. Van melk is allang geen sprake meer.
Maar dan moet U weten dat U, in welke desa en in welk gezin van welke Javaanse collega ook, altijd
thee of koffie met suiker en een snoepje wordt gepresenteerd. Dat laatste doen wij alleen als wij het
cadeau krijgen en dat gebeurt nog al eens. Wij roken van de markt hier. Normale cigaretten zijn niet
meer betaalbaar. Om van sigaren helemaal te zwijgen. Bij de laatste distributie 50 en 60 cent per stuk.
De humor van de situatie is dan, dat wij “Javaans” roken, een normale cigaret cadeau krijgen van een
Chinese of Indonesische vriend of vriendin.

[De conclusie is dat het uitgesloten is dat een Nederlandse zendingspredikant van het
inkomen dat een Javaanse predikant verdient zou kunnen leven. Daar komt bij dat
Javaanse predikanten allerlei extra, irreguliere inkomsten hebben, wat voor Nederlandse
zendingarbeiders onmogelijk is.]

Gevangenispastoraat op Nusakambangan

101. Soeparno aan de Zendingsdeputaten der Classis Zuid-Holland Zuid van de GKN, d.d. Cilacap,
28 juni 1950; AGKU 6, Ingekomen stukken 1950.

Een der meest beruchte gevangeniscomplexen in Nederlands-Indië en later in Indonesië was
(en is) gelegen op een eilandje voor de kust bij Cilacap, Nusakambangan. Namens de classis
Banjumas-Zuid van de GKJ was Soeparno, eerst als evangelist, daarna als predikant, belast met
het gevangenispastoraat.577)

In opdracht van de Zendingsdeputaten der Classis Banjumas Noord in haar vergadering gehouden op
22/23 Juni 1950 te Purwokerto, breng ik hierbij rapport uit over het zendingswerk en de Evangelisa-
tiearbeid onder de gevangenen op Nusakambangan ten behoeve van hen (de zendingsvrienden in
Nederland) die belangstellen in dat werk en het liefhebben. Het rapport omvat de volgende punten:
I. De algemene beschouwing
II. Het eigenlijke werk in de afgelopen periode (Juli 1949/Juni 1950) 
III. Arbeidsplannen voor Juli 1950/Juni 1951.

577 Soeparno; geboren 1924; juni 1941 afgestudeerd aan de vierjarige Ned. cursus te Yogyakarta; tijdens de oorlog
onderwijzer in Jakarta; 20/9/1949 bevestigd tot predikant; 1950-1954 geestelijk verzorger in de Nusakambangan-
gevangenissen, zendende kerk Adireja, doch onder toezicht van de classis; 1952 consulent van de GKJ Cilacap;
1950-1954 hoofd van de christelijke SMP Cilacap; 1954 wegens geldgebrek bij gemeente en classis legerpredikant
in Purwokerto, van waaruit hij Cilacap bleef dienen als consulent; in 1954 werd te Cilacap Soepardjo Wignjosard-
jono beroepen; Soeparno bleef legerpredikant tot 1956, vervolgens zendingspredikant in Banyumas-Zuid en op
Nusakambangan; 1960 consulent GKJ Bandung (dat zich toen bij de classis Banyumas-Zuid voegde); 1965 tijdelijk
hoofd SMP Cilacap, waarna weer miss. predikant; 1989 emeritus.



356 Document 101

I. Met dankbaarheid zien wij terug op de verlopen eenjarige periode. De Here heeft onze arbeid in
tal van opzichten gezegend. De trouwe medewerking van vele leden der Gereformeerde kring
Purwokerto, de Chinese kerken van Midden-Java en de broeders en zusters der Javaanse kerken van
de residentie Banjumas is mij tot krachtige steun en rijke bemoediging.
Het bezoeken van de gevangenen is altijd een moeilijk werk. ’t Is soms een heel werk om een
geregeld gesprek met de gevangenen te voeren. ’t Is ook vaak gebeurd dat na zoveel gesprekken,
moet ik weer naar huis gaan met lege handen, want de pijlen van de Here Jezus kan ik nog niet tot
hun hart afschieten. Toch die bezoeken versterken mij steeds in de overtuiging dat het tot de taak van
de Missionaire Dienaar behoort. De Missionaire Dienaar moet niet alleen trachten zelf in te dringen
in het leven en denken der gevangenen, maar ook de bekeerde gevangenen meer kennis bij te
brengen, om zo hen toe te bereiden om ook zelf tot de medegevangenen te gaan en naar onze
godsdienstoefening te trekken. Ik ben altijd blij als er op alle posten (gevangenissen) Christenen zijn
die door hun werkzaamheden als personeel de weg voorbereiden voor onze arbeid. Daarvoor is alles
nodig een goede verhouding en contact met het personeel van hoog tot laag. De aangenaamste
bezoeken leg ik af daar, waar ik enigszins geïntroduceerd ben; dan kan ik daar gemakkelijker
gesprekken voeren en mijn bezoeken herhalen. Het vergezellen door personeel is vooral nodig als ik
de fanatieke Daroel Islam mensen en de ondoordringbare Boeginezen wil bezoeken.578)
Onze arbeid wekt reactie bij de Mohammedanen. Door ons werk zijn de Mohammedanen aang-
espoord tot actieve arbeid in geestelijk opzicht in eigen kring. Die geestelijke opwekking onder de
Mohammedanen kan ons niet anders dan welgevallig zijn. Als reactie van onze zendingsarbeid laten
het Mohammedaanse personeel vier of zes Mohammedaanse goeroe’s op Nusakambangan komen,
elke Vrijdag en Zondag, om aan de Mohammedaanse gevangenen en personeelsleden godsdienston-
derwijs te geven.
II. Het eigenlijke werk in de afgelopen periode (Juli 1949/Juni 1950), bestaat uit:
A. Wekelijkse godsdienstoefeningen voor de gevangenen in de gevangenissen. Nusakambangan, dat
meer bekend is onder de naam van het Duivelseiland voor de Indonesische vrijheidsstrijders, heeft
elf gevangenissen (die ongeveer veertienduizend gevangenen kunnen bevatten), een ziekenhuis en
een Lagere School voor de kinderen van het personeel. Het personeel telt ongeveer driehonderd
mensen met veertienhonderd gezinsleden, waarvan twintig procent leden (of zogenaamde leden) der
Protestantse Kerk van Nusakambangan. ’t Heeft een mooi kerkgebouw dat veel mooier is dan de
meeste onzer kerkgebouwen in Midden-Java, maar dat het naar de woorden van de profeet Elia op
de Karmel kan genoemd worden “een gebroken altaar dat geheeld moet worden”. ’t Is een wonderei-
land. Daar waar mooie gebouwen staan, daar staat zeker een gevangenis. Nusakambangan is het type
van de wereld, althans dat gedeelte van de wereld waar ik wel eens geweest ben en die ik gezien heb.

578 De Darul Islam (DI) is verbonden met de naam van de Javaan S.M. Kartosuwirjo, een der voormannen van een
opstandige beweging, die voornamelijk op het platteland actief was en streefde naar een islamitische staat als
alternatief voor de Republik Indonesia (RI) van Soekarno, Sjahrir en Hatta. Die Islamitische Staat Indonesië
(Negara Islam Indonesia) werd uitgeroepen in augustus 1949. In 1948 was al een eigen leger opgericht, aanvank-
elijk bestaande uit de gewapende arm van de Masyumi: de Hizbu’llah en de Sabili’llah. Dit leger, de Tentara Islam
Indonesia (TII), dat zijn machtsbasis in W.-Java had, legde de afspraken van Renville (jan. 1948) tussen de RI en
de Nederlanders naast zich neer. De ernstigste opstanden deden zich voor in W.- en M.-Java, Aceh en Z.-Celebes.
Na 1957 kreeg het republikeinse leger echter definitief de overhand; de opstand begon te verlopen en eindigde met
de arrestatie en executie van Kartosuwirjo en diens voornaamste commandanten in 1962. Zie Van Dijk, Rebellion,
hfdst. i-iii; Lucas, Peristiwa Tiga Daerah.
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Naar dat eiland met het Evangelie moeten wij gaan. Dat is Christus’ opdracht. Wij zullen zien dat
“bange vrees wordt vaak beschaamd”. De afstand tussen de ene en de andere gevangenis is gemiddeld
zes kilometer. Al die posten moeten wij in anderhalve dag kunnen bezoeken. Want wij hebben
toegang tot de gevangenissen alleen op Zaterdagmiddag en Zondag, en het maakt de toestand nog
moeilijker omdat ik niet op het eiland mag wonen. Om Zijn opdracht te kunnen uitvoeren en het doel
te kunnen bereiken heb ik de tijd zo verdeeld: Zaterdagmiddag van twee tot zes uur leg ik bezoeken
af bij de volgende posten: Karangtengah, Gliger, Kalibandjar, Limusbuntu, en de stenen gevangenis
van Djumbleng. Zondag van zeven tot twaalf ga ik verder naar de gevangenissen: Gladagan, Het IJzer
en Kembangkuning. Zondagmiddag van half drie tot zes uur is bestemd voor de posten: Premisan,
Karanganjar en het ziekenhuis. In de eerste maanden ging ik elke Zaterdag- en Zondagavond op het
eiland overnachten, nu doe ik het niet meer want het wordt te zwaar voor de familie die voor mij elke
week twee dagen moet zorgen. Zaterdag en Zondag zodra ik klaar ben met het nodige ga ik weer
terug naar Tjilatjap. Bij elke post blijf ik niet even lang. Bij posten waar veel hoorders zijn blijf ik
soms langer dan een uur. Bij andere posten gemiddeld veertig tot vijftig minuten. De bezoektijd is
zo verdeeld: 25 tot 30 minuten voor de preek of Bijbel lezen, verklaren en leren zingen. En de rest
van de tijd voor de gesprekken of contact zoeken met de andere gevangenen die naar onze koempoe-
lan niet willen komen.

B. Samenspreking met de Protestantse Kerk. In het begin was deze erg moeilijk. Ze waren bang dat
ze “Gereformeerden gemaakt zouden worden”. Al zei ik: “Ik ben een Kristen Djawa”, ze wilden mij
toch niet geloven. Ik had de hulp van Ds Spoor579) van Semarang gevraagd, of hij aan de Kerkeraad
van Nusakambangan opdracht wou geven, opdat ze met ons willen samenwerken. Maar het helpt
niets. Eindelijk toen de legerpredikanten niet meer op Nusakambangan kwamen, en toen ze zagen dat
er een groot aantal gevangenen was, die graag luisteren naar onze godsdienstoefening, en toen ze
zagen dat onze bange vrees is beschaamd, toen hebben ze mij gevraagd of ik eens in de twee weken
en op de Christelijke feestdagen een kerkdienst wil houden voor de Protestantse Kerk. Natuurlijk
voldoe in aan dit verzoek dat niet tegenstrijdig is met onze beginselen graag, met de bedoeling steun
van hen te kunnen krijgen voor ons werk op het eiland, en eventueel om de Calvinistische ideeën in
hun denken in te prenten. Tot heden toe is deze samenwerking zeer verblijdend.

C. Het huisbezoek. Jammer dat dit integrerend deel van de missionaire taak nog niet naar ons ideaal
gedaan kan worden door te weinig tijd. Wij hopen dat vanaf Juli 1950 dit huisbezoek intensiever
gedaan kan worden. ’t Is mogelijk denk ik, want toen (voor de souvereiniteitsoverdracht580)) waren
er veertienduizend zoveel gevangenen, terwijl de sterkte per 15 Juni 1950 is drieduizend zoveel. Dat
betekent voor ons, een paar uur reserve voor het huisbezoek.

579 C. Spoor; geboren 1909; 1940 Herv. kand. in Zeeland; dec. 1940 hulppred. te Delft; 1941 te Den Haag; 1942
predikant te Nieuwe-Pekela; 1946 predikant van de Indische Kerk, naderhand GPIB, te a.v. Jakarta, Pontianak,
Semarang en Jakarta; vertegenwoordiger van de classis M.-Java op de Derde Algemene Synode van de Indische
Kerk te Bogor/Buitenzorg, 30 mei-10 juni 1948; 1952 Herv. predikant te Nootdorp; 1966 leraar godsdienst Chr.
Lyceum in Alphen aan den Rijn; 1974 gepension.

580 27 december 1949.
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D. Christelijke lectuurverspreiding. Dank zij de rijke gift van vele Gereformeerden, gaat dit werk
beperkt alleen tot de gevangenen die in onze koempoelan willen komen.

E. Bediening van de Heilige Sacramenten. 
Het Heilig Avondmaal. Het wordt in de kerk van Djumbleng bediend. Eens in de drie maanden. Na
voorafgaand onderzoek en proefpredicatie. De tucht wordt ook geoefend. De meeste tuchtgevallen
hebben betrekking op overtreding van het zesde en achtste gebod. Wij moeten God danken dat Hij
onze jongens heeft bewaard tegen de homosexualiteit, een van de zonden van Nusakambangan die
erg veel worden bedreven door de gevangenen.
De Heilige Doop. Dit wordt bediend na voorafgaand onderwijs en onderzoek. Omdat wij zelf niet de
gelegenheid hebben om elke dag met de gevangenen om te gaan, gaat het onderzoek zeer moeilijk.
Bij het onderzoek wordt gelet niet op de kennis alleen, maar vooral op de levenswandel. Hierbij
wordt altijd eerst geïnformeerd bij de Christen ouderen in de gevangenis. Voor de Souvereiniteits-
overdracht waren er op Nusakambangan: Pendeta’s (niet van de Javaanse kerk), Christen Goeroe’s,
Christen Mantri verplegers, kerkeraadsleden, enz. Onder die Christen ouderen in de gevangenis waren
er vier die van onze kerk kwamen. De gemiddelde duur van het voorafgaand onderwijs kan ik niet
precies zeggen. Maar de meeste dopelingen waren oudleerlingen van onze Christelijke School voor
de oorlog. 

III. Arbeidsplannen voor Juli 1950/Juni 1951. Trachten de volgende plannen te doen: 
A. Het intensiveren van wat wij in de afgelopen periode hebben gedaan – – –.
B. Proberen de weg te zoeken om toegang te kunnen krijgen tot de leerlingen van de Lagere School

van Nusakambangan. – – – 

IV. Andere b−zonderheden over het zendingswerk op Nusakambangan en Omgeving (inclusief
Classis Banjumas Zuid).
A. Op grond van:
1. De groei van de drieëenheid der wereldlijke machten rondom onze kerken namelijk de stroming

van wierook en kris, de infiltratie van hamer en sikkel en het intensief werken van de halve
maan.581)

2. Het ontbreekt aan studieboeken voor predikanten en guru’s.
3. De meeste predikanten en guru’s verstaan geen vreemde taal.
4. De toename van het aantal pastoors en zusters op Tjilatjap.
5. De invloed van de revolutie op de jongeren.

Om ons offensief tegen de wereld te kunnen coördineren, is de aanwezigheid van missionair
predikant van buitenland een primaire behoefte zowel voor Banjumas zuid als ook voor Nusakam-
bangan. – – –

581 De schrijver doelt hier kennelijk op NASAKOM, zie Lijst van afkortingen.
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Naoorlogse wederopbouw: het regionale akkoord

102. “Overeenkomst tussen de Javaanse Kerk te ... en de Gereformeerde Kerk van ... inzake de
zendingsarbeid in ...”; Art. 27 en Bijlage III, Akta Sinode G.K.D. ke II (dua) tgl. 18-21 Djuli
1950 di Purwokerto; gestencilde uitg., s.l., s.a.

De Javaanse Kerk van ... en de Gereformeerde Kerk van ... verklaren, in overeenstemming met de
besluiten van de Generale Synode van Salatiga van de Javaanse Kerken 1949582) en de Generale
Synode van Eindhoven, 1948583), en Den Haag, 1949, van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
als mede met de overeenkomst van Semarang, dd. 8 juli 1949 en dd. 9 Januari 1950584), als volgt te
zijn overeen gekomen: Art. 1.
De gehele zendingsarbeid (de verkondiging van het Evangelie aan niet-Christenen) in de Classis ...
zal door beide Kerken gezamenlijk worden verricht.585)

582 Daar werd o.m. de Zendingsorde der Javaanse Kerken vastgesteld, zie document 93.
583 Zie voetnoot 270 bij document 84.
584 De eerste ronde in de besprekingen over de nieuwe samenwerking had plaatsgevonden op 8 juli 1949 te Semarang.

Op 9 jan. 1950 werden deze besprekingen voortgezet. Ze werden gevoerd door de zendingsdeputaten van de GKJ
en GKI-Jateng en de Nederlandse deputaten voor de samenspreking die benoemd waren door de generale synode
te Den Haag. Deze laatsten onderhandelden tevens namens de GKK van Amsterdam, Delft, Heeg, Middelburg,
Rotterdam en Utrecht. Aanwezig waren van de GKJ ds B. Probowinoto, ds S. Poerwowidagdo, dr Soenoesmo
Prawirahoesodo, ds R. Soehardi Hadipranowo, R. Siwandarga; van de GKI ds The Tjiauw Bian en Tan Kiem
Liong; van de GKN Pos, Rullmann en Bakker. Hier werd overeenstemming bereikt over de na Kwitang nog
resterende details van de toekomstige samenwerking en werden model-overeenkomsten opgesteld, die ter
amendering aan alle partijen werden voorgelegd. De afspraken hadden betrekking op drie terreinen: de ziekenhui-
zen, de regionale akkoorden en de beroeping van predikanten in algemene dienst. Zie F.L. Bakker, “Rapport van
de samenspreking gehouden 9 januari 1950 te Semarang”, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950; “Notulen verg.
zend. kerken”, 13/1/1950, AGKF-N 10, Ingekomen stukken 1948-mei 1950; zie “Lapuran rapat deputat PI”,
9/1/1950, AS A 4/3/1/300/1950. Deze overeenkomst van Semarang, goedgekeurd door de Synode van Den Haag
(1949-1950), is afgedrukt als Art. 115, Acta Synode GKN 1949/1950; zie ook Art. 114, Ibidem, en de “Concept-
Overeenkomst tussen de Javaanse en Chinese kerken op Midden-Java en de generale synode van de Gereformeerde
Kerken in Nederland, inzake missionaire dienaren des Woords, belast met de opleiding van predikanten of met een
andere bijzondere opdracht”, Art. 740, Acta slotzitting Synode GKN 1950; Javaanse tekst in: Bijlage III, Akta
Sinode GKD 1950. Zie ook Bakker, “Verdeling van het terrein”, 16/2/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950. 

585 Sommige regionale akkoorden waren op het moment van de synodevergadering, waar dit document formeel werd
vastgesteld, al door de betreffende Javaanse Kerken getekend (Banyumas, Solo), de rest volgde kort daarop, F.L.
Bakker a. RvS, 27/7/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950; Probowinoto a. Hart, 19/9/1950, AGKU 6, Ingeko
men stukken 1950; voor het regionale akkoord tussen de Javaanse Kerk van Kebumen en de zendende Kerk van
Heeg, zie Bijlage D bij “Acta van de Provinciale Zendingssynode van de Gereformeerde Kerken in Friesland,
gehouden te Sneek op Woensdag 24 Mei 1950”, AGKF-N 10, Ingekomen stukken 1948-mei 1950; het regionale
akkoord tussen de Javaanse Kerk van Adirejo (classis Banyumas-Zuid) en de zendende Kerk van Heeg, 18/8/1950,
in AS A 1/3/1/1501/1969. Zie ook de “Overeenkomst tussen de Kerkeraad van de Javaanse Kerk van Margojudan
(Surakarta) en de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Delft voor de Zendingsarbeid in het gebied van de
Classis Surakarta”, s.l., s.a., AGKU 6, Ingekomen stukken 1950. Surakarta ging met deze overeenkomst akkoord
op haar vergadering van 24-25/1/1950 te Manahan (Solo); zie verder de “Overeenkomst van de Kerk van
Purwodadi en de Gereformeerde Kerk van Arnhem, voor de samenwerking inzake de Zendingsarbeid in het gebied
van de classis Purwodadi”, s.l., s.a., AGKA 1, Acten van Samenwerking, 1951-1970; de “Overeenkomst tussen
de Javaanse Kerk te Purwokerto en de Gereformeerd Kerk van Rotterdam inzake de Zendingsarbeid in Banjumas
/ Perdjandjian ing antawisipun Pasamuan Keristen Djawi ing Purwokerto kalijan Pasamuan Gereformeerd ing
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Art. 2.
De Kerk van ... beroept al haar missionaire Dienaren des Woords (Javaanse, Nederlandse, e.a.) in
overeenstemming met de Kerk van ... 
De Nederlandse missionaire Dienaren des Woords worden beroepen door de Javaanse Kerk van ...
en de Gereformeerde Kerk van ... en zo mogelijk in beide Kerken bevestigd. 
De Kerk van ... heeft uiteraard het recht in Nederland een beroepingscommissie te benoemen, die
namens haar overleg pleegt met de Kerkeraad van ....586)Art. 3.
Elke missionaire Dienaar des Woords verricht zijn arbeid overeenkomstig een door beide Kerken
vastgestelde beroepingsbrief en instructie.

Art. 4.
De Kerk van ... aanvaardt voor de bespreking en regeling van de zendingsarbeid in het college van
Zendingsdeputaten de mede door haar beroepen missionaire Dienaar des Woords als vertegenwoordi-
ger van de Kerk van .... Desgewenst kan de Kerk van ... ook een andere vertegenwoordiger aanwijzen.

Art. 5.

Rotterdam bab pakarjan Pakabaran Indjil wilajah Classis Banjumas Ler”, gedat. Purwokerto, 22/6/1950 en
Rotterdam, 19/7/1950, AGKR 2, Acten van Samenwerking, 1906-1972 (N.B. in de titel van de Nederlandse versie
is “Ler” - Noord weggelaten. In deze overeenkomst is ook sprake van de classis Purwokerto).

586 De kerkrechtelijke positie van de zendingspredikant was hiermee nog niet geheel duidelijk, namelijk de vraag of
een Nederlandse zendingspredikant in M.-Java slechts aan één (Nederlandse of Javaanse) kerk verbonden diende
te zijn of aan twee (een Nederlandse en een Javaanse) tegelijk. De synode van Middelburg (1896) had bepaald dat
een zendingspredikant niet tegelijk predikant kon zijn van zijn zendende kerk en de door hem gestichte kerk op
het zendingsveld, Art. 116, Acta Synode GKN 1896 (spec. pag. 73). De belangrijkste aanbevelingen na de oorlog
werden gedaan door de hoogleraren G.M. den Hartog (TH Kampen, 1899-1959) en D. Nauta (VU Amsterdam,
1898-1994). Het advies van Nauta werd aanvaard; dat hield in dat, conform Middelburg (1896), elk gemeentelid,
dus ook een predikant, slechts lid kon zijn van één plaatselijke kerk. Doch hij voegde daaraan toe: “de twee
samenwerkende kerken, die in Indonesië en die in Nederland, zouden dan voor het verrichten van den zendingsar-
beid als ééne kerk zijn te beschouwen en den missionairen dienaar des Woords gezamenlijk in haar dienst hebben.
Ik acht dit kerkrechtelijk volkomen verantwoord, mits natuurlijk de beide samenwerkende kerken in een te treffen
overeenkomst, onder goedkeuring van beider kerkverband, nauwkeurig omschrijven haar wederzijdsche verant-
woordelijkheid”. Voor het gevoel van veel Javanen betekende dit standpunt evenwel dat de zelfstandigheid der
betreffende Javaanse gemeenten niet door Nederland werd erkend. Zie Nauta, “Advies”, 9/2/1948, AGKF-N 10,
Ingekomen stukken, 1948-1950; Nauta a. GZD, 14/2/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950; Verkuyl betoogde
in zijn proefschrift hetzelfde als Nauta, zie Verkuyl, Enkele aspecten, Stelling xv; Den Hartog (TH Kampen) had
geadviseerd: “De bedoeling is duidelijk: een missionair predikant, die Dienaar des Woords wordt van een Javaanse
Kerk, staat onder die ene Javaanse kerkeraad en niet ook nog onder een Nederlandse kerkeraad. Hij is Dienaar van
één Kerk – een Javaanse en niet ook nog daarbij van een Nederlandse Kerk”, zich beroepend op het zendingsrap-
port van 1896, Den Hartog, “Samenvatting”, 13/2/1948, AGKF-N 10, Ingekomen stukken, 1948-1950. Dit advies
werd afgewezen. De derde mogelijkheid, uitlening, werd alleen door Harrenstein verdedigd, zie “Notulen”,
16/4/1948, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948; van belang was in dit verband de beslissing van de GKI van
Semarang (GKI-Jateng), toen die kerk in 1971 een nieuw akkoord van samenwerking met de GKN opstelde en
daarin opnam dat uitgezonden predikanten van de GKN niet langer door de GKI in hun ambt bevestigd werden,
doch uitgeleende krachten bleven. Van dezelfde wens tot gelijkwaardigheid sprak het tweede lid van art. 1 van dat
akkoord, waarin de wederkerigheid van de hulp tussen GKI en GKN werd geformuleerd, Korvinus a. Geel, 25/8/
1972, AG en “Accoord GKI-GKN”, 1971, AG. Voor een beschouwing hierover aan Hervormde zijde, waar wel
de mogelijkheid van een dubbel lidmaatschap en een dubbele ambtsbevoegdheid bestond, zie Dankbaar, “Lid en
ambtsdrager van twee kerken?”.
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Indien een mede door de Kerk van ... beroepen Dienaar des Woords zich in leer of leven zou komen
te misgaan, kan hij voorlopig worden geschorst door de Kerkeraad van ..., gehoord het advies van de
Classis ..., waarna de Kerkeraad van ... zich onmiddellijk in verbinding stelt met de Kerkeraad van
.... De Kerkeraad van ... benoemt vervolgens deputaten, die deze zaak in overleg met de Kerkeraad
van ... behandelen. Een definitief besluit tot schorsing of afzetting zal in werking treden, zodra het
door beide Kerkeraden is goedgekeurd, voor wat een afzetting betreft met advies van de respectieve
Classes. Indien een mede door de Kerk van ... beroepen missionaire Dienaar des Woords, in Neder-
land vertoevende, zich in leer of leven misgaat, wordt zoveel mogelijk dezelfde procedure gevolgd,
met dien verstande, dat dan de Kerkeraad van ... het initiatief neemt. De missionaire Dienaar des
Woords heeft het recht in beroep te gaan bij de meerdere vergaderingen, waarna deze meerdere
vergaderingen op Java en in Nederland elk deputaten zullen aanwijzen, die een gemeenschappelijk
voorstel doen. Vervolgens zal door de meerdere vergaderingen in gemeen overleg een definitieve
beslissing worden genomen.

Art. 6.
De schoolarbeid, vroeger door de Zending verricht, wordt voortgezet door de Kerk van ..., die de
verzorging daarvan aan een ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam (of lichamen) opdraagt,
in het bestuur waarvan een afgevaardigde van de Kerk van ... wordt opgenomen.

Art. 7.
In elk plaatselijk comité van bijstand voor de medische arbeid wordt ook een afgevaardigde van de
Kerk van ... opgenomen.587)

Art. 8.
Zendingsarbeiders uit Nederland, bestemd voor het schoolwerk, de medische dienst, werk onder de
jeugd, onder de vrouwen, voor de lectuur worden benoemd en aangesteld in overleg met de Kerk van
....

587 Dit artikel heeft betrekking op de voormalige ziekenhuizen van zowel de Gereformeerde zending als de Salatiga-
zending. Deze werden (voor zover door de overheid teruggegeven) in beheer genomen door de Yayasan Rumah²
Sakit Kristen di Jawa Tengah (Stichting tot Verzorging van de Christelijke Ziekenhuizen in Midden-Java). Deze
stichting werd opgericht bij notariële acte op 1/2/1950 te Semarang. Het dagelijks bestuur bestond uit de arts
Soenoesmo Prawirahoesodo (Klaten), voorz.; ds B. Probowinoto (Salatiga), vice-voorz.; ds R.M. Soegimo
Poerwowidagdo (Solo), 1e secr.; Tan Kiem Liong (Semarang), 2e secretaris; ds The Tjiauw Bian (Solo); namens
de zending GKN G.D. Kuiper. Zie F.L. Bakker a. GDZ, 16/2/1950, AGKF-N 10, Ingekomen stukken 1948-mei
1950; F.L. Bakker, “Rapport van de samenspreking gehouden 9 januari 1950 te Semarang”, AGKU 6, Ingekomen
stukken 1950. In het bestuur zaten verder namens elk der participerende kerken (GKJ, GKI-Jateng, GKN) enkele
leden als adviseurs. In iedere plaats waar zich een chr. ziekenhuis bevond diende een plaatselijk hulp-comité te
worden gevormd, als adviserende instantie voor zowel de geneesheer-directeur als het stichtingsbestuur. Die
plaatselijke comité's dienden te bestaan uit vijf of meer personen, die de plaatselijke kerken en het medische
personeel vertegenwoordigden. Deze comité's zijn in de praktijk evenwel nauwelijks tot ontwikkeling gekomen,
daar er slechts twee voormalige zendingsziekenhuizen aan de Ziekenhuisstichting werden overgedragen (Klaten
en Yogyakarta).
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Art. 9.
De Kerk van ... zendt jaarlijks een rekening en verantwoording in van al haar zendingsarbeid over
het afgelopen jaar en een begroting voor het volgend jaar. In gemeenschappelijk overleg wordt dan
vastgesteld, welk deel daarvan elk der samenwerkende Kerken voor haar rekening neemt.

Art. 10.
Indien ook andere Kerken willen samenwerken met de Kerk van ... voor de Zendingsarbeid, zal
daarover door de Kerk van ... vóóraf overleg worden gepleegd met de Kerk van ....

Art. 11.
Deze overeenkomst regelt alleen de samenwerking op het gebied van de zendingsarbeid. Indien de
Kerk van ... voor haar overige kerkelijke arbeid nog steun nodig heeft, valt dit buiten deze regeling.
Deze steun kan apart geregeld worden in onderling overleg van de Kerk van ... en die van ...588) – –
–

Goemaat over het vrouwenwerk in Semarang

103. L. Goemaat aan de Commissie voor de Wederopbouw en Vooropleiding, Baarn, d.d. Semarang,
27 oktober 1950; AGKU 6, Ingekomen stukken 1950.

Graag wil ik U bij deze een overzicht geven van de stand van zaken wat mijn arbeid aangaat.
1e. Een kleine Bijbelkring die eerst in m’n kamer gehouden werd kon thans verplaatst worden naar
de Asrama van de verpleegsters van het T.N.I. hospitaal. Op allerlei kantoren van het Leger treft men
vrouwelijke oud-leerlingen aan van de Christelijke scholen en verschillende van haar komen thans
vrij geregeld op deze kring. Deze kring laat duidelijk zien wat één Indonesische Christenvrouw
bereiken kan, wanneer zij onder andere bereid is tot goede samenwerking. Via relaties in Bandung
is het contact tussen haar en mij gelegd (zij komt uit Bandung) en wij werken nu prettig samen. Dit
kringetje groeit gestadig en meerdere niet-Christenen komen geregeld. Het is erg prettig dat wij in
deze kring voet aan wal hebben.
2e. Het werk in de vrouwengevangenis gaat rustig verder. Het aantal vrouwen, dat bij de bespreking
komt, wisselt en is gelukkig niet groot, want alleen de Protestantse vrouwen mogen komen. Roomsen,
Islamieten enz. worden allen door eigen mensen verzorgd. Toch is het prettig dit werk voor haar te
mogen doen. De vrouwen die na ontslag in Semarang blijven worden, zo mogelijk, vastgehouden
door huisbezoek. De adressen van andere belangstellenden worden doorgegeven aan bepaalde
instanties in de plaats van vestiging. Ook de bewaaksters zijn geregeld aanwezig. Dit zijn meestal
Indische dames die nog zo’n beetje lid zijn van de Protestantse Kerk, doch veel doen ze er niet aan.

588 Er hebben, naast deze regionale akkoorden, nog meer akkoorden en overeenkomsten bestaan. De mogelijkheid
werd hiervoor geopend in dit Art. 11 van de regionale akkoorden. De GK van Delft bijvoorbeeld sloot een aparte
overeenkomst met de classis Surakarta voor de steun aan hulpbehoevende kerken, zie “Overeenkomst inzake steun
aan Hulpbeh. Kerken Classis Surakarta”, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1946-1954.
Andere aparte overeenkomsten betroffen zaken als gezondheidszorg en onderwijs. Meestal betroffen deze
overeenkomsten het verstrekken van leningen, die dan na verloop van tijd werden afgeschreven.
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Het gesprek wordt meest gevoerd in het Javaans en in de Bahasa. Een enkele maal is zuiver Hollands
helaas ook nodig.
3e. Op de huishoudschool is de laatste maanden vrij veel veranderd. Het Hollandse hoofd is ontslagen
en vervangen door een Indonesische dame, die bewust Islamiet is. Veel onderwijskrachten gaan op
Zaterdag naar alle mogelijke verplichte cursussen. Het geheel is nog wat ongeregeld, doch mijn werk
kon gelukkig gewoon doorgaan. Onder de leerlingen vindt men meisjes van allerlei landaard,
Indonesische, Chinese, Ambonese, Indische en anderen. De lessen worden nu nog in het Hollands
gegeven, doch binnen één jaar moet ik overschakelen op het Indonesisch. De meisjes worden rijkelijk
van lectuur voorzien die zo weer in de gezinnen komt. De belangstelling is bij allen niet even groot,
doch met meerderen heb je echt contact.
4e. Het is al vele maanden geleden dat een van de Christenvrouwen vroeg of ik op haar Bijbelkring
wilde komen. Natuurlijk was mijn antwoord: “Erg graag”. Zij beloofde mij toen nader bericht te
sturen, doch het duurde weken en maanden en ook dit scheen ijdele hoop te zijn. Maar gelukkig!
Enkele weken geleden kreeg ik een uitnodiging en nu loopt het. Aanstaande Zaterdag komen alle
dames zelfs bij mij. Een van haar heeft mij eerlijk verteld waarom alles zo lang geduurd heeft. Twee
van haar zijn persoonlijk de anderen gaan vragen (allen Christen) of zij er bezwaren tegen hadden mij
toe te laten. Dan kijk je toch weer even vreemd op en denk je: “is het zo erg!” Enkelen zijn vrouwen
van ambtsdragers en de club is nog klein.
Een van haar behandelt een Bijbelgedeelte en geeft dit later in algemene bespreking. Tijdens zo’n
bespreking heb ik een keer pijnlijke ogenblikken beleefd. Een van de dames had behandeld Lucas
6:1-3, over de vrouwen die Jezus dienden met haar goederen. Een ander stelde toen de vraag of wij
nu nog Jezus’ voorbeeld moeten volgen, wat betreft de prediking van het Evangelie in stad en dorp.
Het algemene antwoord was: “Ja, zeer zeker!” De vraagster onderstreepte dit antwoord nog eens en
knoopte er ook nog wel iets aan vast. Zij belichtte de noodzaak van de prediking zeer sterk in verband
met de toestand van land en volk. Daarna vroeg zij of vers drie ook nog iets te zeggen had voor ons.
Dit werd eveneens van harte toegestemd. Weer onderstreepte zij dit zeer duidelijk en zei tevens dat
het gold voor àlle Christenen. Toen deed zij een vraag die mij even deed huiveren, namelijk deze: “U
hebt allen toegegeven dat de prediking van het Evangelie nodig is en dat alle Christenen de taak
hebben Jezus te dienen met hun goederen. Doen wij, Javaanse Christenen, dan geen zonde tegen God
als wij de prediking van het Evangelie afremmen door onze houding. In Holland staan krachten klaar
die hier prediken willen, de Christenen in Holland zorgen voor hun onderhoud, de zendingsgelden
blijven vloeien, wij doen niets dan zeggen “wacht maar, wacht maar, wij zullen U wel roepen als het
óns past”. Als zij uit Holland willen gaan om hier te werken en te wonen met alle risico’s van
rampokkers en rovers, mogen wij dan deze mensen tegenhouden?” Het zwijgen was pijnlijk. – – –

Besteding der zendingsgelden

104. B. Richters, “Waar gaan de zendingsgelden heen?”, d.d. Baarn, 1950/1951; AGKF-N 10,
Ingekomen stukken 1948-mei 1950.

Wanneer een artikel duurder wordt, dan vraagt men meestal, hoe dat komt. Zo is het ook met het
“artikel” zending. In het Zendingsblad van Maart kan men de oorzaken lezen, waardoor ons de
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zending steeds meer gaat kosten.589) Gemakshalve verwijs ik dus naar dat artikel. Hier kan ik in het
kort herhalen, wat twee voorname oorzaken zijn van het duurder worden van de Zending. Dat is in
de allereerste plaats de sterk verhoogde levensstandaard en een meer verblijdende oorzaak: het
opengaan van de Zendingsvelden. In de persberichten van de laatste weken heeft men kunnen lezen,
dat het bijna zover is, dat “Delft” en “Solo” weer met elkaar in rechtstreeks contact kunnen gaan
samenwerken. Het daarvoor opgestelde accoord is al door den Kerkeraad van Solo ondertekend!590)
We mogen dus weer aan het werk! God zet ons weer aan het werk. En dit werk kost geld.
De laatste tijd wordt herhaaldelijk gesproken en geschreven over opkomende machten als Communis-
me en Islam. Het is goed deze duidelijk te signaleren. Maar het mag niet bij signaleren en bij critiek
blijven. Dit uitdagende offensief moet door een tegen-offensief van de Kerk en dus van de Zending
beantwoord worden. Door het gebed en door het offer. Daarom vonden de Zendingsdeputaten het
nodig voor 1950 nóg meer te vragen dan vorige jaren. De cijfers worden dus op tafel gelegd. – – – 
Van elke gulden die binnenkomt, wordt het volgende besteed aan

1. Steun aan Javaanse en Chinese Kerken 30½ cent
2. Salarissen Nederl. docenten en predikanten in Indon. 11½ cent
3. Opleidingsscholen in Indonesië 2½ cent
4. Subsidies verschillende takken van Zendingsarbeid 4 cent
5. Lectuur- en colportagediensten 5 cent
6. Verzekering tegen molest en ongevallen ½ cent
7. Salarissen predikanten en docenten in Nederland 6½ cent
8. Pensioenen en pensioenpremies 15 cent
9. Uitzendings- en repatrieringskosten 2 cent
10. Opleidingskosten in Nederland 7 cent
11. Ned. Zendings Raad 5 cent
12. Zendingscentrum 2 cent
13. Vergaderkosten in Indonesië (een te verwaarlozen bedrag)
14. Diverse onkosten in Indonesië 2 cent
15. Onkosten Generale Deputaten 1 cent
16. Onkosten Wederopbouw 2 cent
17. Onvoorzien 3½ cent

–––––––
100 cent

Wie goed uitrekent, ontdekt dat de posten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, en 18591) rechtstreeks betrekking
hebben op Indonesië. De andere posten hebben betrekking op Indonesië en Nederland samen. Een
eenvoudig optelsommetje bewijst 

589 Zendingsblad, jrg. 48, nr. 3 (maart 1950) 43-45.
590 Zendingsblad, jrg. 49, nr. 8 (aug. 1951) 115-116.
591 sic.
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nu, dat van elke 100 cent er 76½ naar Indonesië gaan en 23½ cent in Nederland blijven.592)

Voorwaarden GKJ voor samenwerking in de zending

105. B. Probowinoto, R.S. Hadipranowo, namens de zendingsdeputaten van de Javaanse Kerken,
aan de generale zendingsdeputaten der Gereformeerde Kerken in Nederland, d.d. Salatiga, 19
januari 1951; AGKU 7, Ingekomen stukken 1951.

Na de fusie van de Javaanse kerken van het noordelijke en zuidelijke deel van Midden-Java tot
de Gereja-Gereja Kristen Jawa Tengah (GKJT), verklaarde de nieuwe synode, conform het
Gereformeerde kerkbegrip, ten aanzien van de zendingsarbeid in Midden-Java geen belangstel-
ling te hebben voor rechtstreekse samenwerking met niet-kerkgebonden geloofszendingen als
de Waisen- und Missionsanstalt uit Neukirchen (de Neukirchener Mission), een Duitse
zendingsorganisatie, die voor de oorlog in noordelijk Midden-Java gewerkt had en uit wier
arbeid de Javaanse kerken aldaar waren voortgekomen.

– – –
A. De Christelijke Kerken van Midden-Java willen gaarne met buitenlandse Kerken samenwerken
omdat zij begeren het Koninkrijk des Heren uit te breiden door vermenigvuldiging van de Christelijke
Kerken op Midden-Java. Daarbij willen zij zich richten op de zuiverheid van de leer en de stevigheid
van de Javaanse Christengemeenten. Opdat dit kan geschieden hebben de Javaanse Kerken een
grondslag voor samenwerking opgesteld, namelijk dat de buitenlandse Kerken of zendingsvereniging-
en die willen samenwerken eenzelfde belijdenis hebben als de Christelijke Kerken van Midden-Java
en eenzelfde Kerkenorde.593) Daar de Salatiga Zending zeker geen belijdenis en Kerkenorde bezit594),

592 Soms besteedden zendende kerken echter meer geld aan de zending dan ze aan strikte zendingsinkomsten hadden.
Hiervoor werden andere bronnen aangeboord. Richters, “Rondzendbrief no. 43”, februari 1952, AGKU 7,
Ingekomen stukken 1952.

593 Aan de zijde van de Salatiga-zending en de Neukirchener Mission bleek soms een uitgesproken anti-Gereformeer-
de houding, die mede ingegeven werd door dergelijk beleid. Daar had men de indruk dat men aan Gereformeerde
zijde deed “als of de gereformeerde kerk geheel volmaakt en het meest schriftuurlijk is. Bij alle waardering voor
de grote hervormer Joh. Calvijn, vrezen wij, dat door de ’calvinistische kijk op de Bijbel’ de Heilige Schrift geweld
wordt aangedaan. Er is een groot verschil, of de Bijbel door een bepaalde uitleg (handig spel) wordt aangepast aan
een bepaald systeem, inzicht, of een systeem wordt ondergeschikt gemaakt aan het Levende Woord Gods, zodat
het inzicht daardoor wordt beïnvloed”. Aan de zijde der Salatiga-zending en de Neukirchener Mission ging men
uit van de principiële gebrekkigheid van alle bestaande kerkelijke systemen en stelsels, op grond waarvan men in
M.-Java het goed recht van de Salatiga-zending en haar doelstellingen bleef opeisen. Zie Het Eeuwig Evangelie,
jrg. 62, nr. 3-4 (maart-april 1953) 15.

594 De “Salatiga-zending” was geen kerk maar een verzamelnaam van een aantal zendingsverenigingen en had
derhalve geen “kerkenorde”. Met de uit haar zendingswerk voortgekomen GKJTU lag dat anders. De belijdenis
van de GKJTU was de Apostolische Geloofsbelijdenis; haar eerste kerkorde (geen “kerkenorde” of “kerkenorde-
ning”), die meer een “gemeenteorde” was en waarin tevens een korte zendingsorde was opgenomen (par. 33-34),
was getiteld Pranatan pasamoewan ing Tanah Djawi Tengah sisih Ler (Salatiga-Sending) en was van kracht sinds
1/1/1940 (zie Inleiding, voetnoot 30). Dit was een sober stuk van 95 korte paragrafen, congregationalistisch van
aard en beperkte zich tot de plaatselijke gemeente. (Zie ook Sopater, “Suatu pengamatan tentang pengaruh-
pengaruh dalam sejarah yang ikut mewarnai tata gereja GKJ sampai sinode XVII”, 172). Bepaald werd dat de
zending de taak van de plaatselijke gemeente en van ieder gemeentelid afzonderlijk was. Verantwoordelijk
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verzoeken wij dat degenen die zij zal zenden de belijdenis en de Kerkenorde van de Javaanse Kerken
zullen ondertekenen.U begrijpt zelf hoeveel moeilijkheden er voor de Javaanse Kerken kunnen
ontstaan als er bij de buitenlandse zendingsarbeiders zouden zijn die een afwijkende leer of kerkin-
richting zouden leren; dit zou leiden tot strijd en scheuring en slechts schade betekenen voor de Kerk
des Heren en Zijn Zending.
B. Bij de samenwerking verzoeken de Christelijke Kerken van Midden-Java beschouwd te worden
als één Kerkverband, zodat er geen verschil gemaakt wordt tussen de Kerken van Midden-Java ten
Zuiden en ten Noorden. Deze twee bestaan niet meer afzonderlijk sedert de éénwording in 1949. Het
is nodig deze zaak naar voren te brengen omdat de vereniging van Noord en Zuid nog niet lang
bestaat en het nodig is het besef van één te zijn te doen groeien en te versterken. De eenwording der
Kerken is een grote zegen des Heren, die voor de Christelijke Kerken van Midden-Java ten hoogste
geëerd wordt en het is als het ware het werkkapitaal voor de opbouw van Kerk en Zending op
Midden-Java. Daarom worden samenwerkende buitenlandse Kerken verzocht deze eenheid te helpen
volmaken en versterken. Daarom is deze zaak één van de vereisten voor de samenwerking van
buitenlandse Kerken met de Christelijke Kerken van Midden-Java.
C. Iedere buitenlandse Kerkengroep die zal samenwerken met de Christelijke Kerken van Midden-
Java moet, nadat zij ook aanvaard is door de Gereformeerde Kerken in Nederland, zelf een accoord
van samenwerking sluiten met de Christelijke Kerken van Midden-Java. Voor wat het te bearbeiden
zendingsterrein betreft moet over de inhoud van dit accoord eerst overeenstemming zijn verkregen
met de eerste partner.
D. Wanneer de samenwerkende partij een corporatie of vereniging is (dus geen kerkelijke zending),
dan is na overleg en overeenstemming van alle partners nodig dat deze corporatie zich verbindt aan
de Gereformeerde Kerken in Nederland of aan een andere met de Christelijke Kerken in Midden-Java
samenwerkende Kerkengroep, opdat de uit te zenden zendelingen door deze Kerken gezonden kunnen
worden. De Christelijke Kerken van Midden-Java aanvaarden geen zendelingen die niet beroepen zijn
en uitgezonden door een Kerk. Het terrein van de arbeid van de zendelingen van de corporatie of

hiervoor was de kerkeraad. Deze eerste GKJTU-kerk/zendingsorde was veel minder gedetailleerd dan die van de
zuidelijke GKJ en liet veel meer aan de discretie der kerkleden over. De GKJ had bovendien een aparte, zeer
gedetailleerde handleiding voor de omgang met bepaalde aspecten van de adat, de Beschrijving van het bizondere
Adatrecht, zie document 208); bij de GKJTU was deze kwestie beperkt tot enkele korte, veel vrijheid latende
opmerkingen in de gecombineerde kerk- en zendingsorde. In 1963 werd een voorlopig huishoudelijk reglement,
de Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan penting G.K.J.T.U. van kracht,
waarin een herziene versie van de Pranatan pasamoewan van 1940 was opgenomen. Deze was veel centralistischer
van aard dan zijn voorganger. In maart 1968, toen de GKJTU door de staat (opnieuw) als zelfstandig kerkgenoot-
schap werd erkend, kreeg de kerk een veel uitvoeriger kerkorde van 54 paragrafen, de Tata Dasar Gereja Kristen
Jawa Tengah Utara. In beide laatste stukken stond de kerkelijke organisatie (aangeduid als “presbiterial sinodal”)
volledig omschreven. Een verschil in organisatie met de GKJ (ook “presbiterial sinodal” genoemd) was dat de
synode een permanent bestuurslichaam had, de Majelis Pekerja Harian (MPH), dat uit negen personen bestond,
drie voorzitters, twee secretarissen, twee penningmeesters en twee leden. Hun zittingsduur was vijf jaar, gedurende
de periode tussen twee voltallige synodevergaderingen (tot aan 1968 wat dat nog 2 jaar, Art. 12, Tata Dasar). Deze
MPH, die ondanks alle verschillen toch enigszins te vergelijken was met de deputat pelaksana van de GKJ (zie
Inleiding, voetnoot 150) voerde de leiding over de kerk als ook over een aantal secties (departementen), die te
vergelijken waren met de (overige) deputaatschappen van de GKJ in die zin dat ze deels hetzelfde werk deden. Ze
bestonden echter niet louter uit predikanten en ouderlingen, zoals bij de GKJ, maar ook uit krachten, die van buiten
naar deskundigheid werden aangetrokken. Er waren secties voor jeugdwerk, vrouwenwerk, eenheid, diakonie en
zending, kadervorming en ad hoc secties, die gevormd konden worden naar behoefte.
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vereniging wordt vastgesteld in overeenstemming tussen die vereniging, de buitenlandse zendende
Kerk en de Christelijke Kerken van Midden-Java. Voor de arbeid van zendingsarbeiders in de
hulpdiensten zoals onderwijzers, dokters, zusters, enz. kan die corporatie een accoord sluiten met de
lichamen die voor deze takken van zendingsarbeid op Midden-Java bestaan, zoals bijvoorbeeld voor
onderwijzers met de Perserikatan Sekolah² Kristen Djawa-Tengah (Schoolraad Midden-Java)595), voor
dokters en verpleegsters met de Jejasan Rumah² Sakit Kristen596), voor sociaal-economen met de
Jejasan Ekonomi Kristen597), voor werksters onder de armen met de Jejasan Amal dan Asrama
Kristen,598) enz. Met inachtneming van het bovenstaande zullen de Javaanse Christelijke Kerken met
vreugde The Christian Reformed Church van Amerika en de zendelingen van de Salatiga-Zending
ontvangen. De Deputaten voor de Evangelieverkondiging hebben reeds een verzoek gericht tot de
Kerk van Jogja om deze Kerk te mogen aanwijzen om de zendelingen van The Christian Reformed
Church te ontvangen wanneer deze zendelingen komen om zich op de hoogte te stellen van het
zendingswerk op Midden-Java.599) Wat de Salatiga Zending betreft zijn wij zeer dankbaar voor de
grote liefde van de broeders en zusters van de Salatiga Zending voor het Javaanse volk en zullen wij

595 Zie Inleiding, par. Het christelijk onderwijs in Midden-Java.
596 Zie hiervoor, voetnoot 337.
597 Bedoeld is de Yayasan Kemakmuran Rejeki, de Welvaartsstichting Levensonderhoud. Zie document 127.
598 De Yayasan Amal dan Asrama Kristen (Chr. Stichting tot Barmhartigheid en Internaten, oftewel de Chr.

Barmhartigheidsstichting) werd op initiatief van de GKJ-synode formeel opgericht op 16/11/1951 te Semarang.
De geestelijke verzorging van hen die aan de stichting waren toevertrouwd werd opgedragen aan de synodale
zendingsdeputaten. Het doel van de stichting was “het betonen van de liefde van Jezus Christus aan verwaarloosde
mensen en kinderen, welk doel ze wil bereiken door: a. het verzorgen [in stand houden] of helpen verzorgen van
tehuizen voor ouden van dagen, wezen, invaliden en verwaarloosden; b. het verzorgen of helpen verzorgen van
tehuizen voor schoolkinderen en mannen en vrouwen, die zelf geen huisvesting hebben”. Het eerste bestuur
bestond uit ds I.N. Siswawasana (Magelang), voorz.; ds B. Probowinoto (Salatiga), vice-voorz.; J. Martoredjo
(schoolopziener te Salatiga), 1e secr.; Pudjodarmono (adm. synodekantoor GKJ, Salatiga), 2de secr.; Raden
Siwandargo, penn.m.; ds J. Marmojoewono, Simeon, Reksohatmodjo, Hadiwasono, ds Raden Soejarto Tirtasoe-
warna (Sragen/Blora-Bojonegoro), ds Taberi Wirjowasito (Purwodadi), ds Raden Hardjoprajitno, ds S. Prawiro-
handoko, Moerjadi, ds G.J. van Reenen, ds Tan Ik Hay (Semarang/Salatiga), ds Liem Ik Tjiang (Magelang), Gan
Koen San en ds The Sing Liong (Yogyakarta), leden; zie de “Stichtingsacte Jejasan Amal Kristen”, AGKU 8,
Ingekomen stukken 1953-1954; Zendingsblad, jrg. 49, nr. 4 (april 1951) 61; Goemaat a. A. Olthoff-Mulder, dec.
1964, AGKM 46, Stukken betr. het Vrouwenzendingsthuisfront, 1960-1962; Art. 36, Bijlage IV, sub h, Akta
Sinode GKD 1951.

599 In juni 1950 besloot deze kerk op haar synodevergadering te Grand Rapids ten hoogste twee zendingspredikanten
naar Indonesië te sturen om daar in samenwerking met de generale zendingsdeputaten der GKN in de zending in
M.-Java te werken. Voorafgaand hieraan diende een oriënterende studie opheldering te geven over de aard van het
zendingswerk van deze kerk. In dit verband arriveerde in 1951 de Amerikaan dr Winburn T. Thomas. Hij vestigde
zich te Bandung en had tot taak contacten te leggen tussen zijn kerk in de VS en de Javaanse Kerken. De DGI en
diens zendingscommissie hadden bij dit bezoek bemiddeld. Thomas bleef enkele jaren op Java als gedelegeerde
van de Amerikaanse zending en als lid van de zendingscommissie van de DGI. Hij was bovendien docent aan de
Theologische Hogeschool te Jakarta; zie RvdZ, Jaarverslag over 1956, 16; J.H. Bavinck, “Amerika helpt ons
zendingswerk”, Contact, nr. 187 (17 sept. 1950) 2-3; “Verslag van het zendingsconsulaat van 1 Mei - 1 Augustus
1951”, s.a., AGKU 7, Ingekomen stukken 1951. De Javaanse synode van 1951 sprak uit dat, op basis van de
beginselen zoals vastgelegd in het regionaal akkoord, de aanwezigheid van Amerikaanse zendelingen in M.-Java
zeer op prijs werd gesteld. Bijlage V, Art. 7, Akta Sinode GKD 1951.
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met vreugde krachten ontvangen die naar Midden-Java worden gezonden.600) Ermee rekening
houdende dat de Christelijke Kerken van Midden-Java één Kerkverband vormen en ook dat geheel
Midden-Java het zendingsveld is, is het gewenst dat de Salatiga Zending nu geen verschil meer maakt
tussen de Kerken van Noord en Zuid, want al deze Kerken doen tezamen de arbeid in het gehele
zendingsterrein, zowel Noord als Zuid moeten bewerkt worden. De Deputaten voor de Evangeliever-
kondiging adviseren dat wanneer krachten van de Salatiga Zending zullen worden uitgezonden de
Generale Zendingsdeputaten eerst overleg plegen met de Deputaten voor de Evangelieverkondiging
in Midden-Java, opdat die zendeling kan worden geplaatst waar dit het meest nodig is. Zodra deze
plaats is vastgesteld kunnen de Generale Deputaten dan contact zoeken met de Zendende Kerk in
Nederland, die in die plaats arbeidt, opdat die Kerk dan kan optreden als zendende Kerk voor deze
Zendeling. 
Aangezien er thans reeds verschillende missionaire predikanten van de Gereformeerde Kerken zijn
en er een groot tekort aan onderwijs- en medische krachten is, verzoeken de Deputaten voor de
Evangelieverkondiging U om Uw tussenkomst om de Salatiga Zending te verzoeken in de eerste
plaats onderwijskrachten en dokters te zenden. Wij hebben onderwijskrachten nodig voor het
voortgezet onderwijs en de middelbare school, dus onderwijzers met lagere of middelbare acte voor
verschillende vakken, zoals wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde, Duits, Frans, Sociale economie,
Paedagogiek, psychologie en filosofie. Nog beter als er gegradueerden willen komen. Voor de
Medische dienst zijn doktoren nodig, vooral specialisten, hoe meer hoe liever. Tractement en verdere
financiële regelingen zijn met de betrokken Jejasan’s en de Generale Deputaten overeen te komen.
Tenslotte spreken wij de hoop uit dat de verkondiging van het Evangelie uitgebreid zal worden door
de komst van uitgezondenen die hun krachten willen offeren voor het Koninkrijk des Heren.601)

600 Reeds in 1946 hadden de Gereformeerden alle verzoeken van Duitse kant van de hand gewezen om “loyale”
Reformierte studenten in opleiding te nemen en naar M.-Java uit te zenden. “Notulen”, 17/1/1947, AGKU 5,
Ingekomen stukken 1940-1948; de synode van Eindhoven (febr. 1948) stemde er weliswaar mee in na vooroplei-
ding in Nederland “goede” Duitse zendingsarbeiders in dienst te nemen, doch de eisen waren zo streng, dat daar
in de praktijk niets van kwam, Art. 46, Acta Synode GKN 1948; Richters, “Zevende Rondzendbrief”, jan./febr.
1948, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948. De zendingsdeputaten van de GKJ hadden inofficieel besloten
dat indien er toch weer zendingsarbeiders van de Salatiga-zending of uit Duitsland naar M.-Java zouden komen,
deze niet in het noorden maar in het zuiden zouden worden geplaatst. Ondanks de afspraken uit 1949 (zie document
94) drongen de generale zendingsdeputaten er bij de GKK van Utrecht, Rotterdam en Arnhem, wier zendingsterrei-
nen delen van het voormalige zendingsterrein van de Salatiga-zending besloegen, op aan geen zendelingen van
de voormalige Salatiga-zending in dienst te nemen en uit te zenden. Goslinga/GZD a. GK Utrecht, 2/12/1952,
AGKU 7, Ingekomen stukken 1952. Dat wil niet zeggen dat er geen Duitsers op noordelijk M.-Java werkten. Als
een der eersten werkte in Blora een Duitse arts die, hoewel hij in Indonesische regeringsdienst was, nauwe
betrekkingen onderhield met de Neukirchener Mission. Hij overleed in december 1953 en werd opgevolgd door
een Nederlander, C.A. van Walraven. Zie Schut a. GK Middelburg, 1/1/1954, AGKM 12, Ingekomen en minuten
van uitgegane stukken, 1954-I. De GKJ-synode van 1956 stemde in met de komst van twee missionaire zusters
uit Duitsland, te zenden door de Neukirchener Mission en te plaatsen in Semarang en Purwodadi. Zie Art. 62, Akta
Synode GKD 1956.

601 Van zijde der Salatiga-zending werd het volgende commentaar op deze gang van zaken gegeven: “Reeds op de
Synode van de Javaanse kerk van Midden-Java [i.e. GKJTU] in April 1949, toen tot éénwording van de beide
kerken, van Zuid en Noord, werd besloten, hebben de gemeenten van het Noorden te kennen gegeven, dat zij met
de Salatiga-Zending in verbinding willen blijven en haar verdere medearbeid op prijs stellen. Dit gaf aanleiding
tot een bespreking te Neukirchen tussen afgevaardigden van de Gereformeerde Zending, die na de oorlog de zorg
voor het vroegere Salatiga-terrein op zich had genomen, het bestuur van de Neukirchener Zending, de Bond van
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Akkoord GK Rotterdam en GKI Semarang

106. “Accoord van Samenwerking voor de Zendingsarbeid onder de Chineezen op Midden Java”,
d.d. Rotterdam, 31 januari 1951; AGKR 5, Stukken betreffende de Chinezen-zending, 1950-
1956.

De kerkeraad van de Chinese Kerk van Semarang en de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te
Rotterdam sluiten op grond van de overeenkomst van Semarang (goedgekeurd door de Generale
Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, te Den Haag602) en door de Synode van de Chinese
Kerken van Midden-Java, gehouden te Solo)603) de volgende overeenkomst:
1. Het werk van de verkondiging van het Evangelie aan Niet-Christen Chinezen op Midden-Java,
wordt door beide Kerken gezamenlijk verricht.
2. De Zendende Kerk van Semarang en de Zendende Kerk van Rotterdam beroepen, in onderling
overleg en overeenstemming, hun missionaire dienaren des Woords (Chinese, Nederlandse en
anderen) voor de in Art. 1 genoemde arbeid. De Nederlandse Missionaire Predikanten worden door
beide Kerken beroepen en zo mogelijk in beide Kerken bevestigd.
3. De Missionaire Dienaar des Woords verricht zijn arbeid overeenkomstig zijn door beide Kerken
vastgestelde beroepsbrief en instructie.
4. De Zendingsarbeid geschiedt onder verantwoordelijkheid van beide zendende Kerken en wordt
geleid door een raad van samenwerking, gevormd door de zendingsdeputaten van de Chinese Kerk
te Semarang en de met haar samenwerkende Chinese Kerken van Midden-Java en een vertegenwoor-
diger van de Kerk van Rotterdam als zendende Kerk voor deze arbeid. 
5. Indien een Nederlandse Missionair Predikant zich in leer of leven zou komen te misgaan, kan hij
voorlopig geschorst worden door de Kerkeraad van de zendende Kerk op Java, gehoord het advies
van de classis. Deze kerkeraad stelt zich dan terstond in verbinding met de Kerkeraad van de
zendende Kerk in Nederland. De kerkeraad van de zendende Kerk in Nederland benoemt twee
deputaten, die in overleg met de zendende Kerk op Java de zaak verder behandelen. Een definitief

de Zendelingen der Salatiga-Zending en vertegenwoordigers van onze vereniging, op 31 Augustus 1949. Deze
bespreking verwekte wel goede verwachtingen, maar had als resultaat slechts een schrijven d.d. 19 Januari 1951,
van de zendingsdeputaten der Javaanse kerk met de mededeling, dat de Salatiga-Zending eventueel zou kunnen
medewerken door beschikbaarstelling van personeel voor onderwijs en medisch werk. Daarop is zij echter het
minst ingesteld. Aan de wens der Salatiga-groep werd niet tegemoet gekomen. Zo ontstonden op Midden-Java
zekere tegenstellingen. De gemeenten, die zich met de Salatiga-Zending verbonden weten, voelen zich teleurge-
steld en hebben als Classis rechtstreeks contact met Neukirchen opgenomen. Dit alles had tot gevolg, dat op
voorstel van de Geref. Zendingsdeputaten in Nederland op 16 September 1952 te Neukirchen een hernieuwde
bespreking plaatsvond. Op uitnodiging van de Neukirchener Zending nam onze secretaris daaraan deel”, Het
Eeuwig Evangelie, jrg. 61 (1952) 44-45. Die brief van 19 jan. 1951 is het hier opgenomen document. In september
1952 reisde een delegatie van de generale zendingsdeputaten opnieuw naar Neukirchen om de Duitsers te
verzoeken geen mensen naar M.-Java te sturen en Kartosoegondo’s Parepatan Agung niet te steunen. Probowinoto
had hierop aangedrongen. Het resultaat was de toezegging van de Duitsers voorlopig een afwachtende houding
aan te nemen. Probowinoto a. Wolterbeek, 12/1/1951, AS B 3/1/127/1951.

602 Zie Art. 115, Acta Synode GKN 1950.
603 Op de synode van de GKI te Sangkrah, Solo, die werd gehouden van 14-17/11/1950, was de overeenkomst van

Semarang van jan. 1950 goedgekeurd. J.M. Vlijm, “Synode der Chinese Kerken van Midden Java”, Contact, nr.
198 (3/12/1950) 3.
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besluit tot schorsing of afzetting treedt pas in werking als het door beide kerkeraden is goedgekeurd,
voor wat betreft afzetting met advies van de respectieve classes.
Indien een Nederlands Missionair Predikant in Nederland vertoevende zich in leer of leven misgaat,
wordt zoveel mogelijk dezelfde procedure gevolgd, met dien verstande dat dan de zendende Kerk in
Nederland het initiatief neemt.
De Missionair Predikant heeft het recht in beroep te gaan, bij de meerdere vergaderingen. De
meerdere vergaderingen op Java en in Nederland benoemen dan deputaten, die een gemeenschappe-
lijk voorstel zullen doen. Vervolgens 
zullen de meerdere vergaderingen in onderling overleg een gemeenschappelijke beslissing nemen.
6. De Chinese zendingsarbeiders worden door de plaatselijke Kerken beroepen en benoemd, in
overleg met de in art. 4 genoemde Raad van Samenwerking van de Chinese Kerken en in overeen-
stemming met de zendende Kerk in Nederland. Hun arbeid wordt geregeld door de plaatselijke Kerk
in overleg met de Raad van Samenwerking van de Chinese Kerken. Zij staan onder toezicht van de
Kerk waaraan zij verbonden zijn.
7. De zendende Kerk op Java zendt jaarlijks een rekening en verantwoording van de gemeenschappe-
lijke zendingsarbeid over het afgelopen jaar en een begroting over het komende jaar aan de zendende
Kerk in Nederland. In onderling overleg wordt dan vastgesteld welk deel elk der zendende Kerken
voor zijn rekening neemt. – – – 

Verkuyl’s lectuurarbeid in Jakarta

107. J. Verkuyl, “Arbeid voor de Lectuurdienst Midden-Java, 7e verslag, over de periode oktober
1950 tot februari 1951”, Jakarta, 24 februari 1951; AGKU 7, Ingekomen stukken 1951.

– – –
De arbeid voor de Lectuurdienst Midden-Java ging in de maanden van dit verslag regelmatig
voort.604) Een nieuwe bundel preekschetsen voor het eerste halfjaar van 1951 kwam gereed.605) Het
boek over de Javaanse Kerkenorde van Ds. Rullmann is thans geheel gecorrigeerd en zal binnenkort
van de pers komen.606) Verder komt in den loop van de volgende week een Javaans Dagboek gereed,
dat ontstaan is in samenwerking tussen Javaanse en Nederlandse missionaire predikanten. Dit is het
eerste dagboek dat in de Javaanse taal verschijnt en ik ben van mening, dat dit dagboek voor het

604 Bedoeld is de Taman Pustaka Pasamuan-Pasamuan Kristen Jawi di Jawa-Tengah (TPK), de Bibliotheek van de
Javaanse Christelijke Kerken in Midden-Java. Zie ook Verkuyl, “17de verslag”, 29/7/1954, AGKU 8, Ingekomen
stukken 1954-1955. Het eerste bestuur van de TPK bestond uit ds I.N. Siswawasana (Magelang), voorz.; ds Raden
Mas Soegimo Poerwowidagdo (Solo), vice-voorz.; ds B. Probowinoto (Salatiga), 1e secr.; Doelragman Reksodar-
modjo, 2de secr.; ds Raden Soehardi Hadipranowo, penn.m.; Raden Soekiran Sindhupramono en Samto Brotosu-
wignjo (sinds 1951 jeugdpredikant te Semarang), commissarissen. Adviseur was Verkuyl. Zie ook de “Stichtings-
acte TPK”, 25/1/1952, AGKF-N 18, Reglementen en overeenkomsten, 1951-1956.

605 Getiteld: Rantjanganing Chotbah. Onder de Javaanse titels van de TPK uit deze tijd waren verder het eveneens
halfjaarlijks verschijnende Kabar Baik (Goed Nieuws) dat veel op christelijke lagere scholen gebruikt werd; verder
preken in het Javaans (Kotbah djangkep), kalenders, bijbels, de Javaanse editie van de kinderbijbel van W.G. van
der Hulst (zie noot 433), het bekende evangelisatiemaandblad Mardi Rahardjo van voor de oorlog, thans Sabda
Rahaju geheten, dat tot ver buiten M.-Java gelezen werd, liederenbundels als Hosianna (voor kinderen) van
Sasmokoadi, Kidungpun Pasamuan-Pasamuan Kristen Djawi, een herziene uitgave van het vooroorlogse Javaanse
gezangboek (dat meerdere malen herdrukt werd), en een maandbrief getiteld Sadulur. Kalawarti wulanan Gredja²
Kristen Djawi Tengah. Hoofdredacteur van Sadulur van 1950 tot 1967 was B. Probowinoto, Kana, Ikrar, 261.
Voor een lijst met TPK-titels, zie de bijlage bij De Bruin, “Verslag op de Miss. Verg. over het werk van T.P.K.
en B.P.K. in M.-Java”, 20/5/1957, AGKF-N 24, Lectuurdienst, 1955-1959.

606 J.A.C. Rullmann, Peraturan geredja, pedoman hukum geredja untuk penjelenggaraan djabatan. Vert. d. E.I.
Sukarto; Jakarta: TPK, 1951; 2de herziene dr. Jakarta: TPK, 1956. Het boekje verscheen zowel in het Javaans als
in het Indonesisch.
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gezinsleven van grote betekenis kan worden. Een boekje over de Tien Geboden van mijn hand, in de
Javaanse taal is bijna persklaar.607) Voorts ben ik bezig aan een boekje over de vraag: “Zijn alle
godsdiensten gelijk?”, dat voor de helft gereed is.608)
De bladen Sabda Rahaju en Pembimbing verschenen regelmatig. Sabda Rahaju is het evangelisatie-
blad dat in Midden-Java verspreid wordt in 10.000 exemplaren en dat tevoren gefinancierd werd door
de Commissie van Wederopbouw en in de toekomst zal moeten uitgaan van de verschillende
zendingskerken. Ik verzorg in dat blad regelmatig 2 rubrieken. Pembimbing is het Jeugdblad van de
Javaanse jeugddeputaten waarin ik ook regelmatig 1 rubriek verzorg.
Enkele weken geleden maakte ik een rondreis door Midden-Java en bespraken wij in Salatiga met de
lectuurdeputaten de verschillende uitgaven en de distributiemogelijkheden. Ik ben toen ook nog naar
Djokja gereden om enkele zaken met de colportagearbeid in die stad te behandelen. Het distributie-
apparaat begint hier en daar te functioneren. Het is echter zeer nodig, dat de Javaanse Kerken in
overleg met de zendende kerken in Nederland een post uittrekken voor colportage-arbeid en colpor-
teurs. Wil de distributie van Christelijke lectuur in Midden-Java weer iets krijgen van de omvang, die
zij vroeger had, dan is het broodnodig dat er in alle ressorten weer colportage-centra zijn, die door
de centrale Lectuurdienst van lectuur worden voorzien. Er zal ook aandacht geschonken moeten
worden aan de opleiding van colporteurs. Ik ben van plan om in deze zaak eerst samenwerking tot
stand te brengen met de opleiding van colporteurs, die het Bijbelgenootschap gaat opzetten.609) – –
–

De Boekhandel
De Lectuurdienst Midden-Java exploiteert op Kwitang 22 ook een boekhandel, die niet alleen de
Javaanse boekjes distribueert, maar die op vrij grote schaal Nederlands-Christelijke lectuur verspreidt.
Deze boekhandel is vooral verzendboekhandel. Wij hebben contact met ongeveer 400 verschillende
depôts in geheel Indonesië, van Sabang tot Merauke, en wij zijn op het ogenblik in Indonesië
eigenlijk de enige boekhandel van deze aard. De Lectuurdienst Midden-Java vervult daarom een zeer
nuttige functie op dit terrein. Het vorige jaar heb ik mij kunnen redden voor deze boekenimport met
een deviezenvergunning van ƒ. 100.000,-. – – –
Arbeid voor de Badan Penerbit Kristen
Voor degene van U die voor het eerst met deze arbeid te doen hebben deel ik even mede, dat ik
behalve leider van de Lectuurdienst Midden-Java ook secretaris ben van de B.P.K., de uitgeverij van
Christelijke lectuur in Indonesia, die uitgaat van de Raad van Kerken. Deze uitgeverij houdt zich
uitsluitend bezig met lectuurproductie in de bahasa Indonesia, die thans de lingua franca is van
Indonesië. De generale deputaten hebben deze arbeid altijd gesteund door een gift en door renteloze
voorschotten te verstrekken en ik hoop dat U daarmede voortgaan wilt, want deze arbeid is ook voor
Uw gebieden uitermate belangrijk. In Midden-Java wordt zoals overal, het Indonesisch steeds meer
de officiële taal, vooral op de scholen en in het verenigingsleven, terwijl ook Sumba tot het gebied
van de Gereformeerde zending behoort en Sumba is een van de beste afnemers van onze Indonesische
lectuur.
Ik mag hier wel iets aan toevoegen over de nieuwe uitgaven waarmede ik bezig ben. Mijn boekje over
het Communisme is na de verschijning in het Nederlands thans ook gereed gekomen in de bahasa
Indonesia als uitgave van deze B.P.K.610)

607 Van Verkuyl verscheen een reeks boekjes getiteld Etika Kristen. Deel V daarvan behandelde de Tien Geboden
(Kesepuluh Titah) en was getiteld Kapita selekta, uraian tentang Titah I, II, IV, VI dan IX dari Kesepuluh Titah
Tuhan. Vert. d. Soegiarto; 2de dr. Jakarta: BPK, 1966.

608 J. Verkuyl, Samakah semua agama?. Vert. d. A. Simandjuntak; Jakarta: BPK, 1951; 3de dr. Jakarta: BPK, 1965.
609 Zie ook document 144 en Inleiding, par. Theologisch onderwijs.
610 J. Verkuyl, Komunisme, kapitalisme dan Indjil Kristus. Jakarta: BPK, [1949]; 5de dr. Jakarta: BPK, 1962.
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Ik ben bezig aan een Indonesisch commentaar van het Johannes evangelie, die nu begint te
vorderen.611) Verder is een boekje van mij over het Rooms-Katholicisme voor ¾ gereed gekomen612),
terwijl geheel gereed gekomen is een boekje over het Christelijk geloof en de Politiek, dat van A tot
Z van mij afkomstig is, hoewel het om bepaalde redenen wenselijk is dat het niet op mijn naam
verschijnt maar op naam van de Indonesische medewerker van dit boek, de Heer Notohamidjojo. De
titel van dit boek is “Iman Kristen dan Politik”.613) Het is de eerste leidraad voor Christelijke politieke
beginselen, die in Indonesië verschijnt. – – –

Samenwerking met particuliere uitgevers
Het is U waarschijnlijk wel bekend dat ik van het begin af aan gepoogd heb om een deel van onze
manuscripten uit handen te geven aan particulier uitgevers, die zich voor de uitgave van Christelijke
lectuur interesseren. Zo kwam dezer dagen gereed de vertaling van het boek van Prof. Sizoo “Uit de
wereld van het Nieuwe Testament”, dat wij naar Kok hebben gezonden in de hoop dat hij het zal
willen uitgeven.614) De Kleuterboekjes van Anne De Vries werden in samenwerking tussen Kok en
ons uitgegeven door de eigenaar dezer boekjes615), terwijl thans reeds bij hem liggen het manuscript
van “Vrouwen uit de Heilige Schrift” (Kuyper)616) en “Handleiding tot het Onderwijs in de Christelij-
ke Godsdienst” (Bavinck).617) Ook de uitgever Kolff heeft ten dele in samenwerking met ons allerlei
Christelijke lectuur gepubliceerd, bijvoorbeeld een boek over “Kerkrecht” van Dr. Bolkestein618), de
vertaling van de Imitatio Christi van Thomas à Kempis, de vertaling van het Dagboek van H.W.S.619),
enz.

611 J. Verkuyl, Tafsiran Alkitab, Indjil Jahja. 3de dr., Jakarta: BPK, 1967.
612 J. Verkuyl, Apakah beda Geredja Rum-Katolik dan Reformasi. Vert. d. O. Siahaan en A. Simandjuntak; 3de dr.

Jakarta: BPK, 1960.
613 O. Notohamidjojo, e.a., Iman Kristen dan Politik. 3de dr., Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1972. Voor Notohamidjo-

jo, tot 1973 rector magnificus van de Satya Wacana-universiteit in Salatiga, overleden in 1985, zie Vandaar, jrg.
11, nr. 7 (aug. 1985) 14; Hoekema, Denken in dynamisch evenwicht, 207-209.

614 Ook in het Indonesisch verschenen, A. Sizoo, Dari Dunia Perdjandjian Baru. Vert. d. E.I. Soekarso; Jakarta: BPK
Gunung Mulia, 1972. 

615 Van Anne de Vries verschenen in het Indonesisch, behalve zijn kinderbijbel (de Tjeritera-tjeritera Alkitab, een
gezamenlijke uitgave van het NBG en de BPK, 1955) en zijn kleutervertelboek (Intisari Cerita Alkitab Perjanjian
Lama, en Intisari Cerita Alkitab Perjanjian Baru, een uitgave van de BPK en Bina Kasih/OMF, 1980, 1981):
Riwajat Kristus. dln. I, II, III. Vert. d. St. Saliah. Jakarta: BPK, 1957 (I, III), 1958 (II); herdr. dl. II 1959; Abraham.
Jakarta: BPK, 1959; Anak Dalam Palungan. Vert. d. St. Saliah. 1e dr. Jakarta: BPK, 1950; 2de dr. 1958; Anak Jang
Hilang. Vert. d. St. Saliah. 1e dr. Jakarta: BPK, 1950; 2de dr. 1959; Daud, Anak Gembala. Vert. d. St. Saliah. 2de
dr. Jakarta: BPK, 1958; Daud. Vert. d. E. Simandjuntak. Jakarta: BPK, 1959; 2de dr. 1963; Dengan Jesus Dalam
Perahu. Vert. d. St. Saliah. 2de dr. Jakarta: BPK, 1958; Di Danau Galilea. Vert. d. St. Saliah. 2de dr. Jakarta:
BPK, 1959; Gembala Jang Baik. Vert. d. St. Saliah. 1e dr. Jakarta: BPK, 1950, 2de dr. 1958; Jahja Pembaptis.
Vert. d. St. Saliah. Jakarta: BPK, 1959; Junus Jang Bodoh. Vert. d. St. Saliah. 2de dr. Jakarta: BPK, 1958; Jusuf.
Vert. d. S.D. Nasution. Jakarta: BPK, 1959; 2de dr. 1964; Kalau Tuhan Jesus Kembali. Jakarta: BPK, 1957; Ketika
Tuhan Jesus Lahir. herdr. Jakarta: BPK, 1956, 1957; Musa. Vert. d. E. Simandjuntak; Jakarta: BPK, 1958; Orang
Madjus Datang. Vert. d. St. Saliah. Jakarta: BPK, 1958; Perumpamaan Tuhan Jesus. Vert. d. St. Saliah. 2de dr.
Jakarta: BPK, 1959; Tjeritera Tentang Musa. Vert. d. St. Saliah. 1e dr. Jakarta: BPK, 1950; 2de dr. 1959; Tjeritera²
Alkitab, I: Perdjandjian Lama. Vert. d. J. Siahaan-Nababan en A. Simandjuntak. 3de dr. Jakarta: BPK, 1968. Zie
Verkuyl, “27ste Werkverslag”, eind dec. 1957, en “30ste Werkverslag”, 17/8/1959, beide AGKF-N 24, Lectuur-
dienst, 1955-1959.

616 A. Kuyper, Vrouwen uit de Heilige Schrift. 1e dr. 1898; 4e dr. Kampen, [1934]; gebundelde meditaties uit de
Amsterdamsche Kerkbode, oorspr. uitg. 1897.

617 H. Bavinck, Handleiding bij het onderwijs in den Christelijke Godsdienst. Kampen: Kok, 1913; 2de dr. 1932. 
618 H.M. Bolkestein, Azas² Hukum Geredja. Vert. d. P.W. Situmeang en A. Simandjuntak. 3de dr. Jakarta: BPK, 1966.
619 H.W. Spiering, Nieuw Bijbelsch Dagboekje. Nijkerk, 1902; 22e dr. 1973.
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Geschiedenis der Godsopenbaring van Bavinck620)
De vertaling daarvan is onder onze supervisie geschied door de B.P.K. Het verheugt mij buiteng-
ewoon dat ik uit notulen mocht lezen dat U een oplossing zoekt om werkkapitaal voor de uitgave van
dit bijzonder belangrijke boek te vinden. Ik hoop dat ik spoedig bericht mag ontvangen dat de
drukorder geplaatst mag worden.

Vertalingscommissie
Een bijzonder interessant onderdeel van mijn werk is het lidmaatschap van een kleine vertalingscom-
missie, die zich belast heeft met de vertaling van enkele klassieke belijdenisgeschriften, en dergelijke.
Deze commissie bestaat uit Dr. Roolvink (taalgeleerde van het Gouvernement)621), Dr. J.L. Swelleng-
rebel622), de Heer A. Simandjuntak, Ds. K. Riedel623) en mij. Wij zijn bezig met een geheel nieuwe
vertaling van de Catechismus in het Indonesisch en annex daaraan met de herziening van het
vragenboekje en van het Indonesisch commentaar op het Korte Begrip.624)
Wij werken daaraan iedere Zaterdagmiddag en deze middagen behoren tot de mooiste van mijn werk
omdat hier onder deskundige leiding van iemand als Roolvink getast wordt naar equivalente
uitdrukkingen in de bahasa Indonesia. Wij geloven dat wij daarmede werk doen waarvan alle
Indonesische kerken kunnen profiteren.

Lessen aan de Theologische Hogeschool
Ik geef aan de Theologische Hogeschool te Djakarta 4 uur per week les in de Islam. Deze lessen
hadden in de verslagperiode regelmatig voortgang.

Commissariaat Y.M.C.A.
Ik ben de commissaris van de Y.M.C.A. en werk regelmatig mede aan de organisatie van dit werk
in Indonesië. Wij richten thans vooral onze aandacht op de oprichting van internaten in verscheidene
centra van Indonesië.

Laubach Comité
In Mei 1951 hoopt de bekende Dr. Frank Laubach, de beroemde Amerikaanse bestrijder van het
analfabetisme een rondreis door Indonesië te maken. Ik heb als vertegenwoordiger van de B.P.K.
zitting in het comité dat zijn komst voorbereidt en dat werkt aan de organisatie van regionale
trainingscursussen en een centrale literatuurconferentie te Djakarta. De grote zorg van dit comité is

620 J.H. Bavinck, Sedjarah Keradjaan Allah, Djilid ke-II: Perdjandjian Baru. Vert. d. A. Simandjuntak. 4de dr.
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1955. Het eerste deel was: F.L. Bakker, Sedjarah Keradjaan Allah, Djilid I:
Perdjandjian Lama. Vert. d. K. Siagan. 4de dr. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1972. Beide boeken dateerden van
voor de oorlog.

621 Voor dr R. Roolvink (geboren 1918), vanaf 1950 verbonden aan het Instituut voor Taal- en Cultuuronderzoek te
Jakarta, docent Maleise literatuur, zie Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, II, 18, 388.

622 J.L. Swellengrebel; 1909-1984; 1928 studie Ind. Lett. te Leiden; juli 1936 promotie bij prof. dr G.C. Berg, Leiden;
dec. 1936 aankomst te Bali als afgevaardigde van het NBG; 1936-1941, 1947-1950 taalonderzoek en vertaalwerk
van bijbelgedeelten in het Balisch; 1950-1960 te Jakarta en Bogor, vanaf 1952 met drs C.D. Grijns, voor de
herziening van de Bode-vertaling en een bijbelvertaling in het Indonesisch; 1960 gerepatr.

623 Karl Riedel; 1892-5/1/1953; afk. uit Würtemberg, Duitsland; 1920 in dienst NZG; 1924-1942 zendeling-leraar te
Korowalelo (Mori, O.-Celebes); vertaalde het NT in het Mori, dat door het NBG in 1941 gedrukt werd, en schreef
enkele bijbelcommentaren, die verschenen bij de BPK in Jakarta; 1942 geïntern.; na de oorlog door Oegstgeest
ter beschikking gesteld van de BPK, tevens werkzaam bij de lectuurcommissie van de DGI en docent Hogere
Theologische School te Jakarta. Zie Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, II, 76-77, 304, 341 nr. 37; Jongeneel,
Bibliografi, s.v.; Contact, nr. 303 (18 jan. 1953) 5. 

624 In 1957 verscheen de derde, herziene druk van Pengadjaran Agama Kristen, de Indonesische vertaling van de
Heidelbergse Katechismus, Verkuyl, “27ste werkverslag”, eind dec. 1957, AGKF-N 24, Lectuurdienst, 1955-1959;
voor het Kort begrip, zie Inleiding, par. Liturgie, grondslag en belijdenis van de Javaanse Kerken.
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hoe wij de gelden kunnen vinden die nodig zijn om de reis van het Laubach-team zo vruchtbaar
mogelijk te maken.625)
Lectuurdeputaten Gereformeerde Kerken in Indonesië
Ik ben voorzitter van de Lectuurdeputaten van de Hollandssprekende Gereformeerde Kerken, die
onder andere uitgeven het bekende evangelisatieblad “De Zaaier”, waarvan ik thans hoofdredacteur
ben en het kerkblad “Contact”, waarvan ik mederedacteur ben. Deze arbeid komt ook aan de
Indonesische en Chinese Christenen ten goede. Vooral het blad “De Zaaier” wordt door vele
Indonesische en Chinese abonneés gelezen.

Preekbeurten, lezingen, causerieën, artikels, catechisaties
Het spreekt vanzelf dat ik ook regelmatig voortga met het vervullen van preekbeurten. Ik preek
regelmatig in de jeugddienst van de H.B.S. en in andere jeugddiensten, terwijl ik ook regelmatig
preek in de Gereformeerde kerk te Djakarta en Bogor. Van de lezingen die ik heb gehouden in deze
verslagperiode noem ik een serie lezingen voor de studenten van de universiteit over “Lenin of
Christus” en van de causerieën noem ik een serie causerieën, die ik om de 14 dagen voor de radio
houd, waar ik nu tot vaste verzorger van de radiocauserieën ben benoemd. Ik heb ook vrij veel
particuliere catechisaties gegeven en hoop daarmede ook voort te gaan. – – –

Herstel christelijk onderwijs in Midden-Java

108. B. Probowinoto, namens de Schoolraad van Midden-Java, aan de Commissie voor Onderwijs
van de Zending der Gereformeerde Kerken in Nederland, d.d. Salatiga, 5 mei 1951; AGKM
8, Ingekomen en uitgegane stukken 1951-I.

Tijdens de Japanse bezetting zijn er maar weinig scholen die in Christelijke handen zijn gebleven,
namelijk in de stad Semarang, enkele scholen in de stad Solo; de rest is zonder vorm van proces
geannexeerd door de Japanse regering.
In de republikeinse tijd hebben wij verschillende scholen weten terug te vragen. Voor een paar
scholen in Solo en in Jogja hebben wij subsidie van de republikeinse regering gekregen. Maar het
merendeel van de scholen moet weten rond te komen met wat de leerlingen aan schoolgeld opbrengen
en dat is niet veel geweest. De inflatie werkte hard mee om het harde lot van de onderwijzers der
particuliere scholen nog zwaarder te maken. Het maandsalaris van een onderwijzer stond toen gelijk

625 De Amerikaanse predikant Frank C. Laubach bestreed analfabetisme. Aanvankelijk deed hij dat op Mindanao in
de Filippijnen, waar hij zich in 1915 vestigde, in de jaren dertig ook elders ter wereld. Voor zijn methode en
vooroorlogse carriere, zie Muller, “Dr Frank Laubach”. Van 5 tot 14 juli 1951 werd in Jakarta een nationale
Laubach-conferentie gehouden. Daar werd een organisatie opgericht, de Badan Pendidikan Masyarakat Kristen,
waarop in geheel Indonesië de oprichting volgde van plaatselijke comité’s, waaronder speciale comité’s voor
onderwijs in de streektalen. Hierin werkten verschillende organisaties samen, zoals de BPK, enkele bijbel- en
zendingsgenootschappen, de CMA, vrouwen- en jeugdbewegingen, de DGI en een aantal deskundigen. Dit werk
werd centraal geleid door een Laubach-comité, dat onder leiding stond van I.P. Simandjuntak en dat verantwoorde-
lijk was voor de coördinatie van de lectuurproduktie en -verspreiding, colportage, het verstrekken van handleiding-
en voor het veldwerk, het opzetten van les- en ontmoetingsgelegenheden, taalonderzoek, training van vertalers,
voorlichters en colporteurs, e.d. Zie Berita D.G.I., 3 (aug. 1951) 3-4. Laubach schreef ook godsdienstige
traktaatjes, die in het Indonesisch vertaald werden, w.o. Tjeritera Tentang Tuhan Jesus. 5 dln. s.l., s.a., zie
Jongeneel, Bibliografi, 331; Verkuyl, “Bestrijding van het analphabetisme volgens de methode van Dr Frank
Laubach”; Verkuyl, “Verslag Conf. Chr. Lit. Z.O.-Azië te Singapore, 7-11/12/1952”, AGKU 7, Ingekomen stukken
1952. Nadat Laubach in 1955 naar de UNESCO was overgegaan en alleen nog met het Indonesische Ministerie
van Onderwijs wilde samenwerken, zegde de BPK alle contacten met hem op, BPK a. RvS, 17/5/1956, AGKF-N
24, Lectuurdienst, 1955-1959.
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met de prijs van een paar kilo rijst, genoeg om een gezin 3 dagen van eten te voorzien. Hoe wij dat
zo lang konden volhouden weten wij nu zelf niet meer.
Tijdens de Hollandse bezetting zijn al onze scholen tot pool-scholen verklaard. Onmiddellijk na het
terugtrekken van de Hollandse militairen uit Jogja hebben wij echter het grootste deel van onze
schoolgebouwen in Jogja bezet en tot Christelijke scholen verklaard. Deze scholen werden door de
Republiek erkend en krijgen vanaf Augustus 1949 subsidie.
In Augustus 1950 werd de rest van de pool-scholen buiten Jogja door de Republikeinse regering aan
de betrokken schoolvereniging teruggegeven. Niet alle ressorten kunnen van de gelegenheid gebruik
maken. Daar zit veel aan vast. Immers, bij de overname van de scholen moeten wij de scholen zelf
voorzien van leerkrachten en de scholen moeten eerst geïnspecteerd worden alvorens ze voorgedragen
kunnen worden voor subsidie. Dit vraagt minstens 4 maanden tijd en in die 4 maanden moeten wij
de onderwijzers zelf van salarissen voorzien. Wij hebben het toch aangedurfd om in totaal 55 scholen
terug te vragen, vertrouwende op de offervaardigheid van onze onderwijzers en rekenende op de
belofte van de regering dat spoedig subsidie zou worden verstrekt.
Daar geen enkele van onze schoolverenigingen over fondsen beschikt moet de Schoolraad van links
en rechts geld lenen om iedere maand onze leerkrachten hun basissalaris te kunnen uitbetalen.
De door de regering vastgestelde tijdlimiet van 4 maanden blijkt 8 maanden te zijn. Pas na veel praten
en onvermoeid vechten in het Departement van Onderwijs is het onze Schoolraad gelukt in Maart
voor het grootste deel van onze particuliere scholen, zowel die van de pool afkomstig zijn als de
zuiver particuliere scholen (scholen, die tijdens de bezetting buiten het bereik van de Hollandse
militairen gebleven zijn) voorschotten te krijgen. De voorschotten worden berekend naar het aantal
leerlingen per school. Voor de Sekolah Rakjat (Lagere School) is het bedrag R. 5,- en voor de
Sekolah Menengah (Mulo) en de Sekolah Guru (B) R. 12,- per maand. Deze voorschotten gelden met
terugwerkende kracht (1 Augustus 1950).
Het eerste wat wij deden met het geld was al onze schulden terug te betalen, ook de schulden die wij
bij de Zending gemaakt hebben. Wij hebben nu nog schuld bij onze leerkrachten. Die hebben immers
tot nu toe pas hun basissalaris ontvangen. Er resten nog een paar scholen die nog geen voorschot
hebben ontvangen, namelijk de S.G.A. (de Kweekschool te Solo), drie scholen in Magelang en een
paar Chinese scholen in Semarang. Daar blijven wij tot nu toe nog voor vechten. – – – 

Van Vliet over Tegal

109. P. van Vliet, “Nota betreffende de situatie in Tegal”, d.d. Purwokerto, 21 mei 1951; AGKR 5,
Stukken betreffende P. van Vliet, 1950-1970.

Zoals U bekend is, had Ds de Bruin al lang uitgezien naar een mogelijkheid om een bezoek aan Tegal
te brengen om de situatie daar op te nemen. Steeds werd dat dringend afgeraden, omdat de weg
erheen nog niet veilig was door Darul Islam activiteit in de omgeving. Sinds enige tijd echter luiden
de adviezen minder ongunstig, en toen onder anderen de Resident ons verzekerde dat de tocht zeker
mogelijk was, hebben we het er op gewaagd. – – –

Deelnemers aan deze tocht waren Ds. Marmojuwono van Purbolinggo, Ds Rameli van Banjumas, dhr
Ruswandi (penningmeester classicale Zendingsdeputaten), Ds de Bruin, ikzelf en onze chauffeur,
Johannes. De Javaanse collega’s gingen deels in hun kwaliteit van Zendingsdeputaten, deels ook als
kerkvisitatoren.

Doel was, naast het inwinnen van inlichtingen betreffende de Zending, voorbereiding van kerkvisita-
tie en onderzoek naar mogelijke huisvesting voor mij en mijn gezin.
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Grenzen Classis Banjumas-Noord
Het bleek ons, dat deze grenzen enigszins anders lopen, dan in Holland bekend is. De vroegere classis
Tegal-Pekalongan is namelijk niet in haar geheel bij Banjumas-Noord gevoegd, maar in tweeën
gedeeld, het Oostelijk deel is gevoegd bij de classis Semarang. De grens wordt gevormd door de
rivier de Tjomal. Dus Pekalongan valt buiten het mee door Rotterdam te bewerken terrein. 

Gemeenten
Hieronder volgen de gegevens die we in de afzonderlijke gemeenten ontvingen. Deze betreffen niet
alle de zending als zodanig, maar ook gedeeltelijk het leven van de bestaande Javaanse Kerken.

1. Pemalang
Tot deze gemeente behoren in de stad Pemalang zelf 3 gezinnen en 1 ongetrouwde, samen 11 zielen.
(Het gezin van de Guru Indjil inbegrepen). Verder de volgende kringen:
Kendaldajong 14 gezinnen, samen 70 zielen
Sukawangi 7 gezinnen, samen 37 zielen
Djebed 6 gezinnen, samen 40 zielen
Gedjlig 1 gezin
Temuireng 1 gezin
De Kerkeraad bestaat uit 7 leden. Er zijn kerkgebouwen in Pemalang, Kendaldajong, Sukawangi en
Djebed. In de laatste drie wordt geregeld kerkdienst gehouden, ’s Zondagsmorgens of ’s middags,
door de Guru Indjil Joram Suharno of door een ouderling. In Djebed is ook een hulp-Guru Indjil, een
landbouwer die in zijn vrije tijd gemeentewerk doet, niet officieel is aangesteld, en voor zijn werk
van de gemeente R 15,- per maand ontvangt. In Pemalang zelf worden sinds een maand of 4 geen
Javaanse diensten meer gehouden. Het Kerkgebouw wordt nu uitsluitend door de Chinese Kerk
gebruikt. In Sukawangi en Djebed wordt Catechisatie en Zondagsschool gehouden. Consulent van
deze gemeente is Ds. Kefas van Moga.626) Er is in dit gebied geen Christelijke school, aan colportage
wordt niets gedaan, terwijl er ook geen kliniek meer is. Waarschijnlijk liggen hier dus werkmogelijk-
heden genoeg! De Salatiga-zending heeft hier nog verschillende eigendommen, namelijk in Pemalang
Kerkgebouw en pastorie (nu bewoond door Guru Indjil Suharno), en een vroegere polikliniek, nu
verhuurd aan de een of andere instantie. Verder in Temuireng een stukje grond, waarop vroeger een
schooltje stond.
Tot slot enige afstanden, om U een idee te geven van de uitgebreidheid van deze gemeente:
Pemalang – Kendaldajong 20 kilometer
Kendaldajong – Sukawangi 15 kilometer
Sukawangi – Djebed 2 kilometer
Djebed – Pemalang 8 kilometer

2. Tegal
In Tegal zelf: 24 gezinnen (aantal zielen niet opgegeven). Verder horen tot deze gemeente de
volgende kringen:
Tandjung (42 kilometer ten Westen van Tegal) 1 gezin
Brebes (12 kilometer ten Westen van Tegal) 2 gezinnen
Slawi (13 kilometer ten Zuiden van Tegal) 3 gezinnen
Bumiaju (45 kilometer ten Zuiden van Tegal) 1 gezin
Muaratuwa (2 kilometer ten Westen van Tegal) 4 gezinnen

626 Markam Kefas werd omstreeks 1950 bevestigd tot zendingspredikant, “Javaanse gemeenten, hun voorgangers en
zendingsarbeiders in het ressort van de synode van Midden-Java per 31 december 1949”, 11/7/1950, AGKF-N 10,
Ingekomen stukken, juni 1950-december 1950.
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De Kerkeraad bestaat hier uit Ds Prawirotirto (de enige kracht in dit hele gebied), 3 ouderlingen en
1 diaken. Van deze Kerkeraadsleden is er 1 mantri-verpleger in het Regeringsziekenhuis, de anderen
zijn ambtenaren, allen hebben vaak ook ’s avonds dienst. Toch doen de ouderlingen huisbezoek en
leiden Bijbelkringen. 
Wat de kerkdiensten betreft: in Tegal is elke Zondag dienst, in het kerkgebouw van de Protestantse
Kerk.627) Het vroegere eigen gebouw wordt nu gebruikt door de Chinese gemeente. De leden uit
Slawi, Bumiaju en Muaratuwa komen elke Zondag naar Tegal (er is namelijk een goede treinverbin-
ding). In Tandjung en Brebes is af en toe dienst als Ds Prawirotirto in de buurt is. De laatste twee
plaatsen liggen in een streek waar het nogal onrustig is.
Zondagsschool wordt alleen in Tegal gehouden (plusminus 25 kinderen). Er is in Tegal geen
Christelijke school en geen Christelijk ziekenhuis. Men zou er graag een polikliniek en een school
willen hebben, evenals colporteurs. Ds Prawirotirto vertelde, dat Christelijke lectuur (onder andere
het evangelisatieblad Sabda Rahaju) erg gewild is bij de niet-Christenen buiten de stad. In de stad zelf
niet. De Kerkeraad wil pogingen doen een kiosk te openen.
Voor de zending liggen hier allerlei ongebruikte mogelijkheden, die niet worden uitgebuit omdat Ds
Prawirotirto de handen vol heeft aan het werk in de eigen gemeente. Hij doet wat hij kan, maar komt
aan het werk onder niet-Christenen haast niet toe, al ziet hij de noodzaak daarvan in.
In de gemeente is een tekort aan Bijbels en gezangboeken. Eigendommen van de Salatiga-zending:
kerk en pastorie.

3. Moga
Aantal zielen: 189. In Randudongkal (plusminus 15 kilometer ten Oosten) 27. (Het is me niet
helemaal duidelijk of deze 27 ook al begrepen zijn in de 189 van Moga). De gemeente bestaat
grotendeels uit tani’s, verder enkele onderwijzers en politieagenten en, vooral in Randudongkal,
ondernemingsarbeiders. De Kerkeraad wordt hier gevormd door Ds Kefas, 4 ouderlingen en 1 diaken.
Kerkdiensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw. In Moga is geen Christelijke school (wél
Christen-onderwijzers aan de Regeringsschool). Tot nu toe ook geen colportage, maar deze is heel
goed mogelijk: minstens 100 exemplaren van Sabda Rahaju kunnen worden geplaatst. (Volgens Ds
Kefas). Er is een kracht die met een naaikrans zou kunnen en willen beginnen, maar er is geen
materiaal. Eigendommen van de Salatiga-zending: kerkgebouw met pastorie, hulpziekenhuis, en
woning voor Guru Indjil. De pastorie is erg ruim, met ruime bijgebouwen, en wordt gedeeltelijk
bewoond door Ds Kefas en zijn gezin. De andere helft staat leeg. Wat vroeger hulpziekenhuis was,
heeft in de loop van de jaren erg geleden onder andere door brand, en is momenteel verhuurd aan een
onderneming er vlak bij, als theefabriekje. Pastorie, kerk en hulpziekenhuis vormen één aangesloten
complex, schitterend gelegen. De bevolking wil graag het ziekenhuis weer als zodanig ingericht zien.
Deze kwestie is al meerdere malen in de dessa-vergaderingen ter sprake geweest. Een grondige
restauratie zou dan nodig zijn. Ook de Guru Indjil woning, een eenvoudig huisje, is verhuurd aan
dezelfde onderneming. De plaats Moga omvat 16 dessa’s.

4. Pulosari
Aantal zielen 250. Meest tani’s, enkele ambtenaren. Pulosari is een Christendessa. Wordt bewerkt
door Ds Kefas. Dit is de enige gemeente van het nieuwe terrein waar een Chr. school is, aangesloten
bij de schoolvereniging van Salatiga. Daarnaast is er ook een regeringsschool, op enige afstand. Eén
van de onderwijzers aan die regeringsschool is een vroegere Guru Indjil, die uit geldgebrek in de
moeilijke tijd onderwijzer werd. Er zullen door Ds Kefas pogingen worden gedaan hem weer als Guru
Indjil terug te krijgen. Ook hier is geen colportage, en evenals in Moga, zelfs geen boekhandel.
Eigendommen Salatiga-zending: 1 schoolgebouw.

627 Bedoeld is de GPIB, een der erfgenamen van de oude Indische Kerk.
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Algemene opmerkingen
Na dit overzicht van de 4 gemeenten op dit terrein nog enkele algemene opmerkingen:
In de eerste plaats valt ook bij een eerste bezoek en vrij oppervlakkige kennismaking op het verschil
tussen deze gemeenten. Moga, met zijn groot aantal Christenen, zijn prachtige zendingscomplex, en
ook Pulosari, steken gunstig af bij de gemeenten in het Noorden. Hier in de bergen kon de Zendings-
post van de Salatiga-zending rustig werken, jaren achter elkaar, zonder felle tegenstand van fanatieke
Moslims. Daarop volgde in de Japanse tijd de trouwe verzorging van Ds Kefas, tot nu toe.
Heel anders staat het in het Noorden. Pemalang biedt daar het ongunstigste beeld van de 4 gemeenten.
Het werk is daar veel moeilijker, er is veel meer tegenstand van de Islam. In de Japanse tijd en daarna
hebben de Christenen het daar erg moeilijk gehad. Velen vielen terug in de Islam of trokken weg.
Waar vroeger kringetjes van Christenen waren, is nu geen Christen meer te vinden, of een enkel
gezin. Eigenlijk is het niet te verwonderen, dat er nog wel buiten de stad diensten worden gehouden,
maar in Pemalang zelf niet meer. De groep is daar zo klein, en het werk lijkt daar zoveel onvrucht-
baarder dan in de dessa’s. En toch zal het Evangelie in de stad wortel moeten schieten, als het door
wil werken in deze Moslemse omgeving. Voor een Guru Indjil is het werk hier wel zwaar.
In Tegal is het beeld weer iets anders: een gemeente die wèl geregeld verzorgd werd en daardoor min
of meer stabiel bleef, maar waar niet veel invloed van uitgaat naar buiten, door gebrek aan krachten.
Dat is het, wat wel erg opvalt op heel dit terrein: een schreeuwend gebrek aan krachten. Op heel dit
terrein maar 2 predikanten en 1 Guru Indjil, dat is wel minder dan minimaal. En er is voorlopig nog
niet veel uitzicht op verandering, want de leerlingen van de Theologische School in Djocja gaan in
de regel weer terug naar het terrein vanwaar ze naar Djocja werden gestuurd. Vandaar dat onze
Javaanse broeders (die toch steeds de leiding hadden in alle gesprekken) in elke gemeente de vraag
stelden: zijn hier jonge mensen, die eventueel in aanmerking komen om in Djocja opgeleid te
worden? In Moga bleken er inderdaad 3 te zijn, 2 jongens en 1 meisje. – – –

Vrouwenwerk in Blora en Bojonegoro

110. S. Tirtasoewarna, zendingspredikant te Blora en Bojonegoro, aan mevr. A. van Rutten,
voorzitster van het Comité voor de Linnenkast van de Zuiderzending, d.d. Blora, 18 juni 1951;
AGKM 8, Ingekomen en uitgegane stukken 1951-I.

– – –
U allen willen graag weten, hoe het op onze nieuwe Zendingsterrein gesteld is met het Evangeliepre-
diking door middel van naaiverenigingen. Dit wordt gedaan door de vrouwenvereniging Perkumpulan
Wanita Kristen Indonesia (P.W.K.I.) van Bodjonegoro en Blora.Bodjonegoro: Wordt twee keer per
week gehouden van 4.00 - 5.00 namiddag door Mevr. Soetjipto. Er komen ± 60 meisjes van verschil-
lende kanten van de stad. Men begint met gebed, zang en Bijbelse Geschiedenis.
Blora: Er zijn twee ploegen. De eerste ploeg op Dinsdag namiddag en de tweede op Zaterdag
namiddag van half vijf tot zes uur. De eerste ploeg telt 110 meisjes en de tweede telt 20 meisjes. De
leiders zijn: Mevr. Surjohatmodjo, Mevr. Tirtasoewarna628) + Mej. Mientiati Joesminarti. – – –
Juist dien avond, dat ik uw brief ontving (9 Mei) herdacht P.W.K.I. tjabang Blora haar eenjarig
bestaan. – – –

628 Dit waren de echtgenotes van resp. Kyai S. Surjohatmodjo, gemeentepredikant van Blora-stad, en S. Tirtasoewar-
na, zendingspredikant in Blora en Bojonegoro.
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Het terrein van de vroegere Salatiga-zending

111. J. van der Linden, “De tegenwoordige stand van de gemeentes in het Zendingsressort van de
Classis Semarang”, d.d. Semarang, 25 juni 1951; AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten
1948-1957.

– – –
Kesimpar. 38 Kilometer ten Zuiden van Pekalongan, hoog in de bergen. Een andere naam voor deze
dessa is Derma. Het gebergte is de bakermat van het magisch-mystisch javanisme. Van de kust uit
heeft de islam hier geen noemenswaardige invloed gehad. De gemeente in Kesimpar (ongeveer 110
zielen) is oorspronkelijk karasulan. Sadrach’s invloed is hier nog altijd merkbaar. (Rasul betekent
apostel. Sadrach is in zijn later leven overgegaan naar de Apostolischen).
Alle gemeentes trouwens ten westen van de lijn Semarang-Ambarawa zijn oorspronkelijk karasulan
en zij vertonen nog alle trekken daarvan. Een sterk bindmiddel van deze groepen is hun “Christelijke”
adat, een mengelmoes van Javaanse en Christelijke elementen. Veel bijbelkennis is er niet. De
voorgangers hebben géén opleiding gehad. Wat het geheim is, dat deze gemeentes het langer dan 60
jaar hebben uitgehouden is niet gemakkelijk te zeggen. In de loop der jaren zijn bijna alle karasulang-
emeentes overgegaan naar de Javaanse Kerk. Op ons terrein is er in de buurt van Kendal nog één
groep die hardnekkig aansluiting weigert. Hier spelen persoonlijke dingen tussendoor.
Kesimpar heeft nu een eigen kerkeraad, die iets van zijn taak begint te begrijpen. De zoon van de
oude kjai, de oude voorganger, volgt momenteel de cursus in Salatiga. Langs deze weg hopen wij het
peil van de gemeente te kunnen opvoeren.
In de dessa is een Christelijke school, waar een guru in wijde kring Christelijk onderwijs geeft. In de
bergen daar is het verlangen naar Christelijk onderwijs nauwelijks ontwaakt. De man kan het dan ook
voorlopig wel alleen af.

Purba. 30 Kilometer van Pekalongan in Noordelijke richting. Een gemeente waar een actieve
kerkeraad leiding geeft aan een gemeente van ongeveer 150 zielen. De kerkgang is hier beter dan in
Kesimpar. De nieuwe guru, oud-leerling van de Cursus in Purwokerto629), J. Suharsa, werkt hier met
grote ijver.
Het kerkgebouw vertoont hier nog de typische karasulanvorm. Het lijkt op een mesdjid, niet met een
dubbel dak er boven, maar met drie daken boven elkaar. Dit naar het voorbeeld van de door Sadrach
gebouwde kerk in Karangdjasa. De Christenen beleden de drieëenheid. Vandaar dit driedelige dak
boven hun plaatsen van eredienst. Op Christelijke feestdagen, vooral met Kerstmis en Pasen, komt
heel de gemeente in feestelijke vergadering bijeen, ieder neemt zijn heidense buurman mee. De
godsdienstoefening wordt besloten met een slametan. Ieder der aanwezigen neemt naar huis iets van
de tafel mee, als “berkat”, als zegen van deze religieuze plechtigheid.630) Zuiver magische gedachten
liggen hier dooreen met de allereenvoudigste prediking van het Evangelie. De Christelijke feestdagen
vormen een der weinige aanrakingspunten van de Christelijke gemeenschap met de heidense
omgeving. – – –

Bawang is de districtshoofdplaats, 12 kilometer van Limpung naar het Zuiden (52 kilometer van
Pekalongan). De oude karasulangemeente hier telt 12 gezinnen. De guru volgt de herscholingscursus
in Salatiga. Ook hier zien wij mogelijkheden. De school wordt hier geleid door een uitstekende
kracht. De verbindingen tussen al deze karasulangemeentes zijn zeer hecht. Een zelfde geloof bindt
hen, maar ook vele banden van het bloed. Men trouwt hier namelijk niet met een meisje uit de eigen

629 Zie document 97.
630 Over de “slametan”, zie Geertz, The religion of Java, 10-15; Woodward, “The Slametan: Textual Knowledge and

Ritual Performance in Central Java Islam”; Berkey, “Tradition”, 62.
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dessa, maar uit één van de gemeentes uit de wijde omtrek. Bij huwelijkssluitingen ontmoet men dan
ook steeds weer de zelfde mensen, allen karasulans uit de wijde omtrek. Door de beide politionele
acties is dit bergland voor het eerst opengelegd. Eensdeels door de talrijke evacuee’s uit de kustgebie-
den, later door ons leger. Daardoor is de “wereld hier gaan bewegen”. Hier liggen inderdaad vele
mogelijkheden. – – –

Wind’s eerste indrukken van Banyumas

112. A. Wind aan de Gereformeerde Kerk van Heeg, d.d. Purwokerto, 19 juli 1951; AGKF-N 11,
Ingekomen stukken, juni-september 1951.

Zoals U merkt, ligt Djakarta alweer een kleine 400 kilometer achter ons. Op 6 Juli vertrokken we met
vier auto’s tegelijk uit de millioenenstad van Indonesië namelijk de wagens van Ds. de Bruin, Dr. van
der Linden, Dr. Honig en de onze. Bij Tegal zouden de wegen zich splitsen en Dr. van der Linden en
Dr. Honig naar Semarang gaan, terwijl de andere twee auto’s de weg naar het Zuiden moesten nemen,
naar Purwokerto. In stromende regen begon de tocht, in een plensbui kwamen we aan en het is de hele
dag nog geen kwartier droog geweest. Dit was niet alleen jammer voor het uitzicht, maar bovendien
gevaarlijk, daar de wegen spiegelglad waren door de natte glibberige klei, die er op ligt. In Cheribon
werd getankt, gegeten en afscheid genomen van de groep “Semarang”. Daar ook vanwege de zware
belasting van de auto’s (het grootste deel van onze hutbagage zat erin) niet hard gereden kon worden,
werd het laatste stuk van 170 kilometer, tussen Tegal en Purwokerto met enige spanning tegemoet
gezien. Halverwege die weg liggen de plaatsen Prupuk en Bumiaju, namen die berucht zijn op
Midden-Java vanwege de aanwezigheid van veel Dar’-Ul Islam-benden. Tot vier uur ’s middags
wordt daar druk gepatrouilleerd, maar daarna ziet men dan ook geen auto meer onderweg. We
rekenden uit, dat we zonder pech, precies om 4 uur in Bumiaju konden zijn. Maar ...... niet ver van
Prupuk, gelukkig in een desa, niet op de vlakte, kregen we een lekke band. De chauffeur van Ds. de
Bruin reed met zijn wagen voorop en had niets in de gaten, zodat hij doorreed. Gelukkig was de
reserveband spoedig gereed en konden Ds. de Bruin en ik de kapotte vervangen. Dat dit binnen tien
minuten gebeurde, is te begrijpen. Toch, al met al waren we te laat, en haalden Prupuk niet eens om
vier uur. De chauffeur van Ds. de Bruin, er op attent gemaakt door zijn mede-passagiers, dat we niet
volgden, weigerde eerst terug te keren, maar deed het tenslotte toch. Zo ontmoetten we hen weer vlak
bij Prupuk. In snelle vaart ging het toen door zware bossen heen. Doodstil was het op de weg, maar
blijkbaar hield de stromende regen ook de D.I.-ers in hun schuilhoeken en tegen half vijf lag Bumiaju
achter ons. Dat dit een opluchting was, kunt U zich voorstellen.
Tegen vijven reden we Purwokerto binnen en weldra stonden we voor de pastorie van Ds. de Bruin.
Op de meest hartelijke wijze welkom geheten door Mw. de Bruin, Mej. Hoeksema en Mw. van Vliet,
die behalve bloemen zelfs een taart ter welkom gereed hadden en na een verfrissend bad voelden we
ons al dadelijk thuis. Het bleek, dat we zouden logeren in het huis van Mej. Hoeksema, dat naast de
pastorie ligt, in de kamer van mej. Takkenberg, die momenteel met vacantie is. Zo zijn we dan in
Purwokerto, aan de voet van de majestueuze Slamet. Deze vulkaan is tegenwoordig zeer actief. Dikke
zwaveldampen komen met enorme snelheid uit de krater tevoorschijn. Een aanblik, om nooit weer
te vergeten. De volgende middag zijn we een eindje de Slamet op geweest. Wilde bergbeekjes banen
zich een weg door de rotsen, bruisende watervallen van 10 meter hoogte overstemden alle geluiden.
Iets lager komen dan de sawah’s als een kunstig mozaïek, waarover het water vloeit van terras naar
terras al lager en lager totdat het weer in de rivier stroomt, beneden in het dal. Het was alles onbe-
schrijfelijk mooi, het lichte, tere groen van de jonge rijstplantjes tegen de achtergrond van de donkere
tinten van de struiken en bomen en planten, die groeien op de vruchtbare berghelling. Helaas was het
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te laat om verder te gaan, zodat we nog niet hebben gezien de warmwaterbronnen, die daar zijn,
waaruit kokend water opborrelt. 
Zo kwam de eerste Zondag in Purwokerto. ’s Morgens vroeg vertrokken Ds. de Bruin en ik per auto
naar Adiredjo, de Zendende Kerk van Banjumas-Zuid, om de broeders te ontmoeten en daar de
kerkdienst bij te wonen. Na een zeer hartelijke ontvangst door de kerkeraad, luisterden we naar de
preek van Ds. Zacharias631), over Psalm 3. Helaas ging het meeste mij voorbij, door gebrek aan
woordenkennis van het Javaans. Gelukkig werd ik door Ds. de Bruin getroost met zijn verzekering,
dat hem dit ook was overkomen en dat de hoofdoorzaak, behalve gebrek aan woordenkennis, ook is,
dat, speciaal bij zo’n gelegenheid, een Javaan zijn beste Javaans spreekt en daarbij veel antieke
dichterlijke uitdrukkingen gebruikt, zogenaamde Kawi-woorden, waarvan wij als Hollanders
voorlopig het fijne nog wel niet zullen begrijpen.
Wanneer ik nu tracht een indruk te geven van deze eerste ontmoeting met de broeders en zusters in
Adiredjo, dan leeft grote dankbaarheid in mijn hart, dat God mij tot dit werk hier heeft geroepen en
ook, dat Hij de verhoudingen weer zo goed en hartelijk heeft gemaakt. Van enige reserve en
terughouding was geen sprake. Er heerste alleen maar echt Christelijke blijdschap, dat wij elkaar
mochten ontmoeten. En vooral, terwijl we zo samen dezelfde Psalmen zongen, alleen met andere
woorden en onder leiding van een voorzanger, die met het oog op de analfabeten telkens eerst twee
regels voorzei, waarna die regels gezongen werden, dan weer voorzei, en dan weer liet zingen enz.
en terwijl we samen onze handen vouwden in gebed en baden met en voor elkaar en voor de broeders
en zusters in Indonesië en in Holland, terwijl we luisterden en lazen uit hetzelfde Woord, toen heb
ik duidelijker dan ooit gevoeld, wat gemeenschap der heiligen is, een gemeenschap, die alle rassen
en volken en talen verbindt tot één geloof in één Heer en Heiland, Jezus Christus. Uit Adiredjo gingen
we naar Tjilatjap, waar ’s avonds in een Hollandse dienst zou voorgaan Mr. Dr. D.C. Mulder van
Djocja, die dat weekend op het gevangeniseiland Nusa Kembangan vertoefde, tegenover Tjilatjap,
om daar enkele lezingen te houden.
Tjilatjap is, vergeleken bij Purwokerto, heel wat kleiner en stiller. Maar het is er zo rustig, zo veilig,
dat men als het ware met sieraden aan op straat kan gaan. Er is een Javaanse gemeente van ongeveer
200 zielen. Verder een klein aantal Hollanders, meest employé’s van handelskantoren. Hiervan
komen een 10-tal geregeld in de Hollandse protestantse kerkdienst. Andere kerken zijn onder andere
de Chinese Christelijke Kerk, Adventisten en natuurlijk ook de Roomse kerk. Tjilatjap is nogal
verwoest, vooral het havengebied. En hard gebouwd wordt er niet, evenmin als in heel Indonesië.
Vandaar dat het huizenprobleem zeer moeilijk is. Verschillende Hollanders wonen al maanden,
sommige al jaren in het hotel. Zo hebben wij in de loop van de volgende week nog meer plaatsen en
nog meer mensen bezocht. Het is onmogelijk, dit alles zo uitvoerig te vertellen. Ik zou nog even
willen memoreren, dat we ook in Purbolinggo en Trenggiling zijn geweest, waar thans het Christelij-
ke ziekenhuis op volle toeren draait, onder de beproefde leiding van de doktoren Allaart en Dreckmei-
er, en van zuster Scheffer, verder dat we hebben meegemaakt een classisvergadering van de kerken
van Zuid-Banjumas, in Kawunganten. Daar in de buurt van deze plaats gevaarlijke moerassen zijn
en de bruggen veelal nog verwoest zijn, is het alleen per trein te bereiken. Zo’n treinreis is verre van
prettig. Op de heenreis stonden we mannetje aan mannetje in een goederenwagon, omdat op de
balkons en treeplanken van de personenwagons trossen mensen hingen, op de terugweg stonden we
weer in een goederenwagon, gelukkig wat ruimer, maar nu in gezelschap van een paar honderd luid
snaterende eenden. 
Over de vuilheid van dit reismiddel kan ik U de beste indruk geven, als ik vertel, dat het kolengruis,
dat tegelijk met dikke rookwolken uit de locomotief werd gestoten, door vele gaten in het dak op onze
hoofden en schouders neerregende. Begrijpelijk was de verzuchting van een oude Javaan, toen we

631 Rapon Zacharias was tot 1950 evangelist in Klampok/Kertajasa (Banyumas) en werd vervolgens tot predikant
beroepen in Adirejo, “Javaanse gemeenten, hun voorgangers en zendingsarbeiders in het ressort van de synode van
Midden-Java per 31 December 1949”, 11/7/1950, AGKF-N 10, Ingekomen stukken, juni 1950-dec. 1950.
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stonden te wachten op een trein, die twee uren te laat bleek: vroeger was het beter, toen waren er vijf
keer zoveel locomotieven en 10 keer zoveel wagens.
De genoemde classisvergadering was geheel in dezelfde trant als in Friesland gewoonte is, behalve
dan dat het gebouw, waarin vergaderd was, een ruime bamboehut met rietbedekking was en dat het
tempo van de vergadering echt Javaans, dus van zeer lange duur was. Daar op zo’n classis allerlei
kerkelijke zaken worden besproken, die het kerkelijke leven hier raken, en die behalve op een wat
eenvoudiger en kleiner schaal, van dezelfde aard zijn als de kerkelijke problemen in Nederland, en
ook, omdat ik de notulen van deze vergadering nog niet heb ontvangen, zoals beloofd was, daar ik
nog niet alles volgen kon, lijkt het me beter, nog iets te vertellen van een andere, voor het Zendings-
werk belangrijker vergadering, die ik heb mogen meemaken, namelijk een vergadering van guru’s
Indjil, Evangelisten en predikanten. Deze vergadering werd gepresideerd door Ds. Sudarmadi,
Javaans Missionaire predikant voor geheel Banjumas. Zoals de gewoonte was, werd op die vergade-
ring een preek gehouden, die dan nader besproken werd. Daarna kwamen de verslagen over de
situatie op elke post en in elke gemeente, met name over de voortgang en soms ook helaas de stilstand
of teruggang van de Evangelieverkondiging. Eén ding was wel zeer treffend: alle guru’s Indjil
vroegen om veel, heel veel gebed! Er wordt nergens beter beseft, dan hier, midden in de strijd, welke
waarde het gebed heeft. Daar was deze vergadering een prachtig getuigenis van. Zo werd na het
voorlezen van al deze verslagen eerst gebeden, heel eenvoudig, voor al de concrete noden op elke
plaats. Daarna ging de vergadering voort. Na de gewone middagrust volgde het practisch gedeelte
van de bijeenkomst. We gingen zaaien. In vier verschillende desa’s zou die avond het Evangelie
worden verkondigd. Het werd een avond, die ik nooit vergeten zal. – – – 
Er bleef in de kerk een groepje achter, alleen om de hele avond te bidden en te zingen. Er werden
enkele mensen naar de gezinnen van de Christelijke gemeente ter plaatse gezonden, alleen om met
die gezinnen te bidden voor het werk van die avond! De anderen gingen uit om te zaaien, vier
groepjes van vier. Op al de plaatsen, waar gezaaid zou worden, was met iemand afgesproken, dat hij
van te voren de bevolking op een bepaald punt zou verzamelen. Verder was afgesproken, dat ter
inleiding tot het gesprek zou gelezen worden een opstel van Ds. Sudarmadi, getiteld: “De weg tot het
eeuwige geluk”, waarin achtereenvolgens behandeld werden: Wat, wie en hoe is God. Wat en hoe
is de mens, wat is zonde en waar komt ze vandaan, de straf op de zonde, de verlossing der zonde, hoe
en door Wie, het geloof en de dankbaarheid. Dit opstel zou dan door een ander worden toegelicht,
zo, dat het als het ware vragen moest uitlokken. En zo zaten we dan even later op de grote voorgalerij
van het dorpshoofd, met ons vieren onder een helle carbidlamp. En voor ons verzamelde zich de
bevolking. Eerst vijf, dan een stuk of tien, daar kwamen ook kinderen, moeders met baby’s in de
slendang. Jonge mannen onverschillig met een sigaret tussen de lippen, daar kwamen ze, vijftig,
zestig tenslotte een honderdvijftig aanwezigen. Eerst begonnen we inofficieel ons voor te stellen, wie
we waren en waar we woonden. De namen werden op een schoolbord geschreven. Toen begon de
loerah. In spanning luisterden we! Daar kwam het ..... wat komt U hier doen? Of ..... we hebben U
niet nodig? Neen ..... hartelijk begroet ik U hier, als ..... gezanten van God! Ja, bidden vermag veel!
Nu neemt Ds. Sudarmadi het woord. Inderdaad, gezanten van God, Die ons stuurde door middel van
de Christelijke kerk te Sukaradja. Wij komen U niet nieuwe techniek en ontwikkeling brengen. We
komen niet het analfabetisme bestrijden. We komen alleen als gezanten van God, we komen over de
godsdienst met U spreken. Even zien ..... wat is de reactie? Aandacht, eerbied! En Sudarmadi gaat
verder. We hebben U iets te vertellen en een van ons zal het voorlezen. Vindt U het goed? Algemeen:
ja! En niemand is ertegen! En ze luisteren. De weg naar het eeuwige geluk! Sommigen met open
mond! Wat is dat vreemd, wat is dat mooi. Als het voorlezen klaar is, komt de vraag: Hebt U het nu
begrepen? En dan komt het antwoord, heel beleefd: neen, lang niet alles. Maar ..... wilt U het soms
uitleggen? Bidden ..... vermag veel! En het wordt uitgelegd met voorbeelden. Spontaan komen ze naar
voren uit de menigte, het ene voorbeeld na het andere! Ja, ze begrijpen het nu wel beter. En dan .....
als er bijna drie uren verstreken zijn, dan komt het gewichtige ogenblik. Als U er nog meer van weten
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wilt, we hebben hier krantjes en die delen we uit. Wie niet lezen kan, vraagt maar, of een ander het
voorlezen wil. Als U het mooi vindt, kunt U elke maand zo’n blaadje krijgen. Dan moet U even het
adres opgeven. Wie wil nu een blaadje hebben? En daar gaan ze ..... bij tientallen, de “Sabda Raha-
ju’s”, het Javaanse Evangelisatieblad. Haast iedereen wil zo’n blaadje, er komen zelfs tekort! We
wagen nog een stap. We hebben hier ook een stukje van het Grote Boek, het Evangelie, waarover we
vertelden. Maar dat kost 25 cent. Wilt U dat ook nog kopen? En daar gaan de vingers, één, twee, drie,
zelfs 15! En er stroomt een warm gevoel door ons heen! Dankbaarheid! Zo keren we terug naar de
kerk. Daar komen ook de andere groepen. Overal hetzelfde: vriendelijk ontvangen, belangstelling,
blijdschap en hoop. En dan gaan we nog eens bidden: O Geest, ’t Woord is gezaaid! Kom, Schepper
Geest, Nu kunnen wij niet meer, aan U komt de wasdom toe. We bidden, we hopen. Maar het krachtig
gebed van een rechtvaardige vermag veel! Bidt U met ons mee? 

Rampokpartijen in het Semarangse

113. J. van der Linden aan de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Utrecht, d.d. Semarang, 10
september 1951; AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten 1948-1957.

– – –
De jonge guru, die van de cursus Purwokerto zo vol moed aan het werk is gegaan in Kesimpar hoog
in de bergen, is enkele weken geleden door een bende volkomen leeggeplunderd. De dessa werd in
de nacht overvallen. Er vielen wel geen slachtoffers, maar acht Christen-gezinnen zijn het zwaarst
getroffen. De guru werd bovendien nog bedreigd, zodat de kerkeraad het raadzaam achtte hem naar
Tegal te laten gaan. Daar hebben ze tijdelijk onderdak gevonden. Natuurlijk hebben wij moeten
bijspringen. Ook zelfs het meest noodzakelijke was hen afgenomen.
In Pekalongan ondervindt de prediking van het Evangelie fel verzet. In bepaalde wijken van de stad
wordt de guru met stenen verwelkomd. Reeds is zijn huis verschillende malen met stenen bekogeld.
Hij houdt er nog stand. Maar ik vrees dat wij hem wel zullen moeten overplaatsen. Een vervanger zal
in een ander huis moeten gaan wonen. De kleine gemeente in Pekalongan houdt dapper stand. – – –

De Gelderse linnenkastcommissie

114. M.E. van Manen-Visser, secretaris Linnenkastcommissie Gelderland, “Aan de Zendingsdepu-
taten der Provincie Gelderland”, d.d. Zutphen, 19 november 1951; AGKA 2, Stukken betref-
fende het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.

Namens de “Vereniging van de Medische Dienst op het Zendingsterrein van de Geref. Kerken van
Utrecht en Gelderland”, afdeling Linnenkast, wend ik mij als secretaresse tot U met de bedoeling
wederzijds contact te krijgen.
Onze vereniging werkt vanaf 1906 voor de linnenkast van het Hospitaal op eigen Zendingsterrein.
Tot de oorlog was dit dus voor het ziekenhuis in Poerworedjo, daarna ging een zending linnengoede-
ren naar Soemba, tweemaal één naar Laboeang Badji in Makassar, één naar Trenggiling in Purboling-
go en sinds de nieuwe terreinverdeling één naar de kraamkliniek Panti Wilasa in Semarang. Voor
Utrecht is dit laatste voorlopig het concrete doel, voor Gelderland zijn wij nog in onzekerheid of er
in Purwodadi en Salatiga een Christelijke ziekeninrichting of kraamkliniek in Zendingsdienst werkt.
Onze vereniging telt in de provincie Utrecht 14 en in Gelderland 15 Zendingsnaaikransen. De
linnengoederen worden in het knipcentrum geknipt en aan de naaikransen toegezonden, die ze naaien
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en terugsturen aan de knipcommissie. (Arnhem voor Gelderland, Utrecht voor de provincie Utrecht).
Van daaruit vindt verzending naar Indonesië plaats. – – –

Taakomschrijving der missionaire zusters

115. “Taak en plaats der Missionaire Zusters”, d.d. s.l., [1951]; AGKF-N 18, Reglementen en
overeenkomsten, 1951-1956.

Verschillende commissies en generale synodes hadden uitspraken gedaan over de wenselijk-
heid, taak en positie van vrouwelijke zendingsarbeiders (missionaire zusters).632) Op basis
daarvan werden door de zendingsdeputaten een omschrijving van hun kerkrechtelijke plaats en
een examenreglement opgesteld.

I. Taak en plaats van missionaire zusters
1. Haar kerkelijke positie is op grond van de Heilige Schrift geen ambtelijke, in de zin van het
speciale ambt van dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen, doch moet wel zó gezien worden,
dat zij een bijzonder-kerkelijke taak vervullen in onderscheiding van alle verenigingswerk en
particuliere optreden en dus in onmiddellijke dienst van de kerk staan.
2. Deze kerkelijke dienst houdt in, dat zij
a. haar opdracht ontvangen van de Kerk des Heren en dus voor het zendingswerk van de

“zendende Kerk”, die haar tot deze arbeid roept;
b. in naam en op last van deze Kerk werken in het nauwste verband met de missionaire dienaren

des Woords, die door dezelfde Kerk uitgezonden zijn;
c. verantwoording aan deze Kerk schuldig zijn voor alle delen van haar dienst.
3. Uit deze kerkelijke taak vloeit voort, dat deze zusters
a. door de kerkeraad der zendende Kerk worden verkozen en geroepen, met approbatie der

gemeente, aan wie ze derhalve moeten worden voorgesteld.
b. door die kerkeraad worden onderzocht naar haar kennis, bekwaamheid en beweegredenen (zie

beneden de vereisten voor het examen);
c. door de kerkeraad in een publieke samenkomst der gemeente tot haar arbeid worden ing-

eleid633), ook door de beantwoording van enkele vragen (zie beneden de formulering van deze
vragen).

4. De verhouding van deze vrouwelijke hulpkrachten tot de kerkeraad der zendende Kerk is, dat zij
onder toezicht van deze kerkeraad arbeiden en (vgl. 2c) aan deze raad rekenschap hebben te geven
van de wijze, waarop zij haar opdracht hebben volvoerd. 
5. De verhouding van deze arbeidsters op het zendingsterrein tot de vergadering van de zendingsar-
beiders (art. 15 Zendingsorde634)) zal zó zijn, dat de missionaire Zusters (welke naam officieel voor
haar werd vastgesteld), toegang hebben tot en deel uitmaken van de algemene vergadering; daarin
in alle zaken zitting hebben met adviserende stem, behalve in de aangelegenheden van haar eigen

632 Art. 282, Acta Synode GKN 1939; Art. 246, 257, Acta Synode GKN 1946; Art. 54, Acta Voortgezette Synode van
Zwolle 1947; zie de aanbevolen “Instructie voor de missionaire zusters” in Art. 115, Acta Synode GKN 1948.

633 Dit was in aansluiting op het advies van de synode (gegeven bij de “Instructie voor de missionaire zusters”) in Art.
115, Acta Synode GKN 1948: om “de kerken uit het midden waarvan medici en onderwijzers uitgaan om de
zending te gaan dienen, te adviseren in een publieke samenkomst een hartelijke toespraak tot hen te doen richten
en hen in den gebede te doen gedenken”.

634 Zie voetnoot 16 bij document 3.
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arbeid, waarin zij mede beslissen; ook haar “categorie” houdt afzonderlijke vergaderingen, gelijk dit
het geval is met de dienaren des Woords, de onderwijzers en de artsen.635) – – –

III. Vereisten voor het examen van missionaire zusters
De examinatie van missionaire zusters heeft plaats door de Kerkeraad van de zendende Kerk, die haar
tot de zendingsarbeid roept in het bijzijn van een afgevaardigde der deputaten voor het zendingster-
rein, waarop de examinanda zal arbeiden, en van een der generale zendingsdeputaten. Door de
Kerkeraad, die voor dit examen van de diensten van de Zendingshoogleraar of/en de predikant in
bijzondere zendingsdienst636) gebruik maakt, zal een onderzoek worden ingesteld naar haar kennis,
bekwaamheid en beweegredenen.
Voor dit onderzoek gelden de volgende eisen:
a. Kennis van de inhoud der Heilige Schrift;
b. Kennis van de Gereformeerde Geloofsleer;
c. Enige kennis van de geschiedenis der Kerk;
c. Kennis van het land en het volk, in betrekking tot het aangewezen zendingsterrein;
e. De geschiedenis van de Zending, bijzonder van die in Indonesië;
f. De theorie van de Zending naar Gereformeerde beginselen;
g. Elenctiek, in betrekking tot de pseudo-religies op het gehele en meer bijzonder op het aang-

ewezen zendingsterrein.
Voorts moet bij de examinatie een testimonium worden overgelegd, waaruit ten genoegen van de
kerkeraad en van de deputaten blijkt, dat de examinanda onder leiding van de Zendingshoogleraar
of/en de predikant in bijzondere zendingsdienst en tot zijn/hun tevredenheid op z’n minst 2 jaar de
cursus tot opleiding van missionaire zusters heeft gevolgd en behoorlijk studie heeft gemaakt van de
taal, of één der talen, die zij op het haar aangewezen zendingsterrein zal moeten gebruiken, alsmede
kennis heeft van de bahasa Indonesia.
Voordat het examen begint, moet worden overgelegd:
a. een goede attestatie van de Kerk, waartoe de aanstaande missionaire zuster behoort;
b. een bewijs, dat zij de leeftijd van 33 jaar niet heeft overschreden (indien ouder, dan zal er een

bij gemotiveerd schrijven gegeven verklaring van Generale Zendingsdeputaten moeten zijn,
waarin deze mededelen in de leeftijd van de benoemde geen bezwaar te zien);

c. een medische verklaring, ten genoegen van de Generale Zendingsdeputaten, dat zij geen
gebreken heeft die haar voor de dienst in de tropen vermoedelijk ongeschikt maken;

d. een afschrift van het contract of accoord van samenwerking wanneer heemse Kerken voor de
uitzending samenwerken;

635 In de regel woonden de vrouwelijke zendingsarbeiders de missionaire vergaderingen bij, zie bijv. “Notulen miss.
verg. te Semarang 26 okt. 1950”, AGKU 6, Ingekomen stukken 1950. Doch hun positie daarin was zwak. In okt.
1953 kwamen in Semarang, na afloop van een miss. vergadering, een aantal vrouwelijke zendingsarbeiders apart
bijeen, onder wie G.J. Dreckmeier, A.J. Heidema, P.F. ten Kate, C.J. Miedema en de Javaanse evangelistes
Soetirah, Soetartinem en S. Soemakno. Dit leidde tot de oprichting van de Badan Kontak Pekerja Wanita, de
Contactcommissie Vrouwelijke Werkers, bestemd voor geheel M.-Java. De volgende vergadering vond plaats in
febr. 1954, die was uitgebreid met Javaanse evangelistes, verpleegsters, onderwijzeressen en enkele leden van de
GKI. Men vergaderde vervolgens twee maal per jaar. Takkenberg, “Verslag tweede half jaar 1953”, jan. 1954,
AGKR 5, Stukken betr. mej. C. Takkenberg, 1947-1965; Hoeksema a. Van den Berg, 5/4/1956, AGKD 9,
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1954-1959. Op regionaal niveau werden soortgelijke vrouwenverga-
deringen gehouden, A. Hoeksema, “Vrouwen confereren ...”, Zendingsblad, jrg. 53, nr. 12 (dec. 1955) 182-183.

636 Resp. dr J.H. Bavinck en ds H.A. Wiersinga. De laatste was directeur van het in 1948 geopende Gereformeerde
Evangelisatiecentrum in Baarn. Wiersinga had ook de dagelijkse leiding van de SOCCI, de Stichting Ontwikke-
lings Cursus voor Christenen uit Indonesië. Daarnaast hield hij (tot omstreeks 1960) in verschillende plaatsen (Den
Haag, Groningen, Kollum, Leeuwarden, Maarn, Ommen, Steenwijk) zendingscursussen en organiseerde hij ook
een schriftelijke zendingscursus. Richters, “Rondzendbrief no. 46”, 12/1952, AGKU 7, Ingekomen stukken 1952;
“Notulen Raad van Toezicht”, 15/12/1960, AGKH 5, Stencils 1959-1960.
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e. een benoemingsbrief en een door Generale Zendingsdeputaten goedgekeurde instructie;
f. een afschrift van het financieel contract, tussen de “zendende kerk” en de benoemde missionai-

re zuster.
Dit examen behoort te geschieden alvorens de missionaire zuster in haar arbeid in een publieke
samenkomst der gemeente wordt ingeleid. – – –
Opmerking: behalve aan dit kerkelijke examen zullen de aanstaande missionaire zusters zich ook
hebben te onderwerpen aan het gewone missionaire examen (een zogenaamd schoolexamen), daar
immers de voortgezette Synode van Zwolle besloot, dat ook het missionair examen van deze
Zendingsarbeidsters in tegenwoordigheid van één of twee generale deputaten der Zending door de
predikant in bijzondere zendingsdienst zal worden afgenomen (art. 54).

IV. Formulering van de te stellen vragen
Door de Synode werden de volgende vragen vastgesteld, die aan de uit te zenden missionaire zusters
door de betrokken kerkeraad in een publieke samenkomst der gemeente zullen worden gedaan:
1. Of het Uw hartelijke begeerte is, door de liefde van Christus gedrongen, de Heer te dienen in

het zendingswerk, bijzonder onder vrouwen en meisjes;
2. Of gij belooft Uw arbeid getrouw te verrichten en met een godvruchtige wandel te bevestigen,

in gebondenheid aan het Woord van God als de volkomen leer der zaligheid en als regel des
levens.

Eerste werkverslag van Renes, arts in Yogyakarta

116. G.J. Renes aan de Raad van Samenwerking, d.d. Yogyakarta, 15 februari 1952; AGKU 7,
Ingekomen stukken 1952.

Renes was een der eerste zendingsartsen, die na de oorlog naar Midden-Java werden uitgezon-
den. Hij werkte tot 1959 in het Bethesda-ziekenhuis te Yogyakarta, het voormalige Petronella-
Hospitaal. Zijn uitzendende instantie was niet de zendende kerk van Amsterdam maar de Raad
van Samenwerking.637)

– – –
Onze komst in Jogjakarta werd voorbereid door correspondentie met de toenmalige directeur, collega
Semallo, en besprekingen met de toenmalige administrateur, de Heer Fortunatus. Overeengekomen
werd, dat ik op 1 November 1950 in het ziekenhuis Bethesda zou aanvangen.638) Een aanstelling of
contract kwam daarbij niet ter sprake; mij werd medegedeeld, dat ik slechts weinig salaris zou
ontvangen, dat daarvoor van mij arbeid in de ochtenduren in het ziekenhuis werd gevraagd, terwijl
mij aangeraden werd, door middel van een particuliere praktijk de nodige inkomsten te verwerven.
De opbrengst van deze particuliere praktijk zou dan geheel voor eigen beschikking zijn.
Onder deze voorwaarden, die van mijn kant niet beïnvloed werden, vertrok ik op 1 November 1950
naar Jogja, waar ik het ziekenhuis in een toestand van aanzienlijke opwinding aantrof. Het bleek, dat
juist op die dag door de Jejasan639) Dr Semallo met terugwerkende kracht ontslagen was en in zijn

637 Zie ook document 124.
638 L.G.J. Semallo (Samallo) had zich met tegenzin neergelegd bij de komst van een Nederlandse arts. De komst van

P.J. Zuidema, begin 1950, had hij zelfs enige tijd weten tegen te houden. Voor een schets van de toestand waarin
het ziekenhuis zich in deze tijd bevond, zie Zuidema a. CvW, Baarn, 26/6/1950, AGKU 6, Ingekomen stukken
1950.

639 De Yayasan (Jejasan) Rumah² Sakit Kristen, Chr. Ziekenhuisstichting, zie Inleiding, par. De medische dienst, en
voetnoot 337 bij document 102.
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plaats Dr Kasmolo Paulus tot directeur was benoemd. Het personeel van het ziekenhuis was daarover
uitermate ontstemd, omdat collega Semallo een grote populariteit genoot. Het was dus wel een zeer
ongelukkig moment om te arriveren; de eerstvolgende dagen waren vol met besprekingen en
vergaderingen, waarbij het personeel aanvankelijk eerherstel van collega Semallo eiste en de
beslissing van de Jejasan ongedaan wilde maken. Door het tactvolle en sportieve optreden van
Semallo kon deze zaak gelukkig in der minne worden geschikt, zij het voorlopig.
Het bleek mij al spoedig, dat door dit optreden de Jejasan het weinige prestige, dat zij in het zieken-
huis genoot, wel geheel had ingeboet. Van de ontmoetingsavond, die wij met het personeel hadden,
kwam dan ook niet veel terecht, omdat alle sprekers van de gelegenheid gebruik maakten, om van
hun verontwaardiging over de gang van zaken blijk te geven. Voor ons was dat allemaal wel
leerzaam, voor Dr Kasmolo was het wel bijzonder onaangenaam.
Wij werden overigens hartelijk ontvangen in het midden van de Javaanse gemeente, waarbij we onze
attestatie indienden. Er was veel hartelijkheid en bij de eerste moeilijkheden, zowel van persoonlijke
als van materiële aard, ondervonden wij veel steun en goed advies. In dit verband wil ik in het
bijzonder Ds Sudarmo noemen, die voor ons in vele zaken een feilloze gids bleek te zijn. Wat de
zakelijke dingen betreft, werd alles opgevangen door de accurate zorgen van de heer Fortunatus.
De arbeid op het ziekenhuis bleek een gehele omschakeling te betekenen. Van medisch standpunt
bleek de verzorging van de patiënten wel op zeer teleurstellend peil te staan. De verpleging was
kortweg slecht, met uitzondering van de klasseafdeling, die ook toen reeds gerust met de beste
ziekenhuizen van Djakarta kon concurreren. Veel medisch werk bleek in handen van verplegend
personeel te zijn. De arbeidsprestatie was gering, en dat met een officieel zesurige, in werkelijkheid
voor velen slechts vier- à vijfurige werkdag. De animo tot betere arbeidsprestatie werd verminderd
door een overgroot teveel aan personeel, waarvan het aantal groter was dan het aantal patiënten.
De belangstelling van velen onder het personeel ging meer uit naar allerlei problemen, hun vakvereni-
gingen betreffende. De organisatie van het ziekenhuis was zeer omslachtig. Uit het personeel had zich
een soort beheerraad gevormd, waarvan de directeur dan officieel niet veel meer dan voorzitter was.
De administratie bleek hopeloos, enig overzicht over de exploitatie van de verschillende afdelingen
was niet te krijgen. Het instrumentarium was zeer incompleet en in droevige toestand. Verplegingsar-
tikelen waren grotendeels afwezig.
Dit alles zou voldoende zijn, om tot diepe neerslachtigheid te vervallen. Dat wij dat niet deden, lag
niet aan een optimistische instelling, maar meer aan de vreugde weer in Midden-Java terug te zijn,
aan de prettige omgang met Indonesische kennissen in de stad en aan de zich al spoedig ontwikkelen-
de prettige verhouding met directeur en personeel. Maar bovendien werd het al spoedig duidelijk, op
welke wijze deze uitermate onbevredigende toestand was ontstaan, terwijl er zich zovele mogelijkhe-
den voor verbeteringen voordeden, dat er niet de minste aanleiding voor collega Kasmolo en voor mij
was, om bij de pakken neer te zitten. Onder het verplegend personeel waren er zovelen, die iedere
poging tot verbetering met enthousiasme begroetten, dat het al spoedig een lichte taak werd om, te
beginnen met de eenvoudigste dingen, weer enigermate op peil te komen. Daar kwam bij, dat in de
loop van 1951 er belangrijke zendingen instrumenten en verplegingsartikelen binnenkwamen,
geschenken van SIMAVI en de Deventer-Maasstichting, waardoor onze mogelijkheden zeer verruimd
werden. Daar was dan verder het vooruitzicht van de komst van Dr Zuidema en tenslotte de activiteit
van de ouderen onder het verplegend personeel, die, het lange wachten moe, aan het einde van het
vorig jaar, zij het door een wat onvriendelijk gesteld ultimatum, de Jejasan dwongen om de stoot te
geven tot een algehele reorganisatie van de bedrijfsleiding, die nu op verschillende punten reeds
geslaagd genoemd mag worden, en voor het overige nog in bewerking is.
Met deze algemene achtergrond als inleiding mag ik wel volstaan. Het is verder niet mijn taak, U een
overzicht te geven van de werkzaamheden van dit ziekenhuis, zodat ik mij zal beperken tot mijn eigen
werkzaamheden, om te besluiten met enkele algemene toelichtingen en opmerkingen.
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Aan mij werd opgedragen de chirurgie te verzorgen; aanvankelijk deden collega Kasmolo en ik
samen de polikliniek, maar wij hebben dat op moeten geven, toen bleek, dat op die wijze voor onze
opgenomen patiënten niet voldoende aandacht overbleef. Eerst thans, nu Dr Zuidema gekomen is,
kan de polikliniek weer door een arts gedaan worden. Daarnaast kreeg ik enkele cursussen te
verzorgen. Verder kwam ik in de reeds genoemde beheerraad, maar niet zonder mijn toedoen is deze
raad opgeheven, waarmee ik tevens mijzelf uit de ziekenhuisleiding gewerkt had. Het was en is
namelijk mijn bedoeling mij daarmee niet in te laten, maar mij geheel te wijden aan de opbouw van
een behoorlijke chirurgische afdeling. Ik geloof wel, dat bij het bereiken van dat ideaal wij thans
bevredigend gevorderd zijn. Overigens bleek het toch al spoedig, dat ik mij niet geheel aan de
ziekenhuisleiding kon onttrekken. In de eerste plaats is het de gewoonte van Dr Kasmolo alle
belangrijke dingen, maar ook vele details, gezamenlijk te bespreken. In de tweede plaats loopt men
natuurlijk, al meent men zich te beperken tot het strikt medische, al spoedig op tegen zaken van
bedrijfsleiding, zoals de materiële voorzieningen, de werkuren en de dagindeling, zelfs de salariëring-
en, omdat de goede gang van zaken op zaal van al deze problemen afhankelijk is, zodat men niet
vordert, voordat daarin orde is geschapen.
De chirurgische taak deel ik met Professor Jalim, die hier nog twee zalen verzorgt en om de week de
chirurgische wacht waarneemt. Zijn hulp zal wel ophouden, wanneer hij in het te bouwen universi-
teitshospitaal zijn eigen afdeling heeft gekregen. Het zal overigens nog wel enige tijd duren, voordat
het zover is.
Kort na onze aankomst werd mij gevraagd, een serie lezingen te geven voor de P.P.K.I., de Christelij-
ke jeugdvereniging, over Christelijk-sociale onderwerpen. Ik heb dat aangenomen, hoewel ik op dat
gebied niet de minste deskundigheid bezit. Het leek mij echter goed, op deze wijze spoedig contact
te krijgen, terwijl ik tevens hierdoor gedwongen werd, aandacht te besteden aan het Indonesisch. In
later tijden heb ik mij van lezingen onthouden, omdat dat voor mij teveel tijd neemt. Wel heb ik op
verzoek van de redactie als vaste medewerker van het kerkblad daarin een serie artikeltjes geschreven
over Christelijke ziekenzorg. Dit werk kostte mij minder moeite, omdat het in het Javaans verschijnt,
een taal, die ik niet beheers, zodat ik ze het in het Nederlands kon insturen.
In Februari 1951 ben ik begonnen met particuliere praktijk aan huis. Het leek mij onjuist, deze op het
ziekenhuis te doen en de gehele inrichting heb ik dan ook zelf aangeschaft. Nu deze ziekenhuizen
eigendom zijn van een Indonesische Stichting, lijkt het mij niet juist, zolang er geen vaste regeling
is voor de particuliere praktijk, daarvoor gebruik te maken van de outillage van het ziekenhuis.
Voorzover het toch gebeurt (laboratoriumonderzoek enz.) hebben wij ingesteld, dat het ziekenhuis
daarvoor volgens vaste tarieven betaling int van de patiënt. Dezelfde regeling geldt bij opneming van
particuliere praktijk-patiënten. De arts int uitsluitend het honorarium en het ziekenhuis heeft alle
voordeel van zijn patiënten. – – –
Dan wil ik U nog vermelden, dat mijn vrouw en ik ons grote huis benut hebben, om huisvesting te
bieden aan een zevental Indonesische jongens of jonge mannen, die hier als onze pleegzonen wonen.
Enkelen van hen zijn Christen, anderen hebben belangstelling. Wij hadden met hen een mooie
Kerstviering, met hun vrienden en vriendinnen, aan ons huis. Deze jongens, middelbare scholieren
en studenten, kosten mijn vrouw veel zorg en aandacht, en betekenen ook een financiële belasting,
omdat zij slechts weinig kostgeld betalen, maar overigens hebben wij van deze beslissing nooit spijt
gehad, omdat het werkelijk een genoegen is, met deze pemuda’s, die enkele jaren geleden nog als
guerilla’s in de bergen zaten, om te gaan, te trachten op hun vele vragen een antwoord te vinden en
hun in een geregeld huiselijk leven een milieu te scheppen, waarin zij kunnen studeren en misschien
nog wel iets meenemen voor hun verdere leven. – – –
Tenslotte wil ik uit de ervaringen van deze 1½ jaar enkele punten naar voren brengen, die meer van
algemeen belang zijn. 
1. In hoeverre is nu het ziekenhuis Bethesda een Christelijk ziekenhuis? Gaat er kracht van uit voor
de Evangelieverkondiging? Op deze vragen is het moeilijk antwoorden. Van het ziekenhuis te Klaten,
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waar ik iedere week een ochtend opereer, kan zonder meer gezegd worden, dat het bewustzijn, door
de liefde van Christus tot de arbeid gedreven te zijn, sterk ontwikkeld is. Door het voorbeeld en de
leiding van Dr Soenoesmo is Klaten een echt Christelijk ziekenhuis gebleven. Het personeel van
Bethesda is echter nog te zeer in zichzelf verdiept, men is nog niet uit de na-oorlogse problemen.
Er wordt meer over evangelisatie en over de betekenis van Christelijke ziekenzorg gepraat dan dat
men er van merkt. Er is echter een zeer positieve factor, die steeds meer tot uiting komt. Wij kunnen
onze patiënten beter helpen. Beter dan vroeger en beter dan op het ogenblik in andere ziekenhuizen.
In deze tijd in het bijzonder is dat wel een uiterst belangrijke factor. De medische behandeling, die
in Indonesië natuurlijk nooit eerste klasse is geweest, is thans over het algemeen in een na-oorlogs
stadium. Er zijn verschillende grote projecten ter verbetering van de volksgezondheid, maar de
individuele ziekenzorg laat zeer veel te wensen over. En het besef, dat men in een Christelijk
ziekenhuis veel meer zorg aan de afzonderlijke patiënt moet besteden dan thans over het algemeen
gebruikelijk is, is in Bethesda toch zeer levend. Op een enkel punt ondervonden wij teleurstelling.
Dr Kasmolo en ik menen, dat de evangelisatie een integrerend bestanddeel behoort te zijn van de
geneeskundige behandeling en verpleging, en niet als een corpus alienum daarneven geplaatst mag
worden. Ons ideaal is, dat het Christelijk karakter van het ziekenhuis tot uiting komt, allereerst in de
verzorging van de patiënt. Wenselijk is ook, dat de evangelisatie door het gesproken woord geschiedt
door de man, die de patiënt ook geneeskundig en verplegend verzorgt. Wij zien de taak van de
geestelijk verzorger dus allereerst te liggen in de verzorging van het personeel. De ziekenhuispredi-
kant dient organisch deel uit te maken van de ziekenhuisleiding. Zijn taak is het personeel te
activeren, anderzijds moet hij op de hoogte zijn van de verpleeg-technische zijde van het werk. 
Aan een predikant die, los van het overige werk, over de zalen dwaalt en daar zijn woord doet,
hebben wij niet voldoende. Tegen zulk werk is natuurlijk geen enkel bezwaar, maar daarmee is het
ziekenhuis nog geen Christelijk ziekenhuis geworden. Evenmin wordt een pasar een Christelijke
pasar, wanneer van de marktdagen gebruik wordt gemaakt om straatevangelisatie toe te passen. 
Deze opvatting is echter helaas door de kerkeraad niet begrepen en tegen het advies van de deputaten-
evangelisatie, waarin Dr Kasmolo zitting heeft, in, werd de evangelisatie in het ziekenhuis geheel
gescheiden van de verzorging van het personeel en de guru Indjil niet organisch geplaatst in het
gehele ziekenhuisverband. Wij hopen, dat daar nog eens verandering in zal komen en dat we een
ziekenhuispredikant vinden, die in het ziekenhuis en door het personeel werkt.
2. De Jejasan. Het vertrouwen, voorzover dat aanwezig was, gold dan nog speciaal de persoon van
Dr Soenoesmo. Tot nu toe lag eigenlijk het initiatief geheel aan de kant van ons personeel, en de
Jejasan reageerde daar slechts min of meer gunstig op. Nu is dat misschien ook de meest bruikbare
verhouding om mee te werken: op het ogenblik zit in het Dagelijks Bestuur van de Jejasan niemand,
die enig verstand van ziekenhuizen heeft, zodat het maar beter is, wanneer het ziekenhuis autonoom
wordt gelaten in zijn bedrijfsleiding. Ik zie de taak van de Jejasan vooral in de terugverkrijging van
de ziekenhuizen, die nog in handen van de regering zijn, en het zoeken van artsen daarvoor. Op dat
gebied zal de Jejasan wel goed werk doen. Het lijkt de laatste tijd ook zo, dat de Jejasan zelf haar taak
op deze wijze ziet. Bij onlangs gerezen moeilijkheden tussen directeur en personeel in Bethesda, die
aan de Jejasan voorgelegd werden, besloot de laatste dat dit punt tot het arbeidsveld van de Panitya
setempat, ofwel de plaatselijke commissie behoorde.

[De verstandverhouding tussen Bethesda en de Jejasan (Ziekenhuisstichting) is wel wat
beter geworden, maar laat nog altijd te wensen over. De positie van de Nederlandse arts
in Indonesië levert in de praktijk geen problemen op. Vrouwelijk verpleegkundig
personeel is deskundiger en daarom te prefereren boven mannelijk. Van deze laatsten
blijven wel nog enkelen nodig om met de leiding der buitenpoliklinieken belast te
worden.] 
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7. De positie van de medische zending is nog steeds onduidelijk. Zowel in Nederland als in Indonesië.
Ik wil maar een enkel punt, niet eens het belangrijkste, aanroeren. Men heeft wel gezegd, dat de
getuigende kracht van deze ziekenhuizen twijfelachtig is geworden, nu allerlei andere instanties
hetzelfde werk doen. Al vind ik dat argument niet eens principieel ter zake doend, het is bovendien
nog feitelijk onjuist ook. Inderdaad, van alles en nog wat doet aan geneeskundige verzorging. Maar
vraag niet hoe. De geneeskundige ethiek is in een crisis. Ziekenhuizen als Trenggiling in Purbolinggo,
Tegaljoso in Klaten en zelfs ook Bethesda staan in deze situatie als oasen in de woestijn. Juist in deze
tijd kunnen Christelijke ziekenhuizen een opgericht teken zijn. – – –

Rol van de Raad van Samenwerking en de generale zendingsdeputaten

117. “Kort verslag van de vergadering van de Commissie van Advies met de afgevaardigden van
de Raden der Gereformeerde Kerken van Gelderland, gehouden Donderdag 20 Maart 1952 te
Arnhem”, d.d. Arnhem, april 1952; AGKA 1, Acten van Samenwerking, 1951-1970.

– – –
Na de pauze krijgt Dr. F.L. Bakker, vroeger Zendingsconsul te Djakarta, het woord over “Het
gemeenschappelijk werk”. We vermelden hiervan het volgende.Op de begroting van iedere zendende
kerk komen posten voor: Steun aan de Generale Kas en aan de Raad van Samenwerking. Waarvoor
is dat nodig? Hieruit worden betaald de bijdragen voor zeven takken van dienst, die iedere kerk
afzonderlijk niet meer kan doen, daarom gebeurt dat werk gemeenschappelijk. Bedoelde takken van
dienst zijn: 1. Theologische opleiding. 2. Schooldienst. 3. Medische Dienst. 4. Lectuurverspreiding.
5. Chinezen Zending. 6. Sociaal-Economische dienst. 7. Zendingsconsulaat. 
1. Theologische opleiding. Deze gaat via de Generale Deputaten. De kosten worden omgeslagen naar
het getal predikanten en gurus in opleiding. De kosten voor leerlingen bestemd voor Purwodadi
worden dus gedragen door de kerken van Purwodadi-Arnhem. Voorts betaalt deze kas de tractemen-
ten der docenten, de onkosten voor de gebouwen, enz. Deze theologische opleiding is erg belangrijk
voor de 93 kerken, waarvan slechts 28 een eigen predikant hebben. Momenteel werken er 5 docenten
waaronder 2 Nederlanders, Dr Mulder en Ds Rullmann. De lagere Theologische cursus is bestemd
voor gurus-indjil en duurt 3 jaar.
2. Onderwijs. Vroeger had men het zogenaamde zendingsonderwijs onder leiding van een missionaire
predikant. Daarnaast de Hollands-Javaanse en Hollands-Chinese Christelijke scholen. Na de oorlog
zijn alle scholen aan Javaanse besturen overgedragen. Dit Christelijk onderwijs is van enorm belang,
niet het minst vanuit het oogpunt van evangelisatie. Velen komen tot het Christendom, die vroeger
Christelijke onderwijs ontvangen hebben. Tijdens de oorlog en Japanse bezetting hebben de meeste
scholen doorgewerkt onder zeer moeilijke omstandigheden. Er werd geen subsidie gegeven. Alles,
ook de tractementen van het onderwijzend personeel, werd betaald uit de schoolgelden, die bij deze
meest arme bevolking niet hoog konden zijn. Er zijn door het onderwijzend personeel grote financiële
offers gebracht. De scholen vormen dus nu aparte verenigingen, gecombineerd in een Centrale
Raad.640) Nadere organisatie is nodig. Hiervoor is aangezocht en aangesteld de heer van der Waals,
leraar M.O.B. Paedagogiek. De oude kweekschool in Solo werkt weer sinds ± ½ jaar geleden met 180
leerlingen. Alles wacht op de nieuwe subsidieregeling door de regering voorgesteld, maar die nog in
het Parlement behandeld moet worden. De Raad van Samenwerking betaalt voor deze onderwijsdienst
± ƒ 70.000,- per jaar.

640 Zie Inleiding, par. Het christelijk onderwijs in Midden-Java.
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3. Medische dienst. Vroeger deed dit iedere kerk afzonderlijk in eigen ressort, nu is dit veranderd.
Alle 11 hospitalen w.o. Purwodadi, werden in oorlogstijd in beslag genomen.641) Na de oorlog nam
het Gouvernement ze over. De zending kon dat – wegens de hoge kosten – niet direct doen, op de
duur wel. Later volgde een regeling met het Indonesische Gouvernement (Dr Leimena, de Minister
van Volksgezondheid is een Christen).642) Het wachten is op een subsidieregeling. Na de oorlog
kwamen de zendingshospitalen aan de “Stichting Chr. Ziekenhuizen op Midden-Java”. Er werken nu
nog maar 3 Javaanse en 5 Hollandse artsen. Men zal de hospitalen dus geleidelijk moeten overnemen:
dit voorjaar onder andere Solo.643) De Raad van Samenwerking betaalt voor de Medische Dienst ook
± ƒ 70.000,- per jaar.
4. Lectuurdienst. Deze is gevestigd in Djakarta en staat onder leiding van Dr Verkuyl. Deze dienst
bedoelt de zendingsterreinen te voorzien van allerlei Christelijke lectuur. Er is nauw contact met de
interkerkelijke Noodlectuurcommissie. De dienst ontwikkelt grote activiteit; het is een bijzonder
belangrijke tak van dienst. De bestrijding van het analfabetisme zal op Java met grote kracht worden
aangepakt, dus is het zeer nodig dat er goede lectuur komt. Doen de Christelijke kerken dat niet, dan
zal Moskou het wel doen!
5. Chinezen Zending. De Chinezen zijn economisch sterker dan de Javanen, toch kunnen de Chinese
kerken zich nog niet geheel redden. Ds Vlijm, die onder hen arbeidt, wordt door de Raad van
Samenwerking betaald. Onder de Chinezen merkt men een sterke drang naar het Christendom.
6. Sociaal-Economische dienst. Dit werk staat onder leiding van de heer Baas. De Javaanse kerken
zijn economisch zwak, leiding is zeer nodig. Deze dienst geeft adviezen.
7. Zendingsconsulaat. Dit is voor rekening van de kas van Generale Deputaten. Het doel van deze
instantie is het contact tussen zending en regering inzake allerlei: subsidiekwesties, rechts- en
huwelijkskwesties, enz. De taak is adviserend.
De synode van Zwolle besloot tot toetreding tot de Zendingsraad. Zodoende is er nu ook een
Gereformeerde Zendingsconsul: Ds van Reenen. Met alle takken van arbeid is er contact, zodat
leiding en advies nu mogelijk zijn. Voor de Indonesische kerken is dit zeer gewenst. Er zijn in
Indonesië 29 kerkgroepen, elk op een apart terrein. Met elkaar hebben ze opgericht de Raad van
Kerken met het oog op onderling overleg in verschillende zaken, die een gemeenschappelijk karakter
hebben (theologische opleiding; scholen; lectuurverspreiding; enz.). – – – 

Van Vliet over de armoede in Banyumas

118. P. van Vliet, “Uit Purwokerto”, d.d. Purwokerto, april 1952; AGKR 5, Stukken betreffende P.
van Vliet, 1950-1970.

641 Tot aan 1940 exploiteerde de Gereformeerde zending geen elf maar negen ziekenhuizen: het Petronella-Hospitaal
met als neveninrichting het longlijderssanatorium in Pakem, en ziekenhuizen in Solo-Jebres, Klaten, Magelang,
Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Purbolinggo en Purwokerto, die alle ieder nog hun hulpziekenhuizen, medische
posten en buitenpoliklinieken hadden. Het zendingsziekenhuis in Purwodadi (en andere ziekenhuizen in noordelijk
M.-Java) was voor de oorlog niet van de Gereformeerde zending, maar van de Salatiga-zending.

642 Dat was J. Leimena; 1905-1977; studie medicijnen te Jakarta; oprichter Perkumpulan Pemuda Maluku; mede-
oprichter Parkindo; onderminister van volksgezondheid in de eerste twee kabinetten Sjahrir; minister van
volksgezondheid in het kabinet Amir Syarifuddin en Muh. Hatta; 1949 lid van de Indonesische delegatie naar de
Ronde Tafel-conferentie in Den Haag; voorzitter Militaire Commissie; eerste minister en minister in verschillende
kabinetten t.t.v. Soekarno. Zie Verkuyl, Gedenken, 193-201; Vandaar, jrg. 2, nr. 9 (nov. 1976) 3-5; Ibidem, jrg.
3, nr. 6 (juni-juli 1977) 21.

643 Het voormalige zendingsziekenhuis te Solo-Jebres is nooit aan de Ziekenhuisstichting of de GKJ overgedragen,
zie hierna, voetnoot 465.
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– – –
We wonen aan de Djalan Raya (vroeger de “Grote Postweg”), de hoofdstraat van Purwokerto. Naast
ons huis staat het postkantoor. En daarvóór vlak bij de weg, tegen het lage muurtje dat ons erf van
het postkantoor scheidt, staat een grote houten vuilnisbak, waarin de omwonenden etensafval enz.
weggooien.
Het is wel wonderlijk om U via zo’n vuilnisvat het leven hier in te leiden, maar het geeft gelegenheid
om iets van de nood hier duidelijk te zien. Want langs dat vat lopen en rijden iedere dag honderden
mensen: ambtenaren en kantoorbedienden, en schoolkinderen, allen min of meer Europees gekleed;
dragers, die aan hun draagstok allerlei waren vervoeren; vrouwen met grote manden op het hoofd met
allerlei koopwaar, blootsvoets en nog echt Javaans gekleed, in kain en kabaaj. Maar iedere dag komen
er ook meerdere mensen langs, die bij dat vat blijven stilstaan, niet om er iets in te gooien, maar om
er, na veel gegrabbel, wat uit te halen: wat groene stengels of wat botjes waar nog wat vlees aan zit
en allerlei andere dingen, die wij niet kunnen benoemen, alles druipend van het vocht. Deze mensen
zijn in vieze vodden gekleed, zijn vaak nauwelijks gekleed te noemen. Vaak hebben ze open wonden
en lekkende zweren, vaak zijn ze door en door ziek. Familie van Lazarus uit de gelijkenis. Wat zij
bij elkaar gegrabbeld hebben wordt opzij van het postkantoor gedroogd, gesorteerd, ingepakt en
meegenomen, of ter plaatse opgegeten. Het zijn vaak oude vrouwen, die dit doen, maar soms ook
jonge, met een stuk of wat kinderen. Het geheel geeft een beeld dat ons elke dag weer doet ontstellen.
U stapt hier middenin één van de vele problemen van dit land: de armoede en de sociale verzorging
van de armen. Er zijn voor deze mensen wel hier en daar onderkomens, maar wie zou daar heen
willen en zijn vrijheid prijsgeven? En de grote moeilijkheid is, dat de meesten hier dit niet als een
vreselijke toestand aanvoelen. Men is er aan gewend. U kunt zich van deze bedelaars geen beeld
vormen, het overtreft in ellende de stoutste fantasie. Ik kan me tenminste met de beste wil van de
wereld niet voorstellen wat voor een leven zo’n zieke, arme stumperd moet lijden. – – –

Vlijm over de Chinezenzending in Midden-Java

119. J.M. Vlijm, “Rapport over de periode half november 1951 t/m half mei 1952”, d.d. Semarang,
[mei 1952]; AGKR 5, Stukken betreffende de Chinezenzending, 1950-1956.

Nadat verschillende Europese Gereformeerde Kerken reeds lang onder de Chinezen gearbeid
hadden, was men tegen het einde van de Nederlandse tijd ertoe overgegaan hiervoor speciaal
opgeleide predikanten, zowel Chinese als Nederlandse, aan te stellen. De eerste Nederlander
was A.F.J. Pieron, die in Banyumas werkte. Na de oorlog werd dit beleid voortgezet en werd
J.M. Vlijm ter beschikking gesteld van de Chinese kerk, de Gereja Kristen Indonesia (GKI).
Zijn standplaats was Semarang.

Algemene opmerkingen
1. De veiligheidstoestand op Midden-Java is sedert begin 1951 verbeterd. Er zijn minder overvallen,
diefstallen en rampokpartijen; een symptoom van deze verbetering kan gezien worden in de verlaging
van de extra-premie voor diefstalverzekering van auto’s van 1½% tot ½% per kwartaal met ingang
van 1-2-1952. Wel heeft de revolutiepoging van het bataljon 426 van de TNI veel onrust veroorzaakt
en hebben velen “op het platteland” het leven of have en goed verloren, wel zijn al meer dan 250
militairen (onder wie twee majoors) in de strijd tegen de opstandelingen gesneuveld, maar de arbeid
der kerken is gelukkig ondanks deze onrust gewoon doorgegaan. De opstandelingen zijn inmiddels
uit het centrum van Midden-Java verhuisd naar de omgeving van Tegal, waar zij zich bij de strijd-
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krachten van de Darul-Islam hebben aangesloten. Als gevolg hiervan blijft de omgeving van Tegal
zeer onveilig.644)
2. De economische situatie ontwikkelt zich ongunstig. De inflatoire tendens zet door, wat gezien een
geraamd tekort op de staatsfinanciën over 1952 van 1.000.000.000 Rp. niet verwonderlijk geacht mag
worden. De koopkracht van het volk is sterk verminderd. Vanzelfsprekend ondervinden de Chinese
kerken, wier leden vrijwel allen in de handel werkzaam zijn, een terugslag van de economische
achteruitgang. Gelukkig hebben de economische moeilijkheden nergens tot inkrimping van de arbeid,
maar wel tot grotere offervaardigheid geleid.
3. De maand December was voor de Chinese gemeenschap een gewichtige maand. Toen moest
immers de beslissing worden genomen inzake het staatsburgerschap. Op 27 December eindigde de
termijn, waarin men het Indonesische staatsburgerschap kon verwerpen. Wie vóór die datum geen
afwijzende beslissing had kenbaar gemaakt, werd automatisch warganegara Indonesia.645) De meeste
in Indonesia geboren Chinezen hebben het warganegaraschap aanvaard. In sommige streken speelde
echter het sentiment een grote rol. Mensen, die bijna hun gehele familie verloren hebben in de tijd
van de politiële acties als gevolg van de moordzucht der troepen van de Republiek, moesten heel wat
overwinnen. In andere plaatsen vroeg men het advies van de klenteng (de Chinese tempel). Eén van
de orakels luidde: het is beter aan een grote berg te kleven dan aan een kleine. In die omgeving
hebben velen het warganegaraschap verworpen, blijkbaar van mening, dat China wel met de grote
berg bedoeld zou zijn. De leden van de Chinese Kerken hebben vrijwel zonder uitzondering het
warganegaraschap aanvaard. Zij beschouwen dit echter uitsluitend als een regeling van hun juridische
status en trekken er geen consequenties uit ten aanzien van taal en cultuur. Zij blijven zich Chinees
voelen. Voorlopig zal de Chinese groep dan ook nog wel als groep met een zeer eigen karakter blijven
bestaan, al kan op de lange duur de in December genomen beslissing van grote betekenis worden.
4. Invloed van communistisch China is in de Chinese kerken niet merkbaar. Wel staat ook de
peranakangroep (de hier geborenen) voortdurend aan communistische propaganda bloot. De pers, ook
de Maleise-Chinese pers, is geheel in communistische handen. In de totok-wereld (de in China
geboren Chinezen) is de invloed van het communisme zeer groot. In Semarang is bijvoorbeeld een
geweldige nieuwe school gebouwd, de grootste van de hele stad, die geheel communistisch geori-
enteerd is. De radio-uitzendingen vanuit China en de Maleise uitzendingen uit Moskou, die hier zeer
goed doorkomen, spelen vermoedelijk een grote rol bij het verbreiden van communistische ideeën.

De arbeid van de missionaire predikant valt in twee grote delen uiteen: namelijk het werk buiten
Semarang en het werk in de stad.646) Het werk buiten de stad draagt voornamelijk een stimulerend
karakter, terwijl in Semarang zelf veel direct werk gedaan kan worden.
 
Het werk buiten de stad:
In de afgelopen maanden heb ik de verschillende gemeenten bezocht. Het contact met de verschillen-
de gemeenten is belangrijk, omdat het zendingswerk onder de Chinezen van Midden-Java zeer sterk
gedecentraliseerd is. Elke zelfstandige gemeente ziet het als haar taak in de plaatsen in de omgeving
het zendingswerk ter hand te nemen. Indien een gemeente in staat is, dat werk geheel zelf te doen,
hebben de Deputaten Pakabaran Indjil van de Synode daar practisch geen bemoeienis mee. Slechts

644 In 1951 verleenden eenheden van de bataljons 423 en 426 van de Diponegoro-divisie van het Indonesische leger,
die grotendeels bestonden uit voormalige Hizbu’llah guerilla’s (de gewapende arm van de Masyumi), steun aan
de Darul-Islam-opstand in het gebied van Brebes-Tegal, zie Van Dijk, Rebellion, 149-153, 410 noot 26. Het aantal
vluchtelingen en ontheemden was groot. In april 1955 bracht B. Probowinoto een bezoek aan Banyumas om de
situatie op te nemen. Concentraties vluchtelingen bevonden zich toen in Jeruklegi, Kawunganten, Sidareja,
Meluwung en Majenang. Bij elkaar ging het om 55.000 mensen. Onder hen bevonden zich 87 christelijke families
met 434 mensen. Zie document 55 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.

645 Indonesisch staatsburger.
646 Voor de Chinese gemeenschap in Semarang, zie Willmott, The Chinese of Semarang.
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daar, waar een gemeente niet in staat is zelfstandig de zendingstaak ten uitvoer te leggen, komen de
“Generale Zendingsdeputaten” in actie. Dat is eveneens het geval in plaatsen, die nog niet bewerkt
worden, omdat ze te ver van een zelfstandige gemeente gelegen zijn. De missionaire predikant wordt
echter overal in dat eigen werk der gemeenten als medewerker en adviseur met vreugde binneng-
ehaald. Ik probeer bij mijn bezoek aan de gemeenten de gemeenten zo nodig te stimuleren, terwijl
ik dan in de zendingsposten ook een spreekbeurt vervul en met de mensen, op wie het werk daar
drijft, besprekingen houd. Als voorbeeld van een tournee zou ik U het volgende kunnen noemen:
het betreft mijn bezoek aan Purwokerto en omgeving in Februari van dit jaar. Vrijdag, reis naar
Purwokerto. ’s Avonds vergadering met de kerkeraad, nadat ik ’s middags de vrouwenvereniging,
die zeer belangrijk werk doet voor de evangelieverbreiding, had toegesproken. De vergadering van
de kerkeraad is vanzelfsprekend gewijd aan de zendingsarbeid in Purwokerto en aan de kring
Tjilatjap. Zaterdagmorgen besprekingen met de predikant en guru Indjil. Zaterdagmiddag een lezing
voor de jeugdvereniging. Na afloop bespreking met de bestuursleden en leiders van de Zondags-
school. Zondagmorgen half acht dienst in de Chinese Kerk van Purwokerto. Na afloop dadelijk in de
auto naar Tjilatjap (60 kilometer). Om tien uur dienst in Tjilatjap. Na afloop vergadering met de
commissie.647) Na het eten terug naar Purwokerto. Door naar Sukaradja, dienst om 4 uur. Na afloop
bespreking met de commissie. Naar Purbolinggo, om 6 uur kerkeraad van de Chinese Kerk. Bespre-
king van het werk te Sukaradja en Banjumas. Na afloop om half negen vergadering met de Hollandse
kring. Maandagmorgen: rust. ’s Middags naar Banjumas. Evangelisatietoespraak. Dinsdagmorgen
vertrek naar Wonosobo. Om half vier lezing voor de jeugd. Om vijf uur “evangelisatie-meeting”. Om
zeven uur vergadering met bestuursleden van de jeugdvereniging en leidsters van de Zondagsschool.
Daarna vergadering met de commissie. Woensdagmorgen bespreking met de guru Indjil. Daarna
vertrek naar Semarang.
Uit zo’n overzichtje bemerkt U, dat de tournees vrij inspannend zijn, terwijl het contact uiteraard nog
vrij vluchtig is. Ik maak ongeveer tweemaal per maand een tournee, die meestal alleen het weekeinde
in beslag neemt.

De situatie is momenteel als volgt:
Classis Magelang. Gewerkt wordt behalve in plaatsen, waar al zelfstandige gemeenten zijn (Purwo-
kerto, Purbolinggo, Magelang en Temanggung) in Banjumas, Sukaradja, Tjilatjap, Wonosobo en
Parakan. 

[De evangelist van Cilacap, Njoo Djoen Tjwan, is ernstig ziek geweest.] 

De laatste maanden heeft Ds Wind enige malen gepreekt en Zr Goemaat heeft geholpen met een
catechisatie voor oude dames. Van de andere kringen heeft vooral Sukaradja een eigen guru Indjil
nodig. Het wordt momenteel bewerkt door Ko Bie Liong van Purbolinggo, die echter ook Banjumas
te bewerken heeft.
In Wonosobo gaat het werk onder Siem Tjin Ling goed vooruit. Toen ik daar sprak waren er meer
dan honderd aanwezigen. De gemeente telt 44 leden. Het werk in Parakan is geëntameerd door
Temanggung door Ds Liem Ik Thiang. Het is een zeer moeilijke plaats. De Chinezen daar zijn zeer
conservatief. Het is voor dit werk jammer, dat Ds Liem naar Blora is vertrokken.648) Zijn opvolger
Oh Tjie Hap heeft het werk echter overgenomen.

647 Met “commissie” is bedoeld een voorlopige kerkeraad. Deze regelde in overleg met de kerkeraad van de betrokken
Chinese gemeente de arbeid in de plaats waar gewerkt werd. Kerkrechtelijk gezien kenden niet alle GKI-
gemeenten in Midden-Java het statuut van “zendende kerken”.

648 Liem Ik Thiang (Tjiang) was in juni 1941 afgestudeerd aan de vierjarige Ned. cursus te Yogyakarta; na Temang-
gung vertrok hij naar Blora, waar hij in maart 1952 werd bevestigd.
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Classis Djokjakarta. Gewerkt wordt, behalve in de zelfstandige kerken, in Muntilan (door Jogja), in
Kedungbanteng, Klaten en Wonogiri (door Solo) en in Gombong (door Purworedjo). Alleen de arbeid
in Wonogiri wordt mee betaald door Holland. Deze kring gaat onder leiding van Liem Tong Hwa
goedvooruit. De kring heeft vrijwel uit eigen middelen een huis geschikt gemaakt voor kerk, waarmee
geen klein bedrag gemoeid was. De kring telt 26 leden. Toen ik er preekte waren er meer dan zestig
mensen in de kerk. Het werk in Gombong is aanvankelijk verricht vanuit Kutoardjo. De guru Indjil
van Kutoardjo is op eigen initiatief vertrokken naar de Lampongs, waar hij nu werkt. Er is nog geen
officieel contact met hem gelegd. Het werk in Gombong is nu overgenomen door Purworedjo. Ds The
Sing Liong649) gaat twee dagen per week daar catechiseren, terwijl het enige mannelijke Chinese lid
ter plaatse zijn huis aanbood voor een wekelijkse Bijbellezing. Hij zelf is begonnen met een Zondags-
school. Toen ik in Gombong was, was het de vierde Zondag, dat de Zondagsschool gehouden werd.
Er waren reeds meer dan veertig leerlingen.
Classis Semarang. Deze classis draagt een enigszins ander karakter dan de andere twee. Zijn de
andere twee classes uit Gereformeerd zendingswerk ontstaan, Semarang is voornamelijk vrucht van
de arbeid van Ds Liem Siok Hie van Semarang. Hij heeft aanvankelijk als boekhouder bij een
importfirma gewerkt en heeft zich toen bekwaamd in kennis van de Bijbel onder leiding van één der
zendelingen van de Salatiga-zending. Daarna heeft hij zijn baan eraan gegeven en is als Evangelist
gaan werken. Hij heeft deze gemeente gesticht en heeft tot 1945 altijd pro Deo gewerkt. Hij is nu oud
en kan niet zoveel meer doen, maar heeft in de groei van de Chinese kerken van Midden-Java ten
Noorden een grote plaats ingenomen. In deze classis wordt gearbeid, behalve in de plaatsen van
geïnstitueerde kerken, Semarang, Salatiga en Blora, in Pekalongan, Tegal, Purwodadi (door Sema-
rang), in Ambarawa (door Salatiga) en in Djuana, Rembang en Lasem (eveneens door Salatiga).
Alleen de guru Indjil, die in Djuana/Rembang werkt, wordt bekostigd door de kerken in Holland. De
kring Tegal is in de laatste anderhalf jaar sterk gegroeid onder leiding van The Hian Hoo. De laatste
classisvergadering van Semarang kon met vreugde besluiten, gehoord het verzoek van de zendende
kerk van Semarang en het advies van de kerkvisitatoren, om de ambten in te stellen in Tegal.650)
In Blora zijn moeilijkheden geweest in verband met het feit, dat de predikant geschorst moest worden
in verband met het zevende gebod. Hij heeft daarna zijn ambt neergelegd. In die tijd hebben enkele
sectarische groepen Blora tot hun werkterrein gekozen, met het gevolg, dat de gemeente geleden
heeft. Nu zij in Ds Liem Ik Thiang van Temanggung een nieuwe predikant mocht begroeten, – hij is
begin Maart in Blora bevestigd –, mag verwacht worden, dat de moeilijkheden spoedig tot het
verleden zullen behoren. Men heeft reeds plannen gemaakt, om de arbeid te beginnen in Tjepu en
Bodjonegoro.In Djuana werden in November de eerstelingen gedoopt: 12 personen. Ds Tan Ik Hay
van Salatiga651) heeft de doop bediend, terwijl ik in de middagdienst de eerste Avondmaalsviering
in Djuana heb mogen leiden. Het was een mooie dag.
De kring Tegal is vorig jaar begonnen met de Evangelieverkondiging in Pemalang. Daar is een kleine
kring gevormd, terwijl men nu in combinatie met Purwokerto ook in Bumiaju gaat beginnen. Zodra
Tegal zelfstandig is, zal Semarang trachten in Weleri te beginnen.

649 The Sing Liong was in juni 1941 afgestudeerd aan de vierjarige Ned. cursus te Yogyakarta. Vervolgens te
Yogyakarta. 

650 The Hian Hoo (Petrus Hardjopranoto) werkte sedert mei 1950 als evangelist te Tegal. In november 1954 werd hij
daar bevestigd tot gemeentepredikant, in oktober 1959 vertrok hij naar Purwokerto. De Chinese kerk te Tegal werd
geïnstitueerd op 12 augustus 1952, zie de jubileumuitgave 40 Th. 12 Agustus 1952 - 12 Agustus 1992 Gereja
Kristen Indonesia Tegal. 

651 Tan Ik Hay (Iskak Gunawan); overleden november 1972; juni 1941 afgestudeerd aan de vierjarige Ned. cursus te
Yogyakarta; 1941 evangelist te Salatiga; 1943 predikant Chin. Kerk te Salatiga; 1959 predikant Chin. Kerk te
Yogyakarta; 1949-1950 aanwezig op de Gereformeerde Oecumenische Synode van Amsterdam en de GKN-synode
van Den Haag; 1966 als lid Indon. delegatie in Nederland.
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Het werk in de stad Semarang:
De mogelijkheden voor de missionaire predikant zijn vooral in Semarang groot. In deze stad wonen
immers meer Chinezen dan verder op heel Midden-Java bij elkaar. 
Ik heb in deze periode vier mensen mogen dopen in de Chinese kerk. Er zijn echter nog ongeveer
zestig catechisanten in dooponderricht. Ik hoop, dat de meesten van hen in de loop van dit jaar tot de
doop zullen komen. Door de vreemde bouw van Semarang is het noodzakelijk vele groepen te
vormen. Ik heb zes uur catechisatie. Verder geef ik godsdienstonderwijs op de Chinese Christelijke
S.M.P. in de hoogste klassen zeven uur per week. Ik heb verder een drietal Bijbelkringen, en een
cursus kerkrecht voor ouderlingen, terwijl er een Bijbelstudiegroep voor vrouwen gaat beginnen.
Indien ik Zondag niet weg ben, preek ik in de jeugddienst. Deze dienst gaat uit van de Chinese kerk
en van de Holl. Geref. Kerk. Er komen ongeveer tweehonderd jongelui, van wie de meesten nog niet
gedoopt zijn. De diensten zijn om de week in het Nederlands en het Indonesisch. Als ik afwezig ben,
preekt br. Tan Kiem Liong, de beroepen predikant van Semarang, die reeds voor zijn examen slaagde
en binnenkort bevestigd zal worden652) of ook wel Dr van der Linden. Voorts preek ik één Zondag
per maand in de Chinese Kerk van Semarang in het Indonesisch en als er dan nog tijd overblijft preek
ik in de Hollandse Kerk. Zodoende zijn er meer Zondagen van drie dan van twee diensten. Ik heb in
de stad heel wat contacten, onder nog niet-Christenen, terwijl het ook noodzakelijk is, met de
kortgeleden gedoopten contact te houden voor nazorg.

Ander werk:
Onder dit hoofd kan genoemd worden het werk, gedaan als deputaat voor de liturgie en voor de
formulieren van de vorige synode te Solo. Een nieuwe liturgie voor de kerken is opgesteld en
aangeboden aan de synode te Magelang (waarover hieronder nog nader); hetzelfde geldt van de
kerkelijke formulieren. Tevens was er enige arbeid te doen als deputaat voor lectuur.
De classisvergaderingen, die gehouden werden ter voorbereiding van de Synode, heb ik als adviseur
bijgewoond. Ook de vergaderingen van de Synode, die van 12 tot 15 Mei in Magelang samenkwam,
heb ik als adviseur mogen dienen. Van de agendapunten van de synode kunnen genoemd worden: de
Theologische School te Djogja, de verhouding tot de DGI (Indonesische Raad van Kerken) en de
DGT (Raad van Chinese Kerken), de liturgie, de formulieren, het zendingswerk, de emeritaatsvoor-
ziening, de verhouding tot de regering, het kerkelijk bureau, de zangbundel, uitgave van kerkblad en
evangelisatieblad, catechisatieboek en statistiek.
De Synode benoemde me weer tot deputaat voor de formulieren, voor het schrijven van een catechisa-
tieboek, voor de uitgave van Penerangan Rohani (het kerkblad), voor het onderzoek naar de mogelijk-
heid van het opleiden van Chinese vrouwelijke werkkrachten voor de kerken. – – – 
Naast het kerkelijke werk was er nog wat werk te doen voor de scholen. Ik ben nog voorzitter van de
Christelijke Schoolvereniging te Semarang. Deze vereniging heeft onder andere een school met
Chinees als voertaal, een Chinese S.M.P. met Indonesisch als voertaal en een lagere school met
Indonesisch als voertaal, met 99% Chinese leerlingen. Daarnaast hebben wij een met Nederland
concordante lagere school en medezeggenschap in een concordante MULO. Het werk voor de scholen
kostte vooral door het wegens ziekte uitvallen van de secretaris en de vervanging van de penning-
meester vrij veel tijd. – – – 

652 Tan Kiem Liong stond vervolgens in Purwodadi, Wirjowasito a. GK Arnhem, 28/5/1956, AGKA 2, Stukken betr.
het zendingsterrein Purwodadi, 1956-1958.
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Lectuurdienst te Semarang; Sabda Rahaju

120. J. van der Linden, “Korte nota over de lectuurverspreiding en de toko Buku Kristen in Sema-
rang”, d.d. Semarang, 12 juni 1952; AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten 1948-1957.

De lectuurverspreiding is één van de taken waaraan de Zending hoogste prioriteit dient te geven. Op
de noordelijke terreinen, zo ook in de stad Semarang, is aan de colportage weinig aandacht geschonk-
en. De zendende Kerk van Semarang ziet echter het grote belang van deze tak van dienst duidelijk
in en de eerste stappen zijn genomen om te komen tot uitbouw van de lectuurdienst.
Midden in de stad aan de hoofdverkeersweg Bodjong hebben de Chinese en de Javaanse kerk een
groot pand kunnen huren, dat dienst doet als “Balai Pertemuan Kristen”, als ontmoetingshuis voor
de Christelijke gemeenschap in Semarang. De benedenverdieping is een grote zaal waarin Zondags-
morgens jeugddiensten gehouden worden, waar ongeveer 200 jonge mensen komen luisteren. Door
de week kunnen ze hier hun hart ophalen aan alle mogelijke spelen. De bovenverdieping is onderver-
huurd aan de zendingsdeputaten. Hier is het kantoor voor zendingszaken en van de Schoolvereniging
ondergebracht.
Hier vindt u ook de toko buku Kristen, de Christelijke boekhandel. Alle uitgaven van het Lectuur-
fonds Midden-Java uitgaande van de Javaanse Kerken en ook de Badan Penerbit Kristen, uitgaande
van de gezamenlijke Indonesische kerken, zijn hier te koop. De uitgaven van het Lectuurfonds
Midden-Java zijn in de Javaanse taal. De andere meestal in het Indonesisch. De belangstelling voor
deze uitgaven is groeiende. De omzet op Bodjong in de Balai bleef tot nu toe echter beneden de
verwachting. Naar andere verkoopcentra moest dus worden omgezien. Door de firma Kolff, één van
de grootste boekhandelaren hier in Semarang, is toen aangeboden het fonds van alle Christelijke
uitgaven in zijn toko op te nemen. Dit aanbod is direct met beide handen aanvaard. Kolff is een toko
van standing en van ouds bekend. Verschillende uitgaven vinden langs deze weg hun bestemming.
Een speciale etalage voor Pinksteren met alleen onze uitgaven trok daar sterk de belangstelling.
Andere punten zijn onder andere de belangrijkste boekentoko op de grote passar Djohar. Wij doen
moeite om andere punten in andere wijken van de stad te vinden.
Aandacht wordt ook besteed nu aan de bibliotheken en bibliotheekjes die overal als paddestoelen uit
de grond rijzen. Communistische lectuur wordt langs deze kanalen onder de bevolking gebracht en
wij zijn op dit punt niet zo optimistisch als de eerste minister die gisteravond (11 Juni 1952) nog
verklaarde, dat het “communisme heden ten dage in Indonesië niet als een probleem wordt be-
schouwd. Het Indonesische volk voelt zich niet erg aangetrokken tot het communisme. Integendeel
hun levenswijze verzet zich daartegen”. Een feit is intussen, dat een stroom communistische
propagandalectuur het land hier overstroomt.
De uitgaven voor de lectuurdienst zijn de eerste maanden van dit jaar zeer aanzienlijk geweest.
Voorraadvorming ook al in verband met grote kortingen bij eerste bestelling was dringend noodzake-
lijk. De toko loopt nu en de maandelijkse omzet stijgt.
De colportage zelf is nog een kwetsbaar punt in het geheel van de arbeid. Reeds eerder moest ik
berichten dat colporteurs moeilijk te vinden zijn. De éne die wij hadden in Semarang, moest wegens
verduistering van kleine bedragen worden ontslagen. Een nieuwe die zich aanbood blijkt nog te jong
te zijn om door zijn colportagewerk contacten te leggen. In Ambarawa werkt een andere colporteur,
die in ieder geval een maandelijkse omzet van Rp 75 - Rp 100 haalt. De colporteurs krijgen een
salaris van Rp 100 à 120 in de maand. Met een verkooppremie van 30% van de omzet. Dit is, als de
omzet niet groot is, beslist te weinig, vooral als de man gehuwd is. De eenvoudigste koelie krijgt per
maand meer. Wordt echter het salaris verhoogd, dan zien we het verschijnsel dat de omzet daalt. Als
een colporteur met niets doen bijna genoeg verdient voor zijn levensonderhoud, dan loopt hij niet
hard meer voor zijn premie. Een typisch Javaans verschijnsel. Het salaris moet dus betrekkelijk laag
gehouden worden. Maar dan krijgt men geen mensen die geschikt zijn voor dit moeilijke werk.
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Colporteurs van adventisten gaan hier rond. Zij leggen zoveel op de prijzen van de boeken, dat zij
voldoende winst maken. Deze methode kunnen wij niet volgen. Onze uitgaven worden tegen een
uitzonderlijk lage prijs ter beschikking gesteld en wij mogen deze prijzen niet opjagen. Wij trachten
nu door middel van de guru’s indjil de boeken in de dessa te brengen. Ieder van hen krijgt nu een
klein fondsje aan boeken mee. Andere wegen worden gezocht om de omzet te vergroten. Het
afzetgebied is groot genoeg. Alleen in de dessa’s ten Westen van de lijn Semarang-Salatiga is de
ontwikkeling nog niet zover voortgeschreden, dat hier van een leeshonger kan worden gesproken. Dit
geldt ook van de Sadrach-gemeente’s die in dit gebied liggen.
Tenslotte nog iets over ons maandblad, het evangelisatiemiddel bij uitnemendheid: Sabda Rahajoe.
(Woord des Heils). De redactie is uitsluitend in handen van Javaanse predikanten en enkele andere
broeders uit de Javaanse kerken. Deze laten echter nog al eens verstek gaan en dan vult Dr Verkuyl
de open plaatsen. Het blad heeft door zijn stukken grote aantrekkingskracht op de meer-ontwikkelde
Javaan. De andere in vorm en inhoud meer Javaanse stukken trekken meer de dessa-man. Zo biedt
dit blad elk wat wils. – – –
Sabda Rahajoe wordt in ons gebied maandelijks verspreid met een totaal van 750 exemplaren. Wij
staan met Solo (1.000 exemplaren) aan de kop. Alle andere terreinen verspreiden minder. Vergeleken
met voor de oorlog is dit getal inderdaad zeer klein.653) Maar het vooroorlogse blad kostte enkele
centen. Nu is de kostprijs 44 cent per exemplaar. Gratis verspreiding komt ons op aanzienlijke
bedragen te staan. De kerken werken mee om het aantal abonnementen op te voeren. Maar het
abonnementsgeld komt moeizaam binnen. Het kost ons kantoor veel zorg en drukte. Intussen doen
wij wat we kunnen. Onze guru’s hebben een speciale opdracht in deze richting. Mogelijk dat wij in
1953 het totaal kunnen opvoeren tot 1000 exemplaren. – – –

Visitatie te Kaliceret en Tempurung (Purwodadi)

121. S. Roosjen aan de Gereformeerde Kerk van Arnhem, d.d. Purwodadi, 23 september 1952;
AGKA 2, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.

Purwodadi was voor de Gereformeerde zending een nieuw zendingsterrein. Voor de oorlog
werd het door de Neukirchener Mission en de Salatiga-zending bewerkt. De eerste naoorlogse
Nederlandse zendingspredikant, gezonden door de Gereformeerde Kerk van Utrecht, was S.
Roosjen, die eind 1951 arriveerde. Net als in Yogyakarta, Semarang, Salatiga en andere
plaatsen bestonden ook in Purwodadi bezwaren tegen de komst van een vertegenwoordiger van
de Gereformeerde zending. Een deel van de Javaanse gemeente te Kaliceret ging in 1954 over
naar de Parepatan Agung, de in 1953 heropgerichte synode der Javaanse Kerken van noordelijk
Midden-Java, daarin voorgegaan door de hier genoemde pendeta Josafat (Jozafat)
Siswodarmo.654)

Gistermorgen thuisgekomen van de kerkvisitatie in Kalitjeret en Tempurung. Maandagmorgen zijn
we vertrokken, op de fiets naar Gambringin, dat ligt 8 kilometer ten Zuiden van Purwodadi. Vandaar
met de trein naar Gubug, dat ligt aan de spoorweg Semarang-Surabaja, ongeveer 6 kilometer ten
Noorden van Kalitjeret. Daar eerst gegeten in een warung van een Christenvrouw (Chinese). Het was
er nu niet bepaald schoon maar het eten smaakte wel. Toen de heuvel van het Midden-Kalksteeng-
ebergte op, waarachter Kalitjeret ligt. Zeer verhit en dorstig kwamen we daar tegen een uur of drie

653 Toen heette het blad Mardi Rahardjo, zie Inleiding, noot 42 en documenten 28, 29, 51, 52.
654 Roosjen a. GK Arnhem, 14/1/1953, 7/4/1953, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953;

S. Dorst a. GK Arnhem, 6/6/1953; Roosjen a. CvA Arnhem, 6/11/1954, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein
Purwodadi, 1954-1955.
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aan. Bij Pak Josafat weer gegeten en toen naar het Ziekenhuis, waar we die nacht zouden logeren. Het
was wel enigszins een opluchting voor me dat we daar en niet in het kippenhok van Pak Josafat de
nacht zouden doorbrengen.
Om 4 uur begon de bidstond, die ik heb geleid. Daarna heeft de guru-indjil van Purwodadi, Maruta,
een causerie gehouden over de eredienst. Toen vertrok de gemeente en begon de kerkvisitatie. Over
het geheel genomen viel me de toestand daar niet tegen. Het leek me toe dat er wel een paar flinke
mensen in de Kerkeraad zitten daar en dat de ouderlingen ook wel ijverig zijn in hun werk. Elke
Dinsdagavond wordt in de kerk een Bijbelkring gehouden en die wordt bezocht door ongeveer 60
mannen. En Vrijdagsavonds is er bidstond. Daarom hebben ze Zondags alleen ’s morgens dienst. De
guru-indjil daar, een jong ventje dat het werk niet aan kon, heeft echter ontslag aangevraagd en
gekregen. Ze zijn nu bezig een andere te krijgen.
De volgende morgen zijn we weer vertrokken, na eerst de school daar te hebben bekeken. Van Gubug
zijn we toen naar Ringin gegaan, dat ligt een 5 kilometer van Tempurung. Daar is een kring van 10
gezinnen. De lurah daar is een Christen. Zijn zoon is daar tjarik (secretaris). Deze is ook ouderling
van Tempurung. Daar hoorden we dat de dominee wegens een huwelijk van een familielid vertrokken
was naar Solo, zodat deze niet bij de visitatie aanwezig was.655) Er bleken verschillende moeilijkhe-
den in deze gemeente te bestaan. De dominé doet niet veel meer en de gemeente gaat hard achteruit.
Weinig mensen bezoeken maar meer de kerk. En de kerkeraadsvergaderingen worden ook slecht
bezocht door de kerkeraadsleden. Ook bij de visitatie waren maar 4 leden aanwezig, terwijl 5
ouderlingen schitterden door afwezigheid. Er is daar dus hard nodig dat er een andere predikant komt.
Want niet alleen dat de oude predikant – hij is 72 jaar – niet veel meer uitvoert, maar alle besluiten
en plannen van de kerkeraad worden gewoonweg door hem genegeerd of veranderd naar eigen
goedvinden. Hij heeft al meermalen te kennen gegeven met emeritaat te willen gaan, maar wanneer
de voorzitter van de kerkeraad daar op in wil gaan en die aanvrage serieus wil laten behandelen door
de kerkeraad, wordt hij nijdig. Vandaar dat er al een conflict is ontstaan tussen hem en de voorzitter
en deze zijn ambt heeft neergelegd.
Deze voorzitter is een broer van de tjarik van Ringin en is zelf ook tjarik van een dessa daar in de
buurt van Tempurung. Hij heeft dat gedaan op advies van zijn vader, de lurah van Ringin. Dit is weer
echt Javaans. De lurah is een jongere broer (eigenlijk neef) van de predikant en omdat hij jonger is
kan hij deze kwestie niet bespreken met hem en zijn “oudere broer” aanraden om met emeritaat te
gaan. Daarom heeft de lurah als advies gegeven aan zijn zoon om zijn ambt maar neer te leggen. De
moeilijkheid is dat er in Tempurung geen mannen van invloed zijn die ouder zijn dan de dominee,
die hem met een zacht lijntje kunnen bewegen om met emeritaat te gaan. – – –
Na afloop hebben we nog een bezoek gebracht aan de oudste Christen daar (ook een van de eerste
Christenen daar die nog samengewerkt heeft met zendeling Kam).656) Deze was tussen de 120 en 130
jaar, een oom van de dominee en de schoonvader van de lurah van Ringin, die ook al een oude heer
is van in de 70. 

655 Dat was Radiman Ronodihardjo. Deze bejaarde predikant was een geestverwant van Kartosoegondo, de voorzitter
van de Parepatan Agung. Purwodadi was een der streken waar het conflict tussen de GKJ en de Parepatan Agung
het kerkelijk leven het ernstigst verstoorde, F.L. Bakker a. GKK v. Arnhem, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, [eind
aug. 1953], AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953; Roosjen a. CvA Arnhem,
6/11/1954, 13/1/1955, 11/4/1955, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955.

656 Jozeph Kam, een zendeling van het NZG, arriveerde in 1815, tijdens de Engelse bezetting van Ned.-Indië, op
Ambon ter verzorging van de inheemse gemeenten, die dateerden uit de VOC-tijd. In 1814 verbleef hij enige tijd
op Java, vooral te Surabaya, waar hij als voorganger van de op dat moment herderloze Europese gemeente optrad.
Hier kwam hij in aanraking met een Duitse horlogemaker, J. Emde (1774-1859). Kam stichtte bij hem thuis een
huisgemeente, die na het vertrek van Kam (febr. 1815) door Emde geleid werd en bekend stond als “De vromen
van Surabaya”. Coolsma, Zendingseeuw, 674 vlg.; Enklaar, Joseph Kam, 25-30.
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Toen weer op de fiets in het donker over de hobbelige en kronkelige dessapaadjes naar Ringin. Daar
hebben we nog een hele tijd gepraat over de toestand van de gemeente met de beide tjariks. En de
volgende morgen weer naar huis.
Het slapen in de dessa is me meegevallen. Ik had mijn veldbed meegenomen en dat ging best. Het
ergste is echter de mandikamer en de W.C. Want in de meeste dessahuizen heb je die helemaal niet.
Hier in Ringin was er iets dat er op leek, maar toch niet te gebruiken voor me. Maar je leert je wel
behelpen. – – –

Javaanse oecumene

122. “Samenvatting Conferentie van Afgevaardigden van Javaans(talig)e Christelijke Kerken op
16 - 19 October 1953 te Patjet (Modjokerto)”, d.d. 22 oktober, 1953; AGKU 8, Ingekomen
Stukken 1953.

Na de fusie van de Javaanse kerken van noordelijk en zuidelijk Midden-Java in 1949 namen
in oktober 1953 de GKJ, de GKJW van Oost-Java en de Muria-kerk van noordelijk Midden-
Java op deze conferentie, naar men hoopte, een volgende stap op de weg naar de eenwording
der Javaanse kerken in Midden- en Oost-Java. Het resultaat bestond in een gezamenlijk
kerkblad en in jaarlijkse conferenties over theologische en andere kwesties van gemeenschap-
pelijk belang (belijdenis, kerkorde, liturgie). Hoewel men het op een aantal punten eens was,
heeft dit overleg evenwel nooit tot eenwording geleid. De geregelde samenspreking eindigde
na enkele jaren wegens meningsverschillen over de psalmberijming en enkele andere zaken.
Dat nam niet weg dat de Javaanse kerken van Midden- en Oost-Java elkaar op ongeregelde
tijden bleven ontmoeten en in 1959 zelfs een Javaanse oecumenische synode bijeen werd
geroepen. Doch tot grotere kerkelijke eenheid of fusies heeft dit niet geleid.657)

I. Samenstelling
a. Oostjavaanse Chr. Kerk: Di. Iskandar, Soesilo, Tasdik, Mardjo Sir, Soesalam.
b. Chr. Kerk van het Moeria-Gebied: Di. Djojodihardjo, Kuitse658), Harsosoedirdjo, Matthijssen659).
c. Chr. Kerken van Midden-Java: Di. Poerwowidagdo, Poerbowijoga, Probowinoto. “Waarnemers”:
van Oost-Java: brs Sasmokohadi en Pamudja; van Midden-Java: Drs H. Hadiwijono.
II. Conferentie kiest tot voorzitter Ds I. Iskandar, tot secretaris Ds Tasdik en tot rapporteur (“opsteller
van de conclusies”) Ds Probowinoto.660)
III. Besluiten.

Eerste besluit.
Over het Reglement.

De Christelijke Kerken van Oost-Java, Midden Java en het Moeriagebied,

657 Volledige notulen in: “Notulen Conferentie Badan Musjawarat Geredja² Kristen jang Berbahasa Djawa pada
tanggal 16-20 Oktober 1953 di Patjet Modjokerto”, AS A 1/1/1/158/1953. Zie document 50 in Sumber-sumber
tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.

658 R.S. Kuitse; geboren 1924; predikant in dienst van de Doopsgezinde Zendingsraad; 1952-1961 docent aan de
theologische scholen te Pati en Malang; 1962-1969 te Ghana; 1969 Doopsgez. predikant op Texel; 1978 docent
Mennonite Seminary te Elkhart (Indiana, USA). Jensma, Doopsgezinde zending, 135-147.

659 J.P. Matthijssen; geboren 1924; 1951 Doopsgez. zendingspredikant noordelijk M.-Java; 1958 gerepatr.; 1960
Doopsgez. predikant te Meppel; 1964-1978 te Amsterdam. Jensma, Doopsgezinde zending, 135-147.

660 De uitvoerige notulen (zie voetnoot 407) vermelden voor de drie kerken elk drie afgevaardigden. Voor O.-Java:
ds I. Iskandar (Surabaya), ds S. Djojosoedarmo (Surabaya), ds Tasdik (Malang); voor M.-Java: ds B. Probowinoto
(Salatiga), ds R.M.S. Poerwowidagdo (Solo), ds R.P.S. Poerbowijogo (Poerbowijoga) (Yogyakarta); voor de
Muria-kerk (GITJ): ds S. Djojodihardjo (Pati), ds S. Harsosoedirdjo (Pati), ds R.S. Kuitse (Pati). Waarnemers
waren ds R.S. Wirjotanojo, ds Mardjo Sir, ds R.S.I. Pamoedjo, R.D. Sasmokoadi, dr Ph. van Akkeren, ds H.
Hadiwijono, ds J.P. Matthijssen.
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overwegende: 
dat de drie kerken noch in belijdenis, noch in kerkorde en orde van de eredienst fundamentele
verschillen vertonen;661)
dat zij alle drie een geschiedenis en ontwikkeling hebben doorgemaakt, die weinig verschilt;
dat reeds voor de oorlog in de drie kerken een oecumenische actie begonnen was, die tijdens de
oorlog in nieuwe en bredere vorm werd voortgezet in de D.P.G. (Interkerkelijk Overleg)662) en na de
oorlog in de D.G.I. (Raad van Kerken in Indonesië);gelet:
a. Op Gods Woord, dat luidt in Epheziërs 1:23, dat de gelovigen de gemeente vormen, die het

Lichaam van Christus is;
Johannes 17:21, opdat allen één zijn, gelijk Gij, Vader in mij en ik in U, dat ook zij in Ons
(één) zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt;

b. op de Apostolische Geloofsbelijdenis, die zegt dat de gelovigen één algemene Kerk vormen.

besluiten
een permanente Conferentie in het leven te roepen met het hieronder volgende reglement. 

Artikel 1. Naam.
De conferentie heet “Badan Musjawarat Gerédja² Kristen berbahasa Djawa” (Comité van Overleg
der Javaanssprekende Christelijke Kerken).

Artikel 2. Zetel.
Het adres der B.M.G. is de Kerk die als samenroepster is aangewezen.

Artikel 3. Doel en grondslag.
Doel: de vorming van één Javaanssprekende Kerk in Indonesië. Dit streven is gegrond op Ef. 1:23
enz. bovengenoemd.

Artikel 4. Werkzaamheid.
a. Bestuderen van al wat leiden kan tot de vorming van één Javaanssprekende Kerk in Indonesië.
b. Voorstellen doen aan de leden-Kerken ten aanzien van zaken waaromtrent overeenstemming

is bereikt.

Artikel 5. Leden
kunnen zijn alle Javaans-sprekende Kerken.

Artikel 6. Stemrecht.
Stemrecht gelijk voor alle leden.

661 De kerkordes van deze drie kerken waren niet geheel gelijk. In O.-Java lag het organisatorische en bestuurlijke
zwaartepunt bij het (permanente) synodebestuur, in de Muria-kerk en in zuidelijk M.-Java bij de plaatselijke
gemeenten. Hoewel door de synode van 1946 der Oostjavaanse Kerk de kerkorde was herzien, waarbij de
bevoegdheden en rechten der synode beperkt en die der plaatselijke gemeenten uitgebreid werden, waren in de
organisatie van die kerk, die bestond uit enkele tientallen gemeenten, zowel presbyteriale als episcopale elementen
terug te vinden. De beroeping van een predikant bijvoorbeeld kon slechts geschieden als de drie betrokken partijen,
de gemeente, de te beroepen predikant en de synode, het eens waren, waarbij de synode nadrukkelijk het laatste
woord had. In de Muria-kerk en in zuidelijk M.-Java waren het de lokale kerken die hun predikant beriepen. Een
relatief groot deel der kerkelijke financiën werd in O.-Java door het synodebestuur beheerd. Zie Art. 6, 7, “Notulen
Conferentie Badan Musjawarat Geredja² Kristen jang Berbahasa Djawa pada tanggal 16-20 Oktober 1953 di Patjet
Modjokerto”, AS A 1/1/1/158/1953.

662 Zie document 79.



402 Document 122

Artikel 7. Vergaderingen
Twee soorten: 
a. algemene vergaderingen
b. commissie vergaderingen
Algemene vergaderingen
a. minstens 2x per jaar op uitnodiging van de samenroepende Kerk, voor de bespreking van

algemeen kerkelijke zaken. Besluiten voor iedere Kerk slechts geldig, indien geratificeerd door
de Synodes van alle leden-Kerken.

b. De Algemene Vergadering kan studie-Commissies en Sub-Commissies vormen voor de
bestudering van een zaak die haar belangrijk voorkomt in verband met de doelstelling. Zij
vergaderen op uitnodiging van een Convocator. In de vergadering der Commissies/Sub-
Commissies worden een Moderamen en een rapporteur gekozen. Minstens eens per zes
maanden brengt de Commissie rapport uit over haar werkzaamheden aan de samenroepende
Kerk. Deze brengt het (de) rapport(en) ter kennis van de andere Kerken. – – –

Artikel 9. Slotartikel.
In alle zaken waarin niet is voorzien beslist de Algemene Vergadering.

Tweede Besluit.
De Conferentie stelt 8 commissies en enkele sub-commissies samen. Deze commissies hebben de
volgende opdrachten;

I. Commissie voor de Belijdenis.
a. Kennis nemen van de verschillende dogmatieken, catechismus, enz. die geldigheid hebben in

de Kerken, en het bijzonder getuigenis, dat de Kerken hebben te stellen tegenover de stroming-
en in Indonesië in het bijzonder en die in de wereld in het algemeen.

b. Samenstellen van Dogmatiek en catechismus, die door alle leden-Kerken te haren gebruik
worden aanvaard.

c. Rapporteren omtrent haar werkzaamheden aan de Algemene Vergadering.

II. Commissie voor Kerkrecht en -orde.
a. Bestuderen van kerkrecht en kerkorde, die gelden in de verschillende Kerken.
b. Samenstellen van idem, die dienen kan voor alle leden-Kerken.
c. Rapport uitbrengen aan de Algemene Vergadering.

III. Commissie voor de Eredienst.
a. Bestuderen van liturgie, formulieren en liederen, in gebruik bij de verschillende Kerken.
b. Samenstellen van idem, dienstig voor alle leden-Kerken.
c. Resultaten rapporteren aan de Algemene Vergadering.

IV. Commissie voor de Theologische Opleiding.
a. Bestuderen van de regeling der Theologische opleiding bij de verschillende Kerken.
b. Zich beijveren voor geleidelijke éénmaking der verschillende theologische opleidingen.
c. Rapport uitbrengen aan de Algemene Vergadering.

V. Commissie voor de Evangelie-verbreiding.
a. Bestuderen van grondslagen en regelingen voor de Evangelieverbreiding door de verschillende

Kerken.
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b. Zich beijveren, opdat in de grote lijnen eenheid van opvatting bereikt worde ten aanzien van
grondslag en practijk van de Evangelie-verkondiging.

c. Resultaten rapporteren aan de Algemene Vergadering.

VI. Commissie voor de Opvoeding.
a. Bestuderen van beginselen en methoden van Christelijke opvoeding van kinderen en rijpere

jeugd zowel in als buiten de Christelijke scholen.
b. Bestuderen van de wegen die kunnen leiden tot verbreding en verdieping van kennis bij de

Christenen ten aanzien van hun taak in maatschappij, volk en staat, gezien de geestelijke
stromingen, waardoor deze vandaag beheerst worden.

c. Rapport uitbrengen aan de Algemene Vergadering. 

VII. Commissie voor Adatrecht.
a. Bestuderen van het adatrecht, geldend bij de leden-kerken.
b. Zich beijveren voor coördinatie van het adatrecht.
c. Resultaten rapporteren aan de Algemene Vergadering.

VIII. Commissie van Uitvoering.

A. Subcommissie Lectuurvoorziening.
a. Werken voor de vorming van een Christelijk Lectuurcomité.
b. Samenstellen van een urgentielijst van uit te geven boeken, die kunnen dienen voor alle

Kerken, zowel voor de Evangelieprediking als voor de leden der Kerken. (evangelisatie-
lectuur)

c. Organiseren van de samenwerking bij het uitgeven van boeken waaromtrent overeenstemming
bestaat, door middel van storting vooraf van een som ter grootte van de totale prijs der bestelde
oplage.

d. Rapporteren van de resultaten aan de Algemene Vergadering.

B. Subcommissie Scholen.
a. Gezamenlijk werken voor de stichting en instandhouding van Chr. scholen in die gebieden,

waar nog in het geheel geen Chr. scholen zijn.
b. Idem voor bestrijding van het analfabetisme door de plaatselijke Christen-gemeenschap, door

middel van het verschaffen van leerstof, richtlijnen voor het organiseren van cursussen, nazorg
etc.

c. Rapportering der resultaten aan de Algemene Vergadering.

C. Subcommissie Medisch en Sociaal werk.
Uitwisseling van inzichten en waar nodig samenwerking op elk gebied, dat verband houdt met
exploitatie van ziekenhuizen en sociale arbeid.

Derde Besluit.
Het Orgaan.

De conferentie besluit, dat de drie kerken gezamenlijk een blad zullen uitgeven, dat aan de volgende
eisen moet voldoen:
a. Kerkblad,
b. Naam: “Patunggilan”,
c. Taal: Hoog-Javaans,
d. Verschijning: iedere maand, te beginnen 1 Januari 1954



404 Document 123

f. Iedere Kerk wijst eigen correspondent aan. Verantwoordelijke redacteur Ds Iskandar.
j. Rubrieken: Kerknieuws, artikelen over de Oecumene, berichten van de Oecumene, Kerkorde,

belijdenis, liturgie, Evangelieverbreiding, kerkopbouw, kerkelijke economie, opvoeding.

Vierde Besluit.
Het Gezangboek.

De conferentie besluit: 
1. voort te zetten de arbeid van de Conferentie der 3 Kerken in Juni 1942, ten aanzien van de

vernieuwing van het gezangboek “Kidungipun Pasamuan² Kristen”.663)
2. een commissie te vormen, om het resultaat van de arbeid der sub-commissies te onderzoeken.

– – –

De GKJ en de Theologische Hogeschool te Jakarta

123. J. van der Linden aan de Gereformeerde Kerk van Utrecht en de Zendingsdeputaten, d.d.
Semarang, 5 november 1953; AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten 1948-1957.

[De synode van de GKJ te Purwodadi van 1953 heeft besloten contact te zoeken met de
groep-Kartosoegondo, teneinde de dreigende afscheiding van kerken van de Parepatan
Agung het hoofd te bieden. De partner-instanties in Midden-Java van de zendende kerken
in Nederland zijn niet Javaanse zendende kerken, maar de respectieve classicale zen-
dingsdeputaten.]

De Synode van Purwodadi was symptomatisch voor de goede samenwerking tussen de Javaanse
kerken en de Nederlandse arbeiders in hun midden. Alle Nederlandse arbeiders waren gevraagd om
als adviseur de Synode te dienen. Op twee na konden allen aan deze oproep gehoor geven.664) Dit is
tot nu toe nog niet voorgekomen. Wij hebben daar als broeders onder broeders gezeten en meege-
werkt, vooral in de commissie-vergaderingen, aan de goede gang van zaken. In de plenovergadering-
en behoefden wij daarom minder op de voorgrond te treden. Dit was ook daarom minder nodig,
omdat onder de jongere Javaanse predikanten figuren zijn, die weten van kerkrecht en kerkverband
en met een goed inzicht in het regionaal accoord.
Ook op deze Synode kwam de positie van de zendende kerk en de zendingsdeputaten weer ter sprake.
Algemeen is de tendens om zich trouw te houden aan het regionaal accoord. Met hun buitengewoon
ontwikkeld gevoel voor het formele, dat vele debatten in kerkelijke kringen hier kenmerkt, wordt
weleens een accent gelegd, dat ons te zwaar voorkomt. Er zijn bijvoorbeeld enkele zendende kerken
of liever enkele figuren daarin, die sterk geporteerd zijn voor een overwegende positie van de
zendende kerk in en naast de zendingsdeputaten. Ook in Semarang ontmoeten wij af en toe wel eens
iets daarvan. Wij hebben echter goede hoop, dat dit op den duur terecht zal komen. Zonder meer is
duidelijk dat op ons terrein het regionaal accoord het einde van alle tegenspraak is.665) – – –

663 Voor die conferentie in Juni 1942, zie document 79. Voor het gezangboek, zie Inleiding, par. Liturgie, grondslag
en belijdenis van de Javaanse Kerken, en ook beneden, voetnoot 486.

664 Adviseurs der synode waren de predikanten drs R. Soedarmo (Sudarmo), dr A.G. Honig. ds S. Roosjen, dr J. van
der Linden, ds R.Dj. Hadisiswojo, drs H. Hadiwijono, ds A. Wind, ds R. Mardojo Dhanoepranoto, ds S. Prawiro-
handoko, ds Joram, ds R.M.S. Poerwowidagdo, ds R.P.S. Poerbowijoga, ds R.S. Hadipranowo, ds Soedarmadi,
ds D. Bakker, ds I.N. Siswawasana, ds S. Tirtasoewarna, ds B. Probowinoto, ds Rs. Moeljodwihatmoko, als mede
drs H. Baas. Zie Art. 5, Akta Sinode GKD 1953.

665 Zie ook beneden, document 126.
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De Synode kwam niet klaar in een week. De voortgezette Synode zal in Djokja gehouden worden in
Januari 1954.
Theologische Faculteit. In Djokja zal aan de orde komen de deelname van de Javaanse kerken aan
de te stichten Theologische Faculteit te Djakarta, uitgaande van de kerken der Dewan Gredja² di
Indonesia (Raad van Kerken in Indonesia).666) Reeds eerder schreef ik U hierover. Nog ben ik hier
niet gerust op. De Kerken hier kozen dezelfde grondslag als de Theologische School te Makassar-
Timor.667) De Javaanse Kerken hadden als voorwaarde gesteld: benoeming der docenten met
algemene stemmen. Deze voorwaarde is niet geaccepteerd in de Commissie van de D.G.I. die de
stichting moet voorbereiden. Wel heeft men de mogelijkheid opengehouden om achteraf bezwaar in
te dienen tegen de leringen der docenten.
In Purwodadi heb ik mij hiertegen sterk verzet. Wij zien nu aankomen dat mannen als Chr. Barth
(zoon van de oude) aan deze faculteit zullen gaan doceren.668) Wij vrezen dan het ergste voor de
aanstaande jonge predikanten van Midden-Java, die zonder al te sterke theologische scholing zullen
worden blootgesteld aan de winden van een leer, waarvan we de funeste gevolgen voor Christelijk
onderwijs en politiek ook hier op de naburige terreinen voor ogen zien.669)
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat over een jaar of tien de kerken van Midden-Java gelijkgeschakeld
zijn met de anderen, en zij hun eigen stem zullen verliezen. Wij zullen dienen te waken daarvoor, dat
het eigen karakter van ons werk bewaard blijft, naar de roeping die onze Gereformeerde kerken
hebben. Alleen zo kunnen wij onze dienst in de ware oecumenische geest verrichten tegenover de
andere kerken, ook hier in Indonesia. De Synode van Purwodadi heeft de beslissing hierover

666 Bedoeld is de Sekolah Tinggi Theologia (STT, Theologische Hogeschool) te Jakarta, die in 1953/1954 werd
gevormd uit de Hogere Theologische School. De officiële opening was op 27 sept. 1954. Bij de omzetting in de
Theologische Hogeschool werd opgericht de Stichting het “Instituut voor Theologisch Hoger Onderwijs in
Indonesië”, gevestigd te Jakarta. Het eerste bestuur bestond uit G. Gordesius (GPIB); C.Ch. Kainama (GPM); R.M.
Luntungan (GMIM); prof. dr mr T.S.G. Moelia (HKBP, voorzitter DGI); mr O. Notohamidjojo (GKJ); J.J. Oranje
(Europese GKK in Indonesië); W.J. Rumambi (GMIBM), vervangen door S. Marantika van de GPM; J.K.
Panggabean (DGI); R.M. Notosoetarso (DGI). Het Dagelijks Bestuur bestond uit Mulia, voorz.; Rumambi, secr.
en Kainama penn.m.. “Statuten ThHS”, 1954, AGKF-N 18, Reglementen en overeenkomsten, 1951-1956; Mulder
a. GZD, 3/4/1952, AM.

667 Na de oorlog is in kringen rondom het zendingsconsulaat en de Indonesische Raad van Kerken (DGI) het streven
van meet af aan gericht geweest op de stichting van een oecumenische Theologische Hogeschool (Sekolah Tinggi
Theologia, STT) voor geheel Indonesië. Op de grote zendingsconferentie in Jakarta in aug. 1946 en opnieuw op
de Kwitang-conferentie in mei 1947 werd dat uitgesproken. Deze school moest naar opleidingsniveau boven de
Akademi Theologia en Sekolah Theologia uitgaan. Van deze laatste ontstonden na de oorlog meerdere in Indonesië
(Banjarmasin, Tomohon, Yogyakarta, Kupang, Jayapura, Soé/Makassar). Ze waren overwegend van regionale
betekenis. Voor een centrale opleiding zouden de toelatingseisen verzwaard moeten worden vergeleken met de
Akademi Theologia en Sekolah Theologia. Waren de laatste beroepsopleidingen en gaven ze eindonderwijs, de
functie van de STT in Jakarta zou die van de beoefening van de theologie als wetenschap moeten zijn, het opleiden
van gespecialiseerde theologen als docenten aan theologische opleidingen, stads- en studentenpredikanten en
anderen. Deze plannen werden uiteindelijk gerealiseerd in de omzetting, onder supervisie van de DGI, van de tot
dan toe in de kringen van de Indische Kerk werkende Hogere Theologische School te Jakarta in de interkerkelijke
Theologische Hogeschool in 1954. Zie ook vorige noot; en Zending in Indonesië, 67-79. De in deze alinea
genoemde “Theologische School te Makassar-Timor” werd in 1947 geopend in Soé (Timor). Begin jaren vijftig
werd hij naar Makassar (Z.-Celebes) overgebracht, zie Holtrop, Dari Malino ke Makassar.

668 Dr Christoph Barth, een Zwitser, was sedert 1947 docent aan de Theologische Opleidingsschool te Banjarmasin
(Kalimantan/Borneo), waar predikanten voor de Dayakkerk werden opgeleid. Hij doceerde aan de STT te Jakarta
van 1953 tot 1965. Mulder a. GZD, 10/1/1965, AM; RvdZ, Jaarverslag over 1954, 10.

669 Over de verwikkelingen rondom beschuldigingen gedaan in het ICCC-blad Getrouw van maart 1950, dat bepaalde
figuren binnen de GKN, waaronder zendingsconsul F.L. Bakker, de deur zouden openzetten voor “het modernisme,
het Barthianisme, het extreem-socialisme en het communisme”, zie Richters a. GZD e.a., 12/6/1950, AGKU 6,
Ingekomen stukken 1950.
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aangehouden tot Januari 1954. Een commissie zal eerst nog een rapport over een en ander hebben uit
te brengen. In deze commissie hoop ik nog een keer te kunnen waarschuwen.670) – – –

De Raad van Samenwerking over uitzending-nieuwe-stijl

124. Raad van Samenwerking, “De Zendingsarbeider, de Raad van Samenwerking en de Uitzenden-
de Kerk”, d.d. Baarn, [1953]; AGKU 12, Vergaderstukken 1958-1964.

Sinds de stichting van de Raad van Samenwerking, waarin voor de hulpdiensten van de zending (en
de zending onder de Chinezen in Indonesië) de zendende kerken in Nederland samenwerken, is de
positie van de zendingsarbeiders van de hulpdiensten een andere geworden dan vroeger.
Terwijl de zendingsarbeider vroeger verantwoording schuldig was aan zijn zendende kerk, is hij het
nu aan de Raad van Samenwerking. Daarnaast kwam de laatste jaren steeds duidelijker de wenselijk-
heid naar voren, dat de zendingsarbeiders van een bepaald ressort niet allen aan slechts één zendende
kerk verbonden zouden worden, doch zoveel mogelijk “gespreid” zouden worden. Op deze wijze
zouden meer kerken rechtstreeks bij de zending betrokken kunnen worden, hetgeen voor deze kerken
van grote propagandistische waarde zou zijn. Zo ontstond naast het begrip “Zendende Kerk” het
begrip “Uitzendende Kerk”. De keus van “uitzendende kerk” zou kunnen worden bepaald door
verschillende factoren, onder andere doordat de zendingsarbeider door geboorte of langdurig
lidmaatschap en dergelijke nauw aan zo’n kerk verbonden is en dus geen vreemde voor haar is.
Volgens deze regelingen krijgt nu de zendingsarbeider van de hulpdiensten te doen met enkele
instanties, wier bevoegdheden wel duidelijk moeten omschreven worden om moeilijkheden in de
practijk te voorkomen.
De Raad van Samenwerking is de instantie, aan wie de zendingsarbeider verantwoording schuldig
is en van wie hij zijn instructies krijgt. De Raad van Samenwerking is ook verantwoordelijk voor alle
financiële gevolgen, die voortvloeien uit het met de zendingsarbeider te sluiten contract. Aan de Raad
van Samenwerking brengt de zendingsarbeider dan ook rapport uit van zijn werkzaamheden en hij
mag dan ook niets doen, zonder de Raad van Samenwerking erin gekend te hebben.
De uitzendende kerk krijgt het verzoek van de Raad van Samenwerking om de zendingsarbeider in
een kerkdienst “uit te zenden”. Door zo’n uitzending wordt een bijzonder contact gelegd tussen de
gemeente en de zendingsarbeider. De uitzendende kerk mag dus nooit treden in de bevoegdheden van
de Raad van Samenwerking en heeft anderzijds geen bijzondere verplichtingen jegens de zendingsar-
beider. Ze “adopteert” de zendingsarbeider als het ware en staat achter hem met haar meeleven en
haar gebeden, een van de belangrijkste taken van het thuisfront. De zendingsarbeider kan het contact

670 De Javaanse Kerken herhaalden bij die gelegenheid hun “absolute voorwaarde”: benoeming en ontslag der
docenten door bestuur en curatorium diende met algemene stemmen te geschieden (waarmee de GKJ het veto-recht
zou krijgen), Van der Linden a. GK Utrecht, 26/1/1954, AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten 1948-1957.
Hoewel de DGI de voorwaarden van de GKJ van de hand bleef wijzen, participeerde de GKJ toch in de STT
Jakarta, betaalde ze trouw de jaarlijkse contributie en vaardigde ze een bestuurslid af, mr O. Notohamidjojo. Het
was D.C. Mulder (docent te Yogyakarta) die de situatie redde met zijn suggestie om bij benoemingen de eis van
“atas suara bulat” (met algemene stemmen, wat een vetorecht voor de GKJ impliceerde) te vervangen door die van
“atas persetujuan bulat” (met algemene instemming, waarbij geen vetorecht bestond). Hiermee ging de GKJ
akkoord. Schut a. GZD, 21/2/1954, AGKM 12, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1954-I. Het besluit
deel te nemen aan de STT werd de GKJ (en sommige Nederlandse zendingsarbeiders) des te lichter gemaakt,
doordat de Gereformeerden de zo belangrijke systematische vakken kregen toegewezen: ethiek ging naar Verkuyl
en dogmatiek naar Soedarmo (1957-1978) en na hem Solarso Sopater, een zoon van de eerste Javaanse predikant
van de GKJ. Het aantal deelnemende kerken aan de Theologische Hogeschool bedroeg in 1954 31, waarvan de
GKJ er één was. Verkuyl a. RvS, 21/8/954, AGKU 8, Ingekomen stukken, 1954-1955; Art. 43D, Akta Synode GKD
1956. Voor het standpunt van de Raad van Samenwerking (die op deelname van de GKJ aandrong), zie RvS,
“Notulen”, 20/11/1953; RvS a. GK Utrecht, 28/11/1953, beide in AGKU 8, Ingekomen stukken, 1954-1955.
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met de uitzendende kerk onderhouden door briefwisseling (die in het kerkblad kan worden gepubli-
ceerd) en omgekeerd. Het is goed, dat zowel uitzendende kerk als zendingsarbeider van deze
correspondentie louter ter informatie een copie aan de Raad van Samenwerking doen toekomen.
Wanneer daartoe aanleiding zou bestaan, zou de uitzendende kerk eens iets extra’s kunnen doen voor
de zendingsarbeider en zijn werk. Als dit extra’s financiële consequenties heeft, mag het quotum aan
de uitzendende kerk met dit bedrag per sé niet verminderd worden. – – –

Medische zending in Purwodadi

125. G. Braakman aan de Gereformeerde Kerk van Arnhem, d.d. Purwodadi, 15 november 1953;
AGKA 2, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.

Nadat P. Rot, zendingsarts in Purbolinggo, voor de benoeming tot arts in het vervallen en
verwaarloosde zendingsziekenhuis te Purwodadi bedankt had671), begon G. Braakman op 1
september 1953 met zijn werk als zendingsarts in Purwodadi. Hij was pas bereid geweest om
te komen nadat Arnhem toegezegd had voor een tweede arts te zullen zorgen. Deze, J. Bol,
arriveerde in Purwodadi in december 1953.672)

Tot nog toe hebben wij nooit één bepaald thuisfront gehad. Door de kerk van Amersfoort werden we
uitgezonden. Onze eerste standplaats in Indonesië was Purbolinggo, op het Zendingsterrein van
Rotterdam en daarna hebben we aldoor gezworven over Midden-Java. Op deze manier was het niet
mogelijk dat er een vaste band met het thuisfront ontstond. Thans echter hebben wij onze definitieve
bestemming gevonden en zal de band met de Zendende Kerk wel hechter worden.
Toen Ds Roosjen ons van de trein haalde, was één van zijn eerste woorden: “Jullie treffen het,
Arnhem is een goed thuisfront”. En om de daad bij het woord te voegen toonde hij ons meteen de
beide kisten linnengoed, die allang voor onze komst stonden te wachten om gebruikt te worden in het
ziekenhuis. Een heerlijk geschenk voor een ziekenhuis dat aan dit materiaal een enorm tekort heeft.
Bovendien kwam er nog een brief van de “Knipcommissie” met het aanbod om nog meer te zenden,
als de dames maar mogen horen wat er nog meer nodig is. Welnu, enkele dagen geleden zijn we juist
klaar gekomen met het opmaken der inventaris, zodat binnenkort onze aanvraag verstuurd kan
worden. Onze dank betreft niet alleen Uw materiële steun en Uw blijken van medeleven, maar ook
Uw aller gebed.
Bij de aankomst op het Zendingsveld viel het laatste brokje romantiek, dat in de regel om het
zendingswerk wordt geweven, geheel weg. Ogenblikkelijk wordt men opgevangen door de stem van
hard werken, gewoon alledaags, menselijk en door de zonde gehavend werk. En de vraag dringt zich
op: Moet God door middel van dit geknutsel Zijn Rijk bouwen op aarde?
Gelukkig heeft God Zelf het antwoord gegeven: Wij hebben ze gezien, de jonge Kerken op Midden-
Java, grotere en kleinere, met eigen ogen. En kort geleden hebben wij Avondmaal mogen vieren in
de Christelijke Kerk te Purwodadi, samen met onze Javaanse broeders en zusters. God hééft de
gebeden van de vorige generaties verhoord. Moge God zo ook Uw gebeden van vandaag verhoren.
Het ziekenhuis heeft momenteel de naam: “Rumah Sakit Umum”, dit is: “Algemeen Ziekenhuis”.
Voor de eerste wereldoorlog werd het opgericht door de Salatiga-Zending en in de loop van enkele
tientallen jaren enorm uitgebreid. De huidige capaciteit bedraagt ± 270 bedden. Na de oorlog is het
ziekenhuis overgegaan in handen van de Indonesische regering. Het eigendomsrecht berust nog steeds
bij de Salatiga-Zending. Of, en zo ja, wanneer, er een reële mogelijkheid zal komen om het zieken-

671 Als argument werd o.m. genoemd dat het veel te groot was voor één arts, Rot a. GK Arnhem, 8/1/1953, AGKA
2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.

672 Roosjen a. GK Arnhem, 25/7/1953, 26/1/1954, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.
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huis terug te vragen is nog niet zeker te zeggen. Belangrijk is echter dat er weer gewerkt kan worden.
Weliswaar is de vooroorlogse machtspositie van de medische zending gebroken, maar er is nog
voldoende ruimte voor het gebod van Christus om de naaste te dienen, ook als men ambtenaar is in
dienst van de Indonesische regering. Nu bijna alle banden tussen Nederland en Indonesië zijn
doorgesneden, blijft nog zichtbaar de band die God gelegd heeft tussen Christenen in Holland en
Indonesië. Dit is iets om erg dankbaar voor te zijn. Gods werk blijkt niet afhankelijk van menselijke,
politieke en sociale tegenstellingen. – – –

Verhouding zendingsdeputaten, classes en zendende kerken

126. “Rapport van Sectie I betreffende de Taak der Zendingsdeputaten, Zendende Kerk en Missio-
naire Predikant”. Bijlage bij de Acta der Voortgezette Javaanse Synode van Januari 1954; [uit
het Javaans vertaald door H. Schut], AGKM 12, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken,
1954-I.

A. Zendingsdeputaten (Deputat Pekabaran Indjil)
I. We moeten onderscheid maken tussen tweeërlei soort Zendingsdeputaten:

a. de Synodale Zendingsdeputaten.
b. de Classicale Zendingsdeputaten.

II. Synodale Zendingsdeputaten
Deze deputaten worden door de Synode benoemd en zijn verantwoordelijk tegenover de Synode.
Zij hebben tweeërlei taak:
a. hun aandacht schenken aan wat nodig is voor de Evangelieprediking, die uitgaat van alle

kerken in het gebied der Synode, namelijk door het regelen en organiseren van de zendingsar-
beid, die verricht moet worden door een Missionair Predikant (bijvoorbeeld in de Lampongs).

b. een coördinerende functie ten aanzien van de Evangelieverkondiging in de Classicale
ressorten, welke Evangelieverkondiging een regionaal karakter draagt.

III. Het werk van de Synodale Zendingsdeputaten draagt geen heersend karakter, maar bedoelt de
kerken te dienen bij de arbeid der Evangelieverkondiging, die gezamenlijk geschiedt.

IV. Met het oog op art. IIb is het zeer raadzaam, als de leden van het Synodale Zendingsdeputaat-
schap genomen worden uit de kring der Zendingsdeputaten van iedere Classis, op zijn minst één
uit iedere Classis. Deze personen treden in het Synodale Zendingsdeputaatschap niet op als
vertegenwoordiger van hun Classis, maar vormen tezamen één college, dat verantwoordelijk is
tegenover de Synode. 

V. De Synodale Zendingsdeputaten ontvangen de rapporten van de zendingsarbeid die verricht is
door de Missionaire Predikant, en brengen zelf rapport van hun werk uit bij de Synode. – – – 

VII. Classicale Zendingsdeputaten
De taak der Classicale Zendingsdeputaten is in hoofdzaak dezelfde als die van de Synodale
Deputaten. Het verschil ligt uitsluitend in het terrein van hun arbeid.

B. Zendende Kerk (Gredja Pangutus)
I. Bedoeling van de naam

Iedere kerk heeft de taak om het Evangelie te prediken in eigen omgeving. Deze taak wordt
vervuld in samenwerking met de andere kerken van dezelfde Classis. Voor de gezamenlijke arbeid
(hetzij in classicaal, hetzij in synodaal verband) kunnen die kerken tezamen één kerk aanwijzen,
die de functie van “Zendende Kerk” krijgt.
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II. Taak der Zendende Kerk (classicaal/synodaal)
De Zendende Kerk vertegenwoordigt de kerken die samenwerken in zaken, die betrekking hebben
op het ambt, namelijk in het uitvoeren en afwerken van de beroeping van een predikant, en
wanneer er schorsing en afzetting van een predikant uit het ambt moet plaatsvinden.

Theologische verantwoording van sociaal-economisch werk

127. B. Probowinoto, “De taak van de Jejasan Kemakmuran “Redjeki” (Welvaartsstichting)”, d.d.
[Salatiga], 3 november 1954; AGKU 8, Ingekomen stukken 1953-1954.

– – –
Fundering van de Sociaal-economische dienst673)
Hier worden wij voor de vraag gesteld hoe wij de sociaal-economische dienst funderen. Daarover
kunnen wij het volgende zeggen:1. De boodschap van Christus laat zich alleen vertolken in woord
en daad tezamen. Dit ligt in het karakter van het Evangelie zelf. Het Woord is vlees geworden. Het
wil zich openbaren in een leven van ontferming en hulpvaardigheid. Te meer is dit nodig, waar wij
staan voor volken, die van de liefde Gods geen denkbeeld hebben. Iets van de liefde van Christus
moet op zichtbare manier gedemonstreerd worden.
2. Nergens heeft de zonde zo’n oppermachtige invloed en zo grote ellende teweeg gebracht onder het
grootste deel van de mensheid en in het bijzonder onder de mensen van het Oosten als op sociaal-
economisch terrein, zodat het voor de hand ligt dat de Kerken, die de bewogenheid van Christus tot
uitdrukking hebben te brengen, de mensen tegemoet treden en benaderen op dit levensgebied.
3. Bij de prediking van het Evangelie moet de hoorder al voelen, dat het Evangelie vernieuwend
werkt op alle levensterreinen. Er is geen levensterrein dat zo broodnodig vernieuwing behoeft als het
sociaal-economische levensterrein, waarbij het lot van miljoenen gezinnen betrokken is.
4. Deze vernieuwing op het sociaal-economische terrein houdt in, dat men terugkeert en opnieuw gaat
leven naar het beginsel, dat God de Heer der schepping is en de mens de kroon van die schepping.
De mens heeft tegenover God te staan als rentmeester tegenover zijn Heer; een rentmeester die
verplicht is om “uit de schepping zoveel mogelijk te halen”. Aan de mens is toevertrouwd zijn
geestelijk en materieel leven, zijn lichaam en zijn gezondheid, zijn tijd en zijn geld, zijn roerende en
zijn onroerende goederen. De mens is verplicht deze dingen zo goed mogelijk te onderhouden en zo
verstandig er mee om te gaan, dat ze zich vermenigvuldigen en tot betere middelen worden, waarmee
de mens Zijn God kan dienen.

673 Er bestonden verschillende soorten sociaal-economisch werk ten behoeve van de GKJ-leden. Nadat de synode van
Purwokerto (1950) het principebesluit had genomen, werd in datzelfde jaar de Coöperatieve Bank opgericht, de
Bank Daya (oorspronkelijk Yayasan (Jejasan) Pembangunan Ekonomi geheten), zie document 137. Vervolgens
nam de voortgezette synode van Yogyakarta (20-23/1/1954) het besluit tot oprichting van de Yayasan (Jejasan)
Kemakmuran Rejeki (Redjeki), de Welvaartsstichting Levensonderhoud. De oprichting geschiedde op 18/3/1954
te Semarang. Plaats van vestiging was Salatiga. De doelstelling bestond uit twee delen: in de eerste plaats “het
onderzoeken en verbreiden van de Christelijke grondslagen op sociaal economisch gebied”; en ten tweede “het
uitvoeren en helpen uitvoeren van activiteiten ter verhoging van het maatschappelijk welvaartspeil in het algemeen
en van de Christelijke Gemeenten in het bijzonder, teneinde in eigen behoeften te kunnen voorzien” (Art. 3). Het
eerste stichtingsbestuur, aangesteld door de synode van de GKJ, bestond uit ds B. Probowinoto (Salatiga), voorz.;
ds S. Hadipranowo (miss. predikant te Semarang), vice-voorz.; Soepeno Sastrowijono (dir. Chr. SMEP te Salatiga),
1e secr.; Parsito (hoofd adm. Chr. SMA te Salatiga), 2de secr.; Soetojo (hoofd adm. classiskantoor GKJ Semarang),
penn.m.; Drijosoetjipto (particulier te Semarang) en Soenarjo (hoofd Telefoonkantoor te Semarang), commissaris-
sen. Het dagelijks bestuur bestond uit de voorz. en de 1e secr., (art. 7), “Stichtingsacte Jejasan Kemakmuran
Redjeki”, 18/3/1954, AGKF-N 18, Reglementen en overeenkomsten, 1951-1956; Baas a. Soc.-econ. adviseur
GKN, 23/1/1953, AGKU 8, Ingekomen stukken 1953-1954. Zie ook aantekeningen bij document 218. 
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De sociaal-economische dienst heeft daarom tot taak de mensen steeds voor te houden, dat zij
hygiënisch moeten leven; ze moeten zorgen voor voldoende licht en lucht in hun huizen; in hun menu
betrachten, dat zij voldoende versterkend voedsel tot zich nemen; de tani zal zoveel mogelijk uit zijn
grond halen, door het land te bemesten en de beste bibit te nemen voor zijn aanplant. Men zal zuinig
moeten zijn met zijn geld en zijn tijd, ja ze zo efficiënt mogelijk benutten. Als kroon der schepping
is de mens verantwoording schuldig aan de Heer der Schepping voor alle dingen, stuk voor stuk, die
hem door de Schepper waren toevertrouwd.5. Als deze levensvernieuwing zich op het sociaal-
economische terrein voltrekt wordt dit allicht opgemerkt door andere mensen, die nog buiten het
Christendom staan. Ziektegevallen komen in de Christen-gezinnen zelden voor. Ze steken zich in
nette kleren. Zij klagen niet over grote schulden en hebben zelfs gevulde rijstschuren. Zij hebben een
geregeld leven en zijn altijd opgewekt. Met blijdschap brengen zij hun bijdragen voor hun kerk, voor
de armen. Hun verplichtingen aan de dessa komen zij getrouw na. Dit vernieuwde leven steekt zo af
van de omgeving, dat de niet-Christenen zich afvragen: hoe komt dat allemaal? En hier wordt dan het
getuigenis met de daad gevolgd door het getuigenis met het woord, waardoor de daad verklaard
wordt. En zo wordt aan de niet-Christenen geleerd, hoe ze niet maar voor zichzelf mogen werken om
hun strootje te roken en hun baadje te kopen, maar voor God, die de Heer der Schepping is, uit Wien,
door Wien en tot Wien alle dingen zijn. – – –

Baas: Enkele statistieken

128. H. Baas, “Enkele cijfers betreffende onze Kerken”, d.d. Salatiga, 1954; AGKU 8, Ingekomen
stukken, 1953-1954.

Regelmatig wees Baas op de zijns inziens scheve verhouding van de bijdragen van de Javaanse
en Nederlandse Gereformeerde Kerken voor het zendingswerk in Midden-Java.

1951 %    1952 %    1953 %    1954 %
A. Kedu 9.000 8 17.400 12 24.840 12½

Amsterdam 98.800 92 120.144 88 171.960 87½
Totaal 107.800 100 137.544 100 196.800 100

B. Semarang 7.200 5 10.200 5
Utrecht 130.340 95 183.210 95
Totaal 137.54 100 193.410 100

C. Kebumen 3.036 3½ 3.600 3½ 5.145 4 13.500 8
Heeg 82.894 96½ 97.925 96½ 114.510 96 159.456 92

Totaal 85.930 100 101.525 100 119.655 100 172.956 100

D. Jogjakarta 12.000 9½ 12.000 11 31.290 21 72.336 34
Amsterdam 111.000 90½ 97.800 89 114.900 79 141.360 66
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Totaal 123.000 100 109.800 100 146.190 100 213.696 100

E. Solo 21.456 10 4.800 2 14.566 4½
Delft 193.111 90 237.280 98 320.931 95½
Totaal 214.567 100 242.080 100 335.497 100

F. Banjumas-   3.696 5 4.836 5 4.752 4½ 6.387 4½
Heeg 71.395 95 87.858 95 99.533 95½ 132.073 95½
Totaal 75.091 100 92.694 100 104.285 100 138.460 100

G. Purwodadi 3.690 5 3.600 4½ 3.600 4 4.000 3
Arnhem 60.000 95 73.560 95½ 81.100 96 120.800 97
Totaal 63.690 100 77.160 100 84.700 100 124.800 100

H. Purworedjo 5.130 4½ 6.000 5 7.500 5½ 12.000 6
Heeg 106.064 95½ 116.973 95 123.725 94½ 183.892 94
Totaal 111.194 100 122.973 100 131.225 100 195.892 100

I. Banjumas- 4.747 3½ 5.580 3 7.020 2½
Rotterdam 132.707 96½ 175.030 97 252.980 97½
Totaal 137.454 100 180.610 100 260.000 100

J. Blora 6.000 4½
Middelburg 1250 95½
Totaal 131.000 100

Bijdragen per ziel per jaar in elke classis:

1. Kedu R. 28.840,- : 2.292 = Rp. 12,58

2. Semarang  10.200,- : 4.245 = Rp.  2,40

3. Kebumen  13.500,- : 1.208 = Rp. 11,17

4. Jogja  72.336,- : 4.244 = Rp. 17,04

5. Solo  14.556,- : 5.500 = Rp.  2,64
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6. Banjumas-Z.  6.387,- : 1.009 = Rp.  6,33

7. Purwodadi 4.000,- : 1.770 = Rp.  2,25

8. Purworedjo 12.000,- : 1.545 = Rp.  7,76

9. Banjumas-N 7.020,- : 2.606 = Rp.  2,69
10. Blora 6.000,- : 966 = Rp.  6,21

 
Vergelijkinspercentages begrotingen regionaal accoord.

 1951 1952 1953 1954

1. Kedu 100 194 276

2. Semarang 100 142

3. Kebumen 100 119 170 400

4. Jogja 100 100 260 600

5. Solo 100 22 68

6. Banjumas-Z 100 130 128 172

7. Purwodadi 100 99 99 108

8. Purworedjo 100 113 146 234

9. Banjumas-N 100 117 148

10. Blora 100

1. Amsterdam 100 120 173

2. Utrecht 100 140

3. Heeg 100 118 136 192

4. Amsterdam 100 88 103 139

5. Delft 100 123 167

6. Heeg 100 123 140 185

7. Arnhem 100 122 135 201

8. Heeg 100 110 119 167

9. Rotterdam 100 132 195

10. Middelburg 100
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De Nota-Probowinoto: een nieuwe opzet van de samenwerking in de zending

129. B. Probowinoto, “Nota betreffende de efficiëntie in het aanwenden van krachten en middelen
voor het werk der Evangelieverkondiging in Midden-Java”, d.d. Salatiga, 22 februari 1955; [uit
het Javaans vertaald door J. Mulder], AGKF-N 25, Diversen 1955-1958.

Deze Nota-Probowinoto, vooral de aan het slot gedane suggesties, domineerde, na door de
Javaanse synode te zijn aangenomen674) en door de meeste Nederlandse zendingsarbeiders
gunstig te zijn ontvangen675), voor de eerstvolgende jaren de discussie over de vorm van de
samenwerking tussen de Javaanse Kerken en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Probowi-
noto’s bedoeling was de Javaanse Kerken voor te bereiden op de periode waarin, door oorzaken
buiten de kerken zelf gelegen, de personele banden met Nederland zouden zijn weggevallen.

Artikel I. Academische krachten
1. Wanneer wij het vraagstuk van bovengenoemde efficiëntie bezien, zijn daar allereerst de eisen die
voortvloeien uit de roeping Gods, die wil dat al de vermogens en mogelijkheden die ons gegeven zijn
voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk, ook werkelijk doelmatig besteed worden, opdat zij de grootst
mogelijke vrucht voortbrengen.
2. Mijns inziens is er, nu de samenwerking op de grondslag van de Regionale Accoorden gedurende
3 jaar in praktijk gebracht is, voldoende reden om de efficiëntie in de uitvoering van het werk der
Pekabaran Indjil (Evangelieverkondiging of Zending) nader te beschouwen.
3. Deze 3 jaren zijn voldoende geweest, om ons materiaal en ervaring te verschaffen ter overweging
van de stappen die in de toekomst genomen zullen worden.
4. De urgentie daarvan ten aanzien van de academisch gevormde, uit Nederland uitgezonden
Missionaire predikanten wordt duidelijk als wij bedenken:
a) dat de samenwerking tussen de Javaanse Christelijke Kerken en de Gereformeerde Kerken in

Nederland op het terrein van de Pekabaran Indjil elk ogenblik onder de dwang van toestanden
op internationaal gebied kan worden stopgezet.

b) dat in die omstandigheden de Pekabaran Indjil moet worden voortgezet door de Javaanse Kerken
alleen, uiteraard binnen de grenzen van hun stoffelijke en geestelijke krachten.

c) dat de Javaanse Kerken van M.-Java, hoewel in principe daartoe gaarne bereid, in de praktijk
niet voldoende voorbereid geacht moeten worden om deze omvangrijk taak op zich te nemen. 

d) dat de gelegenheid tot samenwerking, die er thans nog is, gebruikt dient te worden om de Kerken
hier te lande geestelijk en stoffelijk te versterken, zodanig dat zij in de komende tijd in staat zijn,
het werk op ieder terrein der Pekabaran Indjil voort te zetten.5. Alvorens het probleem der
efficiëntie te bespreken, dient het volgende bedacht te worden:

a) De Chr. Kerken van Midden-Java moeten in hun geheel en als een eenheid beschouwd worden,
dus niet uit een oogpunt van de ligging der afzonderlijke ressorten.

674 De synode van Yogyakarta (1956) aanvaardde deze nota en drong er bij de kerken op aan hem uit te voeren. Enkele
commissies werden ingesteld, die met een speciale taak werden belast: een commissie voor speciale cursussen
(Vlijm, Poerwowidagdo); voor herscholing (Van der Linden, Hadipranowo); voor de standaardwerken (Wind,
Verkuyl en Darmohatmodjo); voor de kadervorming (Bakker, Probowinoto), Art. 37, Akta Synode GKD 1956;
toelichting in: Lampiran² Acta Synode Djawi Tengah-V. Tgl. 22-25 Mei 1956, 8 vlg. Indonesische tekst in: Kana,
Ikrar, 273-281. Indonesische versie: B. Probowinoto, “Nota tentang efficientie dalam mempergunakan tenaga dan
harta benda untuk pekerdjaan Pekabaran Indjil di Djawa Tengah”, 2/2/1955, AS A 1/8/1/101/1955, opgenomen
als document 53 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.

675 Roosjen a. GK Arnhem, 18/5/1955, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955; zie ook
document 157.
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b) De Pekabaran Indjil moet gezien worden vanuit: 1. haar totaliteit; 2. hoe zij plaatsvindt in het
heden; 3. hoe zij plaats moet hebben in de toekomst; 4. voor de Indonesiërs in het algemeen en
de Javanen in het bijzonder.

c) Het werkterrein van de academische krachten is niet beperkt tot één dienst (hoofddienst), maar
strekt zich uit over het gehele gebied der Pekabaran Indjil, dat wil zeggen de hoofddienst en alle
andere diensten, die er thans zijn en die mogelijk in de toekomst nog gevormd zullen worden.

d) De aard van het werk der bedoelde krachten is, dat het zich niet bepaalt tot de Pekabaran Indjil
in de engere zin, maar de Pekabaran Indjil in zo breed mogelijke betekenis.

6. Het aanwenden van academisch gevormde krachten op efficiënte wijze betekent naar mijn mening:
van al hun gaven en krachten “tot op de laatste druppel” gebruik maken. 
7. Gezien het onder 4d genoemde ben ik van oordeel, dat het efficiënt is, wanneer deze academici
worden ingezet voor de Opleiding van specialisten en kader op het terrein van Kerk en Zending.
8. Onder specialisten versta ik niet Indonesische krachten die op elk der boven bedoelde gebieden
deskundig zullen zijn, maar dat wij op ieder terrein specialisten moeten hebben. Dit betekent dat elke
kracht zelf zal kiezen op welk gebied hij zich wil specialiseren.
9. De gebieden waarop deze academici-specialisten hun gaven en krachten zullen moeten geven zijn
bijvoorbeeld:
I. Herscholing van de werkers in Kerk en Pekabaran Indjil in de vakken:

a) bijbelkennis
b) kerkelijke vakken
c) dogmatische vakken
d) diaconologische vakken
e) sociale vraagstukken

De predikanten, Missionaire predikanten en Goeroe’s Indjil die daartoe de capaciteiten bezitten,
zouden door hun gemeenten verplicht moeten worden een aanvullingscursus in de genoemde vakken
te volgen. Deze cursussen kunnen op twee of drie plaatsen gegeven worden gedurende een week per
maand. De Nederlandse Missionaire predikanten zouden, ieder het vak waarin hij specialist is, aan
deze aanvullingscursussen kunnen doceren.
II. Het schrijven van op hoog peil staande boeken
Voor deze cursussen stellen de docenten dictaten samen, breder en op hoger niveau staande dan die,
welke gegeven worden op de Theologische School te Jogja. Deze dictaten worden naderhand
uitgewerkt tot volledige standaardwerken. Aangezien wij niet als de oude Kerken standaardwerken
bezitten als die van Kuyper, Bavinck en anderen, is de aanwezigheid van op het zendingsveld
ontstane standaardwerken noodzakelijk als “houvast” zolang ons nageslacht nog geen originele
theologische werken heeft voortgebracht. Het is zelfs mogelijk, dat het uitwerken der dictaten reeds
wordt toevertrouwd aan de cursisten, onder supervisie van hun respectieve docenten. Op die manier
krijgen wij standaardwerken die door teamarbeid zijn ontstaan.
III. De opleiding van kader voor jeugdwerk (zondagsschool, padvinderij etc.).
IV. De opleiding van kader voor maatschappelijk werk, werk onder vrouwen676) etc.

676 Vrouwen waren binnen de GKJ in de meerderheid. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke leden was
in 1954 (gem. 100 : 120; cijfers voor Kebumen ontbreken):
Banyumas-Z. 100 : 110
Purwodadi 100 : 116
Yogyakarta 100 : 116
Semarang 100 : 110
Kedu 100 : 119
Banyumas-N. 100 : 146
Purworejo 100 : 137
Surakarta 100 : 119
Blora 100 : 109
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V. Hulpverlening bij het onderwijs aan cursussen BI, BII677) en de leraarsacademie, die zal worden
geopend.

VI. Hulpverlening bij het onderwijs aan een Christelijk economisch centrum (Sociaal Economische
school).
Noot: Alle docenten zullen daarbij het onder 5b genoemde in acht te nemen hebben.

10. Ter opstelling van een uitvoerbaar schema worde een technische commissie gevormd, bestaande
uit vertegenwoordigers van de Missionaire predikanten, br. van der Waals en br. Baas. Dit plan wordt
vervolgens aangeboden aan de zendingsdeputaten van de Synode en de Classes benevens de
Zendende Kerken. Wanneer de Zendende Kerken hier en in Nederland zich accoord verklaren, kan
het plan uitgevoerd worden onder leiding van een coördinatie-commissie, bestaande uit vertegen-
woordigers van de belanghebbende instanties.

Artikel II. Andere Zendingsarbeiders. Bij:
1. Het tewerkstellen van andere krachten op efficiënte wijze ga ik uit van de gedachte: Verplaatsing
van het zwaartepunt der Pekabaran Indjil van betaalde krachten naar de gezamenlijke leden der
gemeente. (Toelichting: naar mijn mening is er verschil tussen het gebruik van krachten voor de
Pekabaran Indjil in het verleden, toen het Evangelie pas begon gepredikt te worden en thans, nu er
reeds Christelijke Kerken bestaan. Vroeger werd het Evangelie gepredikt door betaalde krachten,
opdat zij al hun tijd daaraan konden geven. Maar nu er gemeenten zijn, is het meer in overeenstem-
ming met het Christendom en de geest van het Evangelie, wanneer de verkondiging langs de weg van
“dóórgeven” plaats heeft. In de praktijk wordt deze weg reeds bewandeld; het komt er alleen maar
op aan hem te systematiseren en officieel te erkennen.) 
2. De goeroe’s-Indjil behoeven niet te verdwijnen, maar hun aantal kan worden verminderd. Hun taak
moet in de eerste plaats zijn leiden, stimuleren, adviseren en voorbeelden geven aan de leden der
gemeente.678)

De verhouding tussen het aantal volwassenen en kinderen was a.v. (gem. 100 : 90) 
Banyumas-Z. 100 : 111
Purwodadi 100 :  66
Yogyakarta 100 : 100
Semarang 100 :  72
Kedu 100 :  99
Banyumas-N. 100 :  78
Purworejo 100 :  97
Surakarta 100 : 104
Blora 100 :  85
Ontleend aan: H. Baas, “Enkele cijfers betreffende onze Kerken”, 1954, AGKU 8, Ingekomen stukken, 1953-1954.

677 Om de mogelijkheden van voortgezette studie te verruimen, werd in februari 1953 te Solo door de besturen van
de Solo’se kweekschool en de PPSK een driejarige pedagogiek-opleiding op MO A-niveau (B I-opleiding geheten)
geopend, die in 1956 met een eveneens driejarige opleiding op MO B niveau (B II-opleiding) werd uitgebreid.
Deze cursussen, waaraan zendingsarbeiders als Van der Waals, Roosjen en Mulder meewerkten, waren bedoeld
om het hogere kader te vormen voor opvoeding en onderwijs in christelijke zin, bijvoorbeeld voor de opleiding
van leerkrachten aan de hogere middelbare scholen (SMA). Het waren eenmalige opleidingen en ze werden in 1959
weer opgeheven. Mulder a. GZD, 16/11/1952, 23/4/1953, AM; Roosjen a. GK Arnhem, 6/11/1954, AGKA 2,
Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955.

678 Het aantal Javaanse missionaire predikanten (MP), gemeentepredikanten (GP), guru injil boven de 55 jaar (GI >
55 j.) en beneden de 55 jaar (GI < 55 j.), colporteurs (colp.), vrouwelijke medewerkers (VM) en kantoorkrachten
(KK) was per 1/4/1958 als volgt:

MP GP GI > 55 j.GI < 55 j. colp. VM KK
Banyumas-Z. 1  3  -   8  -  1  -
Banyumas-N. 1  5  2  16  8  1  4
Kebumen 1  2  2  11  4  1  1
Purworejo 1  3  3  14  -  1  1
Kedu 1  4  -  15  4  2  3
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3. In gemeenten van minder dan 300 leden kan de predikant de Pekabaran Indjil combineren met zijn
gewone werk. Aan gemeenten met een dergelijk aantal leden kan geadviseerd worden, liever een
predikant te beroepen dan zich te laten dienen door een goeroe-Indjil. 
4. Wanneer blijkt, dat in verband met het grote aantal “posten” de predikant het zendingswerk niet
tegelijk kan verzorgen, is het wenselijk dat 2 of 3 Kerken samen een Missionaire predikant beroepen,
om de gewone predikanten bij te staan in het verzorgen van deze zendingsposten. Dit wordt dus een
mobiele kracht. Omgekeerd, wanneer er 2 of 3 Kerken zijn die niet zoveel posten hebben te verzor-
gen, kunnen deze samen één predikant beroepen.
5. Het systeem dat ik hiermee poneer, eist intensivering van de hulp der gemeenteleden in de
verbreiding van het Evangelie. Zij moeten bezield en voorbereid worden door het volgen van
catechisaties. Deze voorbereiding der leden ten aanzien van kennis, vrijmoedigheid en methode van
werken moeten wij nog nauwkeurig bestuderen. Dit kan misschien gekoppeld worden aan de vorming
van de kadercursussen door de academisch opgeleide krachten, zoals reeds in Artikel I genoemd.
6. Door bijbelkringen, contactkringen, familiefeesten, Christelijke feesten, zaaiacties enz. is er
voldoende gelegenheid voor de leden om hun kennis en ervaring in het brengen van de boodschap
uit te breiden. Verder zijn er de internaten, kazernes voor leger en politie, gevangenissen waar volop
de gelegenheid is tot Evangelieverkondiging. Waar nog geen geestelijke beweging in de gemeenten
is, moet deze gewekt worden. Zij is ook noodzakelijk voor het leven van de gemeente zelf. Ze
daarvan bewust maken is de taak van predikanten en kerkeraden. Zo valt deze plicht der Kerkleden
tenslotte terug op de schouders der predikanten, die met nog meer energie het Woord van God hebben
te bedienen aan de gemeente.
7. Overeenkomstig mijn standpunt dat zowel principieel als practisch de Pekabaran Indjil efficiënter
zal zijn wanneer het zwaartepunt verlegd wordt naar de leden, zou ik willen dat de Kerken aangemoe-
digd worden Comité’s voor de Pekabaran Indjil met verschillende secties in het leven te roepen. De
Kerkeraden dienen toezicht te houden op de arbeid van deze comité’s en deze behoren op daartoe
vastgestelde tijden een rapport bij de Kerkeraad in te dienen. De gemeenteleden die eventueel de
bekwaamheid daartoe bezitten, moeten worden gemobiliseerd, en verzocht worden zitting te nemen
in één der secties. In principe zou eigenlijk ieder gemeentelid moeten medewerken in één of andere
sectie. De ervaring wijst uit dat, wanneer de leden worden aangespoord om mee te werken, hun eigen
geestelijk leven daarmee gebaat is.

Artikel III. Efficiënte besteding der gelden voor de Pekabaran Indjil
1. Met de verlegging van het zwaartepunt van de betaalde krachten naar de gemeenteleden is
tegelijkertijd de mogelijkheid geopend van grotere uitbreiding van de Pekabaran Indjil; wat niet wil
zeggen dat ze goedkoper wordt, immers tegenover vermindering van het aantal goeroe’s-Indjil staat
een toeneming van het aantal predikanten (Zie art. II sub 3.) 
2. In principe moet elke kerk die een predikant beroept, in zijn onderhoud voorzien. Kerken van
minder dan 300 zielen zullen daarbij in de regel geholpen moeten worden. Hulp in de vorm van een
maandelijkse subsidie aan de hulpbehoevende Kerken acht ik minder juist.
1. Zo’n gemeente voelt zich afhankelijk en krijgt een minderwaardigheidsgevoel.
2. Steun kan verantwoordelijkheidsbesef ondermijnen.
3. Financieel gezien is deze steun niet productief en werkt ze niet opvoedend.

Semarang 1  8  4  12  3  2  3
Purwodadi 1  3  4   6  -  1  2
Yogyakarta - 11  5  20  -  -  -
Surakarta 1  7  4  32  -  2  3
Blora 1  2  -   5  -  -  1
Totaal 9 48 24 149 17 11 18

Ontleend aan: Baas a. RvS, 15/4/1958, AGKF-N 25, Stukken betr. de sociaal-economische dienst, 1955-1959.
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Hulpverlening is echter productief wanneer deze in één keer plaats heeft in de vorm van sawahs of
tuinen, waarvan de opbrengst geacht mag worden voldoende te zijn ter voorziening in de primaire
behoeften van de bedienaar(s) van het Evangelie.
3. Het is duidelijk dat elke Kerk die op deze wijze geholpen wordt, een “commissie van beheer” moet
vormen, opdat niet straks de predikant zelf genoodzaakt is de sawah of tuin van de Kerk te bewerken.
Verder moet dan elke Classis een commissie vormen voor de controle op Kerkelijke eigendommen,
die benoemd wordt door de Kerken in conferentie. Twee of drie classes kunnen ten deze ook
samenwerken teneinde een zo groot mogelijke efficiëntie in de besteding der gelden te bereiken.
Reeds zijn verschillende gemeenten actief bezig ter versterking van hun economische basis met
aanwending van de ter beschikking staande middelen. Door de instelling van plaatselijke comité’s
van de Jejasan Kristen Kemakmuran (Welvaartsstichting)679) kan het systeem van samenwerking nog
verbeterd worden.
4. De effectuering van bovenstaande voorstellen kan verdeeld worden over verschillende jaren,
bijvoorbeeld 3 of 4 jaar. In het eerste jaar wordt een aantal goeroe’s-Indjil beroepen tot predikant en
de gemeenten die dit allereerst nodig hebben geholpen met sawahs, tuinen of anderszins. Het
volgende jaar weer enkele gemeenten enz.
5. Met deze plannen kunnen verschillende voordelen verkregen worden:
1. De verzorging der gemeenten en daarmee ook de voortzetting van de Pekabaran Indjil wordt meer

stabiel, wanneer iedere Kerk een eigen predikant heeft.
2. Het verantwoordelijkheidsgevoel der Kerken zal toenemen, en daarmee hun activiteit.
3. Eventuele verbreking van de banden met de samenwerkende Kerken zal onze gemeenten en de

actie voor de Pekabaran Indjil niet lam leggen.

Artikel IV. De samenwerking met de Gereformeerde Kerken
1. Mijn voorstellen vervat in Art. I-III zullen tamelijk ingrijpende veranderingen in de wijze van
samenwerking met de Gereformeerde Kerken tot stand brengen. De grond van deze veranderingen
ligt in de verplaatsing van het zwaartepunt in de betekenis van het woord “samenwerking”. Waar
voorheen de nadruk viel op het samenwerken der 2 partners in de rechtstreekse arbeid van de
Pekabaran Indjil, wordt het dan zo, dat het rechtstreekse werk gedaan wordt door de ene partner, met
steun van de andere.
2. Deze verplaatsing van het zwaartepunt is uiterst belangrijk, wanneer wij bedenken dat uiteindelijk
de Kerken van Midden-Java de verantwoordelijkheid van het werk der Pekabaran Indjil voor altijd
op zich moeten nemen, terwijl de Gereformeerde Kerken slechts kunnen werken zolang de internatio-
nale toestand hun dat zal veroorloven. De Kerken van Midden-Java die zich in de toekomst voorgoed
direct voor het werk gesteld zullen zien, moeten noodzakelijk reeds nu daartoe voorbereid worden,
zowel stoffelijk als geestelijk, zowel in kennis als in ervaring.
3. Deze voorbereiding eist een hele verandering in aard en richting van het werk van de Nederlandse
Missionaire predikant: in plaats van rechtstreekse hulp in de verkondiging van het Evangelie moet
hij worden instructeur, trainer van werkkrachten en gemeenteleden. Zo moet ook op economisch
gebied de Kerk rijp gemaakt worden voor het dragen van alle kosten der Pekabaran Indjil, zoals door
mij uiteengezet in Artikel III.
4. De genoemde wijzigingen zullen ten gevolge hebben, dat ook de overeenkomsten voor de
samenwerking, zoals die neergelegd zijn in de regionale accoorden, verandering zullen ondergaan.
Naar mijn mening is het voldoende wanneer de Synode hier een Zendende Kerk aanwijst (met
medewerking van de Deputaten Pekabaran Indjil van de Synode), die dan een overeenkomst sluit met
de Zendende Kerk in Nederland, zowel ten aanzien van de uitzending van werkers als ten aanzien van
de financiële steun. Zoals ik hiervoor reeds uiteenzette, zouden de uitgezonden krachten dan niet

679 Zie voetnoot 423.
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langer bestemd zijn voor een bepaald ressort, maar de gehele Kerk van Midden-Java (zoals nu reeds
het geval is met hen die “in algemene dienst” werken). 

Hoeksema’s school-, vrouwen- en ziekenhuiswerk
in Tegalyoso, Klaten (Solo)

130. A. Hoeksema aan de Gereformeerde Kerk van Delft, d.d. Klaten (Surakarta), 18 april 1955;
AGKD 13, Stukken betreffende de Raad van Samenwerking, 1955-1957.

Over het geheel genomen gaat het werk rustig door en mogen we met blijdschap en dankbaarheid
constateren dat er vooruitgang is.
Gondang. Op 2 januari jongstleden zijn mijn eerste catechisanten van Gondang, een vader en een
moeder met hun 5 kindertjes, gedoopt. In Gondang wonen momenteel 6 Christengezinnen, waaronder
de wedana van Gondang. We hebben daar nu 2 wekelijkse Bijbelkringen, een naaiclub, een maande-
lijkse Bijbelkring en kortgeleden is er ook Zondagsschool begonnen. De vroegere Zendingsschool
is nog steeds een regeringsschool.
Ketandan. De naaiclub werkt rustig door. We hebben er Kerstfeest gevierd. Veel gasten waren er niet,
ongeveer 10, maar we waren al blij, dat het mogelijk was ter plaatse Kerstfeest te vieren. De naaiclubs
(7) hebben namelijk dit keer niet zoals vorige jaren gezamenlijk Kerstfeest gevierd in de Kerk, maar
ieder afzonderlijk in eigen kampong, hopende daardoor meer mensen te bereiken, wat ook gelukt is.
Het flanelbord bleek een reuzegoed hulpmiddel bij het vertellen, zowel voor oud als jong. De nieuw
opgerichte naaiclub in Suteran trekt erg veel kinderen uit de dessa.
Huishoudschool. Ook daar is vooruitgang te constateren. Ging ze tot nu toe uit van de Christelijke
Javaanse Vrouwenvereniging, nu is ze overgenomen door de Christelijke Schoolvereniging van
Klaten. Deze geeft ook een extra toelage aan de onderwijzeressen van de school. Men is nu druk
bezig om de papieren in orde te maken voor de aanvrage van subsidie. Klaten heeft 3 particuliere
Huishoudscholen. Meer dan één school zal zeker niet gesubsidieerd worden, het is daarom zaak de
andere vóór te zijn bij de aanvrage om subsidie. De school heeft momenteel 2 klassen met ongeveer
46 leerlingen. We zijn dit jaar in het bezit van 2 naaimachines gekomen en ontvangen veel steun van
“Schim” (een steunorganisatie in Holland). 2 en 3 Juni hoopt de school een bazaar te organiseren,
bedoeld als propaganda voor de school, maar tevens om “geld te zoeken”.
Ziekenhuis. Bu Arun en ik bezoeken geregeld 1 keer per week de vrouwelijke patiënten. Bu Arun doet
het ’s morgens en ik ’s avonds. Via Dr. Bakker krijgen we lectuur voor de patiënten. Het ziekenhuis
is een prachtterrein voor de Evangelieverkondiging. De adressen van mensen die erg belangstellend
zijn, geven we zo mogelijk door aan de Guru Indjil ter plaatse, of indien ze niet te ver wonen gaan
Bu Arun en ik ze zelf opzoeken.
Cursus Buta Huruf. Sinds enkele maanden geef ik aan enkele vrouwen les in lezen en schrijven. Na
afloop van de les vertel ik uit de Bijbel.
Delanggu. Daar zijn de vrouwen van de gemeente een Bijbelkring begonnen en men heeft mij
gevraagd hen daarbij te willen helpen. Dit is het eerste contact met Delanggu.
Jeugddag. Paasmaandag hebben de onderwijzers van onze Christelijke middelbare scholen (S.M.P.,
S.G.B. en S.K.P.) met de leerlingen een Jeugddag georganiseerd. Er waren ongeveer 300 kinderen.
De bijeenkomst werd gehouden ten Zuiden van Prambanan op en tussen de ruïnes van een vroeger
paleis. Daar klonk de roep “Christus is waarlijk opgestaan. Hij is koning van een onvergankelijk, van
een eeuwig koninkrijk”.
Deze jeugddag deed me denken aan de Jeugddagen in Nederland, alleen was er dit verschil, dat nadat
een paar sprekers het woord hadden gevoerd, afgewisseld met zang, de luisteraars (voor 80% niet-
Christenen) zich splitsten in kleine groepen voor Bijbelstudie! Tevoren waren schetsen uitgedeeld
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en aan de hand van deze schetsen ging men Matth. 28 bespreken. De Donderdag vóór de Goede
Vrijdag had voor de leerlingen van deze scholen een liturgische sluiting plaatsgevonden op het
binnenplein van de S.M.P. 
19 Mei aanstaande op Hemelvaartsdag zal er in Solo voor de leerlingen van de Christelijke Middelba-
re Scholen van de residentie Surakarta een Jeugddag worden gehouden. Men verwacht er ongeveer
2.000 jongeren. Tevoren worden de schetsen voor de Bijbelstudie naar de verschillende plaatsen
gestuurd. Er worden plaatselijke comité’s gevormd om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. Op
deze wijze hoopt men de jeugd onder het beslag van het Evangelie te brengen. Had men vroeger de
clubjes van vijf, deze doen het nu niet meer en nu moeten andere wegen gezocht worden. Zou
misschien het houden van Jeugddagen één van de middelen blijken te zijn? Wil dit deel der Zending
bijzonder in Uw gebeden gedenken. 
Een ander probleem, waarmee we hier zitten en waarvoor ik ook dringend Uw voorbede vraag: hoe
komen we tot kaderopleiding van lekekrachten? Ik geloof dat, voordat we met een opleidingsschool
voor vrouwelijke werkkrachten kunnen beginnen680), we plaatselijk beginnen moeten met de
kadervorming in de gemeente. Maar er is in de gemeente nog zo weinig activiteit, uitgezonderd
enkelen dan. Men ziet de Evangelieverkondiging als een taak van de predikant, de Guru Indjil en de
Missionaire zuster. En een ieder heeft het vaak zo druk, dat er geen tijd is om mee te helpen in de
Evangelie-verkondiging. – – –

Anne de Vries op Javaanse scholen

131. “Raad van Samenwerking aan de Zendende Kerken van Amsterdam, Arnhem, Delft,
Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam, Sneek, Utrecht, de Soemba-Zending, de Generale
Deputaten”, d.d. Baarn, 29 juni 1955; AGKF-N 19, Stencils 1955-1956.

– – –
Ter vergadering werd meegedeeld, dat bij het Indonesische Bijbelgenootschap verschenen is het
Nieuwe Testament naar de bewerking van Anne de Vries en wel in het Indonesisch.681) De Zendende
Kerk van Amsterdam besloot voor iedere klas van elke lagere school in Indonesië, althans wat het
terrein van Amsterdam betreft, een exemplaar te kopen en aan deze scholen cadeau te doen. De Raad
van Samenwerking adviseert alle Zendende Kerken hetzelfde te doen, opdat deze belangrijke uitgave
zoveel mogelijk worde verspreid en zo snel mogelijk de leerlingen van de Christelijke scholen
bereikt, voor wie zij toch in de allereerste plaats bestemd is.682) Hetzelfde beveelt de Raad van
Samenwerking aan als het Oude Testament naar de bewerking van van der Hulst in het Javaans gaat
verschijnen.683) Dit geldt natuurlijk alleen de Java-Zendende Kerken. – – –

680 Zie documenten 132, 134 en 191.
681 Dat was de vertaling van het Groot Vertelboek voor de Bijbelsche Geschiedenis uit 1939-1940, die in 1955 in

Jakarta verscheen onder de titel Tjeritera-Tjeritera Alkitab, een gezamenlijke uitgave van het NBG en de BPK.
Zendingsblad, jrg. 53, nr. 11 (nov. 1955) 174.

682 Dat kwam neer op de aanschaf van 60 exemplaren, “Rapport van de derde vergadering van de Commissie van
Samenwerking”, 12/9/1955, AGKF-N 19, Stencils, 1955-1956.

683 W.G. van der Hulst, Berbitjara Terutama Tentang Tjeritera² Alkitab. Disadurkan untuk Indonesia oleh: S.
Simatupang dan A. Simandjuntak. Jakarta: BPK, 1958.
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Verbod op ziekenhuiszending in Tegalyoso in Klaten (Solo)

132. A. Hoeksema aan de Gereformeerde Kerk van Delft, d.d. Klaten (Solo), 1 september 1955;
AGKD 13, Stukken betreffende de Raad van Samenwerking, 1955-1957.

1. In de maand Mei hebben de vrouwelijke werkkrachten weer vergaderd in Semarang, om tezamen
het werk te bespreken. Gewoonlijk vergaderen we 2 maal per jaar. Op de laatstgehouden vergadering
is ook de noodzaak van een eigen opleidingsschool ter sprake gekomen. Voor het behartigen van deze
zaak werd uit het midden van de vergadering een kleine commissie gevormd, bestaande uit de dames:
Juffrouw Sutirah van Magelang, Juffrouw Sutartinem van Semarang, en ondergetekende, terwijl Dr.
Dreckmeier als adviseuze werd toegevoegd. Deze commissie heeft contact gezocht met de classis
Kedu, daar ze wist dat deze classis zeer veel belangstelling heeft voor deze zaak. Het schrijven aan
hen verzonden werd zeer gunstig ontvangen. De classis benoemde ook een commissie. Daarin zitten
Ds. Siswowasono, Ds. Bakker, beiden van Magelang, en Ds. Purwosumardi van Bone.684)

[De school wordt eerst ondergebracht in een ruimte onder de Javaanse kerk in Magelang,
doch zal te zijner tijd gevestigd worden in het vroegere huis van mej. C. Baarbé.]

15 Augustus was een minder prettige dag voor ons. Wat allang gedreigd had werd nu werkelijkheid.
Dr. en Mevrouw Bakker verhuisden naar Solo, overgeplaatst door de regering naar het ziekenhuis
Djebres. Wij kregen hier 2 Indonesische artsen: Dr. Supaat als directeur en Dr. Muljadi voorlopig
voor 3 maanden. Beide zijn Mohammedaan. Dr. Supaat wil dat het een neutraal ziekenhuis zal zijn,
daar het in gebruik is bij de regering. Alle propaganda op de zalen onder de patiënten is verboden.
Kumpulans zoals wij die gewend waren te houden op de zalen, zijn niet meer toegestaan. Alle
Bijbelse platen zijn weggenomen. Gelukkig mag de geestelijke verzorging van het personeel middels
catechisatie, Bijbelstudie gewoon doorgaan. De morgenwijding is een halfuur vervroegd, zodat het
valt voor de werktijd (= 7 uur).
Een verheugend verschijnsel is, dat zich onder het personeel clubjes van 5 hebben gevormd voor
Bijbelstudie. Mogelijk dat door dit alles, en geve God dat het zo zij, men meer bewust het Christen-
zijn beleeft en ook bereid is de consequenties ervan te aanvaarden. Het personeel van het ziekenhuis
heeft momenteel ons aller gebed zeer nodig. 
5. Tenslotte wat het werk hier betreft nog het volgende:
– – –
Sinds enige maanden heb ik ook een kleine colportage aan huis. Klaten heeft geen Christelijke
boekhandel. Wilde men een Bijbel kopen, dan moest deze uit Solo komen. Dit leek me minder
gewenst en daar er geen andere weg was, heb ik de verkoop van Christelijke boeken zelf ter hand
genomen. Ik vind het abnormaal, maar het is noodzakelijk. Via bazaars en wederverkopers heb ik er
al heel wat kunnen verkopen. Het was ook hier zien doet verkopen. De laatste tijd verkochten we ook
aardig aan de patiënten in het ziekenhuis via de verplegers(eegsters). Het waren vooral Mevr. Dr.
Bakker en daarna Dr. Van Walraven, die dit stimuleerden. Jammer genoeg is het nu verboden. – –
–

Sociaal-economisch werk in de classis Kebumen

133. H. Baas aan Raad van Samenwerking, Baarn, d.d. Purworejo, 17 oktober 1955; AGKF-N 19,
Stencils, 1955-1956.

684 Zie document 134.
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– – –
Samen met de heer Mardisiswojo, die voor economische aangelegenheden mijn vervanger zal
worden, heb ik een uitvoerige vergadering gehad met de broeders uit Kebumen. Het resultaat is dat
daar nu een panitia voor de economische opbouw van de gemeenten aan het werk gaat, mede onder
leiding van de heer Mardisiswojo.
Over de gemeenten daar kan ik u het volgende mededelen: 
a. In de gemeente Glonggong is in de eerste plaats een rijstcoöperatie die al 3 jaar loopt en nu

ongeveer 16 kwintaal (1 kwintaal = 100 kg) rijst heeft. Deze wordt uitgeleend à 20% voor een
oogsttijd. Verder verhuurt men serviesgoed voor feesten en dergelijke aangelegenheden. Dit werk
wordt al 2 jaar gedaan. Men heeft reeds 14 dozijn dat betekent een kapitaal van R. 1.400,-.
Tenslotte zijn er plannen om een credietcoöperatie op te richten. De gemeente Glonggong bestaat
voor een groot deel uit tani’s, waarvan echter het merendeel niet meer heeft dan ½ bouw (bouw
= 0,7 hectare). Verder boerenarbeiders, een stuk of 3 onderwijzers, 1 timmerman en een aantal
kleine handelaars.

b. In de gemeente Karanganjar is nog niets op economisch gebied. Er zijn mogelijkheden voor het
maken van tempe, klapperolie en stenen. De gemeente bestaat hoofdzakelijk uit ambtenaren
(politie, onderwijzers, verplegers en gepensioneerden).

c. In Tundjungseta is een rijstcoöperatie met een bezit van ongeveer 4 kwintaal rijst. Verder leent
men ook hier serviesgoed uit. Vervolgens zijn verschillende Christenen lid van de plaatselijke
crediet-coöperatie. De gemeente bestaat uit tani’s en veel landarbeiders. Er is een timmerman en
iemand die een handeltje heeft in cassavekoekjes.

d. In Sruweng is nog niets. Een aantal Christenen is lid van de desa-rijstcoöperatie of van de desa-
credietcoöperatie. Allen zijn òf tani òf landarbeider. In ieder gezin maakt men dakpannen.

e. In de gemeente Idjo is sedert Augustus 1951 een coöperatie voor het aankopen van vee. Men
koopt magere dieren op, maakt ze vet en verkoopt ze daarna. Er zijn 29 leden waarvan echter
slechts 9 Christenen, maar de leiding is in hun handen. Ze hebben reeds een kapitaal van R.
9.400,-. Een deel van dit geld wordt ook weer als crediet uitgeleend. Er zijn mogelijkheden voor
een kalkfabriek en steenbakkerij. Alle leden zijn in overheidsdienst, uitgezonderd 2 tani’s.

f. In Kebumen zelf is nog niets. De mantri’s die werkzaam zijn in het ziekenhuis zijn aangesloten
bij de ambtenarencoöperatie. De gemeente bestaat hoofdzakelijk uit ambtenaren, onderwijzers en
mantri-verplegers.

g. Prembun bestaat uit kleine ambtenaren, kleine tani’s en enkele ambachtslieden (meubelmakers).
Ook heeft een van de leden een toko waarin hij goud verkoopt. Vanuit de gemeente nog geen
economische activiteit. Er zijn mogelijkheden voor coprahandel. 

h. In Grudjugan wonen kleine ambtenaren, tani’s, landarbeiders en een timmerman. Onder de
Christenen zelf is nog geen organisatie, maar de Christenen zijn voor 100% lid van de desa-
coöperatie, waarvan het bestuur voor het grootste deel uit Christenen bestaat. Verder wordt er veel
propaganda gemaakt voor het weven. Er zijn reeds enkele gemeenteleden die zelf een toestel
bezitten.

Tenslotte is er voor de hele classis een spaar- en credietcoöperatie, waarvan allen die min of meer bij
de Pekabaran Indjil betrokken zijn, lid zijn. Deze coöperatie is begonnen in 1954 en heeft een kapitaal
van ongeveer R. 5.000,-. Er zijn 50 leden. Een aandeel kost R. 25,-. Het geld wordt uitgeleend tegen
een rente van 2½%.
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Overzicht van het vrouwenwerk in Midden-Java

134. “Overzicht vrouwenwerk op Midden-Java”, 1955. Bijlage bij de “Notulen van de eerste
vergadering van het Comité “Vrouwen-Thuisfront” gehouden op 30 November 1955 in het
Zendingscentrum te Baarn”, d.d. Baarn, [november 1955]; AGKH 4, Stencils 1955-1956.

[Besloten wordt tot de oprichting van een “Vrouwen-Thuisfront” in Nederland, ter
ondersteuning van het werk van een aantal christen-vrouwen en vrouwenvereniging in
Midden-Java. Secretaris-penningmeester wordt Louise Goemaat. Als bijlage ligt een
overzicht van het vrouwenwerk in Midden-Java ter tafel. Financiële steun dient vooral
te gaan naar de nieuwe Opleidingsschool voor Vrouwelijke Kerkelijke Werkers in
Magelang.]

Jav. Miss. Z. Nj.   Sutirah685)

-      Marlinah
-      Srimariati

Nj.   Sumakno686)

Bajeman 46

       -
       ?

Kliniek “Panti Wilasa” 

Magelang (A’dam)
-

Purbolinggo (Rott.)
Semarang (Utr.)

Jav. Maatsch.
Werk.

Nj.   Sutartinem         ?        -

Holl. M. Zusters Mej. A. Hoeksema
   „   C. Takkenberg

   „   J. van Vliet (Chine-
zen) 

R. Sakit “Tegaljoso” 
Djl. Puteran 2

Karangtempel 

Klaten (Delft)
Purwokerto (Rott.)
Semarang (U.)

Holl. Med.
Krachten 

 „     G.J. Dreckmeier
(Arts) 
 „     A.J. Heidema (Zus-
ter)     
 „     P.F. ten Kate

Karangtempel 50a 

         „        50

R.S. Trenggiling

Semarang (U.) 

   „      „

Purbolinggo (R.)

Direct Zendingswerk.
Javaanse Christenvrouwen werken met de andere dames mee in: huisbezoeken, samenkomsten voor
niet-Christen-vrouwen, bij het organiseren van grote samenkomsten op Christelijke feestdagen vooral
met Kerstfeest enz. Momenteel vragen allerlei naaiclubjes veel aandacht. Wij hebben nu contact met
40 centrale adressen, die ieder een aantal clubs vertegenwoordigen. Het aantal leerlingen loopt tussen
de 3000 en 4000. Op alle clubs wordt geregeld Bijbelse Geschiedenis verteld. Via de clubs wordt zeer
veel lectuur de huizen ingedragen en zeker gelezen. Juist deze week werd gemeld dat dit uitermate
belangrijk is voor het werk. Op enkele plaatsen groeide uit een handwerkclub een Bijbelkring voor
vrouwen. Het aantal clubs kan zeker nog worden uitgebreid. Momenteel wordt uitbreiding afgeremd
door gebrek aan werkkrachten en aan materiaal. Op Hemelvaartsdag maakten de Christenvrouwen
uit Jogja een excursie naar Kaliurang, terwijl niet-Christenvrouwen werden uitgenodigd mee te gaan.

685 Zie ook Zendingsblad, jrg. 65, nr. 1 (jan. 1967) 8-9.
686 Zie Ibu S. Sumakno (Soemakno), “Verslag over de Evangelie-verkondiging aan de patiënten van Panti Wilasa”,

[januari 1956], AGKF-N 24, Medische Dienst 1955-1959. Zie ook document 177.
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In Kaliurang hield men toen een samenkomst waarop het feit van het feest werd herdacht. Het
flanelbord deed goede diensten.

Verzorging eigen geestelijk leven. Voorbeelden
Klaten: De Christenvrouwen hebben 2 Bijbelkringen met bidstonden.
Manahan: Eenmaal per maand heeft men een samenkomst voor eigen geestelijke opbouw.
Jogja: De leidsters van alle clubs komen eens per maand samen in een bidstond voor het werk.

Economische opbouw van de gemeenten
Solo: Christenvrouwen verkopen beschuit en kleren voor Christen-Chinezen. Commissieloon

voor kerkbouw.
Wonosobo: Vrouwen verzamelen en verkopen blikken, flessen en couranten. Winst voor de

Evangelisatiecommissie.
Tegal: Mannen restaureren de kerk, de vrouwen zorgen voor de voeding tijdens het werk.

Sociale arbeid
Purwokerto: Er is een Christelijk weeshuis opgericht.687) Christenvrouwen organiseren bazaar’s,

winst voor de kliniek.
Prambanan: Men heeft in de gemeente geld gespaard en leent dit onderling uit tegen 3%.
Semarang Mej. Sutartinem wil meisjes uit desa’s erg achteraf een korte opleiding geven, (’s morgens

bij anderen werken, ’s middags leren) die het geleerde dan moeten doorgeven in eigen
omgeving. In meerdere desa’s is geen enkele naaimachine.

Wij mogen grote dingen verwachten wanneer de vrouw steeds meer wordt ingeschakeld. Juffrouw
Hoeksema schreef deze week: “Waar gewerkt wordt mogen wij zegen zien”.
De Javaanse en Hollandse Christenvrouwen hebben al deze mogelijkheden wel gezien. Daarom zijn
zij onvermoeid bezig geweest deze gedachte uit te dragen, die immers door de feiten zo duidelijk
werd bevestigd.
Tenslotte is het nu zover gekomen dat de classis Magelang (Kedu) het initiatief genomen heeft tot
de oprichting van een cursus (school) voor vrouwen en meisjes. In de statuten wordt het volgend
gezegd: “Het doel van de school is de opvoeding van de Christenvrouw opdat zij als bewuste getuige
van het Koninkrijk van God haar plicht zal vervullen temidden van de maatschappij”. (art. 3). Artikel
4 luidt: “Om dit doel te bereiken wordt een school opgericht met internaat.” De duur van deze cursus
is 3 jaar, 2 jaar voor studie, 2 maal een ½ jaar praktijk. Het bestuur is als volgt samengesteld:
1. vertegenwoordiger van de Deputaten Pekabaran Indjil (Synode Javaanse Kerken).
2. „ „  „ „ „ „ Classis Kedu.
2. vertegenwoordigers van de vrouwelijke zendingskrachten. 1 Javaanse en 1 Nederlandse.
3 of 4 vertegenwoordigsters van de Chr. vrouwen in Magelang.
3 „ „ „ „ „ buiten Magelang.

De volgende vakken staan op de rooster:
Theologie
Filosofie
Paedagogiek
Psychologie
Sociale vorming
Rechtskennis

Docenten zijn:
Ds Siswawasono.
 „  D. Bakker.
 „  Purwosumardi.
 „  Tan King Hien.
 „  Brotosuwignjo.
 „  Roosjen.

687 Dat was Siloam, zie voetnoot 604 bij document 196.
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Economie
Sociale arbeid
Handwerken
Gezondheidsleer
Ontspanning.

De Heer H. Baas.
De Heer Murjadi.
Mej. T. Miedema.
Mej. Sutartinem.
Mej. Sutirah.
Mevr. Murjadi.
Mevr. Sastrahatmadja.

De school staat op de grondslag van de Heilige Schrift, zoals deze vervat is in het Oude Testament
en het Nieuwe Testament, en aanvaardt de Heidelbergse Catechismus. Zij mag alleen gelden
accepteren van personen of instanties die het eens zijn met de grondslag van de school. Op een
vergadering waar over deze zaken gesproken is, is uitgesproken dat men zeer graag met een commis-
sie in Holland zal samenwerken.688) – – –

Financiering van de nieuwe lerarenacademie in Salatiga

135. Raad van Samenwerking aan de Gereformeerde Kerken van Amsterdam, Arnhem, Delft,
Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam, Sneek, Utrecht, d.d. Baarn, 25 november 1955; AGKF-
N 19, Stencils, 1955-1956.

Op de laatste vergadering van de Raad van Samenwerking werd meegedeeld door de afgevaardigden
van Uw Zendende Kerk, dat er geen bezwaar tegen zou bestaan om nú al het totale bedrag van ƒ.
150.000,- ten behoeve van de leraarsacademie ter beschikking te stellen – – –.
Het is niet onmogelijk, dat men op zeer korte termijn zal vragen over een deel van het toegezegde
bedrag te mogen beschikken. Ik moge U derhalve verzoeken om Uw aandeel zo spoedig mogelijk te
willen storten – – –.

Amsterdam ƒ. 27.190,-- aantal zielen 99050
Arnhem ” 16.500,-- ” 60126
Delft ” 27.360,-- ” 99675
Leeuwarden ” 14.960,-- ” 54497
Middelburg ” 14.220,-- ” 51795
Rotterdam ” 26.920,-- ” 98073
Sneek ” 11.160,-- ” 40659
Utrecht ” 11.690,-- ” 42569

Bovenstaande bedragen zijn berekend naar het aantal zielen ad 27,43 cent. – – –

De regionale akkoorden met Solo en Yogyakarta

136. G.D. Kuiper aan de Zendingsdeputaten van de Gereformeerde Kerk te Delft, d.d. Solo, 31
december 1955; AGKD 9, Stukken betreffende de Raad van Samenwerking, 1955-1959.

688 Met “Mej. T. Miedema” is bedoeld is dra C.J. Miedema. Ze bedankte. In haar plaats werd A. Hoeksema (Solo)
aangesteld, Hoeksema a. Van den Berg, 5/4/1956, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1954-
1959. 



Document 136 425

De Gereformeerde Kerk van Delft had geïnformeerd naar de wijze waarop het zendingswerk
in de classis Solo georganiseerd was. 

– – –
Waarom brengen de kerken van Surakarta hun zendingsgelden niet onder beheer van Deputaten? Het
antwoord hierop kan kort zijn: omdat iedere kerk in haar eigen gebied haar eigen evangelisatie-arbeid
wil verrichten, en daarin volkomen autonoom wil zijn. Hieraan hebben verschillende factoren
meegewerkt en steun geboden, onder andere dat de Javaanse Synode ten tijde van het instellen der
regionale accoorden bizonder sterke nadruk gelegd heeft op de missionaire roeping der plaatselijke
kerk, voorts dat het buurland Djokja een geprononceerd systeem in die richting heeft, en ten derde
de algemeen menselijke tegenzin om eigen-verzamelde inkomsten onder beheer van andere instan-
tie’s te brengen. – – –

De draagwijdte van deze situatie
a. Het behoeft geen betoog mijnerzijds dat dit niet enkel een begrotingskwestie is. Het raakt in de
diepste grond de wijze van uitvoering van het regionaal accoord. Om alle wijdlopigheid te vermijden
zal ik proberen kort te typeren welk proces zich eigenlijk heeft voorgedaan. Zowel bij U als bij mij
heeftnatuurlijk van het begin aan de gedachte geleefd, dat de samenwerking aan deze zijde als vanzelf
hetzelfde karakter zou dragen als in Nederland, namelijk dat, evenals bij U de bijdragen der kerken
in één zendingskas gestort worden, zo ook hier de bijdragen der Solo’se kerken verzameld zouden
worden en gezamenlijk met die van U de zendingskas zouden vormen onder beheer van de Deputaten
hier, waaruit alle zendingsarbeid in overleg met de plaatselijke kerken zou bekostigd worden. Dit nu
is, ondanks alle pogingen mijnerzijds in die richting, niet gebeurd. De werkelijke situatie is steeds
meer geworden zoals ze nu is: de eigenlijke zendingsarbeid wordt door de gemeenten verricht en uit
eigen middelen betaald zonder bemoeienis van Deputaten, en alleen de algemene apparatuur, zoals
het onderhoud der zendingsarbeiders (Guru-Indjils), vergader- en reiskosten en dergelijke ressorteert
onder Deputaten. Korter gezegd: Samenwerking zoals onze oorspronkelijke gedachte bij het regionaal
accoord zich voorstelde bestaat in de praktijk niet (althans te Solo, elders is het (nog) anders). Er zijn
eigenlijk twee delen, die organisatorisch los van elkaar bestaan; het eigen-verrichte zendingswerk der
gemeenten, en de apparatuur; het verband tussen Delft en Solo betreft alleen het laatste, ook de
begroting betreft in werkelijkheid alleen het laatste. Deputaten beheren dus niet een gezamenlijke
begroting, maar alleen inkomsten van Delft, niet de inkomsten der eigen kerken. Ik schrijf dit hier zo
uitdrukkelijk niet uit alarm, maar om alle onhelderheid te vermijden. 
b. Hiermee is dus meteen betoogd dat samenwerking over de hele linie zoals wij ons die naar het
regionaal accoord hebben gedacht hier geen weerklank in de gedachte en in de organisatie heeft
gevonden. Waar ligt dat aan? Mijns inziens aan het volgende. Bij onze voorstelling van de samenwer-
king naar het regionaal accoord zijn wij uitgegaan van de kerkelijk-organisatorische adat zoals die
bij ons leeft. Wij hebben uiteraard als vanzelfsprekend aangenomen dat evenals bij ons classicale
samenwerking het draagvlak vormt van de Nederlandse zijde van de regionaal accoord-brug, zo ook
hier classicale samenwerking in de zendingsarbeid het indonesische draagvlak van genoemde brug
zou zijn. Hierin hebben wij ons vergist. Voor de verwerkelijking van het regionaal accoord zoals wij
ons dat in zijn organisatorische consequentie’s dachten, was de conditio sine qua non: algehele
classicale missionaire samenwerking van de kerken van Surakarta. Daar deze echter niet gebundeld
zijn geworden tot een pijler, moest de brug aan deze zijde verzakken, en kwam in de contradictoire
positie te verkeren van een éénzijdige brug. Dié constructie van samenwerking die wij naar het
regionaal accoord vanzelfsprekend hebben geacht is dus mislukt, te gronde gegaan aan het ontbreken
van de classicale samenwerking hier. Drie jaar geleden heb ik ditzelfde herhaalde malen gesignaleerd
en pogingen gedaan om het fundament nog onder de zwevende brug gelegd te krijgen. Het is er niet
gekomen. Het verschil tussen toen en nu is, dat ik na een half jaar hier weer terug te zijn, thans met
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onomstotelijke zekerheid kan zeggen dat het er niet is en er voorlopig ook niet komt en het ook niet
wijs is er op aan te dringen. Het is dus geen nieuwe ontdekking maar wel een thans evidente
ontdekking. – – –3. In welke verhouding staat dit tot het Regionaal Accoord?
a. Zoals ik boven schreef betekent deze gang van zaken het deraillement van onze ideale constructie
van het regionaal accoord, want waar de classicale samenwerking hier ontbrak kòn geen samenwer-
king met de kerken hier groeien zoals wij ons die dachten. Hieruit rijst dus de vraag of dit deraille-
ment funest is, dat wil zeggen vernietiging van het regionaal accoord betekent, welke vraag alleen
tot oplossing gebracht kan worden als wij eerst hebben onderzocht wat de eigenlijke kern van het
regionaal accoord is geweest. Uit deze laatste formulering “is geweest” hoort U reeds dat naar mijn
mening dit alleen historisch kan geconstateerd worden. Op de vraag naar deze kern geven wij
natuurlijk aanstonds ten antwoord: dit was de samenwerking. En deze, volkomen terecht, gegoten in
een vorm van accoord, waarin naar de aard van een accoord natuurlijk bepaling van bevoegdheden
werd vastgelegd, zó dat elk der partners het ondernomen werk als zijn werk kon bestempelen, en voor
het minst genomen daaruit medezeggenschap, althans mededenken voortvloeide. Dit alles ligt in de
organisatorische sector en ik zal de laatste zijn om het belang hiervan te loochenen. 
Toch is hiermee het wezen nog niet geraakt, hoogstens in een bepaalde vorm gebracht. Wij hebben
wel eens gesproken van het “wonder” der regionale accoorden. Waar ligt dit “wonder”? Het lag (en
dit is mij gaandeweg hoe langer hoe duidelijker gebleken), hierin dat de kerken hier, tegen alle
stromen in, het aangedurfd hebben zendelingen hierheen te laten komen, op het zelfde ogenblik dat
er flagrante strijd was, en ook hierin dat de maatschappij dit heeft geaccepteerd. Vandaar dat de
waarde van wat door het regionaal accoord werd bewerkt gelegen was in de bevordering van de
Evangelieverkondiging.
Hierin hebben wij de stroomdraad der samenwerking te zoeken, en in niets anders, zo zelfs dat indien
deze Evangelieverkondiging te eniger tijd gediend zou zijn met het vertrek der Nederlandse zende-
lingen, wij dit vertrek, wel verre van het een tragisch slot te noemen, veeleer zouden moeten
bestempelen als een laatste daad van samenwerking. Als Christus zelf tot zijn discipelen zegt: het is
u nut dat Ik heenga, blijkt daaruit dat het essentiële van Zijn samenwerking met hen niet gelegen was
in Zijn directe tegenwoordigheid en medewerking. Op dezelfde wijze kan het ook gaan met kerken
in missionair verband; zelfs de beëindiging van de directe medewerking in organisatorische zin zou
nog tot de samenwerking behoren, omdat haar doel niet in zichzelf maar in de Evangelieverkondiging
ligt. Daarbij is de accoordsgewijze bepaling van plichten en bevoegdheden tenslotte secundair, en het
is ook die Evangelieverkondiging die in haar verloop hierover het oordeel uitspreekt. Dit is wel zeer
duidelijk te zien uit de gang van zaken, verwonder u niet, te ... Djokja. Niemand zal mij verdenken
dat ik van de aanvang enige sympathie heb gehad voor de constructie-Djokja. Integendeel ik meende,
en meen nog, dat deze constructie zonder missionaire predikanten, en alleen mogelijk gemaakt door
de aanwezigheid van de theologische school en haar docenten, wanneer ze gemeten wordt naar de
oorspronkelijke bedoeling der regionale accoorden, ietwat gedrochtelijk moet genoemd worden, zodat
ik mij steeds verwonderd heb dat Amsterdam dit zo accepteerde en daarmee de eenheid van de
gedragslijn verliet. Ik heb zoals U weet tot voor enkele jaren dan ook alle mogelijke moeite gedaan
om te waken dat deze bacil niet naar de buren zou overslaan, en toen dit reeds gebeurd was, de
gevolgen ernstig bestreden. Ik treed hier verder niet in beoordeling noch van de motieven te Djokja
noch van die te Amsterdam. De constructie-Djokja is om zo te zeggen de goederenwagen onder het
materieel (organisatorisch gesproken). Maar allengs is mij opgevallen dat de goederenwagen liep
waar personenwagons 2de klas wel eens stil stonden. Nu is het essentiële bij een trein tenslotte
inderdaad het rijden, en ik heb later wel eens gezegd: het is beter in een goederenwagen te rijden dan
in een 2de klas-wagen stil te staan. Anticiperende op mijn slotconclusie voeg ik hier thans reeds aan
toe: als men het in Surakarta niet con amore kan volgens de oorspronkelijke opzet maar wel volgens
het scheve schema van Djokja, dan is dit laatste te prefereren, wat thans minder bezwaarlijk is, nu er
hier eenmaal missionaire predikanten zijn. Uit dit voorbeeld Djokja blijkt dat de essentie der



Document 136 427

regionale accoorden toch uiteindelijk niet in de constructie ligt. Zodat ik de vraag, in dit punt aan de
orde gesteld, meen aldus te moeten beantwoorden: het wezen der regionale accoorden ligt in de
bevordering der Evangelie-verkondiging, de vorm der samenwerking is daarbij secundair.689)
b. Parallel aan de voorgaande vraag, die meer van principiële aard was, is de volgende: wàt is er
mislukt, en wàt is er geslaagd. (Uiteraard heb ik het over Solo, niet over de andere terreinen, al is mijn
persoonlijke mening dat de tendens daar op den duur toch in dezelfde richting zal gaan). Mislukt is
de organisatie waarop het regionaal accoord berekend was. Deze is niet gedeeltelijk mislukt of half,
maar grondig. Hóe grondig moge blijken uit het volgende: de classicale missionaire samenwerking
is niet tot stand gekomen, de Deputaten hebben niet de plaats gekregen die hun toekwam, de
missionaire predikanten hebben niet de positie gekregen die voor hen bestemd was, de functie van
de Nederlandse missionaire predikant als wakil690) is van verantwoordelijkheidspositie meer
scheefgebogen naar machtspositie. Hoe paradoxaal dit na het bovenstaande ook schijnen moge; de
medezeggenschap der Nederlandse kerk is door dit alles als het ware afgebonden. Kortom, wie louter
op de organisatie staart kan hier alleen maar een caricatuur ontdekken van het bedoelde beeld. Wàt
is geslaagd? Er blijft niet veel over, zult u zeggen. Toch is het voornaamste geslaagd, de essentie van
het regionaal accoord, namelijk de bevordering van de Evangelie-verkondiging, die (en dat is het
element waarop in dit verband de volle nadruk valt) terwijl ze zich afstoot aan de gemeenschap en
steun aan de partner in het regionaal accoord toch niet in verwijdering wordt verricht maar veeleer
in geestelijke gemeenschap. Het is gemakkelijker dit te typeren dan te definiëren. Mag ik een beeld
gebruiken? De functie, die mij van de Nederlandse partner hoe langer hoe meer als de wezenlijke
voorkomt, doet mij denken aan een springplank: die maakt de kracht en het bereik van de sprong
mogelijk. Twee gevaren kunnen de sprong bederven; bind de springer aan de plank en de sprong
wordt verijdeld, maar ook omgekeerd; ontneem hem de plank en de sprong haalt niet wat hij kan. In
zover de regionale accoorden déze functie van de Nederlandse partner bergen, zijn zij geslaagd. En
uit de wijze waarop ondanks heel de geschetste gang van zaken deze gemeenschap evident wordt
begeerd kan blijken dat het slagen der essentie de mislukking van de organisatie ver overvleugelt. Als
de organisatie primair was moest haar mislukking op een breuk zijn uitgelopen.

689 De synode van Eindhoven (1948) tekende bezwaar aan tegen de ondergeschikte positie cq zelfs uitschakeling van
de Gereformeerde zending, die zij in de Kwitang-overeenkomst (1947) besloten zag. Art. 140 en 141, Acta Synode
GKN 1948. Het akkoord van Semarang (1950) en de daarop gebaseerde regionale akkoorden waren een correctie
op Kwitang in die zin dat de Javaanse en Nederlandse Gereformeerde Kerken gelijkelijk volledig verantwoordelijk
waren voor en betrokken bij de uitvoering van het zendingswerk in Midden-Java. Zie document 102 en Inleiding,
par. Yogyakarta, Purwokerto, Kwitang en Semarang. Voor het standpunt van Amsterdam inzake haar arbeid in
Yogyakarta, zie Inleiding, voetnoot 158.

690 Elke zendende kerk in Nederland had één “wakil” (vertegenwoordiger) op haar terrein. Dat werd bepaald in Art.
4 der regionale akkoorden (zie document 102) Meestal was dat een Nederlandse ressortszendeling of, in het geval
van Yogyakarta waar geen Nederlandse ressortszendelingen waren, een docent aan de theologische opleiding. In
enkele gevallen waren het Javaanse zendingsarbeiders. Formeel kwam in hun personen de gezamenlijke Javaans-
Nederlandse leiding van het zendingswerk tot uitdrukking, zoals in de regionale akkoorden was vastgelegd. De
taak van de “wakil” was in het algemeen de belangenbehartiging van de betreffende zendende kerk op haar
arbeidsveld. Daaronder vielen zaken als het bijwonen van vergaderingen van de classicale zendingsdeputaten, het
zo volledig mogelijk informeren van de zendende kerk aangaande ontwikkelingen binnen de GKJ, onder meer wat
de besteding der Nederlandse financiële steun aanging, soms het uitbetalen van fondsen voor lopende of speciale
projecten, het geven van adviezen en commentaren bij ingediende begrotingen, etc. Via de classicale zendingsde-
putaten werkten de (Nederlandse) “wakil” mee aan de opbouw van plattelandsgemeenten, een taak die in omvang
afnam naar mate in de loop van de jaren vijftig en zestig steeds meer Javaanse predikanten en evangelisten voor
deze gemeenten beschikbaar kwamen. Bijvoorbeeld: D.C. Mulder, oorspronkelijk beroepen door de GK van
Amsterdam voor zendingswerk in het gewest Yogyakarta, doch als docent naar Yogyakarta uitgezonden door de
generale zendingsdeputaten, trad sinds 1951 op als de “wakil” van de GK van Amsterdam, G.D. kuiper was dat
in Solo en D. Bakker was het in Kedu. Mulder a. GZD, 26/10/1951, AM. In Purwodadi evenwel was de “wakil”
ds T. Wirjowasito, zie document 209, sub 7.
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De consequentie’s van de bovenbeschreven ontwikkeling zijn als volgt: In de eerste plaats dat
Deputaten in de reeds aangewezen dwangpositie kwamen tussen wat ik nu maar noem de autonomis-
tische gedragslijn der kerken en de onzerzijds begeerde vorm van samenwerking, zodat het lege
hulsel van de laatste onder andere in de begroting gehandhaafd werd in een begrotings-samenstelling
die irreëel is. – – –
In de vijfde plaats: de zendingsactiviteit der gemeenten afzonderlijk krijgt zodoende iets geheimzin-
nigs. Er zijn enkele gemeenten, waarvan men met geen stok gegevens loskrijgt over hun zendingspot,
en die voor deputaten meer op hun hoede zijn dan voor zakkenrollers. 

[De conclusie is dat de Gereformeerde Kerk van Delft weinig meer resteert dan de
bestaande situatie te aanvaarden en dat ze geen veranderingen mag forceren. Elke poging
in die richting zou trouwens falen en op een breuk uitlopen.]

Baas over zijn sociaal-economisch werk in Midden-Java

137. H. Baas, “Kort verslag van de sociaal-economisch adviseur van de Javaanse Kerken uitge-
bracht aan Deputaten Ekonomi van de GKD”, [d.d. Purworejo, 1955]; AGKU 8, Ingekomen
Stukken, 1954-1955.

I. Het uitgangspunt
Het heeft misschien enige zin om nog even na te gaan hoe deze tak van dienst zich heeft
ontwikkeld.691)
a. Op de 1e Synode van Midden-Java 6-7-1949 te Salatiga werd vastgesteld in de zendingsorde692)
dat de kerken het Evangelie verkondigen in en buiten het gebied van de kerken van Midden-Java, niet
alleen met het woord, maar ook met daden. De arbeid die kan verricht worden betreft: het oprichten
van Christelijke scholen, Christelijke ziekenhuizen, verzorging van Christelijke lectuur, opbouw van
de economie, oprichting van internaten enz.
b. De Javaanse kerken zullen dit werk verrichten door middel van lichamen die worden opgericht
door de kerk samen met andere Christelijke verenigingen. De deputaten van de kerk, leden van die
lichamen, zijn verantwoording schuldig aan de kerken voor de prediking van het evangelie in die
arbeid. Indien er geen lichamen zijn om die arbeid te verrichten, kan de gemeente die zelf oprichten.
c. In de vergadering van Deputaten Pekabaran Indjil van 6-9-’49 worden Deputaten aangesteld voor
de opbouw van de economie, die moeten rapporten aan de synode.
d. Op de synode van Purwokerto, 18-21 juli 1950, worden naar aanleiding van het rapport van Ds B.
Probowinoto de volgende besluiten genomen693):

1. de Synode wijst een aantal broeders aan om op te richten een Jejasan Pembangunan Ekonomi met
als taak: de prediking van het Evangelie op het terrein van de economische opbouw en die moet
streven naar de opbouw van de hulpbehoevende kerken. De Synode stelt Rp. 100,--694) beschikbaar
als stichtingskapitaal. De Jejasan richt zich zelf op als rechtspersoon. In de stichtingsacte wordt
opgenomen dat bij opheffing van de stichting het geld aan de gemeenten komt. In het bestuur zitten
2 deputaten namens de synode, welke een rapport aan de synode moeten uitbrengen.

691 Zie ook H. Baas, e.a., De sociaal-economische opbouw van onze Gemeenten. Purworedjo, 1955 (gestencild).
692 Zie document 93.
693 Zie Art. 14a, 22 en Bijlage II (“Bab Pembangunan Ekonomi”, i.e. dat rapport van Probowinoto), Akta Sinode GKD

1950.
694 In het voorstel-Probowinoto werd een bedrag genoemd van ƒ 100,-, een twee maal zo groot bedrag. Tevens werd

een dergelijk bedrag per gemeente gevraagd, Bijlage II, Akta Sinode GKD 1950.
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2. De Synode beroept een zendeling-econoom met als taak; de verkondiging van het Evangelie op
het terrein van de economische opbouw van alle leden van de gemeenten en de Christen-maatschap-
pij.

e. Op de Synode van Eindhoven, die gehouden werd in Februari 1948, sprak men zich aldus uit: dat
het niet alleen wenselijk is, maar van harte toegejuicht wordt dat iemand gezocht wordt die de
Javaanse gemeenten kan steunen bij alle maatschappelijke problemen, totdat er uit de Javaanse
gemeenten zelf organen opkomen die deze problemen behartigen.695)
f. Intussen waren op Java reeds enkele conferenties gehouden die zich speciaal met deze dingen bezig
hielden:

1. Voorbereidingsconferentie voor de pembangunan ekonomi te Ungaran 18-20 April 1950. Hier
werd onder andere besloten een brief te richten aan de Synode om een missionair predikant te
beroepen voor de opbouw van de economie met bovenvermeld resultaat. Verder werd besloten om
te komen tot een stichting die ernst maakt met de opbouw van de economie en leiding wil geven
aan en toezien op de lichamen uit de Christen-maatschappij, die deze economische opbouw
entameren. Men wil komen tot de oprichting van een bankcoöperatie met aandelen van Rp. 100,--,
die afbetaald kunnen worden in 10 maanden, op zijn hoogst 1 jaar. Tenslotte wordt een grote
conferentie voorbereid die zal worden gehouden te Salatiga.
2. Grote conferentie te Salatiga 19-21 Juni 1950. Op deze conferentie die door ongeveer 60 mensen
werd bijgewoond werden statuten en huishoudelijk reglement van de Bank Daya (Bankcoöperatie)
vastgesteld. Verder werden er plannen gemaakt om te komen tot kadercursussen.
3. Van 10-12 Juli 1950 werd een kadercursus economie te Salatiga gehouden met het doel: te dienen
als basis voor de opbouw van de Christen-maatschappij vooral wat betreft haar economie, de
versterking van de gemeenten en kernvorming binnen haar leden. Om het bestudeerde op te frissen
werd besloten ieder jaar zo’n conferentie te houden in het eerste kwartaal van het jaar. De cursus
werd gevolgd door 13 cursisten.

II. De uitwerking.
Het was duidelijk dat de uitwerking niet meteen bij mijn aankomst kon worden aangevat. Van
December 1950 tot en met April 1951 was ik in Bandung om onder leiding van de heer Aten,
toentertijd hoofd van de industriële opbouw, nadere kennis op te doen van de Indonesische nijverheid.
Door bijzondere oorzaken is deze inleiding vrij kort en hoofdzakelijk theoretisch geweest.696)
In Salatiga aangekomen was een van mijn eerste werkzaamheden een reorganisatie in te voeren in
de administratie van de Bank Daya. In de loop van de tijd bleek dat de opzet van deze bank geringe
kans van slagen had, aangezien er bijkans uitsluitend individuele leden waren over heel Midden-Java
verspreid. Van enig geregeld vergaderen, toezicht of blijvende belangstelling kon geen sprake zijn.
De zwakke plek was: dat er geen plaatselijke organisaties waren die de basis konden vormen voor
deze centrale bank. In de practijk kwam het hier op neer dat alleen crediet werd verstrekt aan
personen in de buurt van Salatiga en dat er geen rekening mee werd gehouden, waarvoor deze
credieten gebruikt werden.
Intussen kwam een tweede taak in zicht, namelijk de reorganisatie van de financiën van het boeken-
depot te Salatiga, het innen van de vorderingen en het betalen van de schulden. Op zichzelf geen

695 Zie Par. 29 van document 93; voor de besluiten van de synode van Eindhoven betreffende de zending, zie Art. 140
en 141, Acta Synode GKN 1948.

696 H. Baas, sociaal-economisch adviseur van de Gereformeerde zending ten dienste van de GKJ, arriveerde in
Indonesië in 1950. Ter voorbereiding verbleef hij enige tijd in Bandung, waar hij zich op de hoogte stelde op het
gebied van de nijverheid, huisindustrie, landbouw, veeteelt, het coöperatiewezen, de werking van lokale markten,
sociale wetgeving, onderwijs ed.. Een van zijn mentoren was drs A. Aten, hoofd van de provinciale Afd.
Nijverheid van West-Java. Voor details, zie Baas a. RvS, 16/3/1951, AGKU 7, Ingekomen stukken 1951.
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directe economische opbouw, maar een verheldering van de verbinding Djakarta-Salatiga en een
kleine bijdrage tot de financiële versterking van T.P.K. en B.P.K. en de Balai Al Kitab.697)
In October 1951 riep Bethesda onze hulp in bij het nieuw opzetten van de administratie en een
reorganisatie van de personeelsbezetting. Ook hier weer een zijspoor, dat echter resulteerde in de
aanvaarding van een adviseurschap van de Jejasan Rumah Sakit dat in de loop der jaren zijn eigen
problemen gaf. Op grond hiervan ontving ik enkele weken geleden een verzoek van de medische en
sociale commissie van de D.G.I. om behulpzaam te zijn bij het opzetten van de administratie die als
voorbeeld kan worden gebruikt, mede in verband met de komende overdracht van de ziekenhuizen
binnen en buiten Midden-Java.
Het werk in Jogja duurde een half jaar, waarbij eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat vele
problemen nog onopgelost bleven. De conclusie uit dit werk was:

a. dat voor de administratieve functies goed opgeleide krachten noodzakelijk zijn en mits, goed
betaald, een belangrijke bezuiniging betekenen.

b. dat in zulke grote instellingen accountantscontrole niet gemist kan worden.
c. dat wel een algemeen schema voor de administratie kan opgezet worden, maar dat men een ruime

marge moet open laten voor plaatselijke bijzonderheden.
Teruggekeerd in Salatiga werd de hulp ingeroepen door de P.P.S.K. om vanaf 1950 een onderzoek
in te stellen naar herkomst en verdeling van de gelden. Aangezien in deze periode de administratie
van de gelden ontvangen voor de scholen zo nauw verweven was met de financiering van andere
onderdelen van de Pekabaran Indjil, werd tevens een begin gemaakt met een rapport over de financiën
en het beheer van de kassen die in deze tijd bij het Kantor Pusat Gredja² te Salatiga waren onderge-
bracht.698)
Daarnaast waren er nog de werkzaamheden als adviseur van de Wittekruiskolonie699) die onder de
Jejasan Amal Kristen stond, en als leraar en lid van het Curatorium van de SMA, terwijl in 1953 ik
op verzoek van de heer van der Waals lessen begon te geven op de B-I cursus te Solo in het vak
ethnologie, later uitgebreid met sociologie.
Al deze werkzaamheden brachten ons echter niet tot het gestelde doel: n.l. de directe bestudering en
uitvoering van de economische opbouw van de Javaanse gemeenten. Indien de sociaal-economische
dienst zich zou bezig houden met administratief en reorganiserend werk zou er van nieuwbouw geen
sprake kunnen zijn. Vandaar mijn verzoek om een tweede man aan te stellen die zich speciaal met
deze administratieve zaken bezig zou kunnen houden en voor mijzelf om een oefenterrein toegewezen
te krijgen om na te gaan welke methoden en middelen het best te gebruiken zouden zijn. Dit oefenter-
rein werd Purworedjo, waar ik vanaf October 1953 tot mijn eerste verlof heb gewerkt.

697 Voor de BPK en TPK, zie documenten 107 en 183. De Balai Al Kitab was de voortzetting van Het Bijbelhuis van
het NBG in Bandung, zie voetnoot 121 bij document 36.

698 Kantor Pusat Gredja² - Centrale administratiekantoor van de GKJ in Salatiga, dat sinds 1949/1950 bestond.
699 De Witte Kruiskolonie (Salib Putih) nabij Salatiga was in 1902 opgericht door A.Th.J. van Emmerik en zijn vrouw,

A. van Emmerik-Cleverly, naar het voorbeeld van een soortgelijke onderneming op noordelijk M.-Java van de
Doopsgezinde zending (1881, Margorejo). Na de dood van haar man zette mevr. Van Emmerik dit project voort.
Voor de oorlog ging deze kolonie uit van een vereniging waarvan het bestuur gevormd werd door A. van Emmerik-
Cleverly, voorz.-penn.m.; S.A. van Emmerik, vice-voorz.; H.L.M. van Emmerik, secr.; overige bestuursleden L.
Cleverly, T.S. Alm-Cleverly, M. Stika, S. Jozef. Dit bestuur vormde tevens de staf van de kolonie. In 1928 was
het aantal verpleegden/bewoners 680, in 1933 937, w.o. 399 kinderen en 412 kreupelen, blinden, doofstommen,
zwakzinnigen en ouden van dagen. De kosten van levensonderhoud van de kolonie werden voor tweederde deel
bestreden met de opbrengsten van door de bewoners bedreven veeteelt, landbouw en nijverheid, zoals weven,
vlechten van kokosmatten en breien van sokken, bakken van stenen en dakpannen, zeepstoken, kantklossen. De
rest kwam uit giften en legaten. Het aantal inwoners nam in de jaren dertig nog fors toe (1936: 1401), waardoor
in 1937 een tweede kolonie in gebruik werd genomen, in hoofdzaak gericht op de landbouw. Deze lag ten zuiden
van Tasikmalaya, een plaats ca. 35 km ten oost-zuidoosten van Garut op W.-Java. De periodiek van de vereniging
was het Witte-kruis-blad, een maandblad. Zie “Witte-Kruis-Kolonie”, De Opwekker, jrg. 74, nr. 4 (april 1929) 134-
135; Jongeneel, Protestantse zendingsperiodieken, nr. 438.
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Naast de speciale bewerking van de classis Purworedjo bleven er de reizen en voorlichtingsvergade-
ringen in andere classes en gemeenten, werden lessen gegeven aan de Gadjah Mada en was ik het
laatste jaar wakil700) voor Friesland in de classes Kebumen en Purworedjo. Tenslotte nam ik nog deel
aan de voorbereidingswerkzaamheden aan de P.T.P.G. Kristen te Salatiga.

Wat is er in die tijd gedaan?
1. een begin gemaakt met het opzetten van een organisatie van onderen af. Uitgangspunt was: in
iedere gemeente moet één of andere economische activiteit ontwikkeld worden. Hiervoor zijn nodig
plaatselijke commissies voor de economische opbouw. Deze plaatselijke commissies moeten
samenwerken in een classicaal comité (panitia pembangunan perekonomian daerah). Wat de classis
Purworedjo betreft kunnen we zeggen dat practisch in iedere gemeente nu een coöperatie is. Daar-
naast zijn er verschillende persoonlijke initiatieven, die mede het economisch opbouwwerk ten goede
komen. De coöperatie te Purworedjo ontwikkelde zich in een half jaar zelfs zo goed, dat ze ter
gelegenheid van de viering van 17 Augustus de 2e prijs behaalde van de hele daerah voor haar juiste
en trouwe wijze van sparen. Men kon zelfs een begin maken met een overkoepelende Bank Pusat
voor de hele daerah, die ruimte laat voor toetreding van andere classes. 
Ook in Kebumen en Kedu (Magelang) kunnen we zeggen dat de panitia sedaerah concrete vormen
heeft aangenomen en aan het werk is. Voor de andere classes bestaan deze panitia’s wel maar over
hun activiteit is weinig bekend. 2. De opleiding. Op initiatief van Ds Probowinoto en sdr. Supeno
[Sastrowijono] is reeds in 1952 een begin gemaakt met een SMEP in Salatiga. Aanvankelijk met het
gewone regeringsprogram begonnen, kwam men tot de overtuiging dat dit niet voldoende was en dat
men naast de gebruikelijke vakken een opleiding moest geven die ingesteld was op de behoeften van
de opbouw van de Javaanse kerken, opdat ieder zijn leerlingen kon sturen ter verkrijging van
voldoend onderlegde leiders. Deze opleiding staat nog in zijn begin, maar de verwachting heerst dat
in de toekomst deze school in vele behoeften zal kunnen voorzien.
In Purworedjo werd een proef genomen met een kader-cursus voor jongelui uit de desa. Deze werden
2 maal 3 maanden in Purworedjo verzameld en in de vakken betrekking hebbende op de economie
werden verschillende lessen gegeven. Aan het eind is voorgesteld ieder van hen een klein kapitaal
te geven van ten hoogste R. 500,-- om het geleerde in practijk te brengen onder leiding van de
plaatselijke commissies en onder verder toezicht van het classicale comité. Uiteindelijk kwamen
hiervoor 6 leerlingen in aanmerking. Het ernstigste bezwaar tegen deze vorm van cursus geven bleek
gelegen te zijn in het feit dat deze leerlingen te lang uit hun milieu weggehaald werden en meer nog
dat deze cursus niet in hun milieu gegeven werd. Bovendien was het onderwijs te theoretisch. Bij een
volgende keer zal op deze tekortkomingen gelet moeten worden. Wil men kaders in de desa opleiden,
dan zal dat moeten gebeuren in de desa zelf. Op deze manier kunnen de ouderen en buitenstaanders
er direct bij betrokken worden en kan bovendien meer aandacht besteed worden aan de practische
uitvoering van het geleerde.
Om het grote tekort aan geschoolde krachten in het ambacht te verminderen en tevens een bijdrage
te leveren tot de opbouw van de desa-economie werd ook de ontwikkeling van desa-vakcursussen
bestudeerd en ter hand genomen. Hoewel eerst het plan was dit in de daerah-Purwodadi te beginnen,
hebben practische redenen veroorzaakt dat men een andere plaats koos en wel Salatiga. Aangezien
voor een vrij grote opzet nog geen mogelijkheden zijn, is het plan om eerst op Salib Putih te begin-
nen. Later kan men dan overgaan op Salatiga om van daaruit deze vorm van opleiding verder te
verspreiden over Midden-Java. Voor deze opleiding op Salib Putih zijn reeds 2 krachten beschikbaar.
De eerste cursus zal zich voornamelijk bezig houden met houtbewerking en eenvoudig bouwvakwerk.
Later komen vlechtwerk, leerbewerking enz. aan de orde.

700 Gadjah Mada-universiteit te Yogyakarta; voor de functie van de “wakil” zie hiervoor, voetnoot 440.
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In de P.T.P.G. Kristen, hoewel voornamelijk bedoeld voor leraarsopleiding, hopen we toch ook een
mogelijkheid te hebben om krachten te kweken met een meer academische vorming. Ook hopen we
dat de studenten van de economische en sociale faculteiten in hun practisch werk mee kunnen doen
aan het zo broodnodige vooronderzoek. Tussen SMEP en academie of universiteit ontbreekt dan nog
de schakel SMEA, dat wil zeggen de afronding van het middelbaar economisch onderwijs. In Solo
en Purworedjo zijn ook reeds SMEP’s en het plan is er om ook in Temanggung één te openen. Indien
Purwokerto, Jogja en Semarang ook hun SMEP’s hebben zou een SMEA een bijzonder goede
verbindingsbrug vormen met het academisch onderwijs. – – – 3. Lectuurvoorziening en voorlichtings-
materiaal. Mede in verband met het advies van de commissie voor het sociaal-economisch werk van
de raad van samenwerking is hier pas laat een begin mee gemaakt. Naar aanleiding van een cursus
administratie voor de guru-Indjils van de classis Purworedjo is een stencil gemaakt voor de admini-
stratie ten gebruike van de gemeenten. Eerst in het Javaans, daarna in het Indonesisch. Van de laatste
is gebruik gemaakt door de Chinese kerken ter verspreiding aan al haar gemeenten. Misschien kan
een nadere uitwerking haar nut hebben.
Op verzoek van Prof. Verkuyl werd een bewerking gemaakt van het boekje van bisschop Azariah
over “Christian Giving”, dat reeds vertaald is in het Indonesisch en binnen afzienbare tijd zal gedrukt
worden.701) Dit werkje zal door de D.G.I. gebruikt worden op haar aanstaande conferentie van Mei
1956 ter bespreking van de “Christian Stewardship”. Mede in verband hiermee ontving ik het verzoek
van de secretaris van de D.G.I. om meer concrete gegevens over dit deel van het kerkelijk werk en
tevens een uitnodiging om op deze conferentie te spreken. Het laatste zal in verband met mijn verlof
niet mogelijk zijn. Aan het eerste verzoek ben ik reeds bezig, namelijk een geschriftje getiteld: De
sociaal-economische opbouw van de kerken.702) Ik hoop dit nog voor mijn vertrek in het Nederlands
klaar te krijgen. Van bijzondere betekenis voor de opbouw van ons werk zijn ook de volgende werken
uitgekomen in Djakarta:
Prof. Verkuyl – Communisme dan Kapitalisme703)
   id.        – Panggilan dan Pekerdjaan (inaugurele rede)704)
              – Mogok kerdja (Werkstaking laatste middel)705)
Ir. Swaan-Koopman – Berdjuanglah untuk kemakmuran Negerimu706)

701 V.S. Azariah, Memberi setjara Kristen. Vert. d. H. Baas, M.D. Koesoemo Soesastro. Jakarta: BPK, 1955; herdr.
1972. Vedanayakam Samuel Azariah (1874-1945) werd geboren in een chr. milieu en studeerde theologie in
Madras. Hij werkte nauw samen met Sherwood Eddy, een Amerikaan die in Brits-Indië werkzaam was voor de
Young Men’s Christian Association (YMCA). Azariah was een der oprichters van de Tinnevelly Missionary
Society (1903), de eerste secr. van de National Missionary Society van India en secr. van de YMCA. Vanaf 1909
werkte hij als zendeling in de sloppenwijken van Hyderabad. In 1910 sprak hij op de Wereld Zendingsconferentie
in Edinburg; in 1912 werd hij bisschop van Dornakal, de eerste inheemse bisschop van de Anglikaanse Kerk van
India, Birma en Ceylon. Over hem Heiberg, V.S. Azariah, Biskop of Dornakal; Eddy, Eighty Adventurous Years,
53-57; Van Asch van Wijk, Bisschop Azariah.

702 H. Baas, e.a., De sociaal-economische opbouw van onze Gemeenten. (gestencild), Purworedjo, 1955, verschenen
als H. Baas, e.a., Pembangunan djemaat kita pada lapangan sosial-ekonomi. Vert. d. M.D. Koesoemo Soesastro.
Jakarta: BPK, 1957; zie Verkuyl, “26ste Verslag”, begin aug. 1957, AGKF-N 24, Lectuurdienst, 1955-1959. Van
Baas verscheen ook Urbanisatie. Enkele aantekeningen bij de problemen van urbanisatie en industrialisatie in
Indonesië. (gestencild). S.l., [ca. 1955].

703 J. Verkuyl, Komunisme, Kapitalisme dan Indjil Kristus. Jakarta: BPK, [1949]; 5de druk 1962.
704 Inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarschap aan de Theologische Hogeschool te

Jakarta, verschenen als J. Verkuyl, Panggilan dan Pekerdjaan. Vert. d. R. Sugiarto Tjokrosugondo. Jakarta: BPK,
1954.

705 International Federation of Protestant Workers Associations, ed., Mogok kerdja, alat jang terakhir. Jakarta: BPK,
1954.

706 Mevr. ir. C. Swaan-Koopman, Berdjuanglah untuk kemakmuran negerimu! (Sumbangsih bagi pembangunan desa).
Vert. d. O. Notohamidjojo. Jakarta: BPK, 1954; mevr. Swaan woonde in Purwokerto, zie Kraemer, Van Godsdien-
sten en Menschen, 181.
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                (Arbeid aan de welvaart van je land).Het is echter duidelijk dat hier nog een ontstellend
tekort is.
4. De belangrijkste taak: de Evangelieverkondiging. Ik heb getracht, voor zover mijn talenkennis dit
toeliet, waar ik maar kon, tot in de verste desa’s en voor de meest uiteenlopende verenigingen te
wijzen op de fundamenten van deze economische opbouw en dat uiteindelijk het enige fundament
waarop we te bouwen hebben Christus Jezus is, Die begonnen is hier Zijn gemeente te verzamelen,
Die ook de weg zal wijzen hoe deze gemeente maatschappelijk en economisch opgebouwd moet
worden.
Daarbij werd altijd de nadruk gelegd op het feit dat de hoofdtaak van de sociaal-economische dienst
niet was het verzorgen van de financiële zelfstandigheid van de gemeenten, maar het duidelijk maken
van de sociaal-economische taak van ieder Christen afzonderlijk en van de Christenmaatschappij als
geheel. Hoofdzakelijk werden daarbij drie gedachten naar voren gebracht:

a. wie in Jezus Christus is, die is een nieuw schepsel – die vernieuwing moet over de hele linie
blijken.
b. het rentmeesterschap – hetgeen de mens bezit, is uiteindelijk niet zijn bezit, maar is van God. De
mens geeft alleen terug van wat hij eerst ontvangen heeft en is verantwoordelijk voor hetgeen hij
ontvangen heeft. 
c. iedereen kan en moet meedoen – ieder heeft minstens één talent van God ontvangen, ook de
allerarmste, ook de analfabeet. De sociaal-economische opbouw van de gemeente is niet alleen maar
een taak van enkele kopstukken uit de gemeente, maar rijk en arm, oud en jong zijn er met lichaam
en ziel bij betrokken.

Het zal nodig zijn deze Bijbelsche fundering van dit deel van het zendingswerk en van het sociaal en
economisch leven (van Indonesië) in het algemeen gezamenlijk met allen die bij deze opbouw
betrokken zijn nader te onderzoeken. – – –
In hoeverre heeft de huidige ontwikkeling voldaan aan de verwachtingen? Indien we de formulering-
en van de Synode van Purwokerto en Eindhoven als richtsnoer gebruiken, zouden we kunnen zeggen,
dat een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdrachten daar geformuleerd. Het is echter
duidelijk, dat deze formuleringen zo vaag zijn, dat men bijkans te allen tijde deze conclusie zou
kunnen trekken. Zowel ten aanzien van de Bijbelse fundering van ons werk als van de practische
uitvoering ervan staan we aan het begin. Daarom zal het noodzakelijk zijn om voor de komende
periode aan beide sociaal-economen een nauwkeurig omschreven opdracht te geven en zo mogelijk
een 5-jarenplan vast te stellen.707) – – –

Van der Waals’ werkverslag als onderwijsdeskundige, 1952-1956

138. J. van der Waals, “Beknopt verslag van mijn werkzaamheden als onderwijsdeskundige van
18-1-1952 tot 1-1-1956”, d.d. Salatiga, 7 januari 1956; AGKF-N 24, Stukken betreffende
de onderwijsdienst 1955-1959.

1. Status. Op verzoek van de P.P.S.K. zond tegen eind 1951 de Raad van Samenwerking mij naar
Indonesië om te werk gesteld te worden als onderwijskundige voor Midden-Java. In verband met
verschillende omstandigheden ontsloeg het bestuur van P.P.S.K. mij in Maart 1955 als zijn

707 Bedoeld zijn drs H. Baas en drs C.H. Steenwinkel. Voor Baas, de auteur van dit stuk, voetnoot 446 en Bijlage D;
de taak die Steenwinkel bij zijn komst in 1957 kreeg was grotendeels dezelfde als die van Baas en bestond in het
adviseren op financieel en administratief gebied van de GKJ en verwante christelijke instellingen zoals scholen,
ziekenhuizen, de Ziekenhuisstichting, de TPK die eind jaren vijftig van Jakarta naar Yogyakarta verhuisde en daar
een winkel opende, en de Chr. Barmhartigheidsstichting. Daarnaast gaf hij les aan de Lerarenopleiding (sinds 1959
chr. universiteit) in Salatiga en de Opleidingsschool voor Vrouwelijke Kerkelijke Werksters (SPWK) in Magelang.
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adviseur.708) Vóórdien waren echter Deputaten Onderwijs van de Javaanse Kerken en Zendingsdepu-
taten van de Chinese Kerken reeds besprekingen begonnen, of het niet gewenst was te komen tot een
accoord van samenwerking voor de schooldienst tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en
de Javaanse Kerken en Chinese Kerken in Midden-Java. Tussen deze 3 Kerken is overeenstemming
bereikt, zodat thans alleen de ondertekening nog moet plaats hebben. Hopelijk kunnen de 3 Kerken
nu een vaste instructie voor de onderwijskundige opstellen.709) 2. Werkzaamheden

708 De problemen van Van der Waals hadden gedeeltelijk een bredere context. Ze kwamen voort uit een oud
meningsverschih tussen voor- en tegenstanders van directe bemoeienis van de GKJ met het chr. onderwijs. Het
was in zekere zin een erfenis van de vooroorlogse situatie, toen naast het door de Gereformeerde zending
georganiseerde onderwijs tal van chr. particuliere schoolverenigingen hadden bestaan. De synode van 1949 had
besloten dat het chr. onderwijs de taak was van particuliere schoolverenigingen. Hiertoe werd opgericht de PPSK
(Chr. Schoolraad van M.-Java). Dit was een onafhankelijk orgaan ter advisering en behartiging van de belangen
der aangesloten scholen. Desalniettemin beschouwden de Javaanse Kerken de scholen als zendingsmiddel bij
uitstek en streefden, daarin nadrukkelijk gesteund door de GKN (zie bijv. document 200: chr. onderwijs als
“nevendienst”), naar zo groot mogelijke invloed van de Kerken op dit particuliere onderwijs, onder meer uit te
oefenen via Van der Waals. Dit wekte verzet in PPSK-kringen, hetgeen zijn weerslag had op het functioneren van
Van der Waals. Hij repatrieerde niet lang hierna en werd vervangen door Soetjipto Wirowidjojo (1959). Zie F.L.
Bakker, “Nota over de moeilijkheden op onderwijsgebied op Midden-Java”, [1955], AGKD 9, Ingekomen en
minuten van uitgegane stukken 1955-1959. Biografie van Soetjipto Wirowidjojo (geb. 1916) in: Sumbada, Hidupku
adalah anugerah Allah.

709 Deze problemen (zie vorige noot) werden na het anabreken van de periode van de Geleide Democratie (omstreeks
1958) grotendeels van zelf opgelost door de toenemende ideologische druk van de staat op het particuliere
onderwijs. Hoewel de overheid vrijheid van godsdienst, geweten en onderwijs toestond, gold dat slechts voor zover
die zich lieten wringen in het kader van Soekarno’s vijf “azimat revolusi” (revolutionaire beginselen): Pancasila,
Nasakom, Manipol-Usdek, Berdikari en Trisakti Tavip. Kerken, scholen, godsdienstige bewegingen en aanverwan-
te groepen werden in toenemende mate gezien als nuttige “ormas” (“organisasi masa”, massaorganisaties), wier
infrastructuur gebruikt kon worden voor de sturing, opbouw en indoctrinatie van de samenleving, zowel in
materiële als in ideologische en pedagogische zin, met als doel de vestiging van het “sosialisme ala Indonesia”.
De kerken als zelfstandige geestelijke onderkomens, die onafhankelijk van derden en in vrijheid hun theologische,
ideologische en morele koers konden bepalen kregen het in deze tijd steeds moeilijker. GKJ-predikanten werden
door de staat ingezet voor indoctrinatiecampagnes en de “heropvoeding” van voormalige Darul Islam-opstandeling-
en uit de jaren vijftig tot oppassende staatsburgers, voor de godsdienstige en politieke vorming van studenten van
militaire academies en politieacademies, en van bewoners van armen- en blindeninstituten ed., zie bijv. S.
Dwidjoasmoro a. W. Netjes (Stellendam), 5/2/1964, AGKR 6, Stukken betr. Banyumas, 1963-1964. Ook chr.
arbeiders- en boerenorganisaties als de Kespekri (zie document 213) en de Pertakin, vrouwenverenigingen,
scholen, universiteiten en daaraan verbonden jeugd- en studentenbewegingen als de chr. Perpeki waren voor de
overheid en voor politieke partijen als de PNI nuttige propagandakanalen. Toen bijvoorbeeld de Perpeki in juli
1965 in Jakarta een vijfdaags congres hield, werd als thema gekozen “mengobarkan api Kristen membina patriot
paripurna”, i.e. “het Christelijke vuur doen oplaaien voor de vorming van volmaakte patriotten”. Zie Dewan
Pimpinan Pusat PNI, “Sambutan DPP PNI/Front Marhaenis pada Kongres Nasional Pertama Persatuan Peladjar
Kristen Indonesia (Perpeki)”, AS A 1/7/2/323/1965. Deze ideologische gelijkschakeling van particuliere
verenigingen deed, net als bij het jeugd- en vrouwenwerk en andere chr. verenigingen gebeurde, ook het chr.
particulier onderwijs haar toevlucht zoeken bij de kerken en hun centrale organen, de enige instanties waarvan
gehoopt werd dat die, met een beroep op de grondwet, nog weerstand konden bieden tegen deze inbreuk van
staatswege op de in de grondwet vastgelegde vrijheid van meningsuiting, geweten en godsdienst. Zie Soetjipto
Wirowidjojo, “Beschouwing over Chr. opleiding en schoolwezen in M.-Java over 1964”, 15/4/1965, AGKM 32,
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1965; K. van der Meulen-van Donselaar, “Aantekeningen”,
22/9/1966, AGKM 46, Stukken betr. het VZT, 1960-1962. Doch ook de kerken, die immers over een “api Kristen
jang terkenal revolusioner itu” (“algemeen bekend revolutionair Christelijk vuur”) beschikten, leken niet te
ontkomen aan de ideologische greep van de staat. Een vertegenwoordiger van het ministerie van godsdienstzaken
wees op de synode van Salatiga (1964) de GKJ op haar plichten tegenover de staat. Hij betoogde dat “de Overheid
de souvereiniteit van de Kerk erkent. [Ze] hoopt eveneens dat in de ontmoeting tussen beide souvereine [groothe-
den], te weten de Overheid en de Kerk, het allerbeste wederzijdse begrip zal bestaan, [wat inhoudt] dat de Overheid
als Wereldlijke Macht de rechtspositie die met de souvereiniteit van Kerk overeenkomt erkent en de handhaving
ervan garandeert. Vervolgens verwacht [de Overheid] dat de Kerk de nationale filosofie haar inhoud geeft, want
godsdienst vormt de absolute voorwaarde voor de opbouw van land en volk”. Art. 6, Akta Sinode GKD 1964. De
vergadering antwoordde met een telegram aan President Soekarno, waarin ze haar steun uitsprak aan de Indonesi-
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A. Allereerst heb ik Midden-Java bereisd om de toestand van de Christelijke scholen te leren kennen,
de spreiding van het Christelijk onderwijs over Midden-Java, de behoeften enz. Vrucht van deze
reizen waren de volgende conclusies:
1. Er zijn bijna geen schoolbesturen, die er een gewoonte van maken mijn advies te vragen betreffen-
de het Christelijk karakter van hun scholen. Het behoort niet zo te zijn, dat ik zelf telkens weer het
missionair belang naar voren moet brengen. Deze zaak kan zeer veel verbeterd worden, wanneer
straks een indonesische onderwijskundige wordt aangesteld.
2. De verspreidingsdichtheid van de Christelijke scholen is niet egaal. Tussen Wonosobo en Banjoe-
mas bijvoorbeeld is geen enkele Christelijke school. Zo ook tussen Poerwokerto en Tegal, terwijl in
het ressort Tegal tot en met Kendal het aantal uiterst gering is. Dit is begrijpelijk wanneer wij letten
op de geschiedenis van de verbreiding der Kerk. Maar het doet ook vragen rijzen als bijvoorbeeld
deze: Is het zoals het behoort, dat strategische punten als Tegal, Pekalongan, Pemalang, Kendal,
Bandjarnegara en plattelandsgebieden als de omgeving van Moga, Maos, Gombong en andere
voortdurend onderbezet zijn? Zal dit tenslotte de groei der Kerken niet ernstig belemmeren, en is het
niet beter dat alle Kerken van Midden-Java speciale aandacht schenken aan en ook morele steun
verlenen aan de verbreiding van het Evangelie via de Christelijke scholen juist in die “achtergeble-
ven” gebieden?
3. Er zijn nog steeds veel onderwijzers (vooral jonge, pas Christen geworden goeroes) die onvoldoen-
de kennis hebben van Gods Woord en de methode van Evangelieverkondiging via de school.
Desondanks zijn de Christelijke scholen van grote waarde door de voorbereiding, die zij geven voor
de Evangelieverbreiding, die straks wordt voortgezet door de Kerk. We mogen aannemen, dat de
waarde van de Christelijke school nog veel groter zou zijn, wanneer het goeroekorps voldoende
leiding in dezen zou ontvangen van de Kerk. (Bijvoorbeeld door bijbelcursussen en dergelijke.)
4. De Christelijke barmhartigheid is op het terrein van het onderwijs nog zo goed als niet tot uiting
gekomen, terwijl het daarvoor juist een teken en symbool kan zijn temidden van de maatschappij. De
Christen weet van de barmhartigheid Gods; dit moet uitstralen in zijn leven van elke dag middenin
de samenleving rondom. Onder andere door de oprichting van verpleeghuizen en scholen voor wezen,
maar vooral ook van buitengewone lagere scholen (voor zwakzinnigen etc.) – – –

Zendingsarbeid, onderwijs en volksleven in Purworejo

139. S. Prawirohandoko, “Rapport betreffende Purworedjo. Aan de vergadering der Missionaire
Predikanten (gehouden 17, 18 Djanuari 1956) te Jogjakarta”; [uit het Javaans vertaald door
A.G. Honig], AGKF-N 19, Stencils 1955-1956.

– – –
Ik wil dit rapport verdelen in 3 delen.
1e. De toestand van het zendingsterrein.
2e. De methodes om het te bewerken.
3e. De resultaten of de vruchten.
Broeders, als er onder u zijn die denken dat het gebied Purworedjo reeds ijver aan de dag legt in de
Evangelieverkondiging, dan verheug ik mij daar werkelijk over. Alleen maar, als we de situatie
precies bekijken, dan zullen we ook begrijpen, wat er nu werkelijk gebeurd is.

sche revolutie en hem alle wijsheid en kracht toebad bij de opbouw van het verenigde, socialistische volk van
Indonesië, met als grondslag de Pancasila, en aan zijn strijd tegen kolonialisme, imperialisme en neokolonialisme.
Zie Art. 19, Akta Sinode GKD 1964; zie ook document 194 en Bijlage A, document 6.
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U weet reeds dat het gebied Purworedjo het eerste is, waar het Evangelie is verkondigd. Maar wat
men kan constateren tot op dit ogenblik op het kerkelijk kantoor, waar de statistiek is ondergebracht,
dat is dat er nog maar een kleine groep Christenen in dit gebied bestaat van 1776 zielen.
Het deputaatschap voor de zending in de classis Purworedjo bestaat uit 11 personen, uit elke
gemeente 1. Zij hebben er met inspanning van alle kracht naar gestreefd om mee te doen in, te denken
over en aan te sporen tot het banen van wegen voor de Evangelieverkondiging. Zo zijn er enige
terreinen van zendingsarbeid vastgesteld. Bijvoorbeeld elke gemeente heeft haar eigen operatieterrein
vastgesteld en van de grenzen daarvan mededeling gedaan aan de classis. Men heeft toegang
verkregen tot enige overheidsinternaten om tijd te vragen voor de Evangelieverkondiging. Zo hebben
we ook opening gekregen in de gevangenis van Kutoardjo, het regeringshulpziekenhuis in Kutoardjo,
de gevangenis in Purworedjo, het regeringsziekenhuis in Purworedjo, het militaire ziekenhuis en het
garnizoen te Purworedjo, het Battle Training Centre te Purworedjo, de beide regeringskweekscholen,
een regerings-Ulo en enige scholen van ons zelf, namelijk 8 Christelijke lagere scholen, 1 Christelijke
S.M.E.P., 6 Christelijke S.M.P.’s en 2 kleuterscholen.
De classicale zendingsdeputaten bezoeken regelmatig elke 3 maanden de kerkeraden van de gemeen-
ten in de classis, die dan een vergadering beleggen samen met de plaatselijke organisatie voor
zendingsarbeid. Door deze bezoeken hebben wij vast kunnen stellen, dat men de bewoners van het
regentschap Purworedjo kan verdelen in twee groepen. Zij die wonen ten Noorden van de grote weg
over Temon, Purworedjo, Kutoardjo en Butuh zijn in het algemeen aanhangers van de Islam. Zij die
ten Zuiden van deze weg wonen hebben meestal niet zo’n diepe religieuze overtuiging. Zij hebben
reeds de invloed van het Communisme ondergaan en staan reeds enigszins afwerend tegenover
godsdienst.
Aangezien haast in elke desa wel enige gepensioneerde KNIL-soldaten wonen, die de wereld in
geweest zijn, is ook in elke desa invloed van deze menschen te bespeuren. Zij bezitten in het
algemeen ook enige kennis van het Christelijk geloof, maar natuurlijk niet erg diep. Wanneer daarom
het Evangelie aan hen verkondigd wordt door Guru Indjil, wier kennis aangaande Jezus en Zijn woord
nog niet groot is, schijnen zij een onverschillige houding aan te nemen. Purworedjo en omgeving is
een vruchtbaar landbouwgebied, de sawah’s, beplant met rijst, zien er weelderig uit. Ja, vanwege deze
vruchtbaarheid zijn veel menschen traag in het werk voor het zoeken van vermeerdering van hun
inkomsten. Zelfs dobbelen en er maar op los leven zijn veel voorkomende verschijnselen. Bijna
dagelijkse gebeurtenissen zijn geworden hanengevechten, duivenwedstrijden en spelen om geld. Dit
is een volksziekte, die ook dikwijls de Christenen besmet. Het huwelijksleven is zeer los, zodat
scheiden en opnieuw trouwen niets bijzonders zijn. Dukungeneesmethodes worden veelvuldig
bedreven. 
Zo ziet het Zendingsterrein van de classis Purworedjo er uit. De methodes voor de zendingsarbeid
in elke gemeente zijn vrijwel gelijk. Het geheel wordt uitgevoerd door de plaatselijke zendingscom-
missies. Deze hebben meestal 5 à 11 leden, al naar gelang van de grootte van de gemeente. Deze
commissies bezitten de status van hulpmiddel voor de kerkeraad om mee te doen in en de lijnen uit
te denken voor de Evangelieverkondiging.
Deze plaatselijke zendingscommissies hebben twee taken: een taak naar binnen en naar buiten. Naar
buiten, om zaaidagen te organiseren, contactkringen te houden, nieuwe kringen te stichten, de
zondagsscholen te laten functioneren evenals de naaikransen, en om te zorgen voor de verspreiding
van “Sabda Rahaju”. Zij vergaderen eens in de twee maanden om de rapporten te bespreken over het
werk, dat gedaan is en om het nieuwe werk in programma te brengen.
Als voorbeeld nemen we de gemeente Djenar/Geparang. De moedergemeente is Djenar met als
kringen Geparang en Malangredjo. In deze ene gemeente zijn reeds twee plaatselijke zendingscom-
missies gevormd. De voorzitter van die te Djenar is br. Mangundihardjo, een gewoon gemeentelid,
die wordt bijgestaan door 9 andere leden. Op de maandag van de eerste week van elke maand
vergaderen zij, waarbij zo mogelijk ook de missionaire predikant aanwezig is. Vervolgens worden
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in de eerste plaats de rapporten van het werk besproken. Er is op het programma gezet voor deze
maand om een contactavond te houden te Bapangsari ten huize van een dorpsschrijver. Met begrip
van zaken hebben zij uitgenodigd menschen van eenzelfde beroep en van dezelfde overtuiging, in
totaal 11 personen. – – – 
Zij hebben ook op hun programma gezet en uitgevoerd zulk een contactavond te Sumbersari, op
precies dezelfde wijze als te Bapangsari. Zo begeren zij getrouw twee contactkringen per maand te
houden op verschillende plaatsen. Voor alles wordt er de nadruk op gelegd zo mogelijk als plaats van
samenkomst te kiezen het huis van een niet-Christen, pas als dit niet kan kiest men het huis van een
Christen. – – –
Naar binnen vervult de plaatselijke zendingscommissie haar taak door huisbezoeken bij gemeentele-
den af te leggen, om hen er op te wijzen, dat zij ook een taak hebben in de Evangelieverkondiging.
Zij worden aangespoord mee te doen en de aanstaande contactkring bij te wonen. Elk gemeentelid
wordt op deze wijze aangespoord. Deze commissie heeft ook reeds eenmaal een gemeentesamenk-
omst belegd, ter bespreking van de benadering van Islamieten met het Evangelie. Daarvoor is de
consulent uitgenodigd, Ds. Atmosumarto van Temon710), die de conferentie van Tawangmangu
hierover nieuwe stof had gekregen. Op deze twee manieren streeft de commissie er naar de belang-
stelling voor de Evangelieverkondiging te intensiveren, opdat deze opnieuw werkelijk ter harte
genomen wordt in de gemeente.
Elke 6 maanden beleggen de commissies een gemeenschappelijke bijeenkomst, zoals bijvoorbeeld
in October 1955 ten huize van Ds. Prawirohandoko te Purworedjo, waarbij allerlei zendingsproble-
men besproken worden.
Een andere weg voor de Evangelieverkondiging is wat gedaan wordt door organisaties buiten de
zendingscommissie, bijvoorbeeld de jeugdvereniging en de vrouwenvereniging. In hun werkprogram-
ma’s is ook de Evangelieverkondiging opgenomen. Zo is de jeugdvereniging actief geworden in het
oprichten van een kader voor de padvinderij, waarbij zij hulp hebben gevraagd van een leerling van
de Theologische school om hen te oefenen in de theorie en de practijk. Zij hebben ook een mobiel
zangkoor opgericht, bestaande uit 25 jongens en meisjes, om er met de missionaire predikant op uit
te gaan naar de desa. Mogelijk kan zo het enthousiasme tot nieuw leven gebracht worden om de Heer
te dienen in de gemeenten, die zij bezoeken. Gedurende de maand December waarin bijna elke
gemeente de behoefte heeft om het Kerstfeest te vieren, is dit mobiele zangkoor zeer nuttig. Zij zijn
geweest in Winong, waar een Kerstfeest gehouden werd in het huis van een mantri-verpleger, de
enige Christen ter plaatse. Zij zijn eveneens geweest in de gemeenten Sidoredjo (Djambean),
Kaliboto, in de gevangenis, waar geen veroordeelden zijn die Christelijke liederen kunnen zingen,
zodat het koor hier wel buitengewoon goede diensten deed. Op hun programma staat om in de maand
April naar de kring Plono te gaan, welke kringbijna verdwenen was, maar nu met veel enthousiasme
weer herleeft. In deze maand is daar grote vreugde, omdat er tien mannen en vrouwen zijn, die
begeren schuldbelijdenis te doen, vanwege het feit, dat zij bijna tien jaar niet naar de kerk zijn
gegaan. Tevens zal de doop van 25 anderen plaatsvinden.711) – – –
De Guru Indjilvergadering wordt regelmatig elke maand gehouden, met als voertaal het Indonesisch,
behalve tijdens de preek. In deze vergadering worden altijd lief en leed van de gemeenten besproken.
Zodoende hebben we kunnen constateren, dat de resultaten van de zending in 1955 zeer verblijdend
zijn. Hoewel er ook teleurstellingen zijn geweest in 1955, zoals bijvoorbeeld het verlies van 3 Guru
Indjil. In Juli is overleden br. Martoseputro, Guru Indjil van Karangdjono, en in de volgende maanden
hebben 2 Guru Indjil hun werk neergelegd. Maar wat de resultaten betreft, kunnen we hier berichten,

710 Atmosoemarto (Atmosumarta) stond reeds in 1949 in Temon, zie: “Javaanse gemeenten, hun voorgangers en
zendingsarbeiders in het ressort van de synode van Midden-Java per 31 december 1949”, 11/7/1950, AGKF-N 10,
Ingekomen stukken, juni 1950-december 1950.

711 Noot van de vertaler [Honig]: “Sedert het begin van de Japansche tijd was deze kring niet meer bewerkt. Door de
verschuiving in de plaatsing van de Guru Indjil kon hier weer gewerkt worden en ziehier met welk resultaat!”.
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dat er enige volwassenen de doop ontvangen hebben. Niet veel, maar genoeg om de hemel in
beweging te brengen, zodat de engelen daar gejuicht hebben van vreugde. 85 Volwassenen zijn
gedoopt met hun 19 kinderen. En ook het aantal personen, dat zich voor de doop voorbereidt is zeer
verblijdend. Wij verwachten bijvoorbeeld in Plono nog 25 personen en in Malangredjo 27. Moge de
Heer ons streven zegenen om Zijn Rijk uit te breiden en Zijn Naam te verheerlijken. De uitbreiding
van Zijn Kerk is onze vreugde. 
Hoop wordt bij ons ook ten zeerste gewekt door de Evangelieverkondiging door middel van de
scholen. De resultaten van de Christelijke scholen zijn zeer verblijdend. Te Purworedjo en Kutoardjo,
Temon en Banjuurip, waar S.M.P.’s zijn, kan jeugdwerk worden verricht. In Purworedjo krijgt de
jeugddienst veel belangstelling van de leerlingen. Deze dienst wordt drie maal per maand gehouden.
In het begin was de opkomst teleurstellend, aangezien er niet meer dan 10 of 15 kwamen, we zijn nu
echter reeds op 40 à 60. Op de 6 S.M.P.’s wordt twee maal per week les gegeven in kennis van de
Bijbel aan 684 kinderen. Op de lagere scholen wordt het Evangelie verkondigd aan 1.281 kinderen.
De onderwijzers zijn erg blij gemaakt met het onlangs gekregen geschenk van de kinderbijbel in het
Indonesisch. Heel hartelijk dank voor dit liefdeblijk van onze partner.712) – – –

Poerbowijoga over kerk en communisme

140. “Notulen van de Missionaire Vergadering te Jogjakarta op 17 en 18 Januari, 1956”; AGKF-
N 19, Notulen missionaire vergaderingen, 1956-1957.

– – –
Lezing van Ds Poerbowijoga over “Hoe verkondigen wij het Evangelie aan de Communisten en hoe
benaderen we het Communisme op de meest effectieve wijze”.
1. In deze tijd ontwikkelt het Communisme zich in dit land zeer snel. Er bestaan ook vele organisa-

ties die “Communisme-achtig” zijn.
2. Het Communisme kan zich zeer snel ontwikkelen want er is in allerlei sectoren gebrek aan de

noodzakelijke levensbehoeften; het individu gaat op in het collectivisme en communalisme dat
hier wijd verbreid is; er is geen echte leiding; saecularisme.

3. De ontwikkeling van het Communisme wordt ten dele bevorderd door de houding van de kerken,
die niet zo is als ze zijn moet. In het algemeen laat men bij de Evangelieverkondiging vooral
uitkomen het toekomstige leven, wanneer we komen te sterven.

4. Een Communist is iemand die naar de waarheid dorst. Wij moeten hem vol liefde te drinken
geven.

5. Wij moeten het Evangelie verkondigen door de welvaart te bevorderen, door het oprichten van
rijstschuren, coöperaties, scholen en ziekenhuizen etc.

6. Voor alles moeten wij echter weten was Christelijk leven betekent en of de Bijbel een centrale
plaats in ons leven inneemt en wat de vreugde is van ons dagelijks bestaan. Met al deze vragen
moeten we naar de bron van ons leven, Jezus Christus.

In de bespreking wordt naar voren gebracht dat het Communisme een soort geloof is, waarvoor de
Communist alles over heeft. Zij gebruiken alle middelen, met name intimidatie, en kweken een zeer
fanatiek kader. Hun psychologie is goed uitgedacht en gefundeerd op een strenge discipline. Zij
leggen zich erop toe elk woord met een daad te versterken. Thans durven zij nog niet aan de regering
deel te nemen, omdat ze zichzelf nog niet sterk genoeg voelen. De kerken moeten meer aandacht
besteden aan het Communisme en Indonesische Christenen moeten zich intensief gaan bezig houden
met het arbeidsvraagstuk. Wij moeten hun methode ontzenuwen, door in elk bedrijf hun “kernen” in

712 Zie document 131.
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te kapselen. Elke Communistische daad moet onmiddellijk beantwoord worden met een Christelijke
daad. Daarom moeten we in kadercursussen onze mensen hierin precies trainen.
Het Communisme is in wezen anti-godsdienstig, maar daarom betekent 1) tucht toegepast op een
Communist nog niet een openlijke aanval op het Communisme. Tucht is een daad van liefde opdat
het schaap bij de herder terugkeert. Dit is vaak vergeten en wordt door de buitenwereld niet begrepen;
2) tucht moet persoonlijk worden toegepast, daarom is een algemene afkeuring niet goed; 3) ten
aanzien van ambtsdragers is de tucht andersoortig. Als zij Communistische ideeën leren, moeten zij
uit hun ambt geschorst worden.
Buiten Java is de invloed van het Communisme nog niet zo groot. Toch moeten de kerken zich beter
met het Communisme bezighouden. De Christelijke partijen dienen met een duidelijk program voor
de dag te komen. Men is niet de spreekbuis van een minderheid, doch bezit de roeping om voor heel
het Indonesische volk te getuigen van de ware gerechtigheid voor alle mensen.
Laat de PPKI zich ook bezighouden met de jeugd in de desa en late men het vraagstuk van het
Communisme voor eens van de kant van de Chinese Kerken belichten. Tot nu toe hebben we slechts
over het Communisme gepraat en over z’n volgelingen. Zou het niet veel beter zijn om ons bezig te
gaan houden met mensen die nog geen Communisten zijn, de jeugd, de arbeiders in de steden en op
het platteland etc? Daarnaast moet ook het vak geschiedenis op onze scholen beter behandeld worden.
– – –

Zaaiacties in Kebumen

141. R. Hardjoprajitno, N. Martotaroeno, “Verslag betreffende de zending in het gebied van de
classis Kebumen over 1955”, d.d. Kebumen, 31 januari 1956; [uit het Javaans vertaald door
A.G. Honig], AGKF-N 19, Stencils 1955-1956.

– – –
Het verslag is als volgt samengesteld:

a. Hoofddienst
b. Schooldienst
c. Medische dienst

A. Hoofddienst:
De volgende krachten voor de Evangelieverkondiging zijn aanwezig:
a. 1 Missionair predikant en 1 gemeentepredikant.
b. 9 Vaste Guru Indjil, opgeleid aan de Theologische School

3 Hulp Guru Indjil 
1 vrouwelijke hulp Guru Indjil.

c. 5 Colporteurs, namelijk 2 voor het gebied ten Oosten van de rivier de Luk Ulo en 3 voor het gebied
ten Westen van deze rivier.

De werkwijze is als volgt: in elke gemeente is een zendingscommissie, bestaande uit 5 leden, waarbij
ook uit de jeugd en ook vrouwelijke leden. Er wordt gewerkt door middel van: Huisbezoek, contact-
kringen, zaaiactie, welke takken van arbeid alle worden uitgevoerd samen met de leden der gemeente.

Contactkringen:
Worden regelmatig elke maand gehouden bij volle maan.713)

713 De “purnamans” (“poernamans”), zie document 10.
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Zaaiwerk:
Wordt uitgevoerd door de Guru Indjil, de missionaire predikant en de gemeenteleden. In de loop van
het jaar 1955 werden 44 zaaiacties gehouden, waarbij naar schatting 2.500 menschen het Evangelie
hebben gehoord.

Zondagsscholen:
Worden gehouden in elke gemeente. Het aantal leerlingen is ± 432, waarvan ongeveer 50% niet-
Christelijk.Naaikransen:
In de gehele classis bedraagt het aantal leerlingen 400, waarvan 95% niet-Christelijk. Bij het begin
van de naaikrans wordt een Christelijk lied gezongen en verteld uit de Bijbel.

Colportage:
Het Evangelisatieblad “Sabda Rahaju” wordt verspreid in het openbaar en per post gezonden aan de
overheidspersonen van de Regent tot aan de wedono’s, eveneens naar de dienstkantoren. 
De verkoop van boeken tijdens het Lebaranfeest aan de Zuidkust is gehouden te Ambal en Petanahan.
Verkocht zijn Bijbels, andere boeken, folders met schriftgedeelten tot een totaal bedrag van Rp. 500,-.
De verkoop vond plaats door de Guru Indjil en de Colporteurs. Per maand verkopen de Colporteurs
voor Rp. 50,-. Terwijl Sabda Rahaju wordt verspreid, is de som van de verkochte boeken: 

89 complete Bijbels;
33 bijbelgedeelten;

452 andere Christelijke geschriften;
750 folders met schriftgedeelten;

 1.324. Bovendien nog 3.000 Christelijke kalenders.

Doop:
Gedurende 1955 zijn 41 volwassenen gedoopt met 15 kinderen. Het aantal niet-Christenen, dat reeds
ter Kerk gaat bedraagt momenteel 59. Rechtstreekse zending kan ook worden verricht in: 

de openbare lagere kweekschool, waar 50 leerlingen aan godsdienstonderwijs deelnemen;
het internaat van het openbare ziekenhuis, waar 15 menschen komen;
de gevangenis, waar 80 luisteraars zijn.

Dat deze rechtstreekse zending ter harte genomen wordt blijkt in de Openbare Kweekschool en in de
Christelijke Ulo, waar allerlei vragen over het gesprokene en over de Bijbel worden gesteld.

B. Schooldienst:
Het aantal vaste leerkrachten bedraagt 22, verder 4 kantoorkrachten en 4 bedienden. Vaste niet-
Christelijke leerkrachten zijn er 3. Namelijk 1 aan de Chr. Ulo te Kebumen, 1 aan de Chr. Lagere
School te Kebumen en 1 aan de Chr. Lagere School te Tundjungseto. De aantallen leerlingen zijn:

Chr. Ulo Kebumen 405
   „    „     Gombong 225
Chr. Lagere School Kebumen 
                    kleuterklas 253

     „        „     School Tundjungseto 120
Totaal 1.003 leerlingen.

Godsdienstonderwijs wordt in de lagere scholen 3 maal, in de Ulo’s tweemaal per week gegeven.
Ongeveer 10% van de leerlingen is Christen, zij volgen Zondagsschool en gedeeltelijk catechisatie.
Van de geslaagden (voor het eindexamen Ulo) zijn er 17 die verder onderwezen worden in het
Christelijk geloof, zoals bijvoorbeeld in: Bandung, Djakarta en Purworedjo. Door de scholen wegens
de zegen van de Heer zelf is het ook gebeurd, dat ouders van leerlingen zich tot de Heer Jezus hebben
bekeerd en tot de gemeente gekomen zijn.
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De onderwijsresultaten zijn in de afgelopen 3 jaren als volgt: 
Aantal geslaagden voor het eindexamen lagere school Kebumen:

1e jaar 85%; 2e jaar 100%; 3e jaar 95%.
Aantal geslaagden Chr. Ulo Kebumen:

1e jaar 84%; 2e jaar 75%; 3e jaar 60%.
De Ulo heeft reeds de sympathie van de samenleving verworven. Wat betreft het Kerstfeest in de
school, dit is uitgevoerd door de leerlingen zelf, geholpen door de onderwijzers en het schoolbestuur
en van de Openbare Lagere Kweekschool hebben er ook 250 leerlingen aan deelgenomen.

C. Medische Dienst:
Zendingsarbeid wordt verricht door:
a. Kraamvrouwen-consultatiebureau te Glonggong en Kebumen.

Maandelijks worden in Glonggong 15 en in Kebumen 21 patiënten behandeld. Eenmaal per week
wordt onderzocht en van te voren wordt Sabda Rahaju uitgedeeld.

b. Polikliniek te Wonosari, gelegen op ± 4 kilometer ten Oosten van Kebumen. Per maand worden
hier ± 400 mensen geholpen. De financiële positie van deze polikliniek is nog zeer moeilijk,
vooral wat betreft het salaris van de mantri-verpleger.

Overweging: Betreffende de ontwikkeling van de Zending in het gebied van de classis Kebumen kan
gezegd worden, dat er een geopende deur is. De houding van de overheid is gunstig en belemmert de
verspreiding van het Evangelie niet. Vandaar dan ook dat deze verkondiging steeds verder doordringt.
– – –

Samin: een godsdienstige beweging in Purwodadi

142. Taberi Wirjowasito, “Een leuk verhaaltje van Samin onze Colporteur”, d.d. Purwodadi,
3 februari 1956; AGKA 2, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1956-
1958.

– – –
Samin is een van onze colporteurs.714) Hij werkt in het Oostelijk deel van ons ressort, dat grenst aan
het ressort van Blora. U weet wel, in dit gedeelte wonen mensen, die een Aliran (Beweging) volgen,
die meestal genoemd is de “Saminbeweging”. Deze mensen zijn zeer goede, brave, eerlijke mensen.
Alleen zijn ze een beetje eigenaardig. Ze zijn al te letterlijk. Ze doen precies volgens de letters van
het woord. Ze zijn erg sociaal. Maar de Regering heeft het erg moeilijk met deze mensen. De
Saminmensen willen niets weten over belasting en willen ook niets weten van de Pamarintah. Vooral
met de algemene verkiezing heeft de Regering het nog moeilijker met deze mensen. Zij willen niet
meedoen met de algemene verkiezing. Ze vinden altijd woorden om te weigeren.
Met Samin onze colporteur hebben we altijd gesproken, hoe aan Saminmensen het Evangelie te
verkondigen. Deze colporteur is welbespraakt. En debatteren kan hij erg goed. Hij durft veel. Maar
om aan de Saminmensen het Evangelie te verkondigen weet hij ook geen raad, al weet hij wel wat
de Saminbeweging is en al heeft hij ook veel kennissen onder deze broeders.
Op de Januari Konferentie verscheen br. Samin Colporteur met een blij gezicht, blijder dan ooit.
Waarom? Omdat hij toch gewonnen had. Om de Saminmensen te winnen heeft niemand het wapen

714 Samin was in jan. 1955 in dienst van de zendingscommissie van de classis Purwodadi getreden als colporteur. Hij
verving Sudarman, die naar de (tweede) driejarige Javaanse cursus in Yogyakarta was vertrokken. “Naamlijst van
de Zendingsarbeiders en hun diensttijd in de Classis Purwodadi-Grobogan”, 16/6/1956, AGKA 2, Stukken betr.
het zendingsterrein Purwodadi, 1956-1958; Roosjen a. GK Arnhem, 13/1/1955, AGKA 2, Stukken betr. het
zendingsterrein Purwodadi, 1954-1955.
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behalve Samin zelf. Zo is zijn manier geweest. Hij stelde een vraag aan de Saminmensen en wel deze:
“Broeders, weten jullie wie ik ben?” Ze antwoordden met gemak: “Waarom niet, je bent toch Samin!”
“Zo”, vervolgde Samin, “dus jullie weten wel dat ik Samin ben. Jullie zijn ook Samin, dus wij zijn
gelijk. Volg jullie dan maar mijn adviezen. Wij zijn gelijk Samin”. 
En vanaf die tijd kan onze Samin een paar Saminmensen trekken naar de Kerk. Vandaar dat, hoe
moeilijk het ook is voor de Guru Indjil daar, nu in de desa Grantil, de desa van onze Colporteur, elke
Zondag een dienst gehouden wordt.

Teruggave van voormalige zendingsziekenhuizen

143. “Notulen van de extra vergadering van de Raad van Samenwerking, gehouden op 5 en
6 april 1956 te Baarn”; AGKF-N 23, Raad van Samenwerking, Agenda en notulen 1955-
1959.

Voor het eerst na zijn repatriëring in 1951 bracht F.L. Bakker, voormalig docent in Yogyakarta
en zendingsconsul en inmiddels secretaris buitenland van de Nederlandse Zendingsraad, een
bezoek aan Midden-Java. Een der zaken, die hij tijdens dat bezoek aan de orde stelde, was de
stagnerende overdracht van voormalige zendingsziekenhuizen aan de Chr. Ziekenhuisstichting.

– – –
Dan krijgen we de situatie op medisch gebied en de kwestie van de Jejasan en Djebres en Klaten. Ik
heb hierover, wat ik acht een zeer belangrijk gesprek gehad de laatste avond van mijn verblijf in
Djakarta, voordat ik maandagmorgen vertrok, met minister Leimena. Die had ik nog niet gesproken,
want die zat eerst in Genève en daarna had hij het druk. Ik heb uitvoerig met Leimena gesproken. De
zaak is deze. Leimena, dat is een groot man en nu vond ik dit het mooie. Ik begon over die zaak en
toen zei hij allereerst dit. Dominee, weet U waar mijns inziens die grote moeilijkheden op medisch
gebied uit voortkomen? Ik zei: “Neen”. Hij zei: “Uit gebrek aan geloof”. Het zei: “want dit is het
merkwaardige, al die moeilijkheden over de medische dienst, die worden eigenlijk veroorzaakt door
de Christenen zelf. In Klaten zowel als in Djebres in Solo hebben de Christen mantri’s overal moties
aangenomen, dat zij bij het Gouvernement wilden blijven en dergelijke dingen. Pas nadat het mislukte
met de overdracht van Solo715), zijn de mantri’s in Solo een vergadering gaan beleggen en hebben zij
de motie aangenomen, dat ze liever bij de Jejasan wilden werken. Hetzelfde is het geval met Klaten.
De week voor mijn vertrek is daar een vergadering geweest van de verplegers in Klaten en toen
hebben de verplegers daar de motie aangenomen, dat Klaten maar weer terug moest gebracht worden
tot zijn vorige staat”. “Maar”, zei Leimena, “dan is de boel al verknoeid”.

715 Ter voorbereiding van de overdracht van het voormalige zendingsziekenhuis in Jebres (Solo), namen in 1955 vier
christelijke artsen, het echtpaar Bakker en Bakker-Hörchner, W. Tumbelaka en Wardojo, de plaatsen in van twee
islamitische artsen. De afhandeling van de formele overdracht van dit ziekenhuis is echter, ondanks de vriendelijke
woorden van minister Leimena bij de overhandiging van de sleutels aan de Ziekenhuisstichting op 15 oktober
1955, nooit tot een (voor de Ziekenhuisstichting althans) bevredigend einde gebracht. Dat kwam, behalve door
verzet van het personeel (het niet-christelijke personeel wachtte een onzekere toekomst), voornamelijk doordat de
regering in ruil voor Jebres het ziekenhuis in Klaten, dat (door een vorige regering) aan de Ziekenhuisstichting was
overgedragen (doch waar vanaf medio jaren vijftig geen zendings- en evangelisatiewerk meer was toegestaan, zie
document 132), wilde hebben. De Ziekenhuisstichting is daarop niet ingegaan, behield Klaten, doch kreeg Jebres
niet terug, Kuiper a. ZD GK Delft, 5/9/1955, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1955-1959;
S. Purwowidagdo a. RvS, 1/7/1955, AGKU 8, Ingekomen stukken 1954-1955. Voor de toespraak die Leimena ter
gelegenheid van de overdracht van Jebres hield, zie document 57 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja
Kristen Jawa, 1896-1980.
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En het tweede punt van gebrek aan geloof is, dat de Jejasan, goed die staat wel op de overdracht van
die ziekenhuizen, maar ze doet dat op de verkeerde manier. Ze beginnen altijd met te zeggen: “wij
hebben recht op dat ziekenhuis”. Daar moet je niet mee beginnen bij Indonesiërs en dat is ook zo. Je
moet gewoon die dingen niet onmiddellijk behandelen in de sfeer van het recht, want dan worden die
andere mensen kriebelig. En verder heeft de Jejasan de fout, dat ze nooit eens met de vuist op tafel
durven slaan. Leimena zegt: “mensen, sla nu maar eens met de vuist op tafel. En zeg nu maar eens:
En nu moet dit anders”.
Wat is de situatie in Djebres? Klaten is afgenomen en mijn broer en zijn vrouw zijn overgeplaatst
naar Djebres in Solo. Daarmee heeft zich het verschijnsel voorgedaan, dat het ziekenhuis in Klaten
onmiddellijk hard achteruitgelopen is. Het aantal bevallingen bedroeg eerst in één week 40 en op het
ogenblik 2. Verder de Rakjat, daar gaat het altijd over, de Rakjat wil dan niet, dat dat hospitaal daar
is. Wat is de werkelijkheid hiertegen, dat de Rakjat (zet dat a.u.b. nooit in de krant) heeft bij dr
Suparno de ruiten ingegooid, omdat ze zo slecht behandeld werden in het ziekenhuis; want die
doktoren werken van half acht tot half twee en dan is het uit en wat er dan ook verder gebeurt, ze
komen niet meer van hun stoel. Dat is het algemene gebrek, dat geeft Leimena ook toe van de artsen
in Indonesië dat zij een bepaalde tijd werken en dan, nu ja, dan gaan ze aan hun eigen werk. De
volgende avond hebben ze op het bord (Dr Suparno heeft een groot bord van spreekuur dan en dan)
ze een grote A voor zijn naam gezet. Toen stond er A. Suparno. Asu, dat betekent hond. Het woord
Asu is voor een Oosterling nog veel erger belediging dan voor een Hollander, ofschoon het voor ons
ook niet aangenaam is om hond genoemd te worden, maar voor een Moslim is dat nog erger. Toen
heb ik Van Walraven voor de kwestie gesteld, dat hij wilde kiezen tussen Jejasan-arts en Gouverne-
mentsarts. Toen heeft de Jejasan gezegd: niet doen. Als hij Gouvernementsarts geworden was, was
hij onmiddellijk overgeplaatst, waarschijnlijk naar de Kei-eilanden. Het Gouvernement bood toen ook
nog aan, tegelijkertijd daarbij al zijn kosten, ook zijn kosten vanuit Nederland, dat wil zeggen de
reiskosten van Nederland, te vergoeden. Dus Van Walraven zit er nog en die arme man zit te wachten
op bericht uit Soemba, dat hij daar geplaatst zal worden. De Inspecteur van Singaradja moet nog zijn
toestemming geven. De Inspecteur van Singaradja is erg anti-Christelijk, dus de mogelijkheid bestaat,
dat hij het niet doet. – – –

De Bruin’s lessen in colportage in Banyumas

144. A. de Bruin aan de Raad van Samenwerking, Sectie Lectuurdienst, d.d. Purwokerto, 23
augustus 1956; AGKF-N 24, Lectuurdienst, 1955-1959.

– – – de practische training van de jongelui uit Djokja heb ik ongeveer op de volgende wijze doen
verlopen. Een dag na de ontvangst en de nadere kennismaking zijn we naar een kerkgebouw gegaan,
met medeneming van mijn bandrecorder. Ik heb daar heel in het kort een en ander verteld van allerlei
situaties en mogelijkheden, die ze zouden ontmoeten als ze eenmaal in hun eigen gebied zouden zijn
teruggekeerd, en aan het werk getogen zouden zijn. Vervolgens vroeg ik een van de jongelui naar
voren te komen, en zei hem: je bent gereed met de studie, je bent weer terug in het Solose, je treft het
kort na terugkomst een vergadering mee te kunnen maken waar heel wat predikanten en guru’s bijeen
zijn, je weet hoe weinig visie de meesten van deze mensen nog op het geheel van de lectuurarbeid
hebben, en je krijgt de gelegenheid om in vijf minuten tijd je voor te stellen als de pas benoemde
leider van het werk en een en ander te vertellen van hoe je graag zou zien dat het geheel werd
ingericht en welke hulp je vooral graag zou ontvangen uit deze kringen. Het gehoor dat ik op het oog
heb zit nu hier in de kerk ..... ga je gang, je krijgt vijf minuten. Ik had intussen de recorder weer
aangezet, zodat ik alles kon opnemen wat ten beste gegeven werd. Na een minuut bedenktijd was
nummer één aan het woord. De volgende was de man uit het Toradjagebied van Midden-Celebes. Hij
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was met een boekenvoorraad aanwezig op een jeugdbijeenkomst en kreeg de suggestie om van deze
kans gebruik te maken om de aandacht van deze jongeren op een paar mooie uitgaven voor de jeugd
te vestigen, en om voor de toekomst zich van hun medewerking te verzekeren. Zo had no. 3 de kans
gekregen om een tentoonstelling te organiseren en zag hij zich nu voor de opdracht geplaatst die te
openen, en daarbij allereerst de autoriteiten te verwelkomen die de uitnodiging voor de openings-
plechtigheid hadden willen aanvaarden en hen uiteen te zetten van hoe grote betekenis het is als het
volk voorzien wordt van goede lectuur, en te gewagen van de voldoening die werd gevoeld dat de
Christengemeenschap aan dat doel ook het hare kan bijdragen in een vrij Indonesië. Weer een ander
stond op de pasar, een ander mocht spreken op een vergadering van onderwijsmensen en trachten de
clandisie van de scholen te krijgen; en zo kregen ze alle negen een beurt. Nadat alle toespraken waren
beluisterd, en ieder zijn best had gedaan, kreeg ieder stuk voor stuk het gesprokene te horen. Aan
mijn buurman, Ds Go Eng Tjoe, liet ik het over om na iedere weergave van een toespraak deze te
bespreken, die het voortreffelijk deed. Zo nodig werd weer eens even teruggedraaid, allerlei wenken
werden gegeven, ook uit de kring van de leerlingen zelf, tot zelfcritiek toe. De verrassing over de
mogelijkheden van zo’n recorder waren groot, geen van allen had er ooit een gezien. Het geheel was
een nuttig en leerrijk begin van een paar zeer geslaagde oefenweken en ze hebben me heel wat keren
gevraagd zichzelf nog eens te mogen horen.
In de dagen die volgden hebben ze kennis gemaakt met allerlei facetten van het colportagewerk en
vooral ook meegewerkt. We zijn kris kras de residentie doorgetrokken en hebben verkocht op allerlei
plaatsen: ’s avonds voor de bioscoop, op de aloon-aloon, met een enkele petromax of bij electrisch
licht, zonder geluidsversterking en mèt versterker (door de Masjumiafdeling van Purwokerto
beschikbaar gesteld), overdag vooral in de buurt van de drukbezochte pasars of andere plaatsen. In
Purwokerto werd in de Chinese Kerk een tentoonstelling georganiseerd dadelijk na afloop van de
ochtenddienst, die tijdens de dienst door de predikant werd aanbevolen, met een prachtig resultaat;
er werd niet alleen veel meegenomen door de kerkgangers, maar de jongelui konden ook de hele
Maandag daarna nawerk verrichten door de contacten die door de tentoonstelling waren gelegd. De
hele groep is enkele dagen aaneen aan het werk geweest op de pasar-malam in Tegal; er waren daar
drie stands naast elkaar, die alle drie boeken tentoonstelden en verkochten: van Islamitische, van
Roomse en van onze zijde. Uiterst opvallend was de voortdurende belangstelling van jong en oud
voor onze stand, en het volkomen ontbreken daarvan voor de beide andere. En vele kijkers werden
kopers, dank zij ook de activiteit van de leerlingen, die elke gelegenheid aangrepen om gesprekken
aan te knopen en te verkopen. Het resultaat was dan ook zeer goed. In de laatste week van juli werd
een tentoonstelling georganiseerd in Semarang onder leiding van de heer Soetojo.716) Met hem had
ik afgesproken dat de leerlingen ook aan dit object zouden meewerken, zodat ze ook een week lang
daar aan het werk zijn geweest.
Veel plezier hebben we gehad van de mobiele colportage-unit, waarmee we tot in de meest afgelegen
streken kunnen komen. Bijna dagelijks trokken we er met twee volgeladen auto’s op uit. Vaak was
het zo druk om de auto zelf, dat alle handen en monden nodig waren om de auto zelf. Was het echter
wat stiller geworden, dan namen ze wat boeken in de hand en trokken ermee langs de stands op de
pasars, of de toko’s in de buurt kregen een beurt. – – –

“Zaaiwerk” in Purwodadi

145. Taberi Wirjowasito, “Verslag Pekabaran Indjil in Poerwodadi over de maanden April,
Mei, Juni, Juli en Augustus 1956”, d.d. Purwodadi, 21 september 1956; AGKA 2,
Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1956-1958.

716 Soetojo was het hoofd van de administratie op het classiskantoor van de GKJ Semarang; tevens penn.m. van de
Yayasan Amal dan Asrama Kristen, de Chr. Barmhartigheidsstichting.
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1. Het zaaien (zaaiacties).
In de maand April:
Contact wordt verkregen met 25 zielen in de desa Gundi in het ressort Wolo.717) Hier in Wolo wordt
op elke Vrijdagavond zaaiactie gehouden in de vorm van leeskring. Omdat niet alle mensen kunnen
begrijpen wat gelezen is, wordt hier een kring gevormd; boeken uitgegeven door Kwitang 22
Djakarta718) worden hier gebruikt bijvoorbeeld Kawula Pitados (Credo). Door de Christelijke
Padvinderij van Purwodadi is actie uitgegaan, om in Wolo en in Godong te gaan kamperen. Deze
heeft veel belangstelling getrokken.

In de maand Mei:
Zaaiacties worden georganiseerd in verband met het vieren van Pinksterfeest. In Kalitjeret, Tempu-
rung719) en Kedungkendil720) wordt gedaan in de Kerk. In Kedungkendil kwamen 20 gasten bij. In
Grantil wordt deze bij een familie gehouden. Hier kwamen 15 gasten bij. Grantil is een desa waar
Saminmensen wonen.721) In Purwodadi wordt de actie gehouden in Tunggak, een desa even 14
kilometer ten Zuiden van de stad. Broeders en Zusters, jong en oud uit Purwodadi gingen daar naar
toe. De mannen gingen op de fiets en de dames met 4 karren. Het huis van een Catechisant is
aangeboden om de uitgenodigden te ontvangen. Dit was tjokvol; wel ± 400 mensen, mannen en
vrouwen zaten gereed om bezaaid te worden. Deze hebben het Evangelie nog nooit gehoord. Wat een
vreugde was het op die avond. U ziet nog hoe ze met open mond luisteren naar wat gesproken en
verteld is over de Here Jezus de Verlosser der Wereld, die de Heilige Geest uitgestort heeft uit de
Hemel. Om één uur gingen we huiswaarts. In de maand Juni: 
Deze werd gehouden in de desa: Tundjung op 12/6, Pulutan op 14/6, Karangdjati op 22/6, Pengkol
op 25/6, Godong op 28/6. Op al deze gelegenheden wordt gebruik gemaakt van onze stereoscoop.
Deze bovengenoemde plaatsen liggen allemaal in het ressort Wolo. Op een bruiloftsfeest in Sulur
wordt het Evangelie verkondigd aan 100 gasten. Hier hebben we gekozen als onderwerp van het
gesprek: het huwelijk. We hebben dit beschouwd uit verschillende richtingen en uiteindelijk uit de
Bijbel. Wat zegt het Evangelie over het huwelijk. 
In deze maand heeft de Classis gekregen van de Theologische school van Jogja 3 leerlingen, die het
praktijk moeten leren. Die leerlingen hebben we 1 in Kalitjeret, 1 in Wolo en 1 in Kradenan geplaatst
onder leiding van bevoegde handen. Van daar de reeks van zaaiacties van Wolo. – – –

In de maand Juli:
Net als we gedaan hebben in Sulur in de maand Juni, hebben we ook gedaan in Tjurug (bij Tempu-
rung) in het huis van een desaschrijver. Alleen is het verschil, hier in Tjurug was in het groot. 500
gasten kwamen; de Wedono, de Assistent Wedono en het Hoofd van Politie waren aanwezig. Om het
gehoor te kunnen trekken hebben we gebruik gemaakt van een luidspreker. Dat is weer een nieuw

717 Tot zijn dood in juni 1953 had in Wolo gestaan guru injil Soekawarsita (geboren omstr. 1913). Hierna trad Roosjen
op als consulent, totdat in sept. 1953 een abituriënt van de driejarige Javaanse cursus in Yogyakarta werd benoemd,
Roosjen a. GK Arnhem, 26/6/1953, 3/9/1953, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.

718 Bedoeld is de Javaanse Lectuurdienst (TPK).
719 Medio 1953 kreeg Tempurung een guru injil, een abituriënt van de lagere Javaanse cursus te Yogyakarta, tegenover

pendeta Radiman Ronodihardjo, die met de Parepatan Agung meeging. Deze guru verzorgde ook de christenen
in Gubug en Mijen, twee kringen van Kaliceret, Roosjen a. GK Arnhem, 3/9/1953, 21/4/1954, 9/6/1955, AGKA
2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953, 1954-1955. In jan. 1956 werd te Tempurung (toen 351
zielen) de evangelist van Ungaran, Soeharso, tot predikant bevestigd in een poging Ronodihardjo tot vertrekken
te bewegen. Wirjowasito, “Verslag over het zendingswerk in Purwodadi over 1955”, 3/2/1956, AGKA 2, Stukken
betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1956-1958.

720 Kedungkendil werd bediend vanuit Kradenan door Raden Mas Besar, de guru injil aldaar. Medio 1953 kreeg
Kedungkendil zijn eigen guru injil, Sismadi geheten, een abituriënt van de lagere Javaanse cursus te Yogyakarta,
Roosjen a. GK Arnhem, 3/9/1953, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1951-1953.

721 Zie document 142.
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ding voor de desa Tjurug. Deze mensen hebben in hun leven nooit gezien hoe het Kerkelijk huwelijk
gaat en met de Burgelijke stand bij. Op 14 Juli gingen de broeders van Wolo weer naar Tunggu voor
een Zaaiavond. In verband met de doop van één gezin wordt in Purwodadi in de Pastorie Hardjowin-
angun 10 een Evangeliefeest gehouden.

In de maand Augustus:
In verband met de: “Hari Kemerdekaan Indonesia”722), wordt in Djadjar op de avond van de 17
Augustus een zaaiavond gehouden. Op deze Nationale dag word ik uitgenodigd door het plaatselijk
Bestuur om samen met de Penghulu en de vertegenwoordiger van de R.K. Kerk te bidden op de
begraafplaats van de gesneuvelden in tegenwoordigheid van de Regeringsinstanties en organisatie
massa.
Het bidden gebeurt natuurlijk ieder op zijn eigen manier. Ik heb het in het Javaans gedaan opdat ieder
het kan verstaan, wat er gezegd is. Hierdoor was de Bupati, die een Hadji is, onder de indruk
gekomen.

2. Naaikransen: Behalve op de plaatsen die eerder reeds genoemd zijn (Purwodadi, Wolo, Kalitjeret
en Tlawah) komt er nog een bij in Paiton in het ressort Tempurung. Deze komt onder leiding van de
vrouw van de Guru Indjil723) hier. Jammer dat het materiaal langzamerhand opraakt.3. Padvinderij:
Vooral vlak voor het einde van het cursusjaar zakt de Padvinderij wel een beetje, omdat de leiders
en leidsters zich moeten inspannen voor het examen of voor de verhoging. Nu begint het weer te
draaien.
4. Breiles: Met Augustus zijn de dames (Mevr. Braakman, Mevr. Soerjadi en mijn vrouw) weer
begonnen met Breiles. Er zijn nu 32 meisjes, allemaal grote meisjes van de Middelbare scholen, niet
alleen van de Christelijke, maar ook van de Regering. Van de 32 leerlingen zijn 25 van de Regerings-
scholen, en allemaal zijn geen Christenen.
5. Zondagsscholen: Voor deze hebben we een Commissie gevormd vanaf de plaatselijke Kerken tot
de Synode toe.
6. Jeugddienst: Dit is speciaal in de stad Purwodadi; deze wordt gehouden in de Kerk op elke
Zondagmiddag om 4.30 en is bestemd alleen voor leerlingen van de Middelbare scholen. Er gaan 60
jongens en meisjes naar deze dienst.
7. Het werk in de gevangenis: De dorst naar troost wordt voor de gevangenen gelest door de troost
van het Evangelie. Altijd zijn er die vragen naar de Bijbels. Ook moet ik naar Djatipohon, een
plaatsje op het Noordelijke Kalkgebergte, even 7 kilometer van Purwodadi, ook voor dit doel.
8. Nazorg: Dit is de plicht van ieder zendingsarbeider. Zo gaat bijvoorbeeld Ds. R. Soeharsono met
Guru Indjil Dwidjo er op uit naar een ver gelegen desa om een paar mannen, die ontslagen zijn van
de gevangenis. Een van deze is desahoofd. Deze heeft van mij meegekregen een Bijbel. De ontmoe-
tingen zijn erg blij. De Bijbels die ik uitgeef zijn voorzien van mijn handtekening. En nog een ander
voorbeeld: Een oude Colporteur gaat desa in desa uit, berg in berg op. Eens kwam hij in Klambu even
20 kilometer van Purwodadi, op het Noordelijk Kalksteengebergte. In de buurt van Klambu is een
desa, de oude Colporteur is naar deze desa toegestapt, want hier woont ook het desahoofd, dat toen
hij nog in Purwodadi was, in aanraking is gekomen met het Evangelie en een Bijbel heeft gekregen.
Zo gaat het door met nazorg.
9. Schooldienst: De scholen beginnen nu weer na de vacantie. De Christelijke Lagere School van
Midjen gaat nu vooruit. Vorig jaar heeft hij alleen maar 80 à 90 leerlingen, nu heeft hij 153 leerling-

722 “Dag van de Vrijdheid van Indonesië”. Bedoeld is de viering van de uitroeping van de Indonesische republiek door
Soekarno op 17 augustus 1945.

723 Dat was A. Siswosoehardjo (Siswasuhardjo), zie “Javaanse gemeenten, hun voorgangers en zendingsarbeiders in
het ressort van de synode van Midden-Java per 31 December 1949”, 11/7/1950, AGKF-N 10, Ingekomen stukken
juni 1950-december 1950.
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en. Een nieuwe school is geopend in Toko in het ressort Wolo. Die nieuwe school is een lagere
school. Die is geopend met 17 Augustus en heeft nu 50 leerlingen met 1 onderwijzer. Die school is
geopend op hoop van de Acsis.724) Maar van deze Acsis krijgt deze school zijn portie niet. Dus Toko
is een school zonder begroting.
10. Medische dienst: Hierover is nog niets te vertellen. Alleen dit kan ik zeggen dat via de Doktoren
en Verplegers het Evangelie kan weergalmen in de zalen en buitenpoliklinieken. Ik kan nog steeds
de leerlingen van het ziekenhuis beëvangeliseren.
11. De arbeiders van de hoofddienst: Per 11 September neemt de Guru Indjil van Djadjar, br.
Dwidjotanojo zijn ontslag en gaat naar Zuid Sumatra. Hij krijgt daar zijn benoeming als Guru Indjil.
Een leerling van de Theologische School van Jogja van de driejarige cursus van de Classis Purwodadi
wordt per 1 Augustus vanwege wangedrag verwijderd.12. Het zaad gaat groeien: Bijna op iedere
plaats waar Catechisatie gegeven wordt is het aantal leerlingen vermeerderd. Zo vermeerdert bijv.
de catechisanten van Tunggak met 4 gezinnen (17 zielen). Tegowanu in het ressort Tempurung vraagt
een huisje waar elke Zondag Kumpulan gehouden kan worden. Om het groeiende Zaad op te vangen
is ieder Mantri Verpleger bereid om elke week op een bepaalde vaste dag een kumpulan te organise-
ren voor belangstellenden.
13. Vruchten van de arbeid: 
Gedoopt worden:
Mei in Purwodadi : volwassendoop : 2 m. 2 vr.

in Wolo : volwassendoop : 2 m. -
kinderdoop : 1 m. 2 vr.

Juni in Djadjar : volwassendoop : 1 m. 1 vr.
in Tempurung : idem : 2 m. 1 vr.

Juli in Sedadi : idem : 1 m. 1 vr.
: kinderdoop : 2 m. 1 vr.

in Purwodadi : volwassendoop : 1 m. 1 vr.
Augustus in Mranggen : idem : 1 m. 2 vr.

———— 
Totaal: :13 m. 11 vr. = 24  zielen.

Tucht in Cilacap

146. A. Wind, “Maandrapport Juli-Augustus 1956”, d.d. Cilacap, 31 augustus 1956; AGKH
4, Stencils 1955-1956.

– – –
Eigenlijk raken deze dingen niet het zendingswerk. Ik schijf ze U, om U een indruk van de moeilijk-
heden te geven, zoals die soms kunnen zijn, wanneer de duivel ons weer eens zeer sterk tegenwerkt.
Het is helaas een oorzaak ervan, dat het Evangelie hier zeer weinig voortgang heeft, daarom wil ik
niet nalaten, U er iets van te vertellen.
In Tjilatjap zit men steeds weer met de zonde tegen het 7e gebod. Dit is in deze beruchte havenstad
geen wonder. In de niet-Christelijke samenleving is dit de ergste ziekte hier. Maar helaas, telkens
wordt ook de gemeente besmet. Een paar voorbeelden. Er is een broeder, die al in de laatste graad van
tucht is, z’n naam is reeds afgelezen, maar van bekering, namelijk het samenleven met twee vrouwen,
is geen sprake. Er is een broeder met een zeer ernstige geslachtsziekte, wegens voortdurende ontucht.
Er is een ouderling, een hoofd der Christelijke Lagere School, van wie ik zojuist hoorde, dat hij bij

724 Zie Inleiding, par. De financiering van de zending.
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overspel betrapt is en dat zijn zaak reeds in handen van de politie is. Er is een oudere broeder, die
overspel heeft gepleegd met zijn aangenomen dochter. Er is tenslotte een diaken van de gemeente,
die kortgeleden gevangengenomen werd wegens diefstal en oplichting. Broeders, U zult van dit lijstje
schrikken. U zult ook begrijpen dat de arbeid hier niet licht is. – – –

Visitatie van Midden-Java in december 1956

147. “Algemeen visitatierapport der Synodale Zendingsdeputaten der Javaanse Kerken 4-13
December 1956”; AGKF-N 25, Raad van Samenwerking, Diversen 1955-1958.

Een kleine zeven jaar na het afsluiten van de eerste regionale akkoorden725) en bijna twee jaar
na de Nota-Probowinoto werd een onderzoek ingesteld naar de vorm en de resultaten van de
samenwerking met de Gereformeerde Kerken in Nederland.726)

Voorwoord: 
In grote lijnen concentreerden de vragen van de visitatie zich om de volgende punten:
1. uitvoering van het regionaal akkoord.
2. situatie van de missionaire predikanten.
3. verbindingen van de Nederlandse missionaire predikanten met de gemeenten en de Classes.
4. geldzaken.
5. nevendiensten.
Deze zaken werden met opzet naar voren gebracht, omdat naar onze mening rond deze vragen de
resultaten van de samenwerking, zoals deze is vastgelegd in het regionaal akkoord het duidelijkst
uitkwamen. Ook de ervaringen van de verschillende classes en gemeenten werden in de vragen
betrokken, omdat ook daarin uitkwam het resultaat van de samenwerking.

1. De uitvoering van art. 1 van het regionaal akkoord “ten aanzien van de gemeenschappelijke
verkondiging van het Evangelie.”
Over het algemeen neemt het begrip voor deze gemeenschappelijke taak in de classes toe. Zij verstaan
dat de Evangelieverkondiging is de verantwoordelijkheid van de gemeenten in een Classis samen met
de partner. De gang van zaken bewijst, dat men in de Evangelieverkondiging samenwerkt met een
sterk verantwoordelijkheidsbesef. De partner is maar niet iemand, die slechts financieel steun biedt,
maar draagt mee het gemeenschappelijk werk. De Kerk hier ontvangt maar niet subsidie, maar zij is
een kerk, die eigen verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van haar verplichting om het evangelie
te verkondigen. Het is bewezen, dat de verkondiging samen met de partner gedragen wordt.

2. De evangelieverkondiging door niet-betaalde krachten.
In alle Classes wordt het evangelie gebracht ook door krachten, die niet door de D.P.I. betaald
worden. Bijvoorbeeld naaikrans door de vrouwen geleid, de Zondagsscholen, de Chr. padvinderij,
jeugdwerk, kraamklinieken geleid door chr. vroedvrouwen, lezingen gehouden door “leken”. Al deze
arbeid ligt op het vlak van de plaatselijke evangelisatie. De lekenarbeid vindt in alle classes voort-
gang. Elk terrein van werkzaamheid, zoals de kraamklinieken, poliklinieken, ziekenhuizen, enz. doet
dienst voor de evangelieverkondiging. Ook de grote Chr. feesten, zoals ze gevierd worden door de
scholen, de bijbelkringen, de verenigingen of individueel blijken middelen voor de verkondiging.

3. De instructie aan de Indonesische en Nederlandse missionaire predikanten.

725 Zie document 102.
726 Zie document 129; Roosjen a. GK Arnhem, 21/1/1957, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi,

1956-1958.
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De classes geven aan de missionaire predikanten bij hun beroeping een welomschreven instructie.
In deze instructie wordt duidelijk uiteengezet de opdracht: evangelieverkondiging in het ressort van
de classis. Deze instructie wordt uitgevoerd. Over het algemeen loopt het met de verkondiging in de
kringen van de intellectuelen nog niet vlot. Als oorzaak wordt opgegeven, dat de missionaire
predikanten al overladen met werk zijn. 
Door deze instructie wordt meteen voorkomen, dat de missionaire predikant wordt gezien als de
werkgever. Ook het beheer van de financiën door de D.P.I. van de Classis voorkomt deze beschuldi-
ging, die voor de oorlog vaak werd gehoord.

4. Nota Prabawinata727) ten aanzien van de academisch gevormde krachten. 
In principe gaan de Classes hiermee akkoord. Maar aangezien zij zelf de academische krachten nog
nodig hebben om eigen positie te versterken (Banjumas Zuid en Noord) kunnen zij deze nog niet
zonder meer laten gaan. Er zijn ook enkele classes, die hun krachten reeds afstonden voor het meer
algemene werk, of ze uitleenden. Dit vermindert in geen enkel opzicht de eigen activiteit van deze
Classes. Over het algemeen verloopt de kaderopleiding nog niet vlot.

5. De Nederlandse zendingsarbeiders in de ressorten.
a. De classes hebben deze krachten nog steeds nodig. Ten aanzien van de stemmen, die verzekeren,
dat de krachten niet meer nodig zijn, omdat het werk door de Indonesische arbeiders met hun staf kan
worden gedaan, moet worden gezegd, dat zij niet in overeenstemming zijn met de realiteit.
Deze krachten zijn nog steeds nodig om het kader op te leiden, opdat het werk in de Classes doeltref-
fender kan worden uitgevoerd. Ook zijn de Nederlandse missionaire predikanten nog nodig ter
stabilisering van de gemeenten. Zolang het kader in de Classes/gemeenten nog niet ten volle kan
worden gevormd zullen deze krachten nodig zijn. 
b. Gelegenheid voor de missionaire predikanten om het evangelie te prediken in de desa.
Er zijn stemmen, die verzekeren, dat het beter is, dat de Nederlandse arbeiders niet in de dessa
prediken, met het oog op de politieke situatie. Deze vraag is opzettelijk gesteld in de visitatie om te
weten of deze stemmen terecht worden gehoord. Over het algemeen werd geantwoord, dat de
Nederlandse arbeiders door de dessagemeenten kunnen worden ontvangen, ja, dat zij in de dessa’s
in toespraken het evangelie kunnen verkondigen. De gemeenten zijn er zich van bewust, dat de
evangelieverkondiging geen politiek instrument is, maar een dienst aan God. Op grond daarvan wordt
de houding tegenover de Nederlandse missionaire predikant niet beïnvloed door de politieke
constellatie. Er zijn terreinen, die moeilijk zijn. Banjumas door de Darul Islam, de Classis Semarang
door het Merapi-Merbabu complex. In dergelijke gebieden zou het niet wijs zijn, indien de Neder-
landse missionaire predikant de dessa in- en uitging, omdat deze gebieden omstreden zijn. Ook zijn
er gebieden, die beter door de Indonesische missionaire predikant kunnen worden bewerkt. Vooral
in die hoeken, waar de ontwikkeling van de maatschappij nog zeer eenvoudig is.
c. De houding van de dessagemeenten ten aanzien van de Nederlandse missionaire predikanten.
Over het algemeen wordt geen bezwaar ingebracht op grond van de overtuiging, dat de Nederlandse
missionaire predikant een broeder is in hetzelfde geloof, één in de Heer Jezus Christus. Deze
overtuiging kan de grenzen tussen volkeren doorbreken. De situatie is thans ook geheel anders dan
voor de Tweede Wereldoorlog. Daarom is de verbinding tussen de Nederlandse missionaire predikan-
ten en de dessagemeenten veel sterker en beter, gezien vanuit missionair oogpunt.
d. Op grond van de gemeenschappelijke roeping kunnen de classes en gemeenten de Nederlandse
missionaire predikanten ontvangen. In enkele classes in het oude Salatiga-gebied ontstond een reactie
tegen deze Nederlandse krachten door mensen, die zich teleurgesteld voelden ten aanzien van de
samenwerking. Zij bedienen zich van propaganda gevoed door het anti-Nederlandse en anti-Gerefor-

727 Zie document 129.
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meerde sentiment. Tengevolge van deze propaganda scheidden zich hier en daar enkele leden der
gemeenten af van de Javaanse Kerken van Midden-Java en verbonden zich met de Parepatan Agung.
Bijvoorbeeld te Salatiga, Wonoredjo, Kendal, Kalitjeret, Pulosari. Onlangs werden in Semarang en
Tempurung Parepatan Agung gemeenten opgericht.

6. De verbinding der gemeenten met de missionaire predikanten.
a. De gemeenten beschouwen de missionaire predikanten als hun medearbeiders. Over het algemeen
beschouwen de gemeenten de missionaire predikanten niet als hun werknemer en de gemeenten als
de werkgevers. Dit is duidelijk te constateren in het werk en de opdracht van de missionaire predikan-
ten. Zij verrichten hun arbeid gedreven door hun verantwoordelijkheidsbesef om het evangelie te
verkondigen. En al hun werk wordt gezamenlijk besproken. De krachten in de verkondiging worden
maar niet zonder meer aan zichzelf overgelaten, zij verrichten hun werk ook niet uitsluitend op bevel,
maar in alles wat de verkondiging betreft, vindt samenspreking plaats en wordt echt samengewerkt.
b. Over het algemeen geven de missionaire predikanten speciale rapporten. Op iedere Classisvergade-
ring komen deze rapporten ter sprake. Er zijn er ook die iedere maand rapporteren aan hun Zendende
Kerk. Deze rapporten worden vervolgens doorgezonden aan de Classis.
c. Veel werk speciaal voor de rechtstreekse verbindingen met de maatschappij wordt reeds door de
Indonesische arbeiders gedaan. Bijvoorbeeld het leiden van organisaties, het gevangenisbezoek, het
houden van lezingen enz.7. Hoe ziet men de Nederlandse missionaire predikant? 
Ook deze vraag werd met opzet ingevoegd. Er zijn stemmen als zou de Nederlandse missionaire
predikant de geldbron zijn. Naar deze beschouwing zouden de guru’s en anderen alleen maar het huis
van de missionaire predikant bezoeken om geldzaken. Deze beschouwing is niet juist, want over het
algemeen heeft niet de Nederlandse missionaire predikant maar de D.P.I. de beschikking over de kas. 

8. Zielszorg ten opzichte van Nederlandse missionaire predikant. 
Over het algemeen wordt deze zorg geoefend door de Zendende Kerk speciaal met het oog op het
avondmaal. Toch laat de geestelijke verzorging wel hier en daar te wensen over. Men vindt deze zorg
niet nodig, omdat de predikant zelf in het ambt staat. Deze beschouwing is fout, maar ze is sterk
geworteld in de gemeenten. 

9. Het werk van de missionaire predikant. 
Behalve op het terrein van de hoofddienst arbeidt de Nederlandse missionaire predikant ook op het
terrein van de nevendiensten. Bijvoorbeeld op het terrein van de schooldienst, in het sociale werk,
in de Jejasan van de ziekenhuizen. In deze nevendiensten hebben zij meestal zitting als adviseur of
als de man die geldelijke steun kan zoeken.

10. Academisch gevormde krachten. 
Er zijn enkele Classes, waar men naast de aanwezige academisch gevormde krachten geen àndere
nodig heeft. Andere classes zien uit naar vermeerdering van het aantal academisch gevormde
missionaire krachten voor de sociale diensten, dokters; er zijn er ook, die missionaire zusters nodig
hebben. De classes Semarang en Purwodadi willen Duitse zusters beroepen.728)

11. De gelden uit het regionaal akkoord. 
In verband met de samenwerking via het regionaal akkoord en de gelden, die uit het regionaal
akkoord vloeien zijn er geen tekenen, die er op wijzen, dat daardoor de draagkracht der gemeenten
zwakker wordt. Integendeel! Juist door de samenwerking groeit het verantwoordelijkheidsbesef der
classes. De begroting voor de Evangelieverkondiging stijgt in iedere classis. Bijvoorbeeld Purwored-

728 Art. 62, Akta Synode GKD 1956.



Document 147 451

jo. Zes jaar geleden droeg Purworedjo bij Rp. 3.000,-, thans Rp. 24.000,-.729)12. Het streven om de
gemeenten zelfstandig te maken. 
Dit vraagstuk wordt over het algemeen wel doorgedacht. Nadat de nota Praba door de Synode was
aanvaard is echter nog weinig concreets te voorschijn gekomen. Een classis tracht vorm te geven aan
de gedachten van de Nota door speciale aandacht te geven aan de landbouw. Maar tot in de finesses
is dit nog niet doordacht.730)

13. Verbinding met de partner. 
Deze komt over het algemeen slechts tot stand door de missionaire predikant en de D.P.I.s. Nog niet
door de plaatselijke kerken. Wat nodig gezegd moet worden, geschiedt echter door de D.P.I. of de
missionaire predikant.

14. Nevendiensten. 
a. Op het gebied van het onderwijs worden scholen geopend, die instrumenten worden voor de
evangelieverkondiging. Hierin is grote vooruitgang te bespeuren. Deze scholen worden betaald door
de D.P.I. en worden opgebracht op de begroting “schooldienst” totdat deze scholen op zichzelf
kunnen staan.
b. Naast de schooldienst worden de eerste stappen gezet op het terrein van de sociaal-economische
dienst. De classis Purworedjo is hierin de primus inter pares: activiteiten copra stichting, pluimvee,
kleermakerij, crediet coöperatie, dessa rijst schuur, een transportonderneming en een werkplaats. In
andere classes is dit nog beperkt tot crediet coöperatie. In dessagemeenten zijn rijstschuren opgericht.
Maar nergens is er een activiteit als in Purworedjo.

729 Deze stijging was slechts schijn, daar ze de enorme inflatie maar net kon bijhouden. Eind 1965 werd een
geldsanering doorgevoerd, waarbij 1.000 oude rupiah vervangen werden door 1 nieuwe. Bovendien daalde de
rupiah voortdurend in waarde t.o.v. de Nederlandse gulden en andere buitenlandse valuta. Tot maart 1950 was 1
rupiah = 1 gulden; daarna gingen er eerst 2 en vervolgens, tot en met 1955, 3 rupiah in de gulden. Per 1/1/1956
en gedurende 1957 was de wisselkoers gemiddeld 5,43 rupiah per gulden, waarna de waardedaling van de rupiah
zich steeds sneller doorzette. Voor wat dit voor de zending inhield, zie Accountantskantoor Drs. R. Siebesma a.
GK Leeuwarden, 4/4/1957, AGKF-N 20, Stencils, 1956-1957.

730 Bedoeld is een ambitieus sawah-project in Wolo (Purwodadi), dat in 1958 van start ging als een particuliere
rijstcoöperatie, buiten de kerk om. Dit laatste had overwegend te maken met het feit dat de GKJ geen rechtsper-
soonlijkheid bezat (die werd pas in 1966 verkregen, zie Inleiding, voetnoot 136) en dus in rechte geen landbouw-
grond kon bezitten. Daarom werden aangekochte sawah’s en andere akkers en tuinen op naam van individuele
predikanten of gemeenteleden gezet – zonder dat deze hier overigens speciale eigendomsrechten aan konden
ontlenen (wat ze vaak wel deden), Roosjen a. GK Arnhem, 28/2/1958, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein
Purwodadi, 1956-1958. In 1967 en 1968, als onmiddellijke nasleep van de mislukte staatsgreep van septem-
ber/oktober 1965, die talloze arme boeren naar de GKJ dreef, werd deze onderneming nieuw leven ingeblazen.
Sociale kerkelijke arbeid was nu meer dan ooit een eerste vereiste. De gronden in Wolo werden aan de kerk
overgedragen en er werden, nadat de belangstelling van Nederland voor dit project gewekt was, nieuwe gronden
aangekocht of ook wel gehuurd. In 1970 beschikten alle veertien gemeenten in Purwodadi over bouwland
(bengkok, ambtsgronden) van één of twee hectare, zowel natte, meest regenafhankelijke sawah’s, als droge akkers
en erven (tegal). De meestal karige opbrengst, rijst in de natte westmoesson en palawija-gewassen als bonen, maïs,
wijen-zaad (sesamolie-zaad), gaplek (cassave), verschillende kacang-soorten waaronder kacang ijo (sojabonen)
in de patjeklik-tijd, werd verdeeld tussen de beheerder, de bewerkers en de kerkeraad. Dit project in Purwodadi
was toen een pilot-project, dat, indien het met succes bekroond zou worden, ook elders zou worden toegepast.
Doch dat was niet het geval. De onderlinge solidariteit werd niet of nauwelijks bevorderd boven de traditionele
saamhorigheid der desa-huishoudingen; bovendien was de opbrengst van op deze manier geïnvesteerd vermogen,
wegens de met het oog op de binnenlandse politieke stabiliteit kunstmatig laag gehouden rijstprijzen en wegens
de hoge agrarische lasten en belastingen, die konden oplopen tot 50% van de waarde van de oogst, gering. G.
Hekstra, vanaf 1968 landbouwkundig adviseur van de GKJ, adviseerde negatief ten aanzien van de voortzetting
van dit project of uitbreiding naar andere classes. Toen in 1970 voorstellen werden gedaan om een sawah- en
irrigatieproject in het naburige Blora op te zetten, stond men daar afwijzend tegenover. Reinders, “Rapport eerste
kwartaal 1970”, s.a., AGKA 4, Stukken betr. ds. W.H.M. Reinders, 1967-1970. Indonesië Orgaan a. Reinders,
7/3/1973, AGKA 4, Stukken betr. het Sawah-plan, 1969-1974. Zie verder document 219.
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c. In verschillende classes bestaan plannen om poliklinieken te openen en kraamklinieken, alles in
dienst van de evangelieverkondiging. Hierin is een opvallende vooruitgang te bespeuren. 

Conclusie: Als vrucht van deze visitatie kan gezegd worden, dat op alle terreinen de vruchten van de
samenwerking zoals die geregeld is in het regionaal akkoord zichtbaar zijn, zowel op het terrein van
de hoofddienst als op dat der nevendiensten. Zo verstaan de gemeenten veel beter dan vroeger hun
roeping om het evangelie te verkondigen. Hun bijdrage voor het gemeenschappelijke werk vertoont
een stijgende tendens. Sinds 1950 is het aantal werkers in het evangelie gestegen met 50%. In enkele
classes is het zelfs verdubbeld. – – –

Kerstfeestvieringen in Purwokerto (Banyumas)

148. A. de Bruin aan de Deputaten voor de Zending van de Gereformeerde Kerken van Zuid-
Holland ten Zuiden, d.d. Purwokerto, 5 januari 1957; AGKU 3, Notulen van de Zendings-
deputaten 1948-1957.

– – –
De Kerstfeesten zijn weer uitstekend geweest. Telkens deed zich het probleem voor hoe alle mensen
te bergen. Hier en daar was de belangstelling van buiten overweldigend. Een enkele greep moge ik
doen om U een indruk te geven. In de stad Banjumas vierde de Christelijke Mulo Kerstfeest. Niet
alleen het schoolgebouw stroomde vol, maar ook het erf rondom de school. De politie, die assisteerde
om de zaak goed te doen verlopen schatte het aantal op meer dan duizend. Vele honderden waren
overal aanwezig, vrijwel overal veel meer dan waarop men had gerekend.
In Tegal werd op de laatste Zondag van het jaar het laatste Kerstfeest in de classis gevierd. Het was
een Kerstfeest dat van alle Protestantse groeperingen tezamen uitging. Alles was er vertegenwoor-
digd: Javanen, Chinezen, Bataks, Ambonezen, Timorezen, Nederlanders enz. Sprekers waren een
voorganger van de Pinkstergemeente en ik. Voertaal Indonesisch. Door het stadsbestuur was het grote
volksgebouw afgestaan. Aanwezig waren een 900 mensen, voor het grootste deel Christenen, maar
ook een aantal niet-Christenen. De burgemeester was aanwezig, met een hele groep officiële
persoonlijkheden. Door de radio was de bijeenkomst reeds twee weken tevoren afgekondigd, met de
namen van de sprekers.
Buiten stond een grote Islamitische schare te luisteren (er werd geluidsversterking gebruikt). Het
programma zat goed in elkaar, en er waren mooie momenten. De Schriftlezing werd verzorgd door
de voorgangers van alle medewerkende groepen; ze stonden naast elkaar op het podium en lazen ieder
beurtelings een gedeelte. Het “Stille Nacht” zong iedere groep in de eigen taal. Tijdens het zingen
ervan kwamen langzaam uit drie richtingen kinderen door de zaal naar voren, in rijen, met kaarsen.
De lichten waren gedoofd. De voorgangers stonden rondom de Kerstboom gereed en ontstaken,
tezamen met de kaarsen die ze van de kinderen in ontvangst namen, alle kaarsen in de reusachtige
boom, dit alles terwijl de vele honderden ieder in de eigen taal het Stille Nacht zongen. Tegen het
einde van het zingen brandden alle kaarsen tot in de top. Vlak naast me stond aan de buitenkant van
het gebouw een oude hadji met zijn neus tegen het raam gedrukt, omringd door een heel stel kinderen.
In Purwokerto is dit jaar tussen de vele Kerstfeesten, die elk jaar worden gevierd, één bijzonder
Kerstfeest georganiseerd, speciaal voor arbeiders uit verschillende bedrijven, mensen dus uit de laag
die nog maar weinig door de Kerk wordt benaderd, maar des te meer door het communisme. Ik heb
er zelf op aangedrongen dat we het dit jaar ook eens in deze richting zouden zoeken en God heeft dit
initiatief zeer duidelijk willen zegenen. In het kort was de voorbereiding als volgt. Ik bracht het
voorstel tijdig op de Kerkeraadsvergadering in Purwokerto, deze nam het voorstel aan en benoemde
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een commissie. Behalve uit Ds Dwidjo731) en mij bestond de commissie uit mensen, die over
contacten beschikten in bepaalde industriële bedrijven. Ieder lid van de commissie nam op zich om
een bepaald aantal mensen uit zijn bedrijf uit te nodigen. Ik nam dertig mensen voor mijn rekening
uit het garagebedrijf dat onze auto’s verzorgt. Zo hebben we het Kerstfeest in de Kerk gevierd met
enkele honderden arbeiders en het is goed geslaagd. Er is afgesproken dat aan de nazorg van deze
mensen alles zal worden gedaan wat mogelijk is, en de gelegde contacten zoveel mogelijk vast te
houden. Van harte hoop ik dat dit het begin geweest mag zijn van wat meer aandacht in de richting
van de met de dag groeiende laag industriearbeiders, die zelden het Evangelie horen in de nood van
hun bestaan, maar des te meer de boodschap van het communisme, en de klassenstrijd. – – –

Oecumene van Noord-, Midden- en Oost-Java

149. J. van der Linden aan het College van Zendingsdeputaten in de provincie Utrecht, d.d.
Semarang, 22 januari 1957; AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten 1948-1957.

Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek om U nader in te lichten over de verhouding van de drie kerken
in het Javaanse taalgebied: de Oost-Javaanse Kerk, die van Midden-Java en in Noord-Java, de
doopsgezinde kerken.
De verhouding tussen deze kerken is nog niet zoals wij die graag zouden zien. In de Japanse tijd is
men onder de druk der omstandigheden wel dichter tot elkander gekomen, maar daarna zijn de wegen
weer uit elkaar gegaan. Voor de oorlog heeft de verhouding geleden onder de tegenstelling
Hervormd-Gereformeerd. Deze tegenstelling heeft ook in de zelfstandig geworden Javaanse Kerken
nog nagewerkt.Midden-Java koos voor de algehele zelfstandigheid in het raam van het presbyteriale
stelsel. Oost-Java met zijn permanente Synoderaad voelde meer voor het synodale. Het Hervormde
element bleef in de reeds zelfstandig geworden Oost-Javaanse Kerk langer nawerken dáárin, dat de
voorzitter der Synode steeds een Hervormde Nederlandse zendingsarbeider moest zijn. Dit heeft in
de Oost-Javaanse Kerk sterker dan in die van Midden-Java sentimenten wakker geroepen tegen
westerse invloeden. Het verschil is tot op vandaag duidelijk merkbaar. Oost-Java heeft geen enkele
Nederlandse arbeider van voor de oorlog teruggeroepen en thans zijn slechts twee Nederlandse
krachten officieel in dienst van de Kerk op Oost-Java.732) Dit valt te meer op, daar het aantal

731 Ds Sangidjo Dwidjoasmoro (Dwidjoasmara); guru injil in Yogyakarta; okt. 1950 bevestigd als predikant te
Tungkak (bij Yogyakarta); 1954 zendingspredikant Banyumas-Noord, met standplaats Purwokerto.

732 De leiding van het zendingswerk op O.-Java berustte in jaren vijftig bij de zendingscommissie van de Oostjavaanse
Kerk (GKJW), terwijl de samenwerking met partnerkerken geregeld was in het “Reglement voor de samenwerking
van de Oost-Javaanse Kerk met andere Kerken” (afgedrukt in De Heerbaan, jrg. 6, nr. 1 (jan.-febr. 1953) 34-38).
Het contact van de RvdZ met deze kerk en haar zendingscommissie werd “zeer levendig” genoemd, de RvdZ
financierde het grootste deel van het werk van deze commissie. Zie RvdZ, Jaarverslag over 1956, 24. Onder de
Nederlandse zendingspredikanten op O.-Java waren O. Dedecker (1887-1968; 1947-1948 te Surabaya) , W. van
der Hoek te Surabaya; Chr. Petri te Malang; dr Ph. van Akkeren te Surabaya en Malang, A. de Kuyper en dr A.Th.
van Leeuwen als docenten te Malang. H.W. Weber en na hem (1957) F. van Nieuwpoort als studentenpredikanten
te Surabaya. Verder Chr. Slotemaker de Bruïne als lerares aan een chr. middelbare school en voor het vrouwen-
werk te Surabaya (gerepatr. in 1959 na 25-jarig dienstverband op O.-Java); de arts F. Kruyt (1914-1995),
verpleegsters A. van der Meer (1947-1949) en M. Kruyt (1937-1951), en J.A. IJkel als hoofd administratie in de
kraamkliniek Mardi Santoso te Surabaya; te Surabaya werkten verder de artsen M.B. Jansen-van Engelen (1947-
1948), J. Kruyt (tot 1957), S. Kruyt (vanaf 1957), A. Coster (omstr. 1952), A.C. Kruyt (tot 1958), M.J. de Koningh
(vanaf 1958) als opvolgster van A.C. Kruyt; te Mojowarno de artsen J.A. de Jonge (tot 1958) en G.M. van ’t Land;
de kinderarts J.S. Bliek te Mojokerto; de artsen F.C. van der Horst (1904-1977; gerepatr. 1959, na 29 dienstjaren
in O.-Java) en Y.C. Bastiaanse (vervanging gedurende 1959) aan de kraamkliniek Mardi Waluya te Malang. Ook
ds R.G.F. Vleeming was voor O.-Java (Madiun) bestemd doch hij overleed (15/8/1954) voor hij arriveerde. Hoewel
een enkeling als Petri (die tevens drs biologie was en als leraar biologie verbonden was aan een lerarenacademie
in Malang) formeel in dienst van de regering was, werkte geen van deze zendingsarbeiders buiten de GKJW om.
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predikanten in de Oost-Javaanse Kerk sterk is teruggelopen. Op een gegeven moment leek het wel
een vlucht uit het ambt. Verscheidene zochten een werkkring in het ministerie van godsdienstzaken.
Enkele van de leidinggevende figuren zijn helemaal van Oost-Java verdwenen. De Oost-Javaanse
Kerk heeft daarin inzware verliezen geleden.
In de oorlog heeft het inderdaad even geschenen alsof de eenheid der kerken voor de deur stond. Men
had overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke opleidingsschool in Djocja. Helaas is dit
plan niet doorgegaan. Demarcatielijnen hebben toen de verbindingen bemoeilijkt. Toen de rust
weerkeerde bleken de kerken ieder op hun eigen terrein een eigen school te hebben geopend. Die van
Malang heeft een zware tijd doorgemaakt. De krachten ontbraken om het onderwijs op peil te
brengen. Ook in deze moeilijke tijd is echter geen fusie van de opleidingsscholen tot stand gekomen.
Liever dan bij Midden-Java om hulp aan te kloppen heeft Malang toen steun gezocht en gevonden
bij de Doopsgezinde zending, wier school in Pati een goede bezetting had. Thans werkt één der
docenten van Pati in Malang. De school in Pati is opgeheven. Weer staat M.-Java dus in het isole-
ment.733)
Intussen heeft het oecumenisch ideaal de Javaanse kerken niet losgelaten. Sinds 1953 heeft men
elkaar weer gezocht in jaarlijkse theologische conferenties.734) Hierbij ging het om drie punten,
waarvoor afzonderlijke werkcommissies in het leven waren geroepen:
a. een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis.
b. een gemeenschappelijke Kerkenorde.
c. een gemeenschappelijke liturgie.
Terecht heeft men gezien dat het zwaartepunt moest liggen in het eerste punt. Op de laatste Synode
der Javaanse Kerken in Djocja bleek dat men op verschillende punten overeenstemming had bereikt.
Het belangrijkste punt was wel de overeenstemming in de exegese van de twaalf artikelen en het
dogma van de Heilige Schrift. Op grond daarvan is toen op de Synode voorgesteld om eens in de drie
jaar een oecumenische Synode te houden van de drie kerkengroepen om te komen tot een gemeen-
schappelijke Kerkenorde, en een gemeenschappelijke belijdenis.735) 
Intussen blijken nog lang niet alle stenen des aanstoots op de weg naar de eenheid weggenomen. Het
wantrouwen tegen wat men noemt het Gereformeerd imperialisme steekt telkens nog weer de kop op.
Nog onlangs hebben we dat weer gezien. Het is er nog ver vandaan, dat de eenheid als een rijpe
vrucht kan worden geplukt. De kwestie om de nieuwe psalmberijming is hier een duidelijk bewijs
van.
Ik wil daar graag iets meer van zeggen, want ik geloof dat de behandeling van deze kwestie sympto-
matisch is. De psalmberijming heeft ook in de Javaanse Kerken al een hele lijdensweg achter de rug.
Ik herinner U even aan de berijming van Ds. K. van Dijk. Dat is nu al weer lang verleden tijd. De
bundel van Ds. van Dijk heeft geen plaats gekregen in de Javaanse Kerken. Nog steeds zingt de
Javaanse Kerk van Midden-Java uit een liederenbundel, waarin ongeveer een vijftig psalmen zijn
opgenomen en een 120 liederen. De laatste zijn voor de oorlog zonder meer overgenomen van de
Oost-Javaanse Kerk. Dit toen terwille van de groeiende eenheid. In Midden-Java leefde echter sterk
het verlangen naar een volledige psalmberijming. En ik geloof te mogen zeggen, dat het niet het minst
de verdienste van Ds. van Dijk is geweest, dat hij daarop steeds weer heeft gehamerd.

733 Zie Inleiding, par. Theologisch onderwijs.
734 Zie document 122.
735 De synode van de GKJ van 1956 concludeerde dat er met de kerk van O.-Java en de Muria-kerk (GITJ) geen

verschil bestond ten aanzien van de schriftbeschouwing (“– – – pangandikanipun Gusti Allah ingkang kawahjoka-
ken dening Roh Sutji setjara organisch”), Art. 24, Akta Synode GKD 1956; zie ook Van der Linden, “De Synode
der Javaanse Kerken 22-25 Mei 1956”, 17/6/1956, AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten 1948-1957.
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Thans is deze volledige berijming klaargekomen, dank zij het volhardend werk van Ds. Darmaadmad-
ja in Djocja. Op de laatste Synode in Djocja is deze berijming met grote dankbaarheid aanvaard.736)
Zij laat zich goed zingen, kan verder in vele opzichten vergeleken worden met het werk van Ds.
Hasper in Nederland.737) Pogingen zouden in het werk worden gesteld om de andere twee kerken ook
warm daarvoor te maken, zodat op dat punt tenminste overeenstemming was bereikt in de liturgie.
Ds. Darma heeft zelf zijn berijming mogen toelichten in de Synode der Oost-Javaanse Kerk. Tot ons
aller teleurstelling heeft de Synode echter daarna zonder meer de berijming afgewezen. In de
samenwerking der kerken is daarmee weer een zware stap achteruit gezet. Het zal niet gemakkelijk
zijn deze zaak toch nog tot een goed einde te brengen. Als ik het goed zie, zal er nog heel wat water
door de Java-zee moeten stromen voor de eenwording onzer kerken een voldongen feit wordt.
Ook in de verhouding tot de doopsgezinde Zending ligt alles niet zo vlak als wij wel graag wensten.
Na de oorlog was het bijna gekomen tot een fusie met Midden-Java. Invloeden van buiten af hebben
echter dit terrein op het laatste ogenblik veilig gesteld voor de doopsgezinde Zending. Twee
Nederlandse krachten kwamen uit om de verbinding met de doopsgezinde kerken in Europa hechter
te maken.738) Persoonlijk liggen de verhoudingen hier erg goed. Maar in de laatste tijd is er een
wrijvingspunt ontstaan tussen de kerken.
Enkele Javaanse broeders van Midden-Java verhuisden naar het doopsgezinde terrein. Zij weigerden
zich aan te sluiten bij de kerk daar, zoals tot nu toe altijd de adat was, zoals ook omgekeerd leden van
de doopsgezinde kerken altijd hun attestatie bij ons inleveren als ze naar Midden-Java overkomen.
Hier werd dus deze adat doorbroken. De broeders van Midden-Java die in Kudus gingen wonen
wilden ten koste van alles een eigen gemeente stichten, naast de bestaande doopsgezinde kerk. Ds.
Suhardi739) en ik hebben, juist met het oog op de toekomstige eenheid van de kerken in het Javaanse
taalgebied, alles gedaan om een andere oplossing te vinden. Het bemiddelingsvoorstel is niet
aanvaard. Kudus heeft thans twee Javaanse kerken. Wij hebben daarmee weer het odium van
Gereformeerd imperialisme op ons geladen. Hierdoor is de toekomstige eenheid weer verder
teruggeweken. Toch zullen wij onze ogen open moeten houden voor het ideaal en blijven bidden en
werken om dit ideaal dichter bij te brengen.
In het kader van de oecumenische samenwerking valt verder nog te melden, dat de Javaanse Kerken
nu uitvoering willen geven aan het besluit van de laatste Synode om twee Duitse zendingszusters uit
Neukirchen te laten uitkomen. Semarang en Purwodadi zijn aangewezen als hun standplaats.740) In
het verzoek dat tot Neukirchen uitgaat zal worden gevraagd twee zusters te zenden, die èn het Javaans
èn het Indonesisch beheersen. Zij zullen leiding moeten geven aan zondagsschoolwerk en naaikran-
sen. Zij zullen bevoegd moeten zijn om Duits te geven op de middelbare scholen. Dit laatste is
belangrijk voor een eventueel visum, dat toch reeds grote moeilijkheden zal meebrengen. In verband

736 Zie Art. 57 en Bijlage 12 (“Lapuranipun Deputaat Masmur”), Akta Synode GKD 1956. Dat betekende overigens
niet dat de bundel Kidoengipoen Pasamoean² Kristen lan Lija-lijane werd afgeschaft. Dit van voor de oorlog
daterende Liederenboek van de Javaans-sprekende kerken, waarin 48 psalmen en 123 gezangen, voorts de Tien
Geboden, het Dubbel-gebod uit Matth. 22, de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Onze Vader waren opgeno-
men, werd vele malen herdrukt. In 1960 was hij reeds aan zijn dertiende, door de TPK verzorgde editie toe.

737 H. Hasper; 1886-1974; predikant GKN; 1927 naar GKK in Hersteld Verband; samensteller van een bundel met
100 liederen, Geestelijke liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen (1934), vert. I. Kijne, Njanjian Rohani
dari perbendaharaan djoem’at segala abad (1948).

738 Kuitse en Matthijssen, zie boven, resp. voetnoten 408 en 409.
739 Ds Raden Soehardi Hadipranowo; studie aan de Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta; 1951 secr. Chr.

Schoolraad van M.-Java; 1951 bevestigd tot miss. predikant te Semarang; voorzitter bestuur Panti Wilasa,
Semarang; 1957 kort bezoek aan Nederland; 1972 emeritus. Zendingsblad, jrg. 55, nr. 3 (maart 1957) 46; Ibidem,
nr. 6 (juni 1957) 94.

740 Art. 62, Akta Synode GKD 1956.



456 Document 150

met de situatie in de stad Semarang, nu er twee kerken zijn, die beide de verbinding met Neukirchen
willen vasthouden, voorzie ik hier wel enige moeilijkheden.741)
Aan de andere kant is het zeer belangrijk dat ook onze Javaanse Kerken hun bereidheid tonen om met
Neukirchen de band aan te houden. Verder is het voor mij nog de vraag of Neukirchen over voldoen-
de krachten beschikt die aan deze eisen kunnen voldoen. Wij wachten rustig de ontwikkeling van
deze zaak af. De mogelijkheid is ook niet uitgesloten dat deze beide zusters als vredestichtsters
kunnen optreden. Van onze kant nu bezwaren inbrengen tegen deze uitbreiding van de samenwerking
lijkt mij zeer ongewenst. Wij moeten alles doen om de verbinding met Neukirchen zo goed mogelijk
te houden. Des te moeilijker zal het voor hen zijn om zich te scharen achter Ds. Kartosoegonda en
zijn groep. – – –

Prawirohandoko’s dienstrooster in Purworejo

150. S. Prawirohandoko, missionair predikant in de classis Purworejo, “Verslag over mijn werk
in 1956”, d.d. Purworejo, januari 1957; [uit het Javaans vertaald door A.G. Honig],
AGKF-N 20, Stencils, 1956-1957.

– – –
Het enthousiasme van de gemeenten om het Evangelie te verkondigen
Hierover kunnen wij u nog geen rapport aanbieden dat u in elk opzicht zal verblijden. Weliswaar zijn
er gemeenten waar vooruitgang is, maar er zijn ook andere. Wat verblijdend mag worden genoemd
zijn de financiële bijdragen, die in 1956 zijn gestegen tot Rp. 22.000,- en die voor 1957 zijn begroot
op Rp. 24.000,-.
Ook zijn er enige gemeenten, waar een verblijdende oogst kan worden geconstateerd. Bijvoorbeeld
in Plono, de kring van de gemeente Gowok. Er zijn hier in 1956 50 personen gedoopt. En begrip om
zijn taak te volbrengen is hier ongetwijfeld aanwezig. Het komt zelfs dikwijls voor, dat er gemeente-
leden zijn, die hun Guru Indjil aansporen om deze en gene te gaan bezoeken. Indien dit enthousiasme
blijft bestaan twijfel ik er niet aan of Plono kan spoedig een zelfstandige gemeente worden. De
zendingscommissie is hier actief. Ook in de stad gaat de zending goed. Elke methode kan hier worden
gebruikt: naaikransen, jeugdevangelisatie, contactkringen met ouderen, padvinderij, zondagsschool
en jeugddienst. Maar in de kleine gemeenten schijnt het dikwijls erg moeilijk te zijn. Wel zijn er
overal reeds zendingscommissies, maar deze bestaan soms alleen op papier. Allerlei omstandigheden,
zoals de afgelegenheid, de dagelijksche werkzaamheden enz. maken het zelfs al moeilijk om alleen
maar de menschen bij elkaar te krijgen. Wel worden er grotere zaaiacties gehouden, maar het
ontbreekt er nog te veel aan, dat men dan ook plaatselijk de nazorg ter harte neemt. Helaas zijn op
deze wijze dan de resultaten gering.
Bovendien zijn er dan nog allerlei andere oorzaken, die op het ogenblik de evangelieverkondiging
belemmeren. Behalve dat de menschen buiten de gemeente toch al het Evangelie niet zo gemakkelijk
aannemen, zijn er ook allerlei fouten in de gemeenten, die een belemmering vormen. Het ontbreekt
nog te veel aan echte vroomheid, heiligheid en zuiverheid in de gemeenten. Er zijn menschen, die
durven spelen met de zonde. Er is een kring, Geparang, waar een ziekte heerscht, die men op het
ogenblik zelfs een crisis zou kunnen noemen, namelijk de ziekte van het overtreden van het 7e gebod.
Daarom is hier ook geen groei.

741 De Parepatan Agung-gemeente in Semarang, Mlaten, was op 31 okt. 1956 ontstaan na een scheuring van de GKJ-
gemeente (1.200 leden). Ze groeide snel en stond onder leiding van een door de Salatiga-zending opgeleide
predikant te Ambarawa, Sumardjono. Zie de corr. van Van der Linden met het CvZ Utrecht, in: AGKU 3, Notulen
van de Zendingsdeputaten 1948-1957; Kerkeraad GKDj Semarang, “Pendjelasan”, 29/11/1956, AS A
1/5/15/232/1956.
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De Guru’s Indjil in de kringen zijn wel eens aan het eind van hun mogelijkheden om de zending weer
op gang te brengen. Tot nog toe zijn er gemeenten, die een goede houding aannemen tegenover hun
Guru Indjil. Maar er zijn er ook die nog altijd denken, dat de Guru Indjil grotendeels het eigendom
is van de zendingsdeputaten. Dan houden ze niet het rechte toezicht op het werk van hun Guru Indjil. 
Tot nu toe blijven de gemeenten ook meestal nog bij de oude methode om het Evangelie alleen met
het woord te verkondigen. Men denkt bijvoorbeeld nog niet over het samen oprichten van een kliniek,
het oprichten van boekenkiosken of rijdende kiosken enz., hoezeer we daar ook behoefte aan hebben,
nu we geen colporteurs meer bezitten. De zaak van de Christelijke economische opbouw krijgt ook
nog niet de aandacht, die deze verdient.
In verband met dit alles hebben de zendingsdeputaten in hun laatst gehouden vergadering het
volgende werkprogram opgesteld voor de missionaire predikant.
1e Hij streve ernaar de zendingscommissies te helpen:

a. door methodes aan te wijzen;
b. door al wat hij maar kan doen;
c. door te letten op de moeilijkheden die men ondervindt.

2e Hij doe mee met het toezien op en het regelen van het werk der zendingsarbeiders door:
a. bespreking van hun rapporten;
b. herscholing;
c. het ter harte nemen van hun levensomstandigheden.

3e Hij doe ook wat hij kan op het terrein der nevendiensten:
a. de stichtingen zoals de plaatselijke afdeling van de stichting voor Christelijk ziekenhuiswerk;
b. de Christelijke coöperatie enz.;
c. de scholen.

Als hij dit alles zou kunnen uitvoeren zou dat zeker nuttig zijn.

De missionaire predikant
Uw deputaten hebben ook zijn werk alle aandacht gegeven. Binnenkort is er weer een tweede
missionaire predikant742) en het treft goed, dat er nu allerlei plannen voor het werk zijn.
Onlangs hebben uw deputaten een rapport ontvangen van Ds. Prawirohandoko, dat enerzijds wel
verblijdend was, maar waaruit ook duidelijk bleek dat hij vanwege zijn vele werk te weinig er op uit
kan gaan naar al de gemeenten om er mede de zendingsactiviteiten te stimuleren. Zijn program zier
er als volgt uit:
Maandag: 7.15-8.45 godsdienstonderwijs op de chr. SMP en SMEP te Purworedjo.

1.00-4.00 godsdienstonderwijs op de chr. SMP te Djenar.
16.30-17.30 catechisatie in Purworedjo.
19.00-20.30 òf godsdienstonderwijs in het ziekenhuis te Purworedjo òf leiden van de
zendingscommissie in Djenar.

Dinsdag: 7.30-9.00 godsdienstonderwijs op de SMP in Maron.
16.30-18.00 godsdienstonderwijs op regerings-SGB in Purworedjo.
18.30-20.00 godsdienstonderwijs in het militair ziekenhuis te Purworedjo.

Woensdag: 8.00-2.00 administratie van het classicale kerkelijk kantoor.
Eenmaal in de 14 dagen 16.00-17.00 godsdienstonderwijs in de gevangenis te
Purworedjo.
18.30-19.30 catechisatie voor SMA-leerlingen.
19.30-20.30 catechisatie voor doopleerlingen.

742 Dat was G.P. Nooteboom. Voor de auteur van dit stuk, Suhardjo Prawirohandoko (1919-1969), zie Zendingsblad,
jrg. 67, nr. 11 (nov. 1969) 20-21.
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Donderdag: 7.15-8.45 godsdienstonderwijs op de SMP en SMA godsdienstonderwijs op de SMP
en SMA te Purworedjo.
10.00-12.30 godsdienstonderwijs op de SMP en SMA te Maron. 
eenmaal in de 14 dagen godsdienstonderwijs in de gevangenis te Kutoardjo, van
16.00-17.00. 
eenmaal per maand kerkeraadsvergadering leiden in Bener (Kaliboto); eenmaal per
maand Guru Indjil-vergadering leiden.

Vrijdag: 7.30-11.00 hulp bij militaire administratie.
11.30-12.45 godsdienstonderwijs op een regerings-SMP.
19.00-20.30 godsdienstonderwijs in het ziekenhuis te Purworedjo.

Zaterdag: voorbereiding van preken.
16.00-18.00 eenmaal per maand kerkeraadsvergadering leiden in Karangdjasa.
19.30-21.00 leiden van Bijbelkring te zijnen huize voor de jeugd.

Zondag: Eerste week van de maand preken in Bener.
Tweede week van de maand preken beurtelings in Kesingi, Kaligesing of Durensari.
Derde week van de maand preken in Purworedjo of Kranon.
Vierde week van de maand preken in Gowok of Karangdjasa.
Vijfde week van de maand preken ’s morgens in Geparang, ’s avonds in Djenar.

Het is dus maar zelden mogelijk nog eens te preken in Kutoardjo, Tlepok enz. Verder heeft uw
missionaire predikant nog 22 functies in besturen en deputaatschappen. De deputaten hebben geen
aanmerking gemaakt op het werk van de missionaire predikant, maar toch wel aanbevolen, dat het
zo zou worden gewijzigd, dat hij in alle gemeenten zou kunnen werken. Als Ds. Nooteboom er straks
is zullen we het werk zo organiseren als wenschelijk is naar de mening van Deputaten. – – –

Van Vliet over het Chinese vrouwenwerk in Semarang

151. J.C. van Vliet aan de Deputaten voor de Chinezenzending, d.d. Semarang, 20 maart 1957;
AGKF-N 18, Stukken betreffende de Chinezenzending, 1955-1961.

– – –
Mijn leven is nu niet bepaald een rustig leven, voor iedere dag hetzelfde van uur tot uur geregeld.
Integendeel.
Eind februari ben ik met een stel oud-catechisanten een dag en een nacht naar Bandungan geweest.
Helaas konden we niet langer, want de meesten zitten voor hun eindexamen. Bovendien zijn ze op
verschillende scholen die alle weer andere vacanties hebben. We mochten het huis van een familie
lenen, die zelf geen Christen is. We konden ook tegen een lage prijs van iemand anders een pick-up
lenen. Anders is het vervoer nogal lastig naar Bandungan. Het is een plaatsje in de bergen bij
Ambarawa.
We vertrokken ’s middags na schooltijd. We waren later vertrokken dan we van plan waren en
kwamen in het donker aan. Gelukkig hadden we eten meegenomen. Na het eten hebben we gezongen
en een beetje gepraat. Ik heb hun een beetje trachten voor te bereiden, wat het is om student te zijn,
het vrije leven, het leven op kamers ver van huis, het bepalen van hun studie enz. De meesten praten
daar pas over als ze geslaagd zijn. Het is zoiets als de boze geesten over je afroepen, wanneer je gaat
praten over wat je later gaat leren voor je geslaagd bent. Sommigen kiezen dan ook na hun examen
maar een of andere studierichting, zonder er bij na te denken of die wel bij hun past.
De volgende morgen hebben we bijbelstudie gehad. Daarna een heerlijke wandeling met bergbeklim-
men. Na het eten gingen sommigen zwemmen, anderen gingen even naar de passar. Het huis werd
weer opgeruimd en we gingen weer huiswaarts. De hele tocht hebben de jongens luidkeels gezongen.
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Wel een bewijs dat ze het naar hun zin hebben gehad.Een maand later zat ik weer voor drie dagen in
Bandungan. Ditmaal met het bestuur van onze vrouwenvereniging plus 2 dames van Pekalongan, de
kring van Semarang. Van onze 17 bestuursleden konden er 12 mee. Dit is een reden om zeer dankbaar
te zijn. Een Chinese vrouw verlaat moeilijk haar huis, haar man, haar kinderen, haar toko. Zo maar
drie nachten van huis, is voor velen een onmogelijkheid. Met de Chinese predikant had ik dit
besproken, maar we wisten niet hoe het door de dames ontvangen zou worden. U kunt begrijpen hoe
dankbaar we waren, dat er zoveel enthousiasme voor was. Wij hadden gedacht in mei, na Javaans
nieuwjaar, dan is het in de toko’s niet zo druk. Maar nee, waarom zouden we wachten, nu maar
ineens.
We konden het huis krijgen van een ouderling, wiens vrouw ook in het bestuur van de vrouwenvere-
niging zit. Er ging iemand mee om voor ons te koken, dus we gingen als zorgeloze kinderen uit. En
zo voelden de dames zich ook, we zijn net schoolmeisjes, zei er een. En wat is er gelachen en gepraat,
tot midden in de nacht toe. Maar we zijn toch niet in de eerste plaats voor het plezier naar Bandungan
gegaan. Al vind ik ongedwongen lachen en plezier maken ook een zegen van God.
Ik zal U hier het programma laten zien. Woensdagmiddag vertrokken we. Na het avondeten hield ik
een lezing over de doop. We hadden een goede nabespreking, allerlei vragen kwamen los. Donder-
dagmorgen na het ontbijt bijbelstudie. Ieder ging ± drie kwartier alleen op een plekje rond het huis
het opgegeven bijbelgedeelte overdenken. Daarna kwamen we bij elkaar om het samen te bespreken.
Ik had twee gedeelten uit de Filippenzenbrief genomen. Het had de dames zichtbaar goed gedaan, om
zo eens rustig in de natuur met de Bijbel en met God te verkeren. Om een uur of elf gingen we
zwemmen of wandelen. Na het eten rusten, dat wil zeggen praten! Om een uur of half vijf kwamen
we weer bij elkaar en bepraatten zo het een en ander onze vereniging betreffende, daarna hield ik
weer een inleiding over het heilig avondmaal en de volgende dag over het Christelijke gezin. Na het
avondeten gingen we spelletjes doen. Van die hele gewone, u weet wel, iets verstoppen, en iemand
via harder of zachter klappen het voorwerp laten vinden enz. We hebben ook erg veel gezongen. Het
zijn werkelijk gezegende dagen geweest. Zaterdagsmorgens gingen we weer dankbaar naar huis. De
dames hebben nu uit zichzelf gevraagd om een bijbelstudieclub op te richten. Ik had hun vroeger ook
al eens gepolst. Maar, dan hadden ze er nooit tijd voor. Nu kwam het verzoek spontaan bij hun op.
Evenals een paar van de catechisanten, nogal liefst jongens die voor hun eindexamen H.B.S. zitten,
kwamen vragen of ik weer een bijbelkring met hun wilde houden.
Ik ben nog vergeten te vertellen dat ik begin maart een week in Djocja ben geweest. Iedere morgen
ging ik met twee dames op huisbezoek. We hebben samen gelezen en gebeden, zodat ze daar ook
meer vrijmoedigheid in krijgen. ’s Middags hield ik een inleiding afwisselend voor het bestuur en de
leden. Jammer genoeg waren er van de leden niet zoveel gekomen. Maar het bestuur was erg
enthousiast. En zo hopen we dat God dit werk ook wil zegenen en voortzetten. – – –

Evangelisten en colporteurs in Purwodadi

152. S. Roosjen aan de Commissie van Advies van de Gereformeerde Kerk van Arnhem, d.d.
Purwodadi, 6 juli 1957; AGKA 2, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1956-
1958.

– – –
Voorts wilde ik u nog vertellen van een vergadering in Salatiga van de zendingsdeputaten van de vijf
Oostelijke classes: Semarang, Purwodadi, Blora, Jogja en Solo, om tot hechtere samenwerking te
komen wat de pekabaran Indjil betreft, vooral op het terrein van de colportage, herscholing en
sociaal-economie. Bij de vijf Westelijke classes is die samenwerking reeds tot stand gekomen. Daar
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is men van plan op voorstel van Ds de Bruin om voor de colportage een mobiel team in te stellen, dat
dan in elk der classes 60 dagen werkt.743)
Hier in het Noorden staat men echter tegenover die samenwerking nog zeer onwennig. Blora was op
die vergadering helemaal niet vertegenwoordigd en van Purwodadi waren enkel Ds Taberi Wirjowasi-
to en ik aanwezig. De zendingsdeputaten hier voelen er helemaal niet voor, men is bang dat hierbij
de grote classes de kleine zullen wegdrukken. Het gaat dus nog niet zo vlot daarmee. 
Op de laatste missionaire vergadering is er een financiële commissie benoemd, die elke kerkelijke
instantie en organisatie wil helpen, indien ze daartoe het verzoek krijgt, bij de administratie. Boven-
dien hebben Baas en Steenwinkel het terrein verdeeld en zal Baas in de vijf Oostelijke classes gaan
werken, wat dan voornamelijk betekent in de drie Noordelijke classes. Baas is nu van plan om
gedurende vijf maanden een keer per maand Purwodadi te bezoeken, de guru-indjilconferentie mee
te maken en dan voorts telkens een gemeente te bezoeken en dan na die vijf maanden een plan te
maken voor de economische opbouw. Ik heb dit plan reeds besproken met de Deputaten Economie
hier in de classes en die hebben daaraan hun goedkeuring gehecht. Tegelijk is met Ds. Taberi
afgesproken, dat Baas dan ook de kantoorkracht kan helpen bij de administratie van de colportage
en de penningmeester van de J.P.K. bij de boekhouding van de schoolfinanciën.744) – – –

Het werk van de guru’s-indjil en colporteurs
– – –
De guru’s-indjil doen òf alleen òf, als er een dominee is in de gemeente, in samenwerking met hem,
allereerst het gewone predikantswerk: preken, catechisatie houden, zieken bezoeken, etc. Daarnaast
zoeken ze contacten om niet-Christenen het Evangelie te verkondigen. Voor beide takken van het
werk hebben ze soms hele afstanden af te leggen. Bijvoorbeeld de catechisaties worden altijd
gehouden in de dessa, waar de catechisant woont, welke dessa soms meer dan 15 km afligt van de
dessa van de guru-indjil. Toch heb ik het idee, dat ze wel wat ijveriger konden zijn in beide takken
van het werk. De plaatselijke kerkeraad moet daarop toezicht houden, maar ik vergis me waarschijn-
lijk niet, wanneer ik meen, dat ook in dezen zeer weinig van de kerkeraad uitgaat.
Wat de colporteurs betreft, wat ze elke maand verkopen – het verslag daarvan wordt elke maand aan
Arnhem toegestuurd, zodat u dat precies kunt nagaan – is maar weinig. De oorzaak daarvan is ook
de armoede van de mensen hier en dat men nog maar weinig leeshonger heeft, maar toch zou ik
althans voor sommige colporteurs ook het gebrek aan ijver niet willen uitsluiten. Ze horen elke dag
op stap te gaan om op de pasars en aan de huizen de boeken en lectuur aan te bieden. Maar of ze het
ook doen is een andere vraag. De meesten van hen hebben daarnaast ook nog het werk op hun sawah,
wat ook nodig is in verband met de salariëring, zodat bij sommigen de colportage daaronder lijdt. De
plaatselijke kerkeraad hoort ook toezicht uit te oefenen op hun werk, maar daar zal ook wel niet veel
van terecht komen. – – –

743 Zie hiervoor De Bruin a. ZD GKK Zuid-Holland (Z.), 5/1/1957, AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten
1948-1957.

744 De JPK, de met de GKJ verwante Christelijke Schoolstichting, werd medio jaren vijftig opgericht als antwoord
op de vorming van de PPKJTU, de Bond van Schoolverenigingen van de GKJTU Parepatan Agung in noordelijk
M.-Java. De JPK, die in alle classes afdelingen had, organiseerde christelijk onderwijs op plaatsen waar het
particulier initiatief ontbrak. De JPK beheerde in 1959 46 scholen, waarvan 31 lagere scholen, tien lagere
middelbare scholen (SMP), één hogere middelbare school (SMA) en enkele lagere beroepsopleidingen. Zie
Suprapto, “Laporan Terachir Sekolah² J.P.K., 1959/1960”, 8/12/1959, AS A 4/2/6/57/1959.
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Uit de rapporten van de werkkrachten op de Juni en Juli conferentie
Pak Iskak (kring Sulur, gemeente Kradenan). De catechisaties, die een tijd stopgezet zijn wegens de
SOB (Staat van Oorlog en Beleg) worden weer gehouden.745) Wegens ziekte van Pak Besar (Krade-
nan) catechisatie gehouden in Sulur en in Kradenan. In Sulur op twee plaatsen. Bezoeken afgelegd
bij de gemeenteleden in Sulur en Kradenan. In Kuwu een bezoek gebracht aan iemand, die belangstel-
ling heeft voor het Evangelie. Deze heeft beloofd in de kerk te komen en de catechisatie te bezoeken.
– – –
Siswasuhardjo (Paiton, gemeente Tempurung). Grote moeilijkheden in de kring vanwege de
Parepatan Agung. De lurah van Prigi is overgegaan naar de Parepatan Agung. Preekt ook in Dempet
elke Zondag. Heeft de dessa Guntur bezocht en daar aan enkele mensen het Evangelie verkondigd.

Interclassicale samenwerking in westelijk Midden-Java

153. G.P. Nooteboom aan de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden, d.d. Purworejo, 22 augustus
1957; AGKF-N 20, Stencils 1956-1957.–  – –

I. De “Gabungan Banjumas-Kedu”.
U zult misschien reeds iets gehoord hebben over deze Samenwerking tussen de 5 “westelijke” classes:
namelijk Magelang, Purworedjo, Kebumen, Banjumas-Noord (Purwokerto) en Banjumas-Zuid
(Tjilatjap). Het initiatief hiertoe is volledig van Javaanse zijde en wordt door ons hier waar mogelijk
zoveel mogelijk gestimuleerd. Hoewel ook deze ontwikkeling bepaalde minder gunstige mogelijkhe-
den in zich bergt, zoals de mogelijkheid tot al te ver gaande gelijkschakeling, waar toch elk gebied
zijn eigen karakter heeft en ook zijn eigen partner in Nederland met zijn eigen mogelijkheden,
ondanks dit heeft deze vorm van Samenwerking een zeer grote betekenis. Behalve het bij elkaar in
de leer gaan, kan men in practische zin wegens de grote groep ook meer bereiken en “opzetten”, zoals
op het gebied van Colportage en van de sociaal-economie.
Het begin heb ik zelf niet meegemaakt. Tijdens ons verblijf in Djakarta werd de eerste vergadering
in Magelang gehouden.746) Daarna werden enige ingrijpende vergaderingen gehouden in Purwokerto
en Tjilatjap. Deze vergaderingen hebben met opzet geen enkele kerkrechtelijke positie ontvangen.
De beslissingen worden blijvend door de zendingsdeputaten van de verschillende terreinen zelf
genomen. Deze zendingsdeputaten zenden allen hun afgevaardigden naar de bovengenoemde
vergaderingen voor onderling overleg en advies, waarbij gezamenlijke besprekingen van gemeen-
schappelijke problemen de boventoon hebben. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de conclusies en
resultaten van de besprekingen door de zendingsdeputaten bij hun eigen beslissingen van groot
gewicht worden geacht.
In deze ontwikkelingen zijn we hier in het Westen een stuk vooruit bij de classes in het Oosten, die
onlangs een eerste vergadering hebben gehouden om te zien of hier “iets in zat”, daarbij voorgelicht
door de Westelijke classes. Dit is enigszins mislukt, omdat Djokja, wel meer enigszins “recalcitrant”,
een onbegrijpelijke angst koesterde voor de kerkrechtelijke positie van dergelijke vergaderingen; dit
is te meer onbegrijpelijk omdat deze samenwerking het beslissingsrecht van de afzonderlijke

745 De president had de bevoegdheid de Staat van Oorlog en Beleg af te kondigen. Dat hield in dat waar nodig
oorlogsgemachtigden (penguasa perang) werden benoemd, die buitengewone bevoegdheden en volmachten
hadden. Ze konden beslag leggen op roerende goederen, huizen vorderen, bepaalde personen interneren en reis-
en vergaderverboden afkondigen. Deze maatregelen en sancties, die alle teruggingen op wettelijke bepalingen uit
de koloniale tijd, werden soms afgekondigd in tijden van dreigende onrust, maar konden ook alleen vreemdelingen
treffen met de nationaliteit van mogendheden waarmee Indonesië op een gegeven moment op gespannen voet
stond. In sept. 1964 werd de SOB afgekondigd wegens de confrontatie met Maleisië, Roosjen a. RvS, 20/9/1964,
AGKA 4, Stukken betr. ds. S. Roosjen, 1948-1974.

746 Nooteboom was in maart 1957 in Indonesië gearriveerd; hij verbleef van 28/3 tot 6/4 te Jakarta.
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zendingsdeputaatschappen in genen dele aantast en zelf geen enkele aanspraak maakt op een
kerkrechtelijke positie. De ontwikkeling hier in het Westen heeft de grote waarde van deze samen-
werking in studie en overleg bewezen. Enige belangrijke zaken, die in Gabungan-verband (vergeeft
U mij dit Javaanse woord; het is zo’n heerlijk kern-begrip) werden besproken, zijn de volgende:
1. De Colportage. Ds. de Bruin heeft deze Samenwerking direct aangegrepen omdat hij hierin een
kans zag de Colportage in deze gebieden op gang te brengen. U zult het met mij eens zijn, dat dit van
groot belang is voor Purworedjo, waar de Colportage op een dood spoor zit. De kapitaalsinvestering
(auto) wordt verdeeld over 8 jaar (totaal Rp. 55.000,-; per classis Rp. 11.000,-; per jaar per classis Rp.
1.375,-). Per jaar komen daar dan de exploitatieuitgaven à Rp. 4.000,- per classis bij, wordt totaal Rp.
5.375,-, welk bedrag U op de begroting zult aantreffen. Dit is natuurlijk nog afgezien van het
eigenlijke materiaal, waar de unit zelf voor zorgt en waarbij in sommige gebieden de vereiste
dagomzet à Rp. 360,- wil de unit verder self supporting zijn, misschien niet totaal zal worden gehaald,
in andere gebieden overschreden. Wanneer elk gebied een gelijk aandeel neemt in deze onderneming,
kan elk gebied gedurende 60 dagen per jaar aanspraak maken op deze colportage-unit.
Wanneer U hierbij denkt aan de grote resultaten, die de mobiele colportage ook in Nederland heeft,
en verder aan het feit, dat de bloedarmoede van de colportage hier voor een deel gelegen is in de
omstandigheid, dat speciale colporteurs, wannéér ze er zijn (niet meer in Purworedjo), uitermate
onderbetaalde krachten zijn, hierdoor meestal niet voortkomend uit een pittig slag van mensen, terwijl
ze toch juist een werk moeten verrichten, dat tot het moeilijkste van het terreinwerk kan worden
geacht te behoren, dan zult U het stellig eens zijn met de gretigheid, waarmee hier op dit plan werd
ingegaan. De colportage is hier nergens nog stevig aangepakt, omdat men geen uitweg kan vinden
uit het slop. Nu komt er een mogelijkheid, dat een op elkaar ingespeeld team, door Ds. de Bruin
opgeleid, zich speciaal met dit werk zal bezighouden. Niet een zuchtende, soms analphabetische
colporteur, die voor een paar Roepiahs per dag verkoopt, terwijl zijn armzalig loon nog ver uitgaat
boven de opbrengst, maar een samenwerkend team, speciaal opgeleid.747) – – –
2. De Sociaal-economische dienst. Ook dit was een van de onderwerpen die geregeld ter sprake zijn
gekomen op genoemde vergaderingen, omdat samenwerking op dit terrein meer resultaten zal geven.
Ik heb U reeds geschreven dat Purworedjo in de “Gabungan”-ontwikkeling als een van de initiatiefne-
mers een grote plaats heeft ingenomen. Dit bleek vooral bij de besprekingen op het terrein van de
sociaal-economische dienst.
Door het werk van Drs. Baas zijn in Purworedjo en ook in Kebumen verschillende coöperaties in de
vorm van kleine bedrijven.748) Eén van deze is een vrij grote onderneming geworden hier in Purwo-
redjo, de N.V. “Terang”, een vervoersonderneming met garagebedrijf, natuurlijk nog in beginstadium.
Door de samenwerkende 5 classes wordt nu deze N.V. “geadopteerd”, in die zin, dat de groep
“aandeelhouders” uitgebreid is over alle 5 classes. Dat is een hele actie geweest, bijzonder resultaat-
vol, geleid door Mardisiswojo, de Javaanse “collega” van Drs. Baas. Dit alles heeft ertoe geleid, dat
deze onderneming zich kon uitbreiden. Er wordt een tweede truck gekocht, het garagebedrijf wordt
uitgebreid, terwijl Drs. Baas bezig is de mogelijkheden te scheppen dat deze N.V. met behulp van de
beide trucks ook in de handelssector op zal gaan treden, waarbij het winstpercentage aanzienlijk
verhoogd zal kunnen worden.
U zult begrijpen, dat dit alles een concreet resultaat is van het jarenlange gezwoeg van Drs. Baas en
door omstandigheden hebben wij hier in Purworedjo het voorrecht dat hij vooral in dit terrein het
meest heeft gewerkt en bewerkt. De bijzondere betekenis van dit alles zal over enige tijd voelbaar
worden. De organisatie is daarbij zo ingedacht, dat de Javaanse Christenen in de genoemde 5 classes
crediet verlenen aan de N.V. (het gaat daarbij natuurlijk om kleine bedragjes); door het grote aantal
ontvangt de N.V. een behoorlijk werkkapitaal, met behoorlijke winstmogelijkheden; de winst wordt

747 Zie ook document 144 en voetnoot 520.
748 Zie documenten 133 en 137.
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op een bank gestort (een eigen bank zal worden gecreëerd) en dit geld wordt weer uitgezet in kleinere
bedrijven op de terreinen, waardoor de kleine industrie gestimuleerd wordt.
Ook hierbij zal men de gedachte kunnen koesteren: “De plannen zijn goed, de realisering van deze
plannen moet nog blijken”. Het werkkapitaal is echter reeds voor het grootste gedeelte volgens de
plannen uitgebreid en dat is in deze situatie hier een prestatie op zich zelf. – – –
4. De Herscholing van de Guru Indjil’s. Van een algemene opzet voor heel Midden-Java is tot nu toe
niet veel terecht gekomen, in de Gabungan-classes wèl! Alle lof moet daarbij gegeven worden aan
Ds. Prawirohandoko. Gedurende enige maanden waren in alle vijf classes de guru-indjil-vergadering-
en tot studievergaderingen gepromoveerd. Dit is nu beëindigd en over enige dagen volgt een
algemeen “examen”, een test om te zien, wat men ervan terecht heeft gebracht. Het belang hiervan
zal wel duidelijk zijn. Er wordt over het algemeen veel te weinig gestudeerd hier. Misschien zal dit
een stimulans blijken te zijn voor de guru’s indjil tot verdere studie. – – –

Goemaat over propaganda en voorlichting in Nederland

154. L. Goemaat, “Rapport bij mijn benoeming tot propagandiste”, d.d. Groenekan, 6 september
1957; AGKF-N 25, Diversen 1955-1958.

Mijn benoeming door het Zendingscentrum tot propagandiste werd door de leden van de Raad van
Samenwerking aangemerkt als een “helder moment” van dit college. Persoonlijk ben ik er echter niet
geheel van overtuigd dat àlle leden van beide lichamen nu precies weten wat mijn werk is. Dit is
begrijpelijk, want een nauwkeurig omlijnde opdracht is mij niet gegeven. Daarom lijkt het mij wel
wenselijk U eens duidelijk uiteen te zetten wat ik momenteel doe.

Mag ik dan Uw aandacht vragen voor de volgende onderdelen van mijn werk:
a. Spreekbeurten.
b. Het verzamelen van goederen voor het clubwerk in Indonesië. 
c. Contacten met collega’s in Indonesië en elders.
d. Uitbouw en opbouw van de bestaande commissie’s en comité’s in Nederland.

a. Spreekbeurten
Misschien mag ik U even in kennis brengen met het publiek waarvoor ik mag spreken. De ene avond
spreek je ergens op een dorp waar een degelijke vrouwenvereniging de mannenvereniging als gast
heeft uitgenodigd, een volgende keer bestaat je gehoor uit jeugd. Jongens en meisjes die zendingsbla-
den rondbrengen en U het zendingsbusje voorhouden, willen concreet weten voor welk doel zij
werken. Er zijn groepen ouden van dagen die per autobus het Zendingscentrum als “Uitspanning”
aandoen en deze vragen natuurlijk wat de muurschildering in de hal van dit gebouw voorstelt.
Daarnaast verwachten zij vanzelfsprekend ook dat iemand hen van het werk vertelt. Daar wordt de
propagandiste voor geroepen. 
Het is buitengewoon verblijdend dat er in veel Gereformeerde vrouwenverenigingen een diepe
belangstelling leeft voor het zendingswerk. Mijns inziens zou het verantwoord zijn àl deze vereni-
gingen een zendingsavond te geven om haar leden hoofd voor hoofd te confronteren met de mogelijk-
heden en de moeilijkheden die de Indonesische Christenvrouw ontmoet bij het uitdragen van het
Evangelie.
Het is fijn een spreekbeurt te mogen vervullen op een provinciale toogdag van de Gereformeerde
vrouwenverenigingen. Je voelt het, met wat je hier zegt wordt iets gedaan. In overleg met het bestuur
van de Gereformeerde Jeugd Organisatie hield ik vorig jaar in bijna alle meisjeskampen een zendings-
avond en de belangstelling was prima! Deze meisjes, die in buitelende vacantie-stemming waren,
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luisterden als vinken. Het was een prachtgelegenheid hen eens extra te wijzen op eigen voorrechten.
– – –
Maar ook buiten de uitsluitend Gereformeerde kring is er belangstelling voor het zendingswerk.
Meerdere malen mocht ik spreekbeurten vervullen voor afdelingen van de Nederlands Christen
Vrouwenbond. Verder is het prachtig te zien hoe de zending de evangelisatie dienen kan. Enkele
collega’s (evangelisten) nodigden mij bijvoorbeeld uit om te spreken op avonden die zij belegd
hadden voor buitenkerkelijken. Dan wordt een woord, door een eenvoudige Christenvrouw in
Indonesië gesproken, door God hier gebruikt om volkomen onkerkelijke meisjes zo te treffen dat ze
zeggen: “Die paraplu, dat voorbeeld vergeet ik nooit, Juf.”
Met spreken raak je zeker de vrouwen veel meer direct dan met schrijven. Mijn artikeltje in het
Zendingsblad “M’n dochter voor een huis” heeft maar één groep vrouwen kunnen bewegen tot het
schrijven van een brief met de vraag: “Waarom doet de zending niets aan deze toestanden?” Wanneer
je deze dingen vertelt reageren vrouwen en moeders beslist fel. Dit is dè kans haar te wijzen op de
stromen van zegen die haar en haar kinderen omspoelen. Dan hoor je heel dikwijls de woorden:
“Maar Juffrouw, dit hebben wij nooit geweten, wat zijn wij rijk!”749)

b. Het verzamelen van goederen voor het clubwerk in Indonesië
Natuurlijk mag je de reactie die een spreekbeurt oproept niet onverantwoord uitbuiten. Maar het dient
veel Nederlandse vrouwen als deze reactie onder andere dit effect krijgt dat zij hun kasten eens
grondig gaan nazien. Bij een volgende schoonmaak hebben zij dan weer iets minder werk, terwijl er
toch geen bezwaar tegen is dat zij goede, doch ongebruikte handwerkmaterialen geven voor het
clubwerk in Indonesië. De buiten verhouding hoge prijzen van deze artikelen in Indonesië maken
aankoop daar vrijwel onmogelijk, terwijl de uitvoering van een eminent zendingsbelang er van
afhankelijk is. Ruim 4.000 meisjes bezoeken de handwerk-zendingsclubs, doch U mag van deze
kinderen niet verwachten dat zij trouw blijven komen als de clubs telkens niet doorgaan omdat het
materiaal op is. Altijd mogen wij biddend het wonder van God verwachten, doch als regel is het bij
deze kinderen niet zo dat zij na twee of drie lessen trouw komen, omdat zij de Heiland der wereld al
liefhebben. Voortdurende, rustige arbeid is nodig en de uitvoering hiervan is afhankelijk van het
materiaal dat beschikbaar is.
Er is dan ook geen enkel bezwaar tegen dat U allen Uw eigen vrouw eens op deze dingen wijst en laat
zij dan het vangnet maar eens uitwerpen over Uw gemeente. De kelders van het nieuwe gebouw zijn
bijna klaar en zij zijn groot; er kan heel veel in!
Tot nu toe overtreft de vraag nog steeds het aanbod en daarom is de gedachte bij mij opgekomen de
textielwereld in te schakelen. – – – De export van textiel uit Nederland naar Indonesië is met
ongeveer 80% teruggelopen, doch dit verhindert fabrikanten niet om toch met ruime hand te geven.
Het is vrijblijvend en verbluffend dat er zoveel los komt en hier komt nog iets bij. Dit is allemaal
prima goed. U heeft er niet veel verstand van, maar U zult toch wel kunnen begrijpen dat het voor een
kind in de desa veel leuker is iets te maken van een mooi nieuw lapje dan van een oude afgedankte
japon bijvoorbeeld.
Bij U behoeft geen vrees te bestaan dat wij op bedeltocht gaan en zo de naam van onze zending
schaden. Feiten uit brieven van Indonesische vrouwen overtuigen de milde gevers dat onze vraag om
hulp verantwoord was. Tot nu tot was iedere reis rijk aan zegen, wij hopen en bidden of God ook
verder harten wil stemmen tot geven met milde hand.

749 L. Goemaat, “Mijn dochter voor een huis”, Zendingsblad, jrg. 55, nr. 1 (jan. 1957) 3, bevat een verhaaltje waarin
wordt verteld hoe een vader zijn huis bij het dobbelen verliest, doch dat in ruil voor zijn talentvolle dochter mag
behouden. Deze moet daarop haar studie opgeven en de bijvrouw van een oude man worden.
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c. Contacten met collega’s in Indonesië en elders
In verband met het bovenstaande begrijpt U wel hoe noodzakelijk het voor mij is de ontwikkeling van
het werk op het zendingsveld op de voet te blijven volgen. Men is hier soms geneigd de Indonesische
broeders en zusters als een soort heiligen te zien en vergeet dan nog wel eens een blik te slaan in de
Handelingen der Apostelen om te zien, hoe een pas bekeerde gemeente nog leeft en strijdt. Een goede
voorlichting geeft grond tot waar meeleven en gebed en de stof tot voorlichting moet uit Java en
Soemba komen.
Begrijpt U hoeveel brieven er geschreven moeten worden om in dit opzicht het juiste inzicht te
verkrijgen, steeds weer opnieuw? Dikwijls snak ik naar berichten van eenvoudige Christenvrouwen
om toch maar op de hoogte te kunnen blijven. Het ideaal is nog lang niet bereikt, doch wij zijn bezig
er aan te bouwen. Een onzegbaar voorrecht is het dat de verhoudingen tussen collega’s (Indonesische
en Nederlandse missionaire zusters) en mij heel goed zijn. Er is echter meer. Niet alleen in Indonesië
gorden zich vrouwen tot dienst aan het Evangelie. Wat doet een Eskimo-vrouw die Christen werd
voor haar Heiland? Kent men de plaats van de gemeente-moeder in de Afrikaanse kerken? Weet men
wat de Indiase Christenvrouw doet? Berichtgeving over de arbeid van vrouwen in andere landen zal
steeds meer de ogen gaan openen voor eigen voorrechten. Het is zo goed, als wij Jezus steeds meer
gaan zien als de Heiland der wereld. Voorlichting in deze zin vraagt het onderhouden van contact
naar alle zijden.

d. Uitbouw en opbouw van bestaande commissie’s en comité’s in Nederland
De vele spreekbeurten hebben het contact van de vrouwen en de jeugd in onze kerken met de zending
versterkt, hoop ik. Herhaaldelijk wordt mij de concrete vraag gesteld: “Wat kunnen wij doen?”
Nu is het voor mijn besef zo, dat op dit punt de schoen gaat wringen. Bovengenoemde vraag werd
mij pas weer gesteld op een vergadering van een Gereformeerde vrouwenvereniging in Amsterdam.
Natuurlijk is het steeds wenselijk dat je wijst op de noodzakelijkheid van voorbede en medeleven,
doch als de vrouwen dan antwoorden: “Ja, dit doen wij wel, doch wij willen meer doen”, wat dan?
Op bovengenoemde vergadering heb ik getracht een rechtstreeks antwoord te ontwijken met de
opmerking dat Deputaten momenteel al deze vragen willen overwegen. Hoe onbevredigend de
vrouwen dit antwoord vonden, blijkt wel uit het volgende. Op de Bondsdag van de Gereformeerde
vrouwenverenigingen in Apeldoorn werd er plotseling aan mijn mouw getrokken door Mevrouw M.
Mulder-van de Berg uit Amsterdam-Z. Zij zei mij het volgende: “De vrouwen willen beslist iets doen.
Zij voelen er zeer veel voor zich blijvend te zetten achter het werk van de Christenvrouwen in
Indonesië. Wilt U voor ons eens richtlijnen uitstippelen in verband met dit plan.” 
Ook in Eindhoven zijn de vrouwen spontaan aan het werk. Zij willen sparen voor de opleidingsschool
voor vrouwen in Magelang. Op het terrein van Delft willen de vrouwen graag aan het werk, doch het
enthousiasme zal verflauwen als wij dat niet stimuleren en op bepaalde doelen richten. In Utrecht
hebben enkele dames toegang gevraagd en verkregen tot het bijwonen van de Vergadering van
Deputaten op 16 september aanstaande. Deze vrouwen willen ál de vragen die om deze dingen heen
liggen zo graag eens bespreken. Het bestuur der “Vereniging voor de Medische Dienst op het
Zendingsterrein der Gereformeerde Kerken van Utrecht” richtte zich tot Deputaten in opdracht van
70 dames uit meerdere gemeenten van het ressort. Indien uitbouw en opbouw van de bestaande arbeid
noodzakelijk is, wie neemt deze dan ter hand? – – –

Van Netten en het vrouwenwerk in Banyumas-Zuid

155. R.S. van Netten, “Verslag over de periode van half Juni tot half October 1957”, d.d. Cilacap,
9 oktober 1957; AGKF-N 20, Stencils 1956-1957.
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– – –
I. Vrouwen-Bijbelkring Tjilatjap:
Deze bijbelkring is sinds de tijd van Mejuffrouw Goemaat blijven bestaan. Hij wordt elke week
gehouden. Om de 14 dagen moet ik hem leiden. Voor de andere keren is daartoe tot nog toe niemand
anders bereid dan de beide predikantsvrouwen Ibu Suparno en Ibu Supardjo. De opkomst is voor een
grote gemeente als Tjilatjap erg slecht. Het resultaat van bezoeken is óf nihil, óf dat men één of bij
uitzondering tweemaal komt en daarna weer permanent wegblijft. 
De laatste tijd gaat het weer iets beter, we komen nu namelijk weer vaak boven de tien, de dominees-
vrouwen en de 4 niet-Christen bedienden die ik zelf meeneem, meegeteld. Deze niet-Christenen zijn
misschien de meest enthousiaste leden, wat erg verheugend is.
Al enige malen hebben we gepraat over de mogelijkheden om niet-Christenen mee te nemen, maar
tot nu toe heeft dat geen resultaten opgeleverd. Alleen heeft Ibu Supardjo eens al haar buren uitgeno-
digd om kennis te maken, terwijl het bijbelkring was. Er kwamen 9 mensen, maar het schijnt slechts
incidenteel te kunnen. Bijkomstige redenen van de slechte opkomst zijn: vrouwen hebben het erg
druk, veel kinderen en geen bedienden, ze kunnen niet van huis, en de afstanden in Tjilatjap zijn erg
groot. Momenteel is het zo dat de kleine groep die komt steeds uit dezelfde mensen bestaat, zodat de
bijbelkring dus toch zin heeft.

2. Vrouwen-Bijbelkring Karanggedang:
Met deze bijbelkring, waarover Mejuffrouw Goemaat zo enthousiast was, ben ik, nu al weer een paar
maanden geleden, opnieuw begonnen. Er komen van 8 tot 13 vrouwen, allen Christenen. Ik heb wel
eens gevraagd of zij geen niet-Christenen mee kunnen nemen, maar daar is nog niets van gekomen.
De vergaderplaats, achter de kerk, lijkt me daarvoor ook nogal ongunstig. Ik durf echter niet te vragen
of we niet bij de leden aan huis kunnen vergaderen, omdat ik een vermoeden heb dat dat voor hen te
duur is, in verband met de aanhoudende misoogsten. Er moet hier namelijk bij iedere gelegenheid
gegeten en gedronken worden.
Op twee na zijn al deze vrouwen analphabeet. De kring wordt om de 14 dagen gehouden, en altijd
moet ik hem zelf leiden, omdat er nog niemand is die dit kan doen. Maar de bespreking is altijd goed.
Er zijn enkele vrouwen die vragen stellen en opmerkingen maken. Zij willen graag veel uit de Bijbel
horen, en daarom is het een vreugde daarheen te gaan. Het moet echter erg eenvoudig zijn en er wordt
heel veel meteen weer vergeten. Maar het gaat er erg leuk toe.

3. Vrouwen-Bijbelkring Karangsari:
Mejuffrouw Goemaat had hier vroeger ook al een bijbelkring, in de kerk in Bangsa. Aangezien alle
gemeenteleden in Karangsari wonen, wordt hij nu daar gehouden. Het is trouwens maar een klein
eindje lopen de heuvels in. Vanwege de oogst kon ik pas de vorige week met deze kring beginnen.
Het is echt een dessa. U kunt zich geen voorstelling maken van de omstandigheden waaronder de
bijbelbespreking plaats vindt! Ook niet van de onkunde, speciaal die wat betreft de Bijbelse Geschie-
denis. Wat ik vertel wordt door sommigen meteen weer vergeten, na het vertellen weten ze het al niet
meer. Ik zal maar hopen dat het door mijn Hoog-Javaans komt! Anderen weten het echter nog wel.
De eerste keer deden 6 vrouwen en een meisje mee, allen Christenen. Ook kwamen er een paar
nieuwsgierige mannen, die deden echter niet mee maar gingen in een hoek zitten praten, ze waren
lastiger dan de vele kleine kinderen! Verder werd ondertussen sirih gepruimd en aan kleine kinderen
de borst gegeven, tot aan één van 2½ jaar toe! Dit om U een indruk te geven!
Ik hoop erg dat deze Bijbelkring zal blijven leven, want ik heb hier wel plezier in, speciaal in dat
wandelingetje de heuvels in. Het is toch ook wel duidelijk dat het niet overbodig is dat zij wat meer
kennis krijgen. Volgens mij is het zelfs noodzaak. Het moet op één of andere manier bereikt worden.
Hoe moet zo’n gemeente zich anders uitbreiden. – – –



Document 155 467

6. Bijbelverklaringen:
Voor de bijbelkringen moet ik om de 2 weken een eenvoudige verklaring maken met vragen en
discussievragen. Het kost mij nog steeds een paar dagen zwoegen. Als er al veel zijn zullen ze worden
gestencild voor gebruik in de gemeenten waar ik slechts zelden of helemaal niet kan komen, vanwege
de afstand en het vervoer. Het is een serie uit het Evangelie van Lukas.

7. Kamp Kaliurang:
Van 22 tot 31 Juli is er in Kaliurang een kamp geweest van de Bijbelschool voor Meisjes in Mage-
lang. Daaraan heb ik meegewerkt en bij de voorbereidingen ervan geholpen. (Maar dat viel nog meest
in de tijd toen ik nog mocht ronddolen.) De bedoeling was dat de meisjes een methode van Bijbelstu-
die zouden beoefenen en proberen en verder dat ze een serie spelen zouden leren om later beter de
jeugd te kunnen trekken. De manier waarop de onderwerpen werden doorgepraat, onder leiding van
Ibu Sutirah750), was erg mooi. Het is in Indonesië in de regel al net zo als in Nederland: Vaak komt
men op Bijbelkringen aan de kern niet toe en wordt er gehengeld om “vragen”, welke dan ook nog
meestal slechts over allerlei weetjes gaan. Het zou prachtig zijn als alle leerlingen zich een ideaal
gaan vormen over hoe het wel zou moeten. 

8. Leesles in Karanggedang:
In Karanggedang ben ik net een cursus tegen analphabetisme begonnen zoals dat met een groot woord
heet. Met boekjes van de Regering. Het is een verbazend pientere leesmethode, maar of de resultaten
ook verbazend zullen zijn weet ik nog niet zo. 
De bedoeling was tweeledig: In de eerste plaats de vrouwen, die dat zouden willen, een kans te geven
zelf de Bijbel te kunnen lezen. Er volgen zelfs op de leesboekjes allerlei kleine boekjes over vele
nuttige onderwerpen, speciaal voor de mensen in de dessa, een volksbibliotheek. Al deze boekjes zijn
gratis beschikbaar. Maar voorlopig is dat allemaal nog veel te geleerd, wij zwoegen nu nog met de
klinkers! In de tweede plaats was het de bedoeling dat de vrouwen hierdoor misschien niet-Christenen
en jonge mensen zouden kunnen meenemen, een soort propaganda. De leesles wordt namelijk een
uur voor de Bijbelkring gehouden. Zij hebben echter geen enkele niet-Christen meegebracht, en maar
één jong meisje. Bij elkaar doen er acht vrouwen mee.

9. Leesles in Tjilatjap:
In Tjilatjap ben ik ook met een leesles begonnen. Met weer andere bedoelingen. In de eerste plaats
om zelf het Evangelie aan een paar mensen te kunnen brengen. En in de tweede plaats om te kunnen
bewijzen dat dit een gemakkelijke, geschikte en kosteloze methode is voor Christenen om aan een
paar andere mensen het Evangelie te brengen. Eén van de verontschuldigingen die de Christenen
namelijk altijd hebben voor het ontbreken van Evangelisatie door gemeenteleden is: wij hebben geen
middelen (die moet U ons maar aan de hand doen). Daarom doe ik het eerst zelf. Of het navolging
zal vinden weet ik niet. Het is werkelijk een heel geschikte methode. We beginnen met gebed en
Bijbelse Geschiedenis, en aan het eind leren ze een lied, met uitleg. Het gaat bij mij erg gebrekkig
toe, want ik bid uit een boekje of van papier en ik lees de Bijbelse Geschiedenis uit een Kinderbijbel
voor. (Het is namelijk erg moeilijk om in het Javaans te bidden, ik kan aan dat Krama-Inggil, dat nog
weer hoger is dan het hoog-Javaans beslist niet wennen! De Kinderbijbel is echter buitengewoon
goed.) De deelneemsters zijn mijn bediende en een bediende van Mevrouw Wind en nog twee
vrouwen en een meisje. De laatste drie heb ik te danken aan mijn bediende, die veel belangstelling
heeft, zij heeft ze meegebracht. Het zijn dus vijf niet-Christenen, en nog één Christenvrouw. – – –

750 De directrice van de school, zie Bijlage F.
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11. Pitriet-club:
God heeft het zo geleid dat ik contact heb gekregen met een paar niet-Christen-dames. Om het contact
gemakkelijker vast te kunnen houden hebben we afgesproken een pitriet-club te zullen beginnen voor
pitriet- en touwwerk. Zodra wij pitriet hebben gaan we beginnen.
Eén van haar vroeg me bij het eerste bezoek om een Nieuwe Testament, en zij leest daar nu in. Haar
man is een nogal hooggeplaatst ambtenaar in dit district, en hij leest ook mee. Ik geloof dat zij erg
geboeid is door het Nieuwe Testament. Ik bid erg veel voor haar bekering, want ik geloof dat zij, als
zij Christen werd, inderdaad zou gaan werken. Ze helpt me eigenlijk nu al, door enthousiast achter
die pitriet-club te staan. Ze wil me daardoor ook weer met een paar andere dames in contact brengen.
Het is werkelijk een verkwikking iemand te ontmoeten, die vraagt naar het Evangelie en niet zegt dat
de Bijbel moeilijk is, maar dat hij prachtig is. Als vanzelf ga je daar een beetje op bouwen, want wat
de basis betreft van waaruit je moet werken, die heeft veel weg van die estafette, waarbij je met
behulp van 2 of 3 stenen, die je mag verschuiven en waarop je je voeten mag zetten, al balancerend
een bepaalde afstand moet afleggen zonder de grond aan te raken en zonder je evenwicht te verliezen. 
Ik heb voor die pitriet-club ongeveer Rp. 200,- uit moeten geven ineens, aan gereedschap, maar er
komen geen verdere kosten bij, want de materialen worden hoofdelijk omgeslagen. 

[Met de Javaanse jeugd heb ik nog geen contact. Ik heb er ook nog geen moeite voor
gedaan omdat ik voorlopig de handen vol heb met het leren van het Javaans.]

Vlijm over onderwijs en Chinezenzending

156. J.M. Vlijm aan de Raad van Samenwerking, “Werkverslag over de periode februari-oktober
1957”, d.d. Semarang, 16 oktober 1957; AGKF-N 18, Stukken betreffende de Chinezenzen-
ding, 1955-1961.

– – –
De arbeid waarover ik U zal rapporteren valt onder de volgende hoofden te stellen: a. Chinese Kerken
van Midden Java, b. PTPG Salatiga. c. Akademi Theologia Jogja, d. andere werkzaamheden.

a. Het werk in de Chinese Kerken van Midden Java, die sedert de Synode van Purwokerto 1956 geen
Chinese Kerken meer heten maar Geredja Keristen Indonesia (Kie Tok Kauw Hwee)751), bestond in
de eerste plaats uit het bezoeken van een groot aantal der gemeenten ten einde mij op de hoogte te
stellen van de ontwikkeling gedurende mijn afwezigheid.752) Mijn algemene indruk is, dat de groei
van de kerken rustig door gaat. Bijzondere moeilijkheden zijn gelukkig niet te vermelden. Vermel-
ding verdient de verbetering van de betrekkingen met de andere “Chinese” kerken van Java: West
Java beriep één van onze beste predikanten, Ds Tan King Hien, Oost Java beriep de guru Indjil van
Wonogiri en wil graag nog meer mensen hebben, terwijl de kerk van Kudus (Muriagebied) begonnen
is met regelmatig predikanten van Midden Java uit te nodigen om voor te gaan in de Dienst des
Woords. Ik heb gepreekt in deze periode in Solo (3x), Salatiga (4x), Jogja (3x), Pekalongan (2x),
Purwokerto, Blora, Tjepu, Ambarawa, Magelang, en in Semarang één zondag elke maand. De
diensten in Solo, Jogja, Salatiga en Semarang staan in verband met het feit, dat deze kerken grote
aantallen “intellectuele” jongeren onder hun kerkgangers tellen.

751 De GKI-Jateng. Tiong Hwa Ki(e) Tok Kau(w) Hwee in het Hokkean, of Chung Hoa Chi Tuh Chiao Hui in het
Mandarijn.

752 Vlijm was in januari 1957 na een verlof van ruim een jaar in M.-Java teruggekeerd.
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Voor de kerkbladen van de Chinese Kerken Penerangan Rohani753) en Chen Li Pao leverde ik elke
maand twee artikelen voor elk. Van de Chen Li Pao wordt nu een aparte editie uitgegeven onder de
Indonesische titel Penabur voor kerken die liever een Indonesische titel op hun evangelisatieblad zien.
Gevolg hiervan is dat de “actieradius” van de Chen Li Pao aanmerkelijk is vergroot. Er gaan heel wat
exemplaren naar gebieden buiten Java, onder andere Sumba.754) Voor Penerangan Rohani schreef ik
twee reeksen artikelen, de een over het boek Openbaring en de betekenis daarvan voor de gemeente
in deze tijd, en een over problemen van het Christen-zijn in de huidige samenleving.
Als werk voor de Chinese kerken kan ook nog genoemd worden de arbeid voor het deputaatschap
kerkelijke formulieren en voor het deputaatschap vrouwelijke werkkrachten. Voorts het bijwonen als
Uw wakil755) van de vergaderingen van de zendingsdeputaten.

b. Het werk aan de PTPG is in de eerste plaats het geven van colleges. De studenten zijn allen
verplicht de colleges ethiek bij te wonen en moeten aan het eind van hun tweede jaar een tentamen
afleggen. Zij komen trouw op de colleges. Ik heb tot nu tot een inleiding in de ethiek gegeven,
waarbij ik uitvoerig het normbegrip heb behandeld, gecontrasteerd met begrippen uit deze wereld als
tabu en adat, voorts de plaats van de wet in het Christelijk leven, gecontrasteerd met de functie van
de wet in “andere religies”, en een korte uiteenzetting van het Christelijk mensbeeld.
Driemaal per maand heb ik de Maandagse gemeenschappelijke morgenwijding geleid. De studenten
zijn niet verplicht daar te verschijnen, maar kwamen op een enkele uitzondering na allen zeer trouw.
Gezien het feit, dat de helft van de studenten niet-Christen is, betekent dit missionair werk. Ik heb in
de loop van deze maanden getracht in de morgenwijdingen het Evangelie naar Johannes dichter bij
de studenten te brengen. 
Is het werk voor de PTPG, dat ik U boven noemde, hoewel niet altijd even gemakkelijk, toch
verheugend, dat kan helaas niet gezegd worden van de vergaderingen van de docenten. Deze hebben
veel tijd gekost en niet altijd het gewenste resultaat opgeleverd. Het is moeizaam graven om
fundamenten te kunnen leggen, en soms peuterig aan elkaar trachten te plakken van materiaal dat op
den duur gebruikt moet worden. Er zijn wel enkele resultaten bereikt, maar dit werk kost onevenredig
veel tijd. Misschien zijn het de moeilijkheden van de “kinderschoenen” en zal het op den duur wat
vlotter gaan.

c. Het werk voor de Akademi Theologia in Jogja doe ik met grote vreugde. Het is fijn mee te mogen
werken aan de opleiding van toekomstige predikanten. U zult kunnen begrijpen, dat ik in het
bijzonder tracht enige aandacht te wijden aan de Chinese leerlingen.
1. Voor ethiek heb ik tot nu toe behandeld het achtste, negende en tiende gebod (mijn voorganger was
tot en met het zevende gekomen). Verder de begrippen: verantwoordelijkheid, vrijheid van wil?, en
het geweten. Na de vakantie ben ik begonnen één van de twee uren ethiek, die ik per week heb, te
besteden aan een uitvoerige bespreking van het communisme (ontwikkeling, leer). Het is mijns
inziens niet verantwoord jongelui af te leveren als toekomstige predikanten als ze niet goed op de
hoogte zijn van deze op Midden Java zo bijzonder sterke stroming, die misschien meer invloed heeft
dan de Islam.

753 Penerangan Rohani (Geestelijke Voorlichting, G. Licht) was een christelijk gezinsblad en werd uitgegeven door
de synode van de GKI. Het was niet bestemd voor gratis verspreiding. Warta Synode GKI, jrg. 5, nr. 3 (mei-juni
1975) 4.

754 Het blad Chen Li Pao werd sedert 1951, aanvankelijk tweetalig, in het Indonesisch en het Chinees, later alleen in
het Indonesisch, uitgegeven door de synode van de GKI. Het werd gratis verspreid via hotels, ziekenhuizen,
wachtkamers, winkels, kappers etc. De drijvende kracht was jarenlang ds Tan King Hien (zie boven, voetnoot 75).
Tan gaf het blad na de oorlog uit ter ondersteuning van zijn zendingswerk in de classis Magelang. Het werd ook
verspreid via de lectuurdienst van ds Henny van den Brink’s (Gereformeerde) Makassar-zending in Z.-Celebes.
Zie Vlijm, “Synode der Chinese Kerken van Midden Java”; Warta Synode GKI, jrg. 5, nr. 3 (mei-juni 1975) 4.

755 Voor de functie van “wakil” zie hiervoor, voetnoot 440.
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2. Voor zendingswetenschap heb ik tot nu toe de vraag behandeld hoe wij de mens hebben te zien aan
wie wij het Evangelie prediken, deze mens onder de toorn van God, onder het geduld van God, onder
de trouw van God.
3. Voor de exegese van het Nieuwe Testament, die na de vakantie aan mij werd opgedragen, heb ik
behandeld de eerste drie hoofdstukken van II Korinthe. Het is prettig te kunnen constateren, dat deze
leerlingen de teksten in het Grieks kunnen lezen en verklaringen van bepaalde begrippen uit de
grondtekst goed kunnen volgen. 
4. Voor wat de Chinese studenten betreft is mij ook toevertrouwd de leiding van de preekoefeningen.
5. De docentenvergaderingen worden steeds op vrijdag, de dag waarop ik les geef, gehouden, zodat
ik ze steeds kan meemaken; zodoende kon ik meewerken aan de opstelling van een gedetailleerd
leerplan voor de nu zes jaar durende theologische studie en aan de bezinning op de gevolgen van het
sluiten van de lagere cursus voor de Javaanse kerken.
6. In verband met de Akademi kan ook genoemd worden het werk voor ons theologisch tijdschrift
“Penjadar”. Ik heb elke maand een artikel geleverd in de rubriek zendingswetenschap (beschouwing
van andere religies, gevaren van syncretisme, mogelijkheden van samenwerking tussen verschillende
godsdiensten?), terwijl ik tevens elke maand een preekschets leverde.

d. Andere werkzaamheden. Hierbij kan vermeld worden het werk in de coördinatiecommissie van de
missionaire vergadering (een dag vergaderen per maand). Ik heb meegewerkt aan de opstelling van
een rapport over de noodzaak van een financiële adviescommissie, en een plan opgesteld en uitge-
werkt voor de reorganisatie van de missionaire vergadering (waarin mijns inziens plaats moet worden
ingeruimd aan de zendingsdeputaten). Onder dit hoofd kan ook genoemd worden een lezing voor de
Chinese ouderlingen van Midden Java over: Christen-zijn in de huidige maatschappij. Een lezing
voor de Javaanse predikanten en guru’s Indjil van geheel Midden Java over: gevaren die het Christe-
lijk leven bedreigen.
Verder kan onder dit hoofd genoemd worden het meewerken aan de derde refreshing-course voor
predikanten van de Javaanse en Chinese kerken. Aan mij werd opgedragen de leiding van de
Bijbelstudie (tien dagen lang drie uur per dag) en twee lezingen over het dialectisch materialisme. De
Synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Indonesia benoemde mij tot lid van de redactie
van de Zaaier. Ik heb hiervoor thans een drietal artikelen geschreven over experimenten met de norm
naar aanleiding van Sartre’s “Le diable et le bon dieu”.
Ten slotte kan nog genoemd worden, dat ik benoemd werd tot voorzitter van het Protestants Weeshuis
te Semarang, waardoor ik kon meewerken aan het verkrijgen van ruimte voor het meisjesinternaat
van Zr. van Vliet, terwijl ik na terugkeer van verlof ook weer werd benoemd tot voorzitter van het
College van Advies en Bijstand voor het Maatschappelijk Werk onder de Nederlanders op Midden
Java, een college dat belast is met geven van adviezen over steun en gelegenheid voor overtocht naar
Nederland van behoeftige landgenoten aan de organen van Maatschappelijk werk hier te lande. – –
–

Kaliurang-overleg

157. G.P. Nooteboom, namens de Vergadering van Gereformeerde Zendingsarbeiders in Midden-
Java, aan de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden, d.d. Purworejo, 7 januari 1958; AGKF-N
20, Stencils 1956-1957.

Eind 1957 verslechterden de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië drastisch vanwege
het conflict om Nieuw-Guinea/West-Irian, met als gevolg massale overname van Nederlandse
bedrijven en een exodus van Nederlanders en Indische Nederlanders. In 1961 werden zelfs de
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diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verbroken. Een bijeenkomst van Nederlandse
zendingsarbeiders in Kaliurang, nabij Yogyakarta, in januari 1958 had de “Stellingen nopens
de voortgang der Evangelieprediking in Midden-Java” opgeleverd. Nooteboom stelde zijn
zendende kerk daarvan op de hoogte en voorzag ze van commentaar.756)

Gaarne wil ik proberen onze besprekingen in dit nieuwe jaar weer te geven ten aanzien van de situatie
van het zendingswerk en de voortzetting daarvan. Ik duid dit aan met het begrip “Kaliurang”, omdat
bij een informele ontmoeting (Nieuwjaarsbezoek) ten huize van onze Nestor dit gesprek werd
gevoerd.757) Aanwezig daarbij waren alle buitenlandse Missionaire predikanten van Midden-Java
(behalve Ds Schut), en de beide sociaal-economen.758) De achtergrond van de besprekingen was:
a) De situatie van het ogenblik, die het merendeel der aanwezigen bezorgd deed zijn ten aanzien van
een toekomstige voortzetting van het zendingswerk in de vorm waarin tot nu toe verricht. – – –
b) De gedachte, dat de Javaanse Kerken zich nog te weinig bewust zijn van de mogelijke gevolgen
van de ontwikkelingen, terwijl de Nederlandse partners zich moeilijk een beeld en een oordeel
kunnen vormen, waardoor wij de taak hebben beide partners met onze besprekingen en ons oordeel
van advies te dienen.
c) De overtuiging dat het toekomstige beeld van het zendingswerk hier op Java “van nature” zal
moeten zijn: een Javaanse kerk die volledig zèlf voor dit werk staat in alle opzichten.
d) het oordeel, dat dit doel “haastig” bereikt dient te worden, tegen de achtergrond van het onder a)
genoemde, omdat het niet denkbeeldig is dat:

1) de band met de Nederlandse partnerkerk in de toekomst verbroken wordt, wat bij de hedendaag-
se opzet rigoureuze gevolgen zou kunnen hebben,
2) een band met Nederland (in de vorm van Zendingskrachten en -geld) voor de Javaanse kerken
een (onbewuste) last zou kunnen gaan betekenen in haar verhouding tot de omgeving, terwijl men
misschien aan Javaanse zijde deze band niet zou “durven” verbreken.

e) De gedachte dat bij een verdere ontwikkeling de practische werkmogelijkheid van de Nederlandse
Zendingskrachten sterk zal verminderen, terwijl de levensomstandigheden voor verschillende
gezinnen dermate moeilijk zullen kunnen worden, dat een “langer blijven” voor hen niet meer
verantwoord zou zijn.

N.B. Voor velen zou (naar uitkwam in de besprekingen) deze stap ook principieel zijn, om het
tot-een-“last”-worden (en een verhindering) van hun aanwezigheid te vermijden! Eén drukte
het zo uit: “We kunnen beter weggáán vòòrdat we wegzíjn, dan wegzíjn vòòrdat we weggáán!”.

De overtuiging was dat vooral gezinnen met grotere kinderen in moeilijkheden zullen komen wegens
de beëindiging van het Hollands onderwijs. – – –

Stelling I: “Ook afgezien van de recente situatie in Indonesië dwingen zowel de normale ontwikkeling
van de kerken op Midden-Java als de ontwikkelingen in de Indonesische maatschappij ons tot
hernieuwde bezinning op het aandeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland in de kerkelijke
arbeid alhier.” – – – 

Stelling II: “Als richtlijn voor de komende jaren diene, dat heel de inzet van personele en financiële
kracht der Gereformeerde Kerken wordt gebruikt om de Kerken van Midden-Java (resp. Indonesië
in het algemeen) zo spoedig mogelijk en zo krachtig mogelijk te helpen voorbereiden op een
toekomst waarin zij alleen zullen staan voor de arbeid naar binnen en naar buiten. Dit betekent, dat

756 Zie hierover Verkuyl, Gedenken, 189-193.
757 Bedoeld is zendingspredikant G.D. Kuiper. Hij woonde toen in Kaliurang, iets ten noorden van Yogyakarta. Vgl.

Kuiper a. ZD GK Delft, 21/1/1957, 3/6/1958, 8/6/1958, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1955-1959.

758 Baas en Steenwinkel.
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de vorm van samenwerking, bestaande in Regionale/Algemene Accoorden, nu overgaat in de vorm
van geestelijk-financiële hulp”.
Dit is de kern, waar het verder om draait! Met nadruk moet hierbij worden gezegd, dat deze gang van
zaken een natúúrlijke ontwikkeling is! Het “Regionaal Accoord en wat dies meer zij” is immers geen
principe voor de “eeuwigheid”, maar een “overgangs-werkmogelijkheid!” Over de uitvoering tot nu
toe van deze accoorden kan zeer verschillend gedacht worden (en wordt het ook, gezien de ontwikke-
ling in sommige centrale diensten en op sommige “terreinen”); ikzelf kan alleen maar oordelen naar
een ervaring van 10 maanden in Purworedjo en Kebumen (regionaal accoord), en ik kan dan alleen
maar nazeggen wat Dr Honig U steeds heeft gerapporteerd, dat het meeste begrip in dezen onder de
Javaanse broeders waarschijnlijk wel juist bij Uw beide partners te vinden is geweest. U kunt ook
naar mijn overtuiging met dankbaarheid terugzien op een – in verhouding zèlfs tot de andere terreinen
– bijzonder gezonde en prettige samenwerking, zowel wat Purworedjo als wat Kebumen betreft,
waarbij – later we eerlijk zijn – niet (!) slechts deze vorm van samenwerking werd “verdragen” om
de geldbron niet te laten stoppen. Dit is niet bedoeld als een soort van grafrede met vriendelijke
woorden, maar door dit even te stellen zult U mijn reserve begrijpen tegenover de mening dat de
realisering van deze vorm van samenwerking moeilijk als geslaagd aan te merken valt.
Dit houdt natuurlijk niet, dat Friesland Noord in zijn eentje deze vorm met zijn Partners hier zou
kunnen voortzetten, wanneer de genoemde nieuwe fase gaat beginnen. Dit zou niet alleen niet
mogelijk zijn en funest, maar dat zou zelfs een natúúrlijke ontwikkeling (nogmaals!!!) in de weg
staan.
De Javaanse “voortrekkers” (met name Ds Probowinoto) – die soms misschien wel wat héél erg ver
vóór de “gewone man” uittrekken NB! – zijn zich sterk bewust van deze vereiste ontwikkeling; zie
de zogenaamde Nota-Probowinoto.759) Wat in deze stelling dus als “nieuw” gezien moet worden, is,
dat deze nieuwe fase “nu” moet intreden; dit gezien de ontwikkelingen in de Javaanse kerken èn de
situatie van heden en mogelijke toekomst, waarbij een volgehouden sámenwerking met Néderlanders
eerder de Evangelieverkondiging in de weg zou kunnen staan dan bevorderen. – – –

Stelling III: “In concreto worde Nederlands personeel gebruikt voor:
a) Theologische opleiding
b) Kadervorming, herscholing, refreshing
c) Productie van theologische en aanverwante literatuur
d) Economisch-financiële opbouw
e) Onderwijs aan de PTPG”.

NB. I De medische krachten zullen zich zelf moeten bezinnen op de mogelijkheid, nuttigheid
en noodzakelijkheid om hun werk, al dan niet in gewijzigde vorm, voort te zetten.

NB. II Niemand verlate Indonesië alvorens overleg is gepleegd met de Kerken op Sumba, de
Hollands-sprekende Gereformeerde Kerken in Indonesië en eventueel met de Kerken
van Indonesië in groter verband.

Dit is de gedachte van concentratie van de Nederlandse krachten in de zending; zo efficiënt mogelijk
te gebruiken, zolang dat nog mogelijk is. – – –

Stelling IV: “Ter bevordering van de financiële zelfstandigheid worde er (met inachtneming van de
nota-Probowinoto) een plan opgesteld omvattend
a) de ontwikkeling van de formasi tenaga² (formatie van werkers) in de komende tijd
b) de geleidelijke vermindering van Nederlandse steun voor regionaal werk en de opvoering van de
bijdrage der Javaanse kerken
c) het treffen van gezonde pensioenvoorzieningen.”

759 Zie document 129.
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Dit is in concréto de meest ingrijpende stelling. De eis van “verhaasting” en snel heenwerken naar
vollédige zelfstandigheid van de Javaanse kerken houdt een eis tot drastische reorganisatie in. De
beide sociaal-economen hadden een plan opgesteld, dat in het kort hier op neerkomt: 1. afvloeiing
van het grote kwantum guru’s indjil (pensionering van oudere krachten, zeer goede krachten tot
predikant beroepen). Kerngemeenten (enkele!) met predikanten (van hogere opleiding van Djocja en
zo nodig de sterke guru’s indjil); verder lekenarbeid!!
2. hierdoor sterk omlaagbrengen van de begrotingen; daarbij tevens het vereisen van grote verhoging
van Javaanse zijde (huren van sawah’s, beplanting van leegstaande erven voor kerkelijke doeleinden
enz.). – – –
Deze “overschakeling” zal heel wat gewenning en wijsheid vragen, vooral hier!! Dit alles kan
natuurlijk ook nog niet zomaar zonder meer “morgen” worden ingevoerd. (Dit is immers al een ideaal
van vele jaren her!) Deze overschakeling houdt zelfs grote gevaren in van afbraak van het werk, welk
dírect risico alleen maar verantwoord is bij een directe nóódsituatie. En hierin was ik te Kaliurang
nogal een eigenwijze obstructie-voerder, omdat velen erg somber waren en die noodsituatie vlak voor
de deur zien staan, terwijl ikzelf nog steeds “onbegrijpelijk” optimistisch ben, zowel wat de “opvang-
kracht” van de Javaanse kerken betreft (vergelijk toch de Japanse tijd!!), als wat onze werkmogelijk-
heid betreft. – – – 
Waar alles om draait, wil het geen afbraak worden, is, of wij erin zullen slagen binnen korte tijd door
kadervorming enz. een groep “leken” te kweken, die in staat zal zijn (èn daartoe de wil hebben!!) het
werk op te vangen en voort te zetten wat na verdwijning van de grote groep guru’s Indjil niet meer
door de overblijvende full-time krachten in die omvang verricht kan worden. (Die enkele predikanten,
die in hun plaats komen, kunnen dat nooit meer in hun eentje doen; in Purworedjo en Kebumen elk
4 of 5!!760)). – – –

Stelling V: “Tenslotte menen wij te moeten uitspreken, dat
a) voorlopig geen nieuwe krachten meer hoeven te worden aangenomen/opgeleid voor het werk

op Midden-Java,
b) geleidelijke vermindering van regionale bijstand voorlopig géén vermindering van de totale

financiële bijdrage betekent, aangezien vrijgekomen gelden dringend nodig zijn voor centrale
objecten,

c) het werk op Midden-Java meer dan ooit gezien moet worden als één geheel; personele en
financiële bijdragen uit Nederland kunnen niet meer louter regionaal worden vastgesteld.” – –
–

Wanneer door de nieuwe opzet “minder nodig zal zijn” in de verschillende gebieden (daarbij wordt
ook gedacht aan het vrijkomen van gelden door de terugkeer van de Nederlandse Missionaire
predikant van een bepaald gebied), dan mag dit niét betekenen, dat de betreffende Zendende kerken
haar inspanning naar rato kunnen gaan verminderen. Regionalisme en provincialisme zijn nu
helemáál uit den boze! – – – 

Dat was het, in grote lijnen. Deze stellingen dragen het karakter van een advies (een dringend advies)
aan de Nederlandse en Javaanse Partnerkerken. De bespreking hier zal op gang komen door een
vergadering van zendingsdeputaten van de Synode, waar een commissie uit de Nederlandse werkers

760 Volgens bij dit document gevoegde lijsten van Nooteboom en Hardjoprajitno, gedateerd 1 febr. 1958 (AGKF-N
20, Stencils, 1956-1957), beschikte de classis Kebumen op dat moment over één miss. predikant, R. Hardjoprajitno,
twee gemeentepredikanten, Hadipurnomo te Kebumen en Soekoasmoro te Gombong, Ijo, Karanganyar en Sruweng
(later stond hier Brotosomedi (Bratasoemedi), een zoon van Wirjotenojo), tien evangelisten, vijf hulpevangelisten,
waarvan één tevens schoolhoofd, drie colporteurs en één vaste kantoorkracht. De classis Purworejo had één miss.
predikant, Prawirohandoko te Purworejo, drie gemeentepredikanten, Atmosumarto te Temon, Dibjosumitro te
Purworejo, en Joram te Kutoarjo, vijftien evangelisten, drie hulpevangelisten, en twee kantoorkrachten; zie ook
hiervoor, voetnoot 428.
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deze zaak zal toelichten. Daarbij wordt vooropgesteld, dat de tijd dringt en dat daarom een situatie
die van natúre reeds in de toekomst lag, gegeven de omstandigheden verhaast geschapen dient te
worden! – – –

De Nieuw-Guinea-crisis en beeldvorming in Nederland

158. J. Kremer, zendingsarts te Kebumen, aan de Raad van Samenwerking, Baarn, d.d. Kebumen,
15 januari 1958; AGKF-N 24, Medische Dienst 1955-1959.

–  – –
Tot nu toe heb ik in mijn werk in het ziekenhuis geen moeilijkheden ondervonden. De houding van
personeel en patiënten is evenals vroeger vriendelijk en hulpvaardig. Degenen, die gewoon waren
Nederlands met me te spreken, blijven dit doen, zowel onder vier ogen als in publiek. De inspecteur
van de volksgezondheid van Midden-Java is hier pas geweest samen met een militaire autoriteit uit
Magelang. Deze militair informeerde naar mijn plannen voor de toekomst. Ik zei hem, voorlopig geen
redenen te kunnen vinden, die tot vertrekken zouden nopen. Hij verzocht me dringend, op mijn post
te blijven, zolang dit door de plaatselijke bevolking werd gewenst. Van overheidswege zouden de
buitenlandse artsen geen moeilijkheden in de weg worden gelegd. Zodra echter de houding van de
plaatselijke bevolking zou veranderen, moest ik hem hiervan direct op de hoogte stellen. Ik vermoed
echter niet, dat dit zal gebeuren. Pas nog is de Bupati opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij heeft
mij verzekerd, dat mij geen moeilijkheden zullen overkomen, zolang hij hier Bupati is. – – –
Reeds sinds 2 maanden heerst er in deze Kabupaten in enkele gebieden aan de Zuidkust hongersnood.
Er komen vele patiënten in het ziekenhuis met hongeroedeem. We hebben voor deze mensen een
grote bamboebarak gebouwd, terwijl de ernstige gevallen op zaal komen. Tot nu toe zijn er een 600
mensen opgenomen geweest. Op het ogenblik is het aantal patiënten groter dan ooit, namelijk bijna
300 mensen. Een tiental zijn gestorven. De oorzaak van deze hongersnood is voornamelijk toe te
schrijven aan de zware rattenplaag, die er in deze gebieden heerst. Verder aan bandjir en last but not
least aan het niet vroegtijdig ingrijpen van de betrokken autoriteiten om deze ellende te voorkomen.
Zo is het hier nu eenmaal in dit land, flink aanpakken en tijdig de zaken regelen, dat is er niet bij. De
kwestie West Irian interesseert de mensen hier in Kebumen – voorzover ik het als vreemdeling kan
beoordelen – volstrekt niets. Er is hier een Nederlandse onderneming, een klapperoliefabriek,
waarvan de status momenteel zeer onzeker is. De Nederlandse directeur is nog in functie, maar het
bedrijf staat onder militaire controle. Lagere employé’s maken ruzie wie straks directeur zal worden,
wie de auto van de directeur zal krijgen, en wie de ijskast van diens vrouw zal mogen hebben. Verder
is er een grote stapel brieven binnengekomen van mensen, die zich voor de functie van directeur wel
de meest aangewezen persoon achten. En de vakorganisatie tracht de arbeiders op te jutten om het
bedrijf over te nemen. Er is een paar weken geleden een meeting belegd op de aloon-aloon, waar de
arbeiders met de trucks van het bedrijf heen moesten worden gebracht. Toen één der sprekers
schreeuwde: “Moeten wij de Mex-olie overnemen?”, riep iedereen natuurlijk: “Ja”. Maar de volgende
dag vroegen enige anderen aan de directeur hoe het toch wel zou gaan met de fabriek, als de
Nederlandse directeur verdween. Deze mensen gaven blijk, nog over enige intelligentie te beschik-
ken. 
Het antwoord op deze vraag zal niet zo moeilijk zijn. Enige jaren geleden is er nl. al eens een
Indonesische directeur (administrateur) geweest, die voor bekwaam werd gehouden. Hij zag kans
binnen een jaar voor meer dan een millioen verlies te maken. Dit weten de arbeiders wel, en daarom
is het geen wonder, dat ze zich ten opzichte van de toekomst niet zo zeker gevoelen. De prijzen van
de medicijnen beginnen de laatste weken sterk te stijgen; wel is alles momenteel nog te krijgen, maar
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deskundigen verklaren, dat binnen twee maanden de gudangs leeg zijn en dat het dan afgelopen is met
de buitenlandse productie.
Tot nu toe leven we hier echter nog in overvloed, vooral als men ziet, hoe er rondom ons gebrek
wordt geleden. Op oudejaarsavond hebben de Christenmantri’s een vergadering belegd in het
ziekenhuis, om samen met de niet-Christenen van het personeel de jaarwisseling te vieren. De
plaatselijke predikant heeft gesproken, en verschillende aanwezigen werd gevraagd om hun mening
over de betekenis van de jaarwisseling naar voren te brengen. Ook ik kreeg de gelegenheid aangebo-
den en hoewel niet voorbereid, toch heb ik gemeend er gebruik van te moeten maken, vooral om de
aanwezigen, die allen een ruim salaris hebben, er op te wijzen hoe God ons in het afgelopen jaar
ruimschoots heeft voorzien van het nodige, terwijl vele anderen gebrek leden. Ik heb de vraag,
waarom God dat verschil maakt, niet beantwoord. Dit liet het tijdsbestek niet toe, en bovendien zou
ik het antwoord niet weten. – – –

De Neukirchener Mission hervat haar steun aan de Parepatan Agung

159. P. Kroh, namens de Waisen- und Missionsanstalt Neukirchen Kreis Moers, aan F.L. Bakker,
d.d. Neukirchen, 8 februari 1958; AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken,
1958.

Voortdurend komen brieven van Java, nu bijzonder van de P.A.-groep. De verdeeldheid en scheuring
tussen P.A. en R.A. (zoals zij het ginds noemen761)) neemt eerder toe dan dat zij gaat verminderen.
De hoop op hereniging moet wel worden opgegeven, zoals wij reeds in onze besprekingen op 24 april
1957 geuit hebben. Bij deze gelegenheid wezen wij reeds er op dat dit wel tot gevolg zou kunnen
hebben, dat wij niet verder zo geheel en al afzijdig zouden kunnen blijven staan ten opzichte van de
P.A.-groep. Om deze groep organisatorisch of op welke andere wijze ook te laten verkommeren is
ons onsympathiek. Wij ontvingen ook bericht dat zij trachten op andere wijze geholpen te worden.
Zoals van de Gereformeerde Zending wordt meegedeeld dat men eventueel hulp zoekt bij de China
Inland-Mission in het geval dit nodig mocht blijken. Of dit inderdaad zo is, weten wij niet.762)
Maar de hele situatie deed ons nu in een vergadering gehouden op 6.2.’58 besluiten, onze afwachten-
de houding ten opzichte van ons vroegere zendingsterrein op Midden-Java ten Noorden op te geven
en naar de mate van de mogelijkheid en onze krachten de P.A.-groep te steunen. Dat is dus een
principiële verandering in onze houding tot nu toe, waarvan wij menen U mededeling te moeten doen.
Hoe deze hulpverlening zal kunnen geschieden in de praktijk, hierover valt nog geen mededeling te
doen. Maar wij hopen, dat dit niet als een handeling van rivaliteit beschouwd wordt door de Broeders
van de Gereformeerde Kerken, maar als iets wat voor ons een noodzakelijkheid is, in een reeds lang
bestaande onmogelijke toestand. Daarbij niet lettende op het ontstaan van of de schuld of niet-schuld
aan de hele situatie. Want hier hebben wij immers te maken met een feit en het is alleen de vraag, kan
en moet hier geholpen worden, en is dit mogelijk?

761 P.A. – Parepatan Agung; R.A. – Regionaal Akkoord. Met “R.A.” werden de kerken aangeduid die omstreeks 1950
akkoorden van samenwerking met Nederlandse Gereformeerde Kerken hadden gesloten, d.w.z. de Javaanse Kerken
(GKJ) op het (voormalige) zendingsterrein der GKN.

762 De China Inland Mission was de oude naam voor de Amerikaanse Overseas Missionary Fellowship (OMF). Deze
was na de communistische machtsovername in China (1949) haar zendingsterrein aldaar kwijtgeraakt. Aan Duitse
zijde bestond de vrees dat door de GKN en GKJ getracht zou worden de komst van Duitse zendingsarbeiders naar
M.-Java tegen te gaan door open plaatsen, die waren ontstaan door het gedwongen vertrek van Nederlandse
zendingsarbeiders, zo snel mogelijk te doen bezetten door OMF-zendelingen en eventueel door zendingsarbeiders
van verwante kerken in de VS, zoals de United Presbyterian Church in the U.S.A. Met de OMF werd ook
samengewerkt op het terrein van de lectuurproductie (BPK); zie ook document 199; en Art. 44, Acta Synode GKD
1958.



476 Document 160

Voorts hopen wij, dat waar een goede verstandhouding raadzaam is, zoals die reeds voor de oorlog
bestond, die ook in de toekomst nagestreefd moge worden. Hierbij hebben wij de hoop, dat van onze
houding ook een meer en meer bemiddelende werking zal kunnen uitgaan op de beide Javaanse
groepen van Kerken. Voorop staat dat wij geen bepaald type van Kerk willen opbouwen maar de
“Gemeente van Jezus Christus”. Wij hier in Europa hebben deze niet in één vorm kunnen gieten, en
wij zullen het ook ginds op Java niet kunnen. Maar wat wij wel kunnen is hun behulpzaam te zijn de
weg te vinden, die het kenmerk van Jezus Christus en zijn Kerk is – de liefde. Bij de besprekingen
van deze kwesties werd mij gevraagd, of ik eventueel bereid zou zijn zo nodig nog eens voor kortere
tijd naar Java te gaan voor de zo noodzakelijke besprekingen. Een bevestigend antwoord heb ik nog
niet kunnen geven, omdat ik er ontzettend veel moeilijkheden in zie, gedeeltelijk van persoonlijke,
gedeeltelijk van zakelijke aard. – – –

De Gereformeerde Kerken en de Neukirchener Mission

160. J. Plomp, “Resumé van de woensdag 19 maart 1958 gehouden samenspreking te Neukir-
chen”; AGKF-N 25, Diversen 1955-1958.

De voortgaande groei en uitbreiding van de Parepatan Agung leidden ertoe dat de Waisen- und
Missionsanstalt te Neukirchen (de Neukirchener Mission) en enkele Nederlandse zusterorgani-
saties, uit wier arbeid deze Noordjavaanse kerk was voortgekomen, in 1958 hun afwachtende
houding, waartoe ze zich voordien beperkt hadden, herzagen.763)

Op Woensdag 19 maart 1958 vond te Neukirchen ten huize van Ds P. Kroh een samenspreking plaats
tussen de broeders Fischer, Kroh, Rahn en Schneider, vertegenwoordigende de Waisen- und
Missionsanstalt te Neukirchen, en de broeders F.L. Bakker, J.C. Gilhuis764), Plomp765) en van Til766),
vertegenwoordigende de Zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Aanleiding tot deze samenspreking was het door de broeders van Neukirchen genomen besluit “onze
afwachtende houding ten opzichte van ons vroeger zendingsterrein op Midden-Java te Noorden op
te geven en naar mate de mogelijkheid en onze krachten de Parepatan Agung-groep te steunen”, van
welk besluit Dr Bakker per schrijven van 8 februari laatstleden op de hoogte was gesteld.767) 
In de bespreking, welke op broederlijke en openhartige wijze gevoerd werd, zetten de broeders van
Neukirchen hun standpunt nader uiteen. Zij wilden hun besluit beslist niet geïnterpreteerd zien als
gericht tegen de Christelijke Kerken, welke op Midden-Java in synodaal verband samenleven, en
evenmin tegen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Oude sterke banden binden hen aan de
broeders van de Parepatan Agung-groep; een heling van de scheur lijkt uitgesloten: in deze situatie
menen zij, dat het hunnerzijds niet aangaat deze kerkengroep “organisatorisch oder auf irgendeine
andere Weise verkümmern zu lassen”.
De broeders uit Nederland zetten hun ernstige bezwaren tegen het voornemen van Neukirchen uiteen.
Zij spraken de vrees uit, dat de uitvoering ervan de scheur nog groter zou maken en een niet te

763 Zie ook Bakker a. Kroh, 11/2/1958, AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958.
764 J.C. Gilhuis; geboren 1908; 1932 Geref. predikant te Ooster-Nijkerk; 1936 te Mijdrecht; 1940 te Katwijk aan Zee;

1945 te Rotterdam-Zuid (Katendrecht); 1950 te Amsterdam-Oost (Watergraafsmeer); 1967 in bijz. zendingsdienst;
1972 emeritus.

765 J. Plomp; 1911-1990; 1935 Geref. predikant te Grijpskerk; 1938 te Surabaya; 1947 te Leiden; 1954 te Utrecht;
1956 te Utrecht-N.; 1963 wetenschappelijk hoofdambt. Theol. Fac. VU; 1966 hoogleraar Theol. Hogeschool
Kampen; 1969 dr Theol.; 1978 emeritus; 1978-1982 buitengwoon hoogleraar te Kampen.

766 P. van Til; geboren 1907; 1934 Geref. predikant te Een en Veenhuizen; 1945 te Buitenpost; 1946 legerpredikant
in Indonesië; 1948 te Middelburg; 1972 emeritus.

767 Zie document 159.
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overziene verwarring zou stichten. Het voornemen van Neukirchen is hier en daar reeds in Midden-
Java bekend geworden en heeft daar ontsteltenis gewekt.
Gewezen werd op de eigenaardige situatie op het terrein Blora, waar Ds Surjohatmodjo zich met zijn
gemeente aansloot bij de Parepatan Agung768), maar deputaat en zelfs voorzitter bleef van het college
van zendingsdeputaten.769) Dit college en ds Surjohatmodjo zelf onderhouden met de Zendende Kerk
van Middelburg geregelde correspondentie en blijken voortzetting van de samenwerking op hoge
prijs te stellen. De in de samenwerking door Middelburg geleverde financiële bijdrage bedroeg de
laatste tijd ongeveer ƒ 80.000,- per jaar. Wordt Blora niet in een moeilijk parket gebracht, wanneer
Neukirchen officieel gaat steunen? Kan Blora riskeren de steun van Middelburg te verliezen?
Met begrip voor elkaars visie op de vragen, waarvoor het zendingswerk op Midden-Java ons stelt,
kwamen de Duitse en Nederlandse broeders ten slotte tot het besluit de volgende suggesties nader te
overwegen en te doen overwegen:
Vanwege Neukirchen en Nederland wordt er bij beide kerkengroepen op Midden-Java (gemakshalve
aangeduid als Kerk-Synode en Kerk-Parepatan Agung) met de meeste ernst op aangedrongen de
volgende gedragslijn ten opzichte van elkaar te aanvaarden:
1. De beide kerkengroepen op Midden-Java laten de zaak van de kerkelijke hereniging voorlopig
geheel rusten.
2. Voor de zendingsarbeid gaan beide kerkengroepen samenwerken. In de zendingsdeputaatschappen
worden ook vertegenwoordigers van de Parepatan Agung opgenomen.
3. Het aldus te verrichten zendingswerk zal zowel door de Gereformeerde Kerken in Nederland als
door de Waisen- und Missionsanstalt te Neukirchen worden gesteund.
4. Ter behartiging van het zendingswerk op Midden-Java wordt een orgaan van overleg gevormd,
waarin vertegenwoordigers van Neukirchen en Nederland regelmatig voeling met elkaar hebben.
5. Betwiste eigendommen worden door beide groepen gebruikt. Ze worden beheerd door commissies
of besturen, samengesteld uit vertegenwoordigers uit beide kerkengroepen.
6. Bij verhuizingen op Midden-Java wordt geadviseerd zich aan te sluiten bij de kerk, die ter plaatse
bestaat, ongeacht of deze tot de Kerk-Synode of de Kerk-Parepatan Agung behoort.

768 Kyai S. Surjohatmodjo, gemeentepredikant van Blora-stad en voorzitter van de classicale zendingsdeputaten van
de GKJ Blora-Bojonegoro, ging in nov. 1957 over naar de GKJTU, gevolgd door de helft van de kerkeraad; een
andere voorganger in deze classis, zendingspredikant S. Tirtasoewarna, leidde tot zijn vertrek naar Ngenta-enta
in Yogyakarta in april 1958 de GKJ-getrouwe groep. Van de acht gemeenten in Blora-Bojonegoro (1957-1958),
Blora, Kunduran, Bojonegoro, Sumbergondang, Cepu, Pulo, Rembang en Tuban, volgden de eerste vier Surjohat-
modjo, de andere, meest jonge gemeenten, bleven binnen de GKJ. Na het uittreden van Surjohatmodjo en het
vertrek van de Nederlandse zendingspredikant Schut en diens Javaanse collega Tirtasoewarna had de GKJ-classis
Blora-Bojonegoro nog maar één predikant over, S. Wirjosoetedjo te Cepu; in sept. 1958 kreeg Rembang echter
een eigen predikant, S. Poedjosoewito, de tweede in de classis. Daarnaast had men twee evangelisten, die in 1957
van de Theologische School in Yogyakarta waren gekomen. Ook Van Walraven, zendingsarts te Blora, vertrok
(mei 1958). Zie corr. terzake in AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958. Over de
kerkgeschiedenis van Cepu, zie Tim Penyusun, Sejarah beridirinya Gereja Kristen Jawa Cepu dan Perkembang-
annya.

769 In 1958 werd voorgesteld dat deze acht gemeenten en hun kringen (zie vorige voetnoot) één college van zendings-
deputaten (Deputat Pekabaran Injil, DPI) zouden vormen, waarin van elke gemeente één afgevaardigde zitting zou
hebben. Dit zou betekenen de oprichting van een interkerkelijk zendingscomité. Hoewel deze situatie inderdaad
enige tijd bestaan heeft, functioneerde dit college onbevredigend, daar men van mening verschilde tot welke kerk
(GKJ of GKJTU-PA) nieuw gevormde gemeenten en kringen zouden moeten behoren. Zie Wirjosoetedjo a.
Zuiderzending, 26/5/1958, AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958.
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Onderwijsstatistieken van Indonesië 

161. J. van der Waals, “Enkele statistische gegevens over het onderwijs in Indonesië”, d.d. Soest,
21 april 1958; AGKF-N 24, Stukken betreffende de onderwijsdienst, 1955-1959.

I. Vooraf enkele opmerkingen:
1. Hoewel ik alle tot eind 1957 gepubliceerde officiële gegevens bezit, is het onmogelijk een
enigszins betrouwbaar statistisch overzicht te geven, dat jaarsgewijze vergelijkingen mogelijk maakt.
De gepubliceerde cijfers worden namelijk niet volgens een vast schema samengesteld. Bovendien
dient de publicatie vrijwel altijd propagandistische doeleinden – zodat bijvoorbeeld over voorafgaan-
de perioden (bijvoorbeeld het Nederlands-Indische bewind of een voorgaand kabinet) te lage en over
het op het moment van publicatie aan de “macht” zijnde bewind te hoge cijfers worden opgegeven.
In enkele concrete gevallen kon ik dergelijk propagandabedrog exact achterhalen en daarbij bleek,
dat de deviatie meer dan 25% van de realiteit verwijderd was.
2. De laatste min of meer betrouwbare gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (Indonesië) en geven de toestand weer per 1 augustus 1951. Voor wie Indonesië kent zal
het uitblijven van gegevens over de volgende jaren geen verwondering baren.
3. Toch geven de onderstaande cijfers misschien wel enigszins een beeld van de vorm van de
onderwijspyramide in Indonesië. En daarom was het op de laatste vergadering van de onderwijs
adviescommissie begonnen.

II. Toestand op 1 augustus 1951:

Scholen Onderwijzers Leerlingen

Openbaar Bijzonder Openbaar Bijzonder Openbaar Bijzonder

S.R. 24.079 3.007 85.051 10.549 5.290.752 1.413.262

S.M.P. 228 629 2.533 5.598 66.051 115.666

S.G.B. 109 35 886 275 20.426 4.336

S.M.A. 51 96 1.140 1.966 18.101 21.020

Overig vak
onderwijs

247 92 2.440 736 35.579 11.138

Opm. 1: Na 1951 gaat de S.R. in leerlingental weinig vooruit. De middelbare en vakscholen
laten vooral na 1 augustus 1951 een grote groei zien.

2: Het bijzonder onderwijs richt zich op de lucratieve scholen en velen vinden daar
een ruim bestaan. De S.M.P./S.M.A. is bij het bijzonder onderwijs ruim zes maal
zo uitgebreid als het overig vakonderwijs.

3: 78% van alle S.R.-bezoekende leerlingen zaten op 1 augustus 1951 in klas I, II, III.
4: Bij het bijzonder onderwijs zijn alleen opgenomen de geregistreerde scholen. Een

minstens even groot aantal (voornamelijk middag-S.M.P. en dergelijke) is geheel
wild. Op een gegeven moment stonden bijvoorbeeld in Salatiga tegenover 2
openbare S.M.P.’s 16 particuliere. Dit verklaart mijn volstrekt afwijzende houding
tegen het openen van nieuwe S.M.P’s onder missionair mom.
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III. Toestand op 1 augustus 1952: (Dit geldt alleen het openbaar onderwijs en maar enkele schoolty-
pen).

Indonesië Java Midden-Java

aantal
scholen

leerlingen scholen leerlingen scholen leerlingen

S.M.P. 225 72.224 134 43.668 52 16.796

S.M.A. 60 19.101 43 15.465 18 6.431

S.T.P. 154 24.906  - - 62 10.673

S.G.B. 145 - - - ± 36 -

Overig vak
onderwijs

205 - - - - -

IV. Toestand op 1 augustus 1956: (Openbaar en gesubsidieerd onderwijs samen).

Scholen Onderwijzers leerlingen

S.R. 30.231 143.864 6.908.968

S.M.P. 560 7.560 181.531

S.G.B. 539 7.969 161.827

S.M.A. 138 3.712 41.703

Overig vakonder-
wijs

640 8.687 107.794

Opm. 
1. De lezer kan zelf door verschillende groepering van de cijfers een aantal conclusies trekken.
2. Volgens een voorzichtige schatting bezochten op 1 augustus 1957 in geheel Indonesië ruim
400.000 leerlingen een wilde of niet-wilde S.M.P. En dat terwijl in de Indonesische maatschappij een
weerbare economische middenstand vrijwel ontbreekt.:De groei bij de S.M.A. gaat pas na 1 augustus
1956 doorzetten, omdat de meeste S.M.P.-leerlingen langer dan 3 jaar over die S.M.P. doen. 
3. Het gewone vakonderwijs is in groei en omvang relatief sterk achtergebleven bij
S.M.P./S.G.B./S.M.A. Dit geschiedt, terwijl iedereen er van overtuigd is, dat alleen een snelle
opbouw van een productieve middenstand (huisnijverheid) Indonesië er bovenop kan helpen.

V. Als we tegen deze achtergrond nu de cijfers leggen van het Christelijk onderwijs op Midden-Java,
dan kunnen we conclusies trekken. In mijn brief van 16 maart 1956 noemde ik reeds:

114 S.R.’s met 23.974 leerlingen
 56 S.M.P. met 10.306 leerlingen
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  4 S.M.A. met 896 leerlingen
  9 S.G.B. met 1.482 leerlingen
Overig vakonderwijs 14 met 1.546 leerlingen

Hoeveel Christelijke scholen er op dit moment op Midden-Java zijn, kan ik niet helemaal precies
zeggen, maar de volgende cijfers zullen niet al te ver van de werkelijkheid verwijderd zijn.

S.R. 132 S.G.B. 10

S.M.P. 84 S.M.A. 7

S.K.P. 5 S.G.A. 5

S.M.E.P. 3 S.T.K. (Fröbel) 21

Opm. 1: Het aantal S.M.P.’s en het aantal leerlingen op die S.M.P.’s is in de afgelopen jaren sterker
gegroeid dan enig ander schooltype. Die groei was het sterkst in het ressort Solo.

Opm. 2: De resultaten van de Christelijke S.M.P.’s liggen gemiddeld tamelijk ver beneden die van
openbare S.M.P.’s.

Opm. 3: De verhouding S.R. : S.M.P. is bij het Christelijk onderwijs nog ongezonder dan bij het
openbaar onderwijs.

Colportage en de reorganisatie van de Javaanse lectuurdienst

162. A. de Bruin aan de Raad van Samenwerking, Sectie Lectuurdienst, d.d. Jakarta, 31 mei 1958;
AGKF-N 24, Lectuurdienst, 1955-1959.

– – –
Vrijwel overal is men nu de overtuiging toegedaan dat gebroken moet worden met het systeem
colporteur-oude-stijl. Ik ben daar blij om, want ik ben ervan overtuigd dat handhaving van dit systeem
onder de huidige omstandigheden een gezonde ontwikkeling van de lectuurvoorziening bijna overal
niet slechts van weinig dienst kan zijn, maar deze duidelijk in de weg staat. Hier en daar wordt dat
achteraf nog weer eens extra bewezen door misstanden, die bij de liquidatie van de arbeid van
sommigen hunner aan de dag komen. Blijft uiteraard de vraag wat in de plaats moet komen van wat
verdwijnen moet. Uniformiteit daarin is geen dringende vereiste, alleen al omdat de situatie in het ene
gebied soms anders ligt dan in het andere. IJverige en kundige colporteurs, die tot nu toe gelukkig
niet helemaal ontbraken, zullen bijvoorbeeld de kans wel aangrijpen om als niet-gesalarieerde
krachten verder te werken op een aantrekkelijke provisiebasis. Komt de voorgenomen kadervorming
tot leven, dan liggen in die richting zeker ook mogelijkheden. Predikanten en andere centrale
personen kunnen meehelpen door thuis een kleine voorraad aan te houden. De scholen kunnen meer
ingeschakeld worden dan tot nu toe meestal het geval was. En zo zijn er zeker meer mogelijkheden.
Ik heb het gevoel dat de verhuizing van de T.P.K. naar Midden-Java juist op tijd komt, omdat niet
te ontkennen valt dat door de gang van zaken sinds december jongstleden de positie van de classicale
colportages, waar die nog functioneerden met enig bevredigend resultaat, meer en meer bedreigd
raakte. Nu eenmaal het besluit werd genomen dat de Nederlandse missionaire predikanten zich uit
het ressortswerk gaan terugtrekken, is er een garantie voor de voortgang van het werk minder, terwijl
ideeën over de noodzakelijkheid van een noodbegroting, die hier en daar werden gepropageerd,
eveneens de zo nodige behartiging van dit deel van het zendingswerk zouden kunnen schaden.
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Daartegenover kan de vestiging van de T.P.K. in Midden-Java een tegenwicht vormen dat van waarde
kan blijken te zijn om, waar dat nodig is, tot nieuwe initiatieven te stimuleren, en waar dat mogelijk
is tot samenwerking te brengen wat samen kan werken.770)

Verkuyl over de Nieuw-Guinea-crisis: geen overhaaste reacties

163. “Notulen van de 38ste vergadering van de Raad van Samenwerking, gehouden op 24 juni 1958
te Baarn”; AGKF-N 23, Raad van Samenwerking, Agenda en notulen 1955-1959.

– – –
Dr Verkuyl begint met voorop te stellen, dat elke analyse betrekkelijk en eenzijdig is. Elke prognose
is feilbaar. Er vindt momenteel in Indonesië een geweldige worsteling plaats. Indonesië is een stuk
in het schaakspel van wereldmachten. Men is na de roes van December gaan ontwaken. Toen Dr.
Verkuyl uit Indonesië wegging, was de burgeroorlog in volle gang. Het anti-communisme wordt vaak
gebruikt als dekmantel van economische wandaden. Een vooraanstaand Christen kwam tot de
conclusie: “allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”, waarmee de situatie juist
getypeerd was. Er dreigde van beide wereldblokken interventie, maar er kwam een zwenking door
nuchtere calculatie in het kabinet. Men kreeg inferieur materiaal van Rusland en zijn bondgenoten.
Nu slaat men de handen ineen om Indonesië te behoeden voor het communisme. Dr. Verkuyl
verwacht hiervan resultaten. Laten we de dingen, die tijdelijk zijn, niet eeuwig maken en de dingen
die eeuwig zijn, niet tijdelijk maken. Laten we de zendingsstrategie niet laten bepalen door de
wisseling van regeringen. De roeping is eeuwig, de geschiedenis van de Kerk is eeuwig. We moeten
“kairoi en akairoi”771) onze roeping vervullen.
Wat de [Javaanse] Kerken betreft: ze hebben angstig bevend gezwegen. Men heeft niet durven
spreken. Men heeft het protest van de Nederlands-sprekende Kerken niet durven overnemen.772) Dr.

770 De taak van De Bruin omvatte tot aan zijn repatriëring in jan. 1959: 1. het voortzetten en uitbreiden van de mobiele
colportage in geheel Banyumas en Kedu, thans formeel opgedragen aan de TPK in Yogyakarta (waarmee De Bruin
in Banyumas-Noord al begonnen was (zie document 144) en waarmee in 1960 ook in Purworejo een begin gemaakt
werd); 2. de inrichting van een bedrijfsruimte annex boekwinkel in Yogyakarta, speciaal voor de TPK; 3. de
integratie in de TPK-afdeling Solo van het door ds Poerwowidagdo namens de classis Solo geleide colportagebe-
drijf aldaar; 4. het overnemen en opnieuw organiseren van het bijbeldepot en colportagebedrijf van dr Ph. van
Akkeren (1910-1993; 1934 namens het Java-Comité zendeling-leraar te Blitar, O.-Java; na de oorlog studie Jav.
taal en cultuur te Utrecht; 1956-1962 docent Balai Wiyata, Malang; actief in de lectuurverspreiding; auteur van
Sri and Christ. A study of the indigenous church in East Java. Londen, 1970) te Surabaya, dat dateerde uit de tijd
van H.A.C. Hildering, doch in deze jaren wegens de nieuwe importbeperkingen op Nederlandse lectuur, die
verreweg het grootste deel van de omzet uitmaakte, met sluiting bedreigd werd. In zijn nieuwe functie diende het
bijbeldepot te Surabaya ten dienste te komen van de verspreiding van Javaanse en Chinese lectuur door de BPK.
Het werd als BPK-filiaal officieel op 15 april 1958 geopend. Zie “Instructie voor Ds A. de Bruin”, 8/11/1955,
AGKF-N 24, Lectuurdienst, 1955-1959; CvS Friesland-N. a. GKK Friesland-N., april 1958, AGKF-N 20, Stencils,
1956-1957; De Bruin a. RvS Baarn, 5/1/1958 en 28/1/1958, AGKF-N 24, Lectuurdienst, 1955-1959.

771 Van kairos (Gr.) – tijd, moment; i.e. “zowel in gunstige als in ongunstige tijden”.
772 De openlijk vijandige houding tegen Nederland was in Jakarta op 28 oktober 1957 met massale demonstraties

uitgebroken. Van de Gereformeerden in Indonesië reageerden alleen de Nederlandstalige Gereformeerde Kerken
door middel van een Open Brief aan de Overheid, gedateerd 3 nov. 1957 en opgesteld door J.J. Oranje, predikant
van de Kwitang-kerk in Jakarta, en Verkuyl, waarin krachtig geprotesteerd werd. De Indonesische Raad van
Kerken (DGI) protesteerde op 19 december in even krachtige taal, al werd daarbij tevens verwezen naar Nederland-
se economische belangen in Indonesië (omschreven als “economische overheersing”), die nog steeds zouden
bestaan, zie Mulder a. GZD, 24/10/1960, AM. Ook op plaatselijk vlak deden zich pijnlijke incidenten voor.
Zendingsarts Braakman, die in 1959 vertrok, omschreef zijn laatste jaar in Purwodadi als “triest en uitzichtloos”,
Braakman a. GK Arnhem, 7/7/1959, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1959-1960. Over de
houding van haar Javaanse omgeving in deze tijd schreef C. Takkenberg: “Bij het vertrek van Ds van Vliet was
de situatie wel moeilijk. Veel deed me herinneren aan de situatie in Amsterdam tijdens de bezettingstijd, toen vele
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Verkuyl heeft ronduit zijn mening gezegd en duidelijk gemaakt, dat een compromis ongepast is. Hij
heeft gewaarschuwd voor het doen van concessies aan deze anarchie. Temidden van de burgeroorlog
verkeert vooral de Protestantse Kerk in moeilijkheden. Men heeft een stuk willen opstellen, dat pleitte
voor verzoening; het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk had echter niet de moed,
dit publiek te doen. Dr. Verkuyl is dankbaar, dat de Indonesische Kerken haar verbondenheid met de
Kerken in Nederland niet hebben willen prijsgeven. Op het vliegveld werd namens de D.G.I. nog eens
gezegd: “de Kerk is altijd een corpus alienum in iedere maatschappij”. We moeten ons hiervoor niet
schamen. Dit kan een kruis worden, dat we niet van ons mogen werpen. Ook andere lichamen
schamen zich niet voor hun internationale contacten, zoals het communisme en de Islam.
Wat verstaan de Indonesische Kerken onder samenwerking? “pay and pray”? Deze opvatting hebben
de kerken niet. Zij willen de inzet van mensen. Wanneer een noodsituatie zou ontstaan, die het “pay
and pray” ten gevolge heeft, dan vatte Nederland dit op als tijdelijk.773)
Wat de positie van de Westerse zendingsarbeiders, waaronder de Nederlandse, betreft: het is
natuurlijk heerlijk, als het land van herkomst de goodwill heeft. Het wordt moeilijk en het is een
zwaar kruis als dit niet het geval is. We moeten echter bereid zijn de aanstoot van de nationaliteit te
verdragen. Paulus’ nationaliteit wekte ook aanstoot; hij liet zich echter hierdoor niet weerhouden. Wij
als zendingsarbeiders kenden ook een vorm van aanstoot omdat men ons beschouwde als vertegen-
woordigers van het Westerse imperialisme. Deze “white man’s burden” moet door ons gedragen
worden.774) Ook Amerikanen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders dragen deze last. Dit wisselt iedere dag.
Temidden van het falen over de hele linie in de verhouding Oost-West kan het wel eens de roeping
van de zendingsarbeiders zijn om een paradigma te zijn, om exemplarisch voor te leven wat koinonia
is. Er is behoefte aan illustratie van fellowship.775) – – –
Dr. Verkuyl dringt met klem aan op de hypomonè776). Nu is het de tijd van de volharding. We moeten
een weerspiegeling zijn van Gods geduld. We moeten blijven staan, zo lang God het ons geeft. Als
God roept, mogen we niet weg. We moeten volhouden en zijn zo een steun voor de kerken, die in hun
hart niets anders willen dan samenwerking. We moeten zoeken naar een nieuwe gehoorzaamheid in
deze nieuwe tijd. We moeten vooral aandacht hebben voor het kaderwerk. We moeten bijzondere

vrienden (ook Christenen) enige distantie van me namen vanwege het feit dat ik een Joodse vader had”, Takken-
berg a. GK Rotterdam, eind 1959, AGKR 5, Stukken betr. mej. C. Takkenberg, 1947-1965.

773 Aan het begin van 1958 was een studiecommissie gevormd, waarin onder meer prof. dr H. Ridderbos en prof. dr
D. Nauta zitting hadden. De aanbevelingen van deze commissie werden aan de generale zendingsdeputaten, de
zendende kerken en de Raad van Samenwerking voorgelegd en in april 1958 in grote lijnen aanvaard. De
conclusies hielden in dat de samenwerking met de Javaanse Kerken indien enigszins mogelijk zou worden
voortgezet, Richters a. DPI GKJ, 3/5/1958, AS A 1/6/1/124/1958. De synode van de GKN van 1957/1958 nam dit
over. Van samenwerking was zelfs nog sprake indien de Nederlandse zendingsarbeiders deel zouden uitmaken van
een internationaal oecumenisch team, dat op M.-Java werkte. Doch de lijfelijke aanwezigheid van Nederlandse
zendingsarbeiders in M.-Java en hun feitelijke betrokkenheid bij het zendingswerk werden wel noodzakelijk geacht
om nog van zending te kunnen spreken. Noch correspondentie, noch het sturen van geld, noch de productie van
lectuur ten behoeve van de lectuurdiensten alléén werden, hoe belangrijk ook, beschouwd als zending. Enkele
belangrijke besluiten ... 1957 en 1958, 44-45. Vgl. Inleiding, noot 158.

774 De term “White Man’s burden” komt van de Engelse dichter en protagonist van het Britse (en westerse) imperialis-
me Rudyard Kipling (1865-1936). Het is de titel van een gedicht uit 1899, het jaar waarin de VS het bestuur van
de Filippijnen van de Spanjaarden overnamen. In dit gedicht, waarvan alle coupletten beginnen met de zin ”Take
up the White Man’s burden”, spoort Kipling de westerse wereld aan zijn verantwoordelijkheid tegenover
onderontwikkelde en onbeschaafde volkeren, verderop in hetzelfde gedicht omschreven als “half devil and half
child”, te aanvaarden en aan hun opvoeding en morele verheffing zijn beste krachten te wijden. Deze verplichting
is zwaar en kost grote offers, i.e. de “White Man’s burden”. Zie The Works of Rudyard Kipling, 323-324.

775 In M.-Java verbleven in 1959-1960 nog: H. Baas, D. Bakker, J. Bol, J. Bouma, G. Braakman, P. Elshove (1960-
1964 tijd. in Nederland en Lahore), A.A. Haspels, A.J. Heidema, A. Hoeksema, L. Hoorweg, C.J. Miedema, D.C.
Mulder, R.S. van Netten, G.P. Nooteboom, S. Roosjen, C. Takkenberg, J. Verkuyl. De meesten repatrieerden
binnen enkele jaren. Het Zendingscentrum in Baarn raadde in 1958 en opnieuw in 1962 aan dat op zijn minst de
gezinnen der zendingsarbeiders zouden repatriëren, Mulder a. GZD, 19/1/1960, 24/10/1960, AM.

776 hypo-monè (van Gr. hypo-ménoo) – geduldig afwachten en volharden. 
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problemen, die de tijd ons stelt, oplossen. Zo bijvoorbeeld ten aanzien van de achterblijvende
kinderen. We moeten “durchhalten” op de plaatsen, waar God ons nu nog stelt!777) – – – 

Medisch werk in Pulo (Blora)

164. R. Soejono, hoofd van de christelijke SMP te Blora en secretaris der Zendingsdeputaten, aan de
Zuiderzending, Middelburg, d.d. Blora, september 1958; AGKM 18, Ingekomen en minuten van
uitgegane stukken, 1958.

Pulo
Misschien weet U het nog van Dr. van Walraven. In Pulo, 12 kilometer bewesten Tjepu is een
polikliniek: een Christelijke polikliniek. Op het ogenblik werkt daar de bekende vroedvrouw Bu
Wirjosoemarto. Zij is al jarenlang in Pulo. Zij kent die streek heel erg goed. Zij is daar geboren en
getogen.
Toen Dr. van Walraven nog in Blora was, toen kwam hij geregeld daar. Een keer in de week kwam
hij in Pulo. En als hij kwam dan was het feest voor de patiënten, die van heinde en ver kwamen om
de dokter zelf te ontmoeten. Maar het was ook feest voor de dokter zelf. Hij was echt in zijn schik:
als Christen te mogen werken in een Christelijke polikliniek. Met heel zijn hart en heel zijn liefde
behandelde hij de talloze patiënten.
Hij kende geen rust als hij de vele mensen zag. Hij wilde niet eerder rusten, voordat hij de laatste
patiënt naar huis kon sturen, nadat hij hem behandeld had.
Dat was vroeger; iedereen was in zijn schik. Ook de Guru Indjil (Evangelist) was ingenomen met
deze situatie. Hij kon vrijelijk het Evangelie brengen aan deze mensen. Het liet zich aanzien, dat
hierdoor de plaatselijke desa-gemeente kon uitgroeien. Maar jammer genoeg mocht het niet zo
blijven. In mei 1958 ging Dr. van Walraven terug naar Nederland. Wat eerst in het begin als een
verlof leek, bleek later een terugkeer naar Nederland voorgoed. Het benodigde visum voor Indonesië
kon hem niet worden uitgereikt. En nadien is de toestand anders geworden.
Het aantal patiënten is teruggelopen, niet zozeer omdat de behandeling anders werd. Daar ligt het niet
aan. Het is gekomen, doordat de helpende hand en de troostvolle woorden van de Christelijke dokter
gemist worden. De waardevolle instrumenten liggen nog steeds te wachten op de liefdevolle hand van
de dokter. Een, die waarlijk de liefde van Christus in zijn hart voelt kloppen en die deze liefde wil
overbrengen op deze mensen. Wel blijft Bu Wirjo nog steeds werken (Hoe zou het ook anders
moeten), maar zij voelt de verandering aan de lijve. Zij mist de stuwende kracht van vroeger, de
vaderlijke steun van iemand, die weet wat hij doet.

777 In een verslag van twee jaar later schreef Verkuyl: “Velen vragen: ’wat doet u als zendingsarbeider, nu de
diplomatieke relaties tussen uw vaderland en Indonesia afgebroken zijn?’ Er is m.i. maar één antwoord legitiem:
Wij blijven, zolang ’t mogelijk is. Niet ons vaderland, maar de Here Jezus riep ons om Hem in Indonesië te dienen.
We hebben de taak Zijn roep te volgen, zolang ’t ons toegestaan wordt. Onlangs hadden wij bezoek van een
Egyptenaar, een predikant van de ‘Evangelical Coptic Church’. Hij vertelde, dat toen de relaties tussen Engeland
en Egypte verbroken waren, de meeste Engelse zendelingen gebleven zijn. Nu de relaties hersteld zijn, wordt ’t
die zendelingen die uit eigen beweging weggingen zeer kwalijk genomen, dat ze gingen. Dr Kyauw Than, de secr.
van de S.E.A.C. of Churches, waarschuwde in Ghana alle westerse zendelingen om hun gaan en blijven te bepalen
geheel onafhankelijk van de politieke relaties tussen de volken. Ik vind dat een wijze raad. Vaak moet ik in deze
dagen denken aan een briefje, dat Dr H.A. van Andel mij schreef om mij onder veel moeilijker omstandigheden
te troosten: ’Nebulus est, transiit. Het is slechts een wolk, die voorbij drijft.’ Er zijn al meer wolken voorbijgedre-
ven. Maar ’t Licht der wereld blijft. Het komt er slechts op aan in alle omstandigheden in dat Licht te wandelen
en te werken. En wie in dat Licht wandelt heeft gemeenschap met zijn broeders. Ook in Indonesia, want het bloed
van Jezus, Gods Zoon, reinigt”, Verkuyl, “33e Verslag”, 17/10/1960, AGKF-N 18, Stukken betr. de lectuurdienst,
1960-1961.
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In Dr. Soeprapto, de regentschapsarts, hebben wij een waardevolle hulp gevonden. Ook hij komt nu
elke Zaterdag in Pulo. Ook hij helpt en onderzoekt de patiënten, zoveel hij kan. Maar het blijft een
hulp. Hij heeft te veel werk en bovendien is hij geen Christen. En dat zegt veel voor een Christelijke
polikliniek. En daarom, bidt voor ons, dat wij in de plaats van Dr. van Walraven een andere Christe-
lijke dokter kunnen krijgen. Dr. Soeprapto is al oud. Hij wil veel doen voor onze polikliniek en wij
waarderen zijn toewijding, maar hij kan niet alles doen. Een Christelijke dokter is ons ideaal. Het
behoeft geen nieuwe dokter te wezen uit Nederland. Bovendien in de gegeven omstandigheden zou
het ook niet kunnen. Maar bidt God, dat een van de Christelijke Indonesische doktoren ook graag en
veel voor Pulo wil doen. De harten liggen open. Het zaad moet er in gezaaid worden. Via de
polikliniek tot Christus. Dat moet ons devies wezen voor Pulo en omstreken en dat kan, mits er een
Christelijke dokter is voor Pulo. – – –

Overzicht kerkewerk in Rembang (Blora)

165. S. Poedjosoewito, predikant te Rembang (Blora), aan de Zuiderzending, Middelburg, d.d. Blora,
30 september 1958; AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958.

De Zuiderzending (de zending van de Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg), tot wier zendingsterrein het op noordoostelijk Midden-Java gelegen district Blora
behoorde, had per brief aan het bestuur van de Christelijke Lagere School (Sekolah Rakjat
Kristen) te Rembang, gedateerd 9 sept. 1958, voorgesteld het contact, dat verbroken door het
vertrek van zendingspredikant H. Schut, schriftelijk voort te zetten. Men had verder gevraagd
om informatie over de stand van het kerke- en zendingswerk.

Ik zou gaarne van U hebben dat U mij toelaat met als vertegenwoordiger van die school op te treden.
De grond hiervan is zakelijk als volgt op te noemen.1o. Ik ben de enige persoon die van het begin af
tot nu toe aan de plaatselijke schoolstichting mag meemaken.
2o. Ik ben tegenwoordig “toevallig” ook de dominee van de plaatselijke Gemeente die van alles wat
de Zending betreft promptsgewijs mag en moet weten.
3o. Ik ben ook de persoon die dit contact met tussenbediening van Ds. H. Schut het “eerst” mocht
invullen met wel en wee berichten aan U, zodat één rechte lijn met berichten die volgen onbetwijfel-
baar steeds zou kunnen mogen getrokken worden.
Aldus mag ik het beginnen met:

a. Algemeen bericht
1. Gemeenteleden. De Gemeente van Rembang telt nauwelijks nog maar steeds een klein getal
namelijk 89 volwassenen en 68 kinderen met 3 kringetjes als Sale-Djatirogo, Kragan, en Segoromul-
jo.778) Te verhouden met verleden jaar ziet dit getal er iets afnemend uit wegens terugkering van
sommigen met pensioen naar eigen plaats.
2. Evangelieverkondiging wordt volhard in de gevangenis met ongeveer 25 toehoorders, in de
Sekolah Rakjat Kristen met 145 leerlingen van de 6 klassen, in de S.M.P. Masehi met 170 leerlingen
van 6 klassen, in de Zondagsschool met ongeveer 30 kinderen, in de naaikrans met ongeveer 40
meisjes, in de contactkringen, in het bezoek aan de nog-niet-Christenmensen en dergelijke. 
3. Vaste zendingskrachten tellen zich ter stede zelf als dominee (bevestigd 3-9-1958) en Kasijan
Setyopranoto als guru Indjil (actief per Augustus 1958) en te Sale-Djatirogo Sastrosoediro als guru
Indjil (actief per April 1958).

778 Zendingsblad, jrg. 54, nr. 7 (juli 1956) 105.
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4. Oogst. Dit jaar zouden wel mogelijk in totaal 7 volwassenen en 16 kinderen gedoopt worden.
5. Bedeplaats te Rembang neemt voorlopig 2 lokalen van de school in gebruik. Het schilderachtige
Kerkgebouw (opgericht 1829) wegens ingebruikneming door de plaatselijke regering mogen de
Christenen aldus hier hoogstens nog maar toeschouwen, terwijl het juiste gebruik ervan ligt nog maar
steeds aan het strijden onder vurige gebeden en naar geloof dat de Here het ons eenmaal op Zijn tijd
zou verhoren.
6. Gebrek of behoefte die nog onoplosbaar blijft is onder andere rijtuig. Voor de twee zendingskrach-
ten ter stede staan maar één oude rijwiel en één schrijftafel gereed voor de praktijk. En voor het
“koken” van de preek zijn er ook maar enkele korte verklaringen. Ook voor de aankomende regen-tijd
denkt men nog niet hoe een regenjas door elk in bezit te reiken kan. – – –

Sociaal-economische samenwerking Yogyakarta-Malang 

166. H. Baas en C.H. Steenwinkel, “Enkele gegevens over de M.A.I. “Bukti” te Malang (Oost-Java)”,
d.d. Magelang/Salatiga, 1 november 1958; AGKF-N 25, Stukken betreffende de sociaal-
economische dienst, 1955-1959.

De Maskapai Aandeel Indonesia (Indonesische Maatschappij op Aandelen) “Bukti” werd opgericht
in januari 1956 door samenwerking tussen Christenen uit Ngento-ento en Oost-Java. Eerstgenoemde
bezaten reeds grond in de buurt van Malang (totaal 26 hectare) welke in de nieuwe M.A.I. werd
ingebracht tegen een waarde van Rp. 80.250,-. Van de zijde van Oost-Java werd ingebracht Rp.
18.100,- zodat het totaal gestort kapitaal bedraagt Rp. 98.350, – op een statutair maatschappelijk
kapitaal van Rp. 500.000,- (reeds gestort dus ongeveer 20%).
Van het gehele complex van 26 hectare werd aanvankelijk 3½ hectare met jonge schaduwbomen en
koffieplantjes beplant. Met eigen “bibit” wordt elk jaar een nieuw stuk in cultuur genomen, zodat
momenteel ruim 10 hectare voor de koffie-cultuur in gebruik is. Er hebben zich geen ziekten
voorgedaan en de aanplant staat er goed voor. De eerste geplante koffiestruiken bloeien reeds en in
1959 kan dan ook de eerste bescheiden oogst worden verwacht. Op kleinere schaal is begonnen met
djeruk-aanplant en heeft men een tuin voor snijbloemen aangelegd om de dagelijkse exploitatielasten
te kunnen bestrijden (verkoop van bloemen aan de stad). Een andere bron van inkomsten vormt het
kapitaal, dat door de Christenen van Oost-Java werd ingebracht in de vorm van kasgeld (zie boven,
Rp. 18.000,-), dat wordt uitgeleend aan aandeelhouders die crediet nodig hebben, tegen 2% rente per
maand. Daarmee kon in twee jaren een winst worden behaald van ruim Rp. 5.000,-. Voor het overige
bedruipt de onderneming zichzelf, mede doordat geen vast personeel in dienst is, uitgezonderd een
op het complex wonende opzichter. Losse arbeidskrachten kunnen worden bekostigd uit de opbrengst
van schaduwbomenhout en dergelijke. Hoewel dus nog geen koffie geoogst is, kon reeds over de
eerste twee jaren een klein bedrag aan netto-winst worden geboekt.
In dit jaar zal de bloementeelt – tussen de djeruk-boompjes – worden uitgebreid en er bestaan plannen
om ook peper, lombok en salak aan te planten, zodat meer bronnen beschikbaar komen voor
aanvulling van kasmiddelen. – – –

Resultaten van het christelijk onderwijs in Blora

167. R. Soejono, hoofd van de christelijke SMP te Blora, aan de Zuiderzending, Middelburg, d.d.
Blora, december 1958; AGKM 18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958.
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U kent zo langzamerhand deze S.M.P. Kristen. Een S.M.P. kunt U het best vergelijken met een
M.U.L.O. school in vroeger dagen. De leerlingen leren hier van alles. Hoofdvak is echter de Bahasa
Indonesia (Indonesisch). Daarnaast leren ze Engels en Javaans. De algemene vakken zijn overigens
dezelfde als die van een gewone M.U.L.O. school.
Alles wordt in het Indonesisch gegeven. Maar U vergist U als U denkt, dat het voor de kinderen
gemakkelijk is de leerstof op te nemen, want het Indonesisch is en blijft een tweede taal. De moeder-
taal blijf het Javaans.
De Christelijke S.M.P. van Blora telt 9 klassen met 320 leerlingen. Het aantal onderwijzers is 13.
Maar ook nu kan ik nog niet zeggen: alle onderwijzers zijn Christenen. Er heerst een groot tekort aan
werkelijk Christelijke onderwijzers. Steunt ons hierin in Uw gebeden. Wel kan de bijbelse geschiede-
nis nog altijd gegeven worden door de onderwijzers, bijgestaan door de beide dominee’s (ds Surjo779)
van de Javaanse gemeente en Ds Liem van de Chinese gemeente780)); maar ideaal is en blijft: elke
onderwijzer moet zich beijveren voor de zaak van Christus en hiervoor moet hij een Christen zijn.
– – –
Ik wil dit schrijven niet eindigen, voor ik iets heb verteld over de kinderen van mijn school. Wat hun
ondeugden betreft, ik geloof dat alle schoolkinderen stout en ondeugend zijn. Dus daarover wil ik het
niet hebben. Een ding moet U echter weten. Het was examentijd, eindexamen S.M.P. Elke derde klas-
leerling deed zijn best om maar te kunnen slagen. Mijn leerlingen ook. Ze leerden, alsof hun leven
daarvan afhing. Maar nu komt het mooie. Elke dag voordat ze begonnen met hun examenwerk
(schriftelijk), vouwden ze hun handen en gingen ze bidden. En toch zaten ze niet alleen met hun eigen
vrienden. Daar waren kinderen van andere (niet Christelijke) scholen bij. Het was een staatsexamen,
dus iedereen mocht er aan deelnemen. Toen ik dat bidden voor zichzelf zag, toen moest ik wel
zeggen: ze zijn niet voor niets op een Christelijke school. Het is natuurlijk al te voorbarig om te
zeggen, dat ze werkelijk Christenen willen worden, maar de gedachte alleen, dat ze bij God met hun
noden en moeilijkheden kwamen, stemde mij blij. Het kon een begin wezen. Het zaad is gezaaid. Of
het ontkiemt of uitdroogt, wij weten het niet. – – –

Kinderopvang en wezenzorg in Kebumen

168. J. Kremer, zendingsarts te Kebumen, aan de Badan Kontak Wanita, d.d. Kebumen, 16 januari
1959; AGKF-N 24, Medische Dienst 1955-1959.

Gedurende zes jaren heb ik vele keren het volgende tafereel kunnen waarnemen: 
Enige desamensen komen het ziekenhuisterrein op; één van hen, veelal een reeds wat oudere vrouw,
draagt een bundeltje met zich mee. Ze geven blijk geen regelmatige bezoekers te zijn, kijken links
en rechts, weten niet goed, waar ze heen zullen gaan. Dan zien ze iemand in verpleegsterskleding,
er wordt even gepraat en dan in een bepaalde richting gewezen.
Ik behoef dat bundeltje, dat wordt meegedragen niet nauwkeuriger te bekijken om te weten, wat het
bevat. En op dat moment weet ik ook, wat er ongeveer vijf minuten later zal gebeuren, omdat het al
zo dikwijls is gebeurd. Dan komt namelijk het hoofd van de kinderzaal en kondigt vrijwel steeds met

779 Kyai S. Surjohatmodjo en zijn gemeente in Blora waren in nov. 1957 overgegaan naar de GKJTU (zie voetnoot
518). Ook Soejono, de auteur van deze brief, was lid van deze kerk. Desalniettemin bleef hij secretaris van de GKJ-
zendingsdeputaten van de classis Blora-Bojonegoro. Men wenste de relatie met de GKK van Zeeland, N.-Brabant
en Limburg voort te zetten. Van der Linden a. GK Middelburg, 28/3/1958, 24/6/1958, beide stukken in AGKM
18, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1958.

780 Liem Ik Thiang. Zie document 119, voetnoot 398.
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dezelfde bewoordingen – ook al omdat ze het reeds zo vaak gedaan heeft – de komst van een nieuwe
moederloze baby aan. “Dokter, ada baji moederloos, jang akan dititipkan di rumah Sakit”.781)
Wat is er gebeurd? Er is weer eens een moeder gestorven na de geboorte van haar kind, dikwijls haar
eerste. Het komt vaak voor, en dat valt niet te verbazen in een land, waar de medische voorzieningen
nog in opkomst zijn en waar nog slechts een klein percentage van de bevolking bereid en in staat is
tijdig medische hulp in te roepen. De volgende dag vindt dan het tafereel plaats, dat ik U hierboven
heb beschreven.
Het kind wordt dus aan het ziekenhuis “in bewaring” gegeven (ter voeding noemt men dit) en de
brengers vertellen, dat het over een jaar wel weer eens opgehaald zal worden. En hiermede beschou-
wen ze de zaak als afgedaan. In de practijk komt het er echter op neer, dat de familie na 1 à 2 maand
bericht krijgt, dat het kindje is gestorven en dat ze verzocht worden het stoffelijk overschot op te
halen. Dikwijls komen ze niet eens opdagen en wordt door de tuinknechten het lijkje ergens achter
het ziekenhuis in de grond gestopt.
Deze gang van zaken behoeft niet te verbazen. Een pasgeboren kind wordt neergelegd op een
kinderzaal, waar de lucht “stijf staat” van de infectiekiemen, waar geen behoorlijke isolatie mogelijk
is en waar liefde en toewijding bij de verpleging dikwijls te wensen overlaten. Wanneer een dergelijk
kind na een jaar nog in leven is, kan men rustig spreken van “een mislukte moord”.
Ik heb reeds vele pogingen ondernomen om hierin verandering te brengen; al deze pogingen zijn
volkomen mislukt omdat er noch bij de familie van het kind, noch bij het grootste deel van de
verpleegsters voldoende verantwoordelijkheidsgevoel voor dit jonge leven was op te wekken. Na al
deze teleurstellingen ben ik er mee opgehouden deze moederloze kinderen op te nemen in het
ziekenhuis.
Wanneer er nu een dergelijk kind wordt gebracht, tracht ik de familie over te halen, het kind voor
altijd af te staan. Het ziekenhuis zal dan voor een adopterend ouderpaar zorgen. Over het algemeen
lukt het wel de familie hiertoe over te halen. Deze familie voelt dit kind toch als een belasting en
vooral de vader heeft een afkeer tegen dit kind, omdat diens geboorte de dood van de moeder heeft
veroorzaakt. Dan komt de moeilijkheid om op dit moment een adopterend ouderpaar te vinden. Duurt
het te lang voor men hierin slaagt, dan is het kind alweer dood. Ook is het gewenst, dat de nieuwe
ouders niet weten, waar het kind vandaan komt, en dat de familie van het kind niet weet, waar het
terecht is gekomen. Dit, om latere aanspraken te voorkomen, want hoewel het afstand doen zwart op
wit staat, weet ik uit ervaring dat er later nogal eens moeilijkheden worden gemaakt, waarbij door de
familie geld wordt geëist.
Als Christenarts doe ik steeds moeite, een afgestaan kind aan een Christen ouderpaar over te dragen.
Hierin ben ik nog slechts één keer geslaagd; de meeste Christenechtparen, die geen of weinig
kinderen hebben voelen niet voor adoptie. De meeste kinderen die ik heb “overgedragen” zijn dan
ook naar Islamitische pleegouders gegaan. – – –

Nieuwe overeenkomst van samenwerking GKJ-GKN

169. Overeenkomst inzake het beleid van de samenwerking in de Evangelieverkondiging tussen de
Pasamuwan² Djawi ing Djawa Tengah en De Gereformeerde Kerken in Nederland, [Baarn], 24
juni 1959; AGKA 2, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1959-1960.

– – – 
Artikel 1.

781 “Dokter, een moederloze baby is aan het ziekenhuis in bewaring gegeven (toevertrouwd)”.
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De Evangelieverkondiging naar buiten zal inzonderheid geschieden vanuit de plaatselijke Javaanse
Christelijke Kerken.

Artikel 2.
De missionaire arbeiders, uitgezonden door De Gereformeerde Kerken, zullen in gemeenschappelijk
overleg vooral ingezet worden bij:
a. theologisch onderwijs,
b. kadervorming, herscholing en “refreshing”,
c. productie van theologische en andere litteratuur,
d. sociaal-economische opbouw der gemeenten,
e. onderwijs,
f. medische arbeid.

Artikel 3.
In verband met het groeiende aandeel van de Javaanse Christelijke Kerken in de uitoefening van de
gezamenlijke taak van de Evangelieverkondiging naar buiten, zal de financiële bijdrage van De
Gereformeerde Kerken in Nederland voor de regionale hoofddienst steeds minder worden. Voor
bijzondere doeleinden als theologisch onderwijs, kadervorming, sociaal-economische opbouw,
gebouwen die nodig zijn voor de missionaire arbeid, en dergelijke, waarvoor door de Javaanse
Christelijke Kerken een gecoördineerde begroting zal worden opgesteld, zullen De Gereformeerde
Kerken een passend aandeel bijdragen.

Artikel 4.
Zolang en voorzover samenwerking in de Evangelieverkondiging regionaal wordt voortgezet, zal het
beleid daarvan door de betrokken partners worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 1, 9 en
12 van de bestaande regionale accoorden, voorzover de toepassing daarvan niet in strijd komt met
de bepalingen van – – – deze beleidsovereenkomst.
De regionale arbeid wordt aan beide zijden met name ten aanzien van de begrotingen zoveel mogelijk
gecoördineerd. – – – 

Artikel 6.
De Gereformeerde Kerken zullen een passend aandeel nemen in de pensioenverplichtingen van de
Javaanse Christelijke Kerken ten opzichte van hun missionaire arbeiders, die voor gezamenlijke
rekening zijn aangesteld.

Kindervakantiekolonies en een huishoudkweekschool te Solo

170. Soetjipto Wirowidjojo, onderwijsdeskundige in dienst van de Javaanse Kerken, “Verslag
betreffende de Chr. scholen in Midden-Java, 1 Januari 1959-31 Juli 1959”, d.d. Solo, 30 juli
1959; [uit het Indonesisch vertaald door J. Mulder], AGKF-N 24, Stukken betreffende de
onderwijsdienst, 1955-1959.

– – –
Vakantiehuizen voor kinderen van Christelijke scholen
Het lijkt mij nodig in dit rapport ook iets te vertellen over de arbeid van de “Lembaga Sosial Wanita
Kristen” (Sociaal Instituut ten behoeve van Christenvrouwen). Dit Instituut is er in geslaagd de
S.G.K.P.Kr. (Chr. Huishoudkweekschool) te Solo op te richten, die hopelijk over 2 jaar de eerste
gediplomeerden zal afleveren om lerares te worden aan een S.K.P. (Huishoudschool), zodat de
Christelijke huishoudscholen zich kunnen uitbreiden in Midden-Java. Behalve dat heeft genoemd
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Instituut al twee maal in de grote vakantie kindervakantiekolonies ingericht voor leerlingen van S.R.’s
in Midden-Java. Deze keer zijn ze gehouden op twee plaatsen: Magelang en Salatiga. Ongeveer 100
kinderen zijn daar verzorgd. Door het verblijf op een koele plaats en extra-voeding hebben de magere,
zwakke leerlingen van verscheidene S.R.’s in Midden-Java een heilzame vakantietijd genoten.
Daarnaast werden allerlei spelen gedaan en werd ook de geestelijke verzorging in Christelijke zin niet
vergeten. Dit werk vormt een goed voorbeeld en geeft een nieuwe kleur aan het Christelijke opvoe-
dingswerk in Midden-Java. – – –

Kerkelijke zelfstandigheid; Nota-Probowinoto in Banyumas-Zuid 

171. A. Wind aan de Gereformeerde Kerk te Sneek, d.d. Cilacap, 18 september 1959; AGKH 4,
Stencils 1957-1958.

[Het feit dat, op basis van de besluiten van Kwitang (1947), het werk der zendingsdeputa-
ten rechtstreeks vanuit Nederland gefinancierd wordt, heeft geleid tot scheve verhouding-
en ten opzichte van andere deputaatschappen, die nauwelijks tot ontwikkeling zijn
gekomen. Op basis van de Nota-Probowinoto van 1955782), waarmee door de Javaanse
Kerken een “nieuwe koers” werd ingeslagen, tracht men hier iets aan te doen, onder meer
door de colporteurs te ontslaan en het aantal bezoldigde evangelisten te beperken. De
classis Banyumas-Zuid loopt hierbij voorop. De Gereformeerde Kerk van Sneek heeft om
nadere gegevens verzocht, met name waar het verschuivingen in de begroting betreft.783)]

– – –
Algemeen beleid in de Classis.
Het blijkt mij telkens weer, broeders, dat er ook bij U nog enkele dingen minder duidelijk zijn inzake
de “nieuwe koers” hier. Het is me echt niet mogelijk in verband met Uw brief nog eerst weer overleg
met de sociaal-economen te plegen, die in grote lijnen dat wat we hier nieuwe koers noemen hebben
uitgestippeld en doordacht, maar ik ben me bewust dat we geheel in hun lijn zijn bij de opzet die we
nu hier in deze classis toepassen. Zij hebben mij herhaaldelijk verzekerd dat Zuid Banjumas voor hen
een soort voorbeeld is geworden, inzake het uitvoeren van de nieuwe lijnen. Men is zich dat in deze
classis terdege bewust. Daarom is het van het grootste belang, ook al omdat er door collega Noot-
eboom bewuste critiek is geleverd op allerlei dingen, en deze critiek ook wel in discussie zal komen
op de Raad van Samenwerking, dat er bij U geen enkel misverstand meer blijft inzake deze nieuwe
koers.784)
Er zijn als ik het goed zie twee belangrijke nieuwe lijnen: een organisatorische en een financiële.
Deze twee horen samen. De uiteindelijke bedoeling is te komen tot “volwassen” kerken, dat wil
zeggen dat de kerken hier zichzelf regeren, uitbreiden en onderhouden, waarbij een sterke lekenactivi-
teit is waar te nemen, terwijl de verhouding in het aandeel dat gedragen wordt inzake de arbeid hier
door de beide partners eindelijk eens wat redelijker wordt, niet meer in de trant van de één bijna
100%, de ander nog geen 5%.785)

782 Zie document 129.
783 De noodzakelijke aanpassingen en verschuivingen in de begrotingen der Javaanse classes werden verzorgd door

Steenwinkel en Baas. Wat het eigen zendingswerk van de classis Banyumas-Zuid betrof, had Sneek gezegd alleen
nog geld te willen geven voor evangelisatiewerk in het op 6 januari 1957 geopende hulpziekenhuis te Adirejo en
een eventueel nieuw te openen kraamkliniek; voor een gedetailleerd verslag van deze bezuinigingsoperatie in
Banyumas-Zuid, zie Wind a. GK Sneek, 1/7/1958, AGKH 4, Stencils 1957-1958; CvS, “Jaarverslag zendingswerk
in Banyumas-Zuid over 1959”, juni 1960, AGKH 5, Stencils 1959-1960.

784 Voor de visie van Nooteboom, zie boven document 157.
785 Zie bijvoorbeeld documenten 128 en 220.
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Hiertoe was nodig dat het aantal betaalde krachten zou verminderen om plaats te maken voor
lekenarbeid, onbetaald. Maar zo mogelijk nog belangrijker was ook dat de kerken zich meer bewust
zouden worden van hun taak zowel op het gebied van Evangelisatie als van eigen verzorging. Tot nu
toe was de positie van de classicale zendingsdeputaten veel te sterk. Daarnaast was men zich in de
plaatselijke kerken van de taak inzake nevendiensten nauwelijks bewust, omdat deze dingen centraal
behandeld werden, of, wanneer er wel regionale banden waren, toch ook weer via de zendingsdeputa-
ten. Het was een allereerste eis, om de Javaanse plaatselijke kerken, de hele classis bewust te maken
van de taak op alle gebieden, door alle middelen die Christus gebruiken wil voor Zijn Koninkrijk. Dit
alles is de achtergrond van de organisatorische wijzigingen in deze classis.
Voorheen werd op de classis en dus ook op de kerkeraden, alleen de begroting van de zendingsdepu-
taten nauwkeurig bekeken en besproken. Nú zijn er allerlei Deputaten, ook inzake nevendiensten,
Deputaten die toezicht houden en adviseurs zijn namens de Kerken bij alle werk dat door de
zelfstandige nevendiensten wordt verricht. Door deze Deputaten wordt ook getracht plaatselijk
nauwere contacten te leggen tussen gemeente en het project ter plaatse door de nevendienst opgericht.
Ieder Deputaatschap komt met eigen plannen, eigen begroting op de classis, heeft volle verantwoor-
delijkheid voor eigen beleid, en moet aan de classis rapport uitbrengen. Alleen wat de begroting
betreft is er een speciaal Deputaatschap, de “Perbendaharaan”, dat behalve andere zaken, zoals
eigendommen, ook de taak heeft van verificatie en coördinering van de begrotingen, zodat er op de
classis tenslotte een gezamenlijke begroting komt. Het spreekt vanzelf, dat er voor al die Deputaat-
schappen meer mensen, leken, moesten worden ingeschakeld dan voorheen voor het ene zendingsde-
putaatschap. Zo zijn uit meer gemeenten meer mensen rechtstreeks bij het werk betrokken. Ook al
een voordeel. Maar deze Deputaatschappen moeten nog wennen, nog beginnen te werken.
Om ze goed hun verantwoordelijkheid in te prenten, was nodig dat ze ten spoedigste over de voor hen
begrote gelden te beschikken hadden en er mee aan het werk konden gaan. Daarom waren we zeer
dankbaar dat de centrale penningmeester wat het aandeel van U betreft al zo vroeg de gelden kon
gaan verdelen over de Deputaatschappen volgens de begroting. Dit alles is nieuw en experimenteel
maar we hebben goede verwachtingen en het leek ons de juiste weg. – – –

Poerwowidagdo over de Margoyudan-kerk in Solo

172. R.M.S. Poerwowidagdo, zendings- en gemeentepredikant te Solo, aan de Gereformeerde Kerk
te Sassenheim, d.d. Solo, 20 november 1959; AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane
stukken 1955-1959.

– – –
U hebt een Gemeente van ruim 2000 zielen; dan is Uw Gemeente net even groot als de Gemeente van
Margojudan, de Zendende Kerk van de Classis Surakarta Oost en West. Onze Zendende Kerk hier
is de grootste van heel Surakarta. De beide classes, bestaande uit 16 Ge meenten, tellen maar ruim
8000 zielen. De kleinste in zielental is wel de Gemeente van Pedan, want die telt nog niet eens 200
zielen.
Over het algemeen groeien de gemeenten wel gestadig voort, met enkele uitzonderingen, omdat
lidmaten van die gemeenten verhuisd zijn naar andere gebieden terwille van het levensbestaan. De
kerk van Margojudan, die al uitgebreid is met niet minder dan 300 zitplaatsen, blijkt nog te klein te
zijn voor alle kerkgangers van iedere Zondagmorgen. Degenen die wat laat komen, moeten zich
getroosten met noodzitplaatsen buiten de kerk. Opdat elke kerkganger in de kerk Gods Woord kan
horen, heeft de Kerkeraad besloten, om het aantal diensten te vermeerderen met een ochtenddienst.
Zo heeft Margojudan elke Zondag vier diensten, ochtenddienst (7.00-8.00), morgendienst (9.00-
10.00), namiddagdienst (16.00-17.00) en avonddienst (17.30-18.30). De eerste drie in het Javaans,
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de laatste in het Indonesisch, meer bestemd voor de jeugd, leerlingen van voortgezette en middelbare
scholen en andere jongelui. In deze dienst heb ik kort geleden drie Sumbanese jongelui (zegge:
uitkomstig van Sumba) mogen dopen. En meer Sumbanese jongens en meisjes die te Solo komen om
hier diverse scholen te bezoeken, hebben al om catechisatie gevraagd voor openbare belijdenis of ter
verkrijging van de doop. Ze voelen zich in de protestantse (voorheen Indische) kerk niet thuis. De
dienst in de Indonesische taal in de kerk van Margojudan heeft hiermee zijn nut bewezen, zowel voor
Evangelisering als voor onderhouding van de Calvinistische gedachten, want de Sumbanese Kerken
zijn ook ontstaan door de Gereformeerde Zending, is het niet? – – –

Roosjen over zijn werk aan de FKIP te Salatiga 

173. S. Roosjen aan de Raad van Samenwerking, d.d. Semarang, 12 december 1959; AGKF-N 24,
Stukken betreffende de onderwijsdienst, 1955-1959.

De eerste drie maanden van het cursusjaar 1959/60 zijn bijna weer verstreken, zodat het tijd wordt,
dat ik weer het een en ander van mijn werk aan de F.K.I.P. te Salatiga vertel.786)
Evenals de vorige cursus geef ik weer filosofie, ethica en geschiedenis van Griekenland. Voor de
eerstejaars: filosofie twee uren per week (systematiek en logica) en ethica een uur per week en voor
de richting geschiedenis een uur per week geschiedenis van Griekenland. Voor de tweedejaars: een
uur filosofie voor de richtingen: Engels en Economie. Voor de andere richtingen twee uur per week
(geschiedenis en anthropologie). En voor alle richtingen een uur ethica. Voor de derdejaars een uur
moderne filosofie en tot aan de Kerstvacantie een uur ethica voor de Christenonderwijzers. 
Behalve bovengenoemde lessen, is er voor de geestelijke verzorging elke maandagmiddag: spreekuur,
catechisatie en Bijbelkring. Het spreekuur blijkt wel in een behoefte te voorzien. Er wordt geregeld
gebruik van gemaakt: soms komen er twee, soms drie, ook zijn er wel eens een paar weken, dat er
niemand komt. Maar de gelegenheid is opengesteld en er wordt gebruik van gemaakt. Van vier tot
vijf uur geef ik dan catechisatie. Er hebben zich opgegeven: 62. Er komen er geregeld tussen de 45
en 50. Onder hen zijn 15 niet-Christenen. Een Roomse jongen heeft zich na een paar weken terugge-
trokken. De pastoor gaf op datzelfde uur ook catechisatie en die moest hij nu volgen. Een jongen van
Bali, een tweedejaars, die het vorige jaar ook trouw de catechisatie had gevolgd, vroeg een paar
weken geleden of hij gedoopt mocht worden. Een week daarna kwam hij op mijn spreekuur zeggen,
dat hij vanwege zijn ouders, die er erg op tegen waren, toch niet durfde.
Van vijf tot zes uur ’s maandagsmiddags houd ik dan nog Bijbelkring voor tweede- en derdejaars, die
elke zondagmiddag Bijbelkring houden voor de studenten. Er hebben zich 8 kleine Bijbelkringen
onder de studenten gevormd. Een keer in de maand is er een vraagmiddag, waar de vragen die in de
kleine Bijbelkringen opgekomen zijn beantwoord worden. – – –

Instituering van de Chinese Kerk te Wonosobo 

174. De Zendingsdeputaten van de Indonesische (Chinese) Christelijke Kerken aan de Raad van
Samenwerking, Baarn, d.d. Temanggung, 4 februari 1960; [uit het Indonesisch vertaald door J.
Mulder], AGKF-N 18, Stukken betreffende de Chinezenzending, 1955-1961.

786 Voor Roosjen’s visie op taak en plaats van het christelijk onderwijs in Indonesië, zie Roosjen, “Sumbangan Kristen
melalui pendidikan tinggi dan kebudayaan dalam pembangunan Indonesia”, in Kana, Ikrar, 231-236.
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De 12e november 1959 was voor de Indonesische Christelijke Kerk te Wonosobo een historische dag,
omdat hier om 10 uur ’s morgens een speciale kerkdienst werd gehouden, waarin voor de eerste maal
ouderlingen en diakenen in het ambt werden bevestigd. Deze bijzondere dienst werd bijgewoond door
± 120 personen, waaronder afgevaardigden van de G.K.I. van Temanggung, Magelang, Salatiga,
Purwokerto, Purbolinggo, Purworedjo (Bagelen), Bandjarnegara, de Javaanse Christelijke Kerk van
Wonosobo en de Pinkstergemeente van Wonosobo. 
De gemeente Wonosobo houdt reeds kerkdiensten vanaf 1942. Mogelijk door het koele klimaat
breidde de gemeente zich langzamerhand uit. Nadat ze gedurende plus minus 17 jaar was verzorgd
als kring respectievelijk van Purwokerto, Magelang en Temanggung, werd ze eerst op 12 november
1959 zelfstandig. Sinds 1942 werkten er 4 guru’s indjil, te weten de brs Kho Im Liong, Go Ing Liem,
Siem Tjien Ling en Djie Poen Hian. Door Gods zegen groeide het werk langzaam aan in de bergstad
Wonosobo, die 800 meter boven de zeespiegel ligt. Helaas zijn er nog niet zoveel van de overigens
vriendelijke inwoners, die de Here Jezus willen ontvangen, zoals ze dat hun gasten doen. Gelukkig
begint de jeugd nu naar de kerk te stromen. Het grootste deel van de kerkgangers in de zondagsdien-
sten bestaat uit jongeren. Dat geeft hoop voor de Kerk in de toekomst.
De bijzondere dienst werd geleid door Ds Oh Tjie Hap. Hij preekte over Joh. 15:16a: “Niet gij hebt
Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en uw
vrucht zou blijven.” Eerst werden daarna de leden van de kerkeraad bevestigd, namelijk 3 ouderlingen
en 1 diaken. Na deze bevestiging reikte Ds Oh Tjie Hap, als vertegenwoordiger van de kerkeraad van
Temanggung, een “attestatie” uit aan br. Djie Poen Hian als vertegenwoordiger van de kerkeraad van
Wonosobo. Daarna werden de namen voorgelezen van alle leden, die door de kerkeraad van Temang-
gung werden overgedragen aan die van Wonosobo. Verder spraken de vroegere dienaren van de
gemeente Wonosobo: Ds Kho Im Liong, br. Go Ing Liem en Ds Siem Tjien Ling. Ook Ds Go Eng
Tjoe, die door Wonosobo niet vergeten kan worden, hield een toespraak, evenals de afgevaardigden
van de andere G.K.I.’s, die hun gelukwensen aanboden. Jammer dat de wakil van de Synode in
Midden-Java verhinderd was te komen. De classis Semarang was vertegenwoordigd door Ds Go Eng
Tjoe, die zijn dankbaarheid aan de Here uitsprak, dat de Kerk van Wonosobo nu volwassen was.
De eerste kerkeraad is als volgt samengesteld: Ds Oh Tjie Hap, consulent, br. Djie Poen Hian,
voorzitter en guru djumat, br. Kwik Hien Giap, scriba, br. Tan Hok Hwat, quaestor en br. Oei Soen
Lie, diaken. De dienst werd opgeluisterd door zang van “Zion” van de jeugdvereniging. Na afloop
dienden de leden van de vrouwenvereniging “Hanna” verversingen van “eigen fabrikaat” rond. De
Kerk van Wonosobo behoort tot de classis Semarang. Ze telt in totaal 80 leden: 15 mannelijke
belijdende leden, 37 vrouwelijke idem, 13 mannelijke en 15 vrouwelijke doopleden. De kerkdienst
wordt elke zondag bezocht door ± 80 mensen. Moge onder de zegen en de leiding van de Heer Jezus,
de Koning der Kerk, de G.K.I. van Wonosobo voorspoedig uitgroeien, als de bomen die groeien op
de frisse bergen! 

Centralisatie in medische zaken, Nederland

175. Raad van Samenwerking, “Rondschrijven aan alle betrokkenen over medische aangelegenhe-
den”, d.d. Baarn, 18 februari 1960; AGKH 5, Stencils 1959-1960.

Er blijkt ten aanzien van de hulpverlening aan medische instellingen in Indonesië en het vrágen om
hulp aan diverse instanties in Nederland een zekere verwarring te heersen. Dit blijkt uit aanvragen,
die vanuit Indonesië werden gedaan door artsen en medische instellingen en ook uit enkele acties, die
ten behoeve van medische instellingen in Nederland werden georganiseerd. De Raad van Samenwer-
king wil trachten de verschillende acties in de juiste banen te leiden, zodat de zaken niet door elkaar
gaan lopen en ook het overzicht wordt behouden. De Raad van Samenwerking gaat er oprecht van
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uit, dat een en ander volledig te goeder trouw niet duidelijk is geweest en heeft er helemaal geen
behoefte aan om een “beschuldiging” in welke richting dan ook te doen. Als in dit schrijven een
voorbeeld wordt genoemd, dan bedoelt dit niet te zijn een disqualificatie van wat er gebeurd is en
waarschijnlijk ook wel uit onwetendheid is voorgekomen, doch uitsluitend om te laten zien, hoe
gecompliceerd een situatie gaat worden, als men op eigen initiatief gaat handelen, zonder op de
hoogte te zijn van achtergronden en bijzonderheden.
“Ergens in Indonesië” schreef een arts aan een uitzendende Kerk “ergens in Nederland”. Hij pleitte
voor een kraamkliniek en verzocht om allerlei linnengoed en dergelijke. De zendingscommissie ging
er graag op in, omdat het natuurlijk voor de hand ligt om de gemeente te activeren voor een concrete
aanvrage en voor een concreet doel. Dit bevordert slechts het meeleven van de zending en is alleen
maar prijzenswaardig. Er waren echter een paar dingen vergeten:
1. de kraamkliniek, waarvoor de arts pleitte, was door de Raad van Samenwerking nog niet “erkend”

en het is al lang geldende regel, dat geen actie mag worden ondernomen voor medische instelling-
en waarmee de Raad van Samenwerking nog geen direct of indirect contact heeft. De beleids-
vraag of in het geheel van de medische zending een bepaalde medische instelling in een bepaalde
plaats of streek vatbaarheid heeft, zou kunnen worden doorkruist door een actie, die voor de Raad
van Samenwerking wel eens financiële consequenties zou kunnen hebben, die hij niet wil of kan
aanvaarden.

2. de kraamkliniek lag op een terrein in Indonesië, waarmee de provincie in Nederland, waartoe
bedoelde uitzendende Kerk behoorde, géén contact heeft. Terwijl in deze provincie juist een zeer
actief medisch comité werkt, dat min of meer rekent op de steun van deze uitzendende Kerk, en
wel voor andere projecten.

3. het medische comité van de provincie die wel contact heeft met het terrein, waar bedoelde
kraamkliniek ligt, werd gepasseerd, terwijl dit comité juist wèl over geld en goederen beschikte
om te helpen.

Op deze wijze werden allerlei bestaande acties doorkruist, een bestaand comité gepasseerd en het
comité in eigen provincie niet geholpen.
Na het lezen van het bovenstaande zegt U misschien: nu duizelt het me. Het was ook de bedoéling
om U te laten duizelen. Want uit dit voorbeeld blijkt, hoe de zaak eigenlijk helemaal in de knoop zat.
En de mogelijkheid van een zich gepasseerd voelen of doorkruisen van een bepaald beleid kan in
dergelijke gevallen zeker aanwezig zijn.
Het is daarom, dat de Raad van Samenwerking enkele regels heeft willen stellen, die natuurlijk niet
bedoelen om alle betrokkenen in een zeker keurslijf te dwingen. Integendeel: ze kunnen en zullen
zeker soepel worden toegepast.
1. oude relaties blijven normaal doorwerken. De verbindingen, die men gelegd heeft met medische
instellingen op Midden-Java, Makassar en Sumatra blijven in tact. Wèl zal het op prijs gesteld
worden, als de Raad van Samenwerking op de hoogte gehouden wordt van de steun, die hetzij in geld,
hetzij in natura of goederen wordt verleend. Dit bevordert tegelijkertijd het meeleven van de Raad
van Samenwerking met het werk van de medische comité’s en zijn waardering voor het werk, dat
gedaan wordt.
2. voor nieuwe projecten dienen de betrokkenen zich allereerst in verbinding te stellen met de Raad
van Samenwerking. Deze zal, daarbij geadviseerd door de medische adviescommissie (waarin bijna
alleen artsen met zendingservaring zitting hebben) nagaan, of door de aanvaarding van een nieuw
project het beleid van de Zending niet wordt doorkruist. Is dit niet het geval, dan zal de Raad van
Samenwerking het verzoek om steun doorzenden naar het medische comité op het terrein, dat
samenwerkt met de desbetreffende classis in Indonesië. Dit geldt ook voor het geval men een verzoek
om steun zou willen richten tot zijn uitzendende Kerk. De Raad van Samenwerking wil de steun van
zo’n uitzendende Kerk beperken tot een geringe omvang, omdat ervan uitgegaan wordt, dat normali-
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ter het medische werk in Indonesië gesteund wordt via de bestaande medische organisaties, zoals deze
provinciaal in Nederland werken. – – –

Panti Wilasa in Semarang; zending en het medische werk 

176. A.J. Heidema, “Panti Wilasa van 1950 tot 1960”, d.d. Semarang, februari 1960; AGKF-N 18,
Stukken betreffende de medische dienst, 1960-1961.

Gods trouw is groot
Dat hebben we al deze 10 jaar ervaren. Gods trouw en liefde hebben ons al deze jaren omringd. Voor
de oorlog was er geen medisch zendingswerk in Semarang. Toen het na de oorlog weer mogelijk was
al het kerkelijk- en zendingswerk opnieuw aan te pakken, zocht men ook naar nieuwe wegen om het
Evangelie uit te dragen aan zovelen, die dit nog niet kenden. Zo kwam men tot het maken van
plannen tot oprichting van een kraamkliniek. Een klein comité uit de Javaanse en Chinese kerken ging
tot uitvoering van dit plan over. Ik was met verlof in Holland en ontving met blijdschap het verzoek
om hierbij te helpen. 
Eind Augustus 1949 kwam ik in Semarang aan, met 3 kisten linnengoed, gegeven door dameskringen
in Holland en met een orgel, eveneens een geschenk. Op wondere wijze zorgde God dat we een
pastorie van de Javaanse kerk terugkregen787), een groot huis met een heel groot erf, dus met
mogelijkheid tot uitbreiding. We konden toen nog niet vermoeden, dat we al zo gauw aan die
uitbreiding toe zouden zijn. Daar we van geen enkele instantie subsidie kregen, moest er geld geleend
worden voor de inrichting. Maar 20 December 1949 kwam er een gift van 10.000 gulden van Simavi.
We konden er onze schulden mee afbetalen en hielden zelfs nog geld over.
Velen hebben bij deze inrichting geholpen. De gemeente restaureerde de vernielde bijgebouwen op
een zeer voordelige wijze. De gevangenis, die naast onze kliniek staat, leende gratis hulp voor het in
orde maken van erf en dak. Militairen verfden in hun vrije tijd het huis. Weer een ander zorgde
ervoor, dat we gratis kapok kregen voor het vullen van matrassen en kussens. Van de gezondheids-
dienst kregen we de beschikking over 10 bedden en van het Rode Kruis konden we tegen een kleine
vergoeding 20 prachtige ziekenhuisbedden overnemen. Zelfs een radio kregen we cadeau. Elke dag
was er een nieuwe verrassing.
1 December 1949 kregen we het huis en 1 Januari 1950 openden we de kliniek met 10 bedden. We
begonnen met 3 verpleegsters en 3 bedienden en nu zijn er 62 verpleegsters en 18 bedienden. Hoewel
de eerste jaren ieder een salaris kreeg, dat ver beneden het gouvernementspeil lag, hebben we nooit
gebrek aan personeel gehad en dat in een tijd waarin er voor ieder volop werk was. 4 Januari kwam
onze eerste patiënt, opgehaald uit een dessa, 10 kilometer buiten Semarang. Na een week ging ze naar
huis met een stel babykleertjes en een half betaalde rekening. De andere helft moeten we nog steeds
hebben.

Hoe het groeide: Januari 1950 Januari 1960
Bevallingen   6  163

787 Dit is onjuist. Deze pastorie was voor de oorlog nooit eigendom van de Gereformeerde zending, de GKJ of de GKI
geweest, dus van “teruggekregen” kon geen sprake zijn. Het gebouw was (en bleef vooreerst) eigendom van de
Salatiga-zending. Het werd na de oorlog eerst gebruikt door het Rode Kruis als polikliniek, vervolgens bood het
onderdak aan Panti Wilasa. De medische plannen in Semarang behelsden verder nog de oprichting van een
christelijke wijkverpleging, gefinancierd door de (federale) DVG en de Commissie voor de Wederopbouw. Toen
het niet lukte een representatief bestuur te vormen, beperkte men zich tot de kraamkliniek Panti Wilasa, waarvan
een Chinese arts de leiding kreeg. Zie Van Eijk, “Overzicht”, jan. 1949, AGKM 7, Ingekomen en minuten van
uitgegane stukken, 1949; Schut a. GK Middelburg, 31/3/1954, AGKM 12, Ingekomen en minuten van uitgegane
stukken, 1954-I.
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Consulten volwassenen 317 1034
Consulten kinderen  27 4168
Verpleegdagen  60 2087
Huisbezoeken  35  400
Daar in de eerste maanden onze bedden niet bezet waren, konden we een paar keer aan een verzoek
voldoen en een patiënt opnemen die enkele weken rust nodig had. Dit waren eerste klas patiënten en
zo klopte vanaf de eerste maand ons budget. Maar al spoedig hadden we de kamers nodig voor
kraamvrouwen en moest de tweede klas uitgebreid worden. We hebben daarna gebouwd en ver-
bouwd.
1952. Een gedeelte van de galerij rondom het huis werd dichtgemaakt waardoor er een

uitbreiding van 5 bedden kwam.
1952. Een nieuw huis voor Dr. Dreckmeier.
1953. Een nieuw zusterhuis voor 40 zusters.
1954/55. Een nieuwe polikliniek.
1956. Een nieuwe eerste klas met 9 bedden en een verloskamer.
1957. Aankoop huis voor Dr. Bol, tegenover de kliniek.
1958. De oude polikliniek werd verbouwd tot kinderzaal met plaats voor 12 tot 16 kinderen.
En hiermede is ons erf volgebouwd. Er zijn nog allerlei plannen, maar of die ooit verwezenlijkt zullen
worden?
Dr. Thio Khee Tiong, particulier arts en tevens bestuurslid, verleende de eerste jaren enige hulp en
kwam ook tijdens het verlof van Dr. Bol in 1959, dagelijks. Daar het werk zich vrij vlug uitbreidde,
werd er al gauw behoefte gevoeld aan een arts, die geheel verbonden kon zijn aan Panti Wilasa. Dr.
Dreckmeier, toen werkzaam in Poerbolinggo, verklaarde zich bereid naar Semarang te komen en in
Januari 1952 werd zij aan de kliniek verbonden. Met onderbreking van een kort verlof heeft Dr.
Dreckmeier tot eind 1957 in Panti Wilasa gewerkt. Daarna ging zij weer met verlof en keerde niet
meer terug naar Semarang.
In September 1956 kwam Dr. Bol van Poerwodadi, om zich geheel aan het kinderwerk te wijden. Ons
ideaal was 2 doktoren aan Panti Wilasa. Begin 1957 stelde Dr. Bouma zich beschikbaar als opvolgster
van Dr. Dreckmeier. Maar door de veranderde omstandigheden in Indonesië leek het verkrijgen van
een visum voor haar onmogelijk. Toch heeft God de vele gebeden verhoord en het werk van Ds.
Soehardi willen zegenen, die na elke teleurstelling het toch niet opgaf om weer opnieuw een verzoek
in te dienen. En zo kwam Dr. Bouma eind Augustus 1959 toch in Semarang, zodat Panti Wilasa weer
2 doktoren heeft, Dr. Bol voor het kinderwerk en Dr. Bouma voor de verloskunde en gynaecologie.
Een vroedvrouwopleiding werd door nieuwe en verzwaarde bepalingen onmogelijk, maar wel werd
het mogelijk de zusters op te leiden tot hulp-vroedvrouw. Deze opleiding is erkend en houdt in dat
ze toch een bevalling zelfstandig mogen leiden. 4 October 1957, vlak voor het vertrek van Dr.
Dreckmeier, slaagde de eerste groep van 4. 5 December 1958 deed de tweede groep examen en ook
deze slaagden alle vijf. Door het verlof van Dr. Bol moest het examen van verleden jaar uitgesteld
worden tot Mei 1960.
Al krijgen we geen subsidie, toch zijn er velen die ons helpen op de een of andere manier, hier en in
Holland. Van Simavi kregen we elk jaar, tot 1958, een belangrijke gift, hetzij voor nieuwbouw, hetzij
in de vorm van voor ons onbetaalbare dingen, zoals een sterilisator, een zuurstoftoestel, een droog-
machine, melk en medicijnen. De naaikransen in Utrecht verzorgen onze linnenkast. Elk jaar opnieuw
is het feest wanneer de kisten met linnengoed komen. Het kwam steeds gaaf en compleet aan, met
dat waar we om gevraagd hadden en meestal met nog wat extra’s. Daarnaast waren er particulieren,
die babykleertjes, speelgoed en lectuur zonden. Allen heel hartelijk dank voor alles wat U voor ons
deed. – – –

[De voorziening van drinkwater is van meet af aan een probleem geweest.]
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Ons huis heet: Panti Wilasa, dat betekent: huis van barmhartigheid. We hebben geprobeerd dat te zijn,
al ging dat met veel fouten en gebreken. We hebben ieder, die hulp vroeg, hulp en medicijnen die
nodig waren kunnen verlenen. Ook het laatste jaar, toen alles zoveel duurder werd, behoefden we
nooit iemand weg te sturen. Er waren ook nog altijd kleertjes voor de allerarmsten.
Panti Wilasa had tot doel ook mee te werken aan het zendingswerk. Dat houdt in dat ons personeel
Christen moet zijn of belangstelling heeft voor de Christelijke godsdienst en ook de ouders van de
niet-Christen verpleegsters mogen geen bezwaar hebben dat hun dochter naar de kerk gaat en de
catechisatie bezoekt. Zo mogen we het elk jaar opnieuw beleven, dat er van ons personeel enkele
belijdenis doen en gedoopt worden. Verleden jaar waren er 4 die belijdenis deden en 5 die gedoopt
werden, allen op dezelfde Zondag.
Mevrouw Soemakno had zich al voor de opening van de kliniek bereid verklaard om bij ons te komen
en het geestelijk werk voor haar rekening te nemen.788) In het begin hadden we er zelf nog wel tijd
voor, maar al gauw ging dat niet zo regelmatig meer. In Augustus 1950 kwam Mevr. Soemakno bij
ons en ze heeft al deze jaren met blijdschap en op de haar kenmerkende enthousiaste wijze elke dag
met alle patiënten kunnen lezen, zingen, bidden en praten. Overdag is ze altijd op stap om de
oudpatiënten thuis op te zoeken. Nu in deze tijd zovelen in grote zorg leven is het vaak moeilijk werk.
Haar verhalen van de huisbezoeken zijn vaak maar triest, maar ook weer blij, als ze toch in deze
gezinnen heeft mogen vertellen van de grote Helper in alle nood en hen getroost en blijmoedig
achterlaat. Ook dit werk heeft God rijk willen zegenen. Velen hebben er Jezus als hun Zaligmaker
door gevonden.
Op 1 September 1959 is er een tweede evangeliste bijgekomen. Een pas afgestudeerde leerlinge van
de opleidingsschool in Magelang, de S.P.W.K. De nazorg vraagt veel meer krachten. De Chinese
vrouwenvereniging verklaarde zich bereid mee te helpen met huisbezoek. Ook mochten we enkele
adressen doorgeven aan de Evangelisatievereniging van de Javaanse kerk en aan enkele particulieren.
Elke patiënt die naar huis gaat, krijgt een tractaatje of een evangelie mee en we kunnen nu aan de
meest belangstellenden een kinderbijbel geven. Die kinderbijbels doen wonderen. Je zou er iedereen
wel een willen geven, maar dat is nog onmogelijk. De dag van 10-jaar herdenken kreeg elke patiënt
die in huis was, er een als een aandenken aan dit feit.Verder helpen verschillende leden van het
personeel mee in het evangelisatiewerk, als Mevr. Soemakno verhinderd is. Anderen hebben elke
week een naaikrans voor de kinderen uit de buurt, waar zo ongeveer een 40 kinderen komen. U moet
ze eens horen zingen. Vlot en vrolijk elke week weer een nieuw versje. Ook zijn er nog meisjes, die
meehelpen aan Zondagsschoolwerk en naaikransen buiten Panti Wilasa. Verscheidene zijn lid van
het kerkkoor dat regelmatig voor de radio zingt. En natuurlijk geeft dit kerkkoor op de feestdagen iets
feestelijks. Zo is er buiten het gewone werk allerlei activiteit, wat prettig is om het werk niet tot sleur
te laten worden. De 17de Februari jongstleden vierden we ons 10-jarig bestaan. Het was een goede
avond. – – –

Panti Wilasa in Semarang: het geestelijke werk

177. Ibu S. Soemakno, “Verslag van het geestelijk werk in de Kraamkliniek “Panti Wilasa” over
1959”, d.d. Semarang, februari 1960; AGKF-N 18, Stukken betreffende de medische dienst,
1960-1961.

Het jaar 1959 is weer voorbij en met dank aan God zijn wij het nieuwe jaar ingegaan. Het was precies
10 jaar geleden, dat onze kraamkliniek in 1950 werd geopend. Ik zie “Panti Wilasa” nog voor mij,
enige weken voor de opening, toen ik op mijn doorreis van Djakarta naar Salatiga even Semarang

788 Zie document 177.
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aandeed en Zr. Heidema opzocht. Een groot ouderwets huis, met grote bomen aan weerskanten en
een brede oprijweg, en verder was er nog niets te zien dat aan een kraamkliniek deed denken. Zr.
Heidema vertelde van haar plannen en liet me beloven, dat ik haar zou komen helpen, als de kliniek
eenmaal tot stand kwam. We spraken over de tijd, toen we in Djokja met enige dames regelmatig bij
elkaar kwamen, om over ons evangelisatiewerk te spreken. Wie had kunnen denken, dat we beiden
eenmaal in Semarang zouden terecht komen?
Ik kwam 8 maanden na de opening van Panti Wilasa als Evangeliste werken. In het begin was het een
moeilijke tijd voor mij, ook vanwege de huisvesting. Na 2 keer verhuisd te zijn, kwam ik terecht bij
een oud-Indische familie, die uit 3 oude mensen bestond, waaronder een heel strenge oude dame. Ik
heb het 4 jaar kunnen volhouden, maar bad dag en nacht om een goede verandering. Ik had namelijk
een kamertje op de bovenverdieping. Na enige kilometers per dag gelopen te hebben, (ik woonde
tamelijk ver van Panti Wilasa) moest ik nog de hoge trap oplopen. Ik moest zorgen vòòr 9 uur ’s
avonds thuis te komen, anders kreeg ik geen toegang. Toen ik een keer ziek werd, werd ik op Panti
Wilasa opgenomen. Er was toen nog geen ziekenkamertje, dus kwam ik te liggen tussen de kraampa-
tiënten en kon naar hartelust bij hen evangeliseren vanuit mijn ziekbed.
Na een jaar in het bovenkamertje gewoond te hebben, kreeg ik eindelijk een benedenkamer, een
autogarage. Dat was heel prettig, want toen kon ik bezoeken ontvangen en samenkomsten houden met
de oud-patiënten en Zondagsschool houden met enkele kinderen. Na 4 jaar ging ik weer verhuizen,
nu dicht in de buurt van Panti Wilasa, met een paar stappen ben ik er al. Het is een gebedsverhoring,
want ik kan nu meermalen samenkomsten en Bijbelkringen houden. Ook nodig ik af en toe bedienden
van Panti Wilasa in mijn kamer. Na een Bijbelbespreking gaan we dan samen zingen uit de “Kidung”
(het Javaanse zangboek) en daarna heel gezellig samen koffie drinken met een koekje.
De bezoekuren ’s avonds in de kamers van de patiënten zijn gezegende uren. Om 7 uur hebben ze hun
avondeten gehad en voor ze de nachtrust ingaan, wordt er met hen gebeden en een stukje uit de Bijbel
gelezen, met een eenvoudige verklaring, want voor velen is de Bijbel nog een onbekend boek. De
meesten hebben zelfs nog nooit of haast nooit van de Here Jezus gehoord. Op Panti Wilasa mogen
ze nu de blijde boodschap horen, van de grote liefde van God, Die zondaren wil behouden, door Zijn
Zoon Jezus te zenden op aarde, Die in onze plaats de straf heeft gedragen, opdat wij vergeving mogen
ontvangen voor al onze zonden. Door Hem, Die de Weg en de Waarheid en het Leven is, mogen we
met onze noden tot God komen in het gebed en Hij verhoort ons om Jezus wil. Dikwijls vertellen de
patiënten me van hun moeilijkheden thuis en samen leggen we dan al deze dingen in ons gebed den
Here voor.
Soms zijn er vrouwen uit Christelijke huize, maar die dan getrouwd zijn met geen Christenmannen
en daardoor ver van de kerk leven. Door Gods genade wordt hun hart soms aangeraakt door een tekst
uit Gods Woord. Een Christengezin, dat al jaren niet meer naar de kerk ging en de kinderen niet had
laten dopen, kwam weer terug tot de kerk en hun kinderen zijn nu reeds gedoopt. Een paar vrouwen
hebben de Here Jezus lief gekregen en zijn nu met heel hun gezin Christen geworden en bezoeken
trouw de kerk. De kinderen van verscheidene oud-patiënten bezoeken Christelijke scholen, gaan naar
de Zondagsschool en naar de naaicursussen, die uitgaan van het Christelijk verenigingsleven en van
Panti Wilasa zelf.
Onder onze patiënten komen vrouwen voor uit de verschillende Indonesische bevolkingsgroepen
zoals: Javanen, Ambonezen, Menadonezen, Sumatranen, Bataks; en vrouwen van een andere
landaard: Chinezen, Arabieren, Hollanders, ja zelfs hebben we een patiënt gehad uit Siam en uit
Egypte. Haast allen willen naar de Evangelieverkondiging luisteren en mocht er soms een heel enkele
zijn, die niet wil luisteren, de laatste dag voor haar vertrek weigert ze meestal niet meer. Er wordt een
paar maal in de week huisbezoek gedaan bij de oud-patiënten. Door de grote toeloop kunnen
natuurlijk niet alle patiënten bezocht worden, wat heel jammer is, want het contact houden met hen
en hun gezinnen is een zeer belangrijk deel van het Evangelisatiewerk. Als de echtgenoten van deze
vrouwen ook regelmatig bezocht konden worden door onze Christenmannen, om het Evangelie te
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brengen, zouden veel gezinnen beslist tot het Christelijk Geloof komen, want in ons land geeft
meestal de man de hoofdtoon aan, ook in het geloofsleven. De kinderen van de oud-patiënten zijn met
hun moeders met heel Panti Wilasa vertrouwd geraakt. Toen ze nog klein waren, vergastten ze me
op hun geschreeuw, als ik op huisbezoek kwam, maar nu ze groot worden, luisteren ze met belang-
stelling mee. En als ze me in hun straatje tegenkomen, hollen ze gauw naar moeder om te waarschu-
wen: “Ibu, daar is de ibu gredja.” (moeder van de kerk). Een van de kinderen neemt dan mijn tas over,
waarin behalve de Bijbels – de Indonesische, de Javaanse en de Hollandse – ook tractaatjes en
Zondagsschoolplaatjes zitten, waar ieder kind van houdt. Een van de jongetjes vroeg op een keer vol
verwachting of ik ook een mooie vlieger voor hem meegebracht had.
Door de huidige toestand waarin veel Chinezen in droevige omstandigheden verkeren, komen we de
laatste tijd veel bij Chinese oud-patiënten om hen op Gods trouw en liefde in Jezus te wijzen, en hen
zo een riem onder het hart te steken. Velen leven in onrust en weten soms niet wat ze moeten doen.
Ze hebben soms het gevoel, dat ze geen toekomst meer hebben in Indonesië. Er zijn er, die bang zijn
dat ze hun rijkdommen verliezen.789)
Wat heerlijk dan te geloven, dat God ons nooit zal begeven wat er ook moge gebeuren. In des Heren
hand zijn wij immers veilig, en wat fijn is het te geloven, dat God bezig is om ons allen te leren, om
geestelijke schatten te vergaderen, die eeuwige waarde hebben, een schat die de liefde van ons hart
heeft, zoals Jezus eens zei: “Want waar Uw schat is, daar zal ook Uw hart zijn”. Geve God, dat wij
alle beproevingen op materieel gebied beschouwen als een ons aangeboden kans om rijker te worden
in de gemeenschap met de Vader en Jezus Christus. Op een van onze huisbezoeken trof me het grote
geloofsvertrouwen van een moeder van 9 kinderen, die de enige Christen is in het hele huis. De man
is communist en de vier oudste kinderen gaan ook die richting op. Maar deze Christenmoeder is door
haar grote liefde en toewijding een ware getuige van Christus in haar gezin. Dag en nacht bidt zij, dat
haar man en kinderen eens tot het geloof zullen komen en zij gelooft dat God haar gebeden zal
verhoren op Zijn tijd. Ook zorgt ze goed voor haar bedienden. Ze vroeg me of ik haar bedienden
wilde vertellen van de Here Jezus. Op een keer zag ik die moeder op een opwekkingssamenkomst en
toen ze me opmerkte, wees ze met een stralend gezicht naar haar 5 kinderen, die ze op die samenk-
omst mee had kunnen krijgen. Ik zag tranen van ontroering en blijdschap in haar ogen glinsteren, toen
de kinderen dapper meezongen het lied van de “tedere liefde van de Heer”. De hele familie is van
plan naar China te gaan. Moge de Here hun weg leiden en het dappere moedertje de kracht schenken
om een getrouwe getuige te blijven van de Here Jezus voor haar gezin en voor vele anderen.
Ook het geestelijk werk onder de meisjes in het asrama (internaat) is door de Here gezegend. De
Bijbelbesprekingen onder leiding van Zr. Heidema en van de Ibu asrama, Zr. Darminah, worden
trouw bezocht. De leerling-verpleegsters en de vroedvrouwen die reeds Christenen zijn, beseffen
meer en meer dat ook zij een taak hebben in het getuigen van Christus in woord en daad. Velen
helpen al met vertellen op de handwerkles en op andere evangelisatiesamenkomsten. Het zangkoor
van Panti Wilasa wordt dikwijls gevraagd om te komen zingen.
Sinds September 1959 kreeg het geestelijk werk een aanwinst door de komst van een jonge evangelis-
te, een van de afgestudeerden van de opleiding voor kerkelijke werksters in Magelang en samen doen
we nu het werk op Panti Wilasa. Bij onze avondbezoeken in de kraamkliniek, nemen we ieder een
paar kamers voor onze rekening. Op deze manier kunnen we meer van hart tot hart spreken met de
patiënten. Ook de huisbezoeken doen we dikwijls samen. Als de een aan het woord is, bidt de ander
in stilte om de leiding van de Heilige Geest.
Het kerstfeest van 1959 was zeer gezegend, de opkomst was geweldig. Het was een mooi gezicht, een
volle kerk met blijde gezichten.
Het tienjarig bestaan van Panti Wilasa is in de maand Februari 1960 op een heel gezellige manier
gevierd, in de grote “Balai Pertemuan Kristen”. Het hele personeel was aanwezig, ook waren er

789 Zie document 184.
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enkele genodigden, goede vrienden van Panti Wilasa. De voorzitter opende met gebed en Bijbelle-
zing. Hij koos Psalm 127: “Aan ’s Heeren zegen is alles gelegen”. Immers door Gods genade en
zegen heeft Panti Wilasa al die jaren kunnen bestaan, ja is het tot grote bloei gekomen. – – –

Satya Wacana, de christelijke universiteit te Salatiga

178. Executive Council & Advisory Council, “The Christian University of Salatiga”, d.d.
Salatiga, 10 mei 1960; AGKF-N 18, Stukken betreffende de schooldienst 1960-1961.

I. Survey of Development
(a) P.T.P.G.-K.I. (Christian Teacher Training College at University level).

The Christian University of Salatiga (Central Java) began its history as the Christian Teacher
Training College at University level for Indonesia (P.T.P.G.-K.I.). First lectures started on
October 17, 1956 at Djalan Sumardi 5. The official opening was held on November 30, 1956, in
the Hotel Kalitaman.

(b) F.K.I.P.-P.I. (Christian Faculty of Teaching and Education)
Meantime the Government changed the status of its Teacher Training Colleges, making them
Faculties of Teaching and Education, and placing them within the framework of the State
Universities as one of their faculties.
This development brought us face to face with an actual situation which we could not escape.
In July 1959, at the ceremony of the distribution of our first B.A. Certificates, the P.T.P.G.-K.I.
became the F.K.I.P.-K.I. (Christian Faculty of Teaching and Education for Indonesia).

(c) Christian University of Salatiga
A faculty as such cannot stand alone. The step taken in July had to be followed up by the
formation of a Christian University. A decision to this effect was taken also by the Governing
Board and Board of Curators.
On the 5th December at the celebration of our Third Anniversary and official opening of our
buildings the following announcement was made:

“On this day, the 4th December 1959, the combined session of the Governing Board and Board
of Curators of the Christian Teacher Training College of Salatiga, having considered the question
deeply, decide unanimously:
1. to form a Christian University at Salatiga;
2. to include the Christian Faculty of Teaching and Education as a faculty within the above

mentioned University;
3. to hand this decision over to the Dean of the Christian Faculty of Teaching and Education with the

intention that he will see it carried out within the shortest possible time. 
Salatiga, December 4, 1959”

II. Academic Year September 1960-1961
For the academic year 1960-1961, three faculties are planned:
1. To preserve and expand the Faculty of Teaching & Education;
2. To open a Faculty of Law;
3. To open a Faculty of Economics. – – –

Note I. The Faculty of Teaching and Education will consist of 5 departments:
1. Education (Pedagogic)
2. History 
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3. English
4. Economics
5. Law.
The Education Department in the academic year 1960-1961 is offering the M.A. Course, by opening
a fourth year of study in its department. If there are sufficient staffs, the possibility of opening a 4th
year of study is being discussed for the Law and Economics Department also. – – –

III. Students
a. The P.T.P.G.-K.I commenced with 107 students. Total number in the second year was 184. Total

number in the third year was 291. Of the total intake of 107 students in the first year, the suc-
cesses in the final B.A. Examination of July/Sept. 1959 numbered 62.

b. The academic year of September 1959-1960 opened with an attendance of 342 enroled students.
c. The students come from nearly every area of Indonesia, stretching from Sumatra down to the

farthest eastern boundaries of the South Eastern section of the archipelago and the Moluccas. As
far as religion is concerned, the students represent the Protestant Church, the Roman Catholic
Church, Islam, Confucius, Ciwa-Buddha as well as some who have not yet chosen any form of
religion.790)

d. Selection of students
Only those students possessing recognised State High-school Certificates are accepted. The
selection is based on the report cards given in final class of the high school, the examination
marks and our own Entrance tests. Thus at the beginning of the academic year 1959-1960, of
approximately 600 applicants only 155 were accepted.

IV. Staff
a. The staff, at the present time, consists of 41 teachers, 25 of whom are Indonesian, and 16

foreign countries represented include India, the Philippines, the United States, England,
Germany, New Zealand and Holland.

b. The practical running of College affairs is in the hands of:
Principal : Mr O. Notohamidjojo
Vice Principal: Drs C.J. Miedema
Secretary : Mr Surjandaru

V. Ecumenical support
– – –
This institution is supported by 10 Participant Churches:
1. East Java Church791)
2. Central Java Church792)
3. Tata Indjil Church round Muria793)
4. The Indonesian Church of Central Java794)
5. The Gereformeerde Church of Indonesia795)
6. Evangelical Church of Kalimantan796)

790 Onder die 342 waren 10 Rooms-Katholieken; 61 islamieten; 4 hindu’s en buddhisten; 54 confucianen en 213
protestanten. Zie CvS Sneek, “Jaarverslag zendingswerk in Banyumas-Zuid over 1959”, juni 1960, AGKH 5,
Stencils 1959-1960.

791 Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW).
792 Gereja Kristen Jawa (GKJ).
793 Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ).
794 Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah (GKI-Jateng).
795 (Nederlandstalige) Gereformeerde Kerken in Indonesië (die in deze jaren opgingen in de Chinese GKI).
796 Gereja Kalimantan Evangelis (GKE). 
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7. Church of Toradja797)
8. Pasundan Church798)
9. Church of Sumba799)
10. Isa Almasih Church.800)

All the work of the P.T.P.G.-K.I., and now the Christian university of Indonesia at Salatiga, is
ecumenical in purpose, supported not only by Indonesian Churches, but also by the World Church,
united and catholic. In Salatiga we endeavour to show ecumenical cooperation in a concrete form,
to devote our services to education and to the forming of academically trained Christian disciples.

VI. Doctrinal Principles of the Christian University at Salatiga
1. Acknowledgement of the sovereignty of God. “The fear of the Lord is the beginning of knowl-

edge”.
2. Acknowledgement that God is the Appointer of Laws, who fixes the terms and standards which

govern all His creatures, in whatever realm and whatever context, including the field of knowl-
edge.

3. Our endeavours in the study and preservation of science are geared to actual practical problems,
in particular national problems.

4. Our desire is to serve the community. The true leader is one who serves his fellow-men.
These basic principles drawn up at the opening of the P.T.P.G.-K.I., remain unchanged as the
foundation of the F.K.I.P.-K.I., and the Christian University of Salatiga. – – –

VIII. Names of Members, Governing Board, Board of Curators and Teaching Staff.
a. Governing Board:
1. Chairman :  Ds. S. Djojodihardjo
2. Vice-Chairman I :  S. Isaja
3.       „       „     II :  Ds. R.M.S. Poerwowidagdo
4. Secretary I :  S. Poerbosoesanto
5.       „       II :  Tan Kee Hian
6. Treasurer I :  Ds. Tan Ik Hay
7.  „        II :  Tan Sien Kie
8. Commissioner :  Ds. R.S. Joedokoesoemo
9.  „ :  Ds. B. Probowinoto
10.   „ :  M. Abednego
11.  „ :  Ds. Oh Tjie Hap

b. Board of Curators:
1. Chairman :  Ds. R.P.S. Poerbowijoga
2. Secretary :  Mrs. Dr. Lie Tjoen Liem
3. Member :  Ds. S. Djojodihardjo
4. „ :  M. Abednego
5. „ :  Martodipoero

c. Board of Teaching Staff:
1. Prof. Mr. O. Notohamidjojo 22. Prof. Dr. F.B. Stock

797 Gereja Toraja Rantepao (GTR), thans Gereja Toraja (GT) geheten.
798 Gereja Kristen Pasundan (GKP). 
799 Gereja Kristen Sumba (GKS). 
800 Gereja Isa Almasih (GIA, een Chinese Pinksterkerk).
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2. Mr. Surjandaru 23. Mrs. D.I. Brewster, B.A.
3. Drs. C.J. Miedema 24. Drs. C.H. Steenwinkel
4. G. Brewster, M.A. 25. Gan Tiong Gie, B.A.
5. C.R. Fraser, M.A. 26. J.F. Tahalele, M.A.
6. Prof. Dr. Mr. D.C. Mulder 27. R.A. Sri Utari, M.A.
7. D.V. Mandar, M.A. 28. S.L.J. Scudder, M.A.
8. Prof. Drs. Sj. Roosjen 29. Mrs. Mander, B.A.
9. Drs. H. Baas 30. Mr. Tjiong Bian Wie
10. M.L. Cruz, B.M. 31. Miss B. Sutherland
11. L.A. Humes, B.A. 32. M.J.U. Soekardi
12. Drs. A.H. Mulder 33. Nj. Marjadi Djojowidagdo, B.A.
13. S. Soebanoe 34. Mr. Marjadi Djojowidagdo
14. R. Soetjipto Wirowidjojo, B.A. 35. Soetrisno, B.Sc.
15. R. Trimanto Dwidjomartono 36. Nj. Errentini Suprapto, B.A.
16. Nn. Arjatmi, B.A. 37. Chr. Kanoena, B.A. 
17. Drs. H. Hadiwijono 38. Moeflich, B.A.
18. R.M. Soebantardjo 39. R. Notosoegondo, B.A.
19. Liem Ek Hian 40. Drs. S.W. Tanja
20. K. Dwidjoleksono 41. Djoko Sukiman, B.A.
21. Drs. Hartojo 

Nauwelijks anti-Nederlandse stemming in Salatiga

179. A.H. Mulder, docente Engels aan de Satya Wacana-universiteit te Salatiga, aan B. Richters,
secretaris van de Raad van Samenwerking, d.d. Salatiga, 9 juni 1960; AGKF-N 18, Stukken
betreffende de schooldienst, 1960-1961.

– – –
De sfeer is gelukkig nog altijd prettig, al broeit er wel meer onder de studenten, dan wij soms
vermoeden. Een paar weken geleden vertelde een student aan Tine Miedema, dat er enkelen waren
die zich er over hadden beklaagd dat er nog “Belandas aan de school werkten”. Ze worden hier
nationalistisch opgevoed. Vooral onder de niet-Christen Javanen schijnt deze gedachte te leven, maar
we hebben nog niet het opschrift gezien waar Henk Baas aan de Gadjah Mada Universiteit [in
Yogyakarta] op een gegeven dag mee werd verrast: Let the Dutch go to Hell. Wel zagen we een paar
dagen geleden een plakkaat aangeplakt waarop stond geschreven dat er geen Nederlands meer mocht
worden gesproken (er zijn altijd nog Chinese en Ambonese studenten die het doen). Over het
algemeen zijn de studenten plezierig en het werk bevalt me nog uitstekend.801) – – –
Ik hoop dat het voor de meisjes in deze Asrama iets betekent, dat we geregeld uit de bijbel lezen ’s
morgens en ’s avonds en samen bidden en danken. Zondags hebben we “hymn-singing” en een korte
bijbelbespreking in het Engels. Nu zou ik U dolgraag willen schrijven dat verschillende van deze
studenten er toe gekomen zijn om belijdenis te doen, na hier 2 jaar te zijn geweest. Helaas is dat nog
niet het geval. Aan het begin van deze cursus was een Chinees meisje dat pas aankwam, erg belang-
stellend. Ze is het nog wel, maar het blijkt nu, dat ze vroeger al wel naar de Roomse kerk ging en dat
die nu toch meer trekt. We hebben er lang over gepraat samen en ik voelde dat ik haar wel moest
toestaan Zondags de Rooms-Katholieke dienst bij te wonen. Ik kan alleen maar hopen en bidden, dat
ze in deze jaren zal leren haar bijbel te lezen. Misschien zal deze tijd toch nog zin blijken te hebben

801 Zie ook Roosjen a. RvS, 8/12/1960, AGKF-N18, Stukken betreffende de schooldienst, 1960-1961; Bestuur Satya
Wacana a. RvS, 5/12/1963, AGKA 4, Stukken betr. ds. S. Roosjen, 1948-1974; div. brieven van Mulder a. GZD,
AM.
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is dit opzicht. Ik kan U dus helaas geen “daverende” dingen melden, hoe graag ik dit ook zou willen.
– – –

Het financieel beleid der Javaanse Kerken

180. C.H. Steenwinkel en H. Baas aan de Raad van Samenwerking, Baarn, d.d. Mage-
lang/Salatiga, 27 juni 1960; AGKF-N 19, Stukken betreffende de sociaal-economische
dienst, 1960-1961.

– – –
We willen gaarne nader toelichten:

b. het financieel beleid – u zult ons ontslaan van een uitvoerige uiteenzetting hoe de gang van zaken
tot nu toe geweest is. We wijzen alleen op de steeds toenemende uitgaven in de zogenaamde
consumptieve sector (de jaarlijks weerkerende lopende uitgaven) en het relatief dalende aandeel van
de Javaanse kerken hierin, enkele uitzonderingen daargelaten. Deze gang van zaken brengt ons tot
de volgende conclusies:
1) aangezien de kerken hier bij voorbaat reeds verzekerd zijn van een redelijke honorering van hun

begrotingen in Nederland, worden deze begrotingen niet opgesteld in de geest van: hoe kunnen
we het zo zuinig mogelijk doen, maar met de gedachte: hoe hoog moeten we deze begrotingen
opstellen om er nog een redelijk bedrag uit te halen. – – –

2) omdat men rekent op de steun van de partner, worden hier personen betaald en instellingen in het
leven gehouden, die daarvoor onder eigen beheer allang niet meer in aanmerking zouden komen.
– – –

3) omdat men blijft rekenen op de steun van Nederland worden er steeds weer nieuwe projecten
bedacht, waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze bij eventueel wegvallen of ophouden van steun van
u, niet kunnen worden voortgezet. In dit geval noemen we een project van Ds Probowinoto in
Temanggung – een soort rural centre – waarvan hij persoonlijk mededeling deed aan Ds Richters,
zonder daarvoor rechtstreeks geld te vragen, maar waarvoor hij ons wel verzocht een halve ton
bijeen te brengen, omdat hij in de veronderstelling leeft dat we daarvoor hier gekomen zijn. Dit
project zou een onderafdeling van Salib Putih worden, dat iedere maand met een tekort van R.
15.000,- te worstelen heeft. Niet dat dit tekort nodig is, maar het is een gevolg van wanbeheer in
de afgelopen jaren.

4) aangezien men niet alleen uit Nederland maar ook van elders vaak vele goederen krijgt, is men niet
alleen haastig in het aanvragen daarvan, maar ook in het verdelen daarvan. Zo haastig, dat het vaak
niet bij diegenen terecht komt die het werkelijk nodig hebben. – – –

5) aangezien men er hier van uitgaat dat Indonesië nog altijd nummer 1 op de lijst staat rekent men
er ook op dat het ontbrekende aangevuld wordt. Daarom zal men zich niet inspannen om de
bijdragen hier te verhogen, ja vaak worden de toegezegde bijdragen niet eens opgehaald. Bronnen
in natura en werkkracht hier aanwezig raken hier verstopt, omdat men weet dat men nog altijd mag
rekenen op de samenwerking en wat daaruit voortvloeit.

Het ligt niet in onze bedoeling om aan te tonen dat “money the root of all evil” is, we weten wel beter.
De bijdragen uit Nederland zijn bijzonder goed en gezegend gebruikt. We willen echter hiermee
aantonen dat een voortzetting van het huidige beleid op financieel gebied eerder tot verzwakking dan
tot versterking van de kerken hier zal leiden. En dit heeft zijn invloed op 

c) het sociaal-economisch opbouwwerk. Dit is onder deze omstandigheden niet naar behoren uit te
voeren. Er is geen enkele prikkel om dit uit zichzelf en ook niet om dit op aandrang van uw adviseurs
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aan te vatten. Zolang de bijdrage uit Nederland gelijk blijft of, zoals tot nu toe het geval geweest is,
nog toeneemt, vindt men hier nog geen aanleiding om bestaande of nieuwe bronnen werkelijk tot het
uiterste te exploiteren. Behalve enkele gelukkige uitzonderingen bestaat er nauwelijks belangstelling
voor dit werk. Deputaten voor de economische opbouw hebben eenmaal na de synode van 1958
vergaderd zonder ons en zullen dit nog eenmaal doen met ons om het verslag voor de synode van
1960 op te stellen, maar wat moeten deze deputaten over zichzelf rapporteren?
Het bestuur van de Welvaartsstichting, dat in oktober 1958 na lang aandringen onzerzijds een
conferentie heeft belegd, heeft na die tijd nooit meer vergaderd, zelfs niet om een begroting op te
stellen. Naar het werk van de 3 adviseurs die thans in haar dienst zijn, wordt ternauwernood geïnfor-
meerd. Het truckbedrijf in Purworedjo, dat zowel materiële steun als steun in de vorm van adviezen
en een nieuw opgezette administratie ontving, stuurt geen rapporten omdat er geen gluton is om de
afzonderlijke vellen aan elkaar te lijmen. In dit klimaat kan de sociaal-economische opbouw niet
gedijen, laat staan dat er van overdracht aan uit de Javaanse kerken zelf opgekomen organen sprake
kan zijn. Het gaat er niet om of ons werk niet gewaardeerd wordt, we mogen daar vaak niet over
klagen, maar het gaat er om dat het niet aanslaat en geen wortel schiet, omdat er te veel mest om
gelegd wordt en men daarom zijn eigen krachten niet wil of kan ontplooien. Indien er niet

d) een diep besef van rentmeesterschap en verantwoordelijkheid voor eigen zaken ontwikkeld wordt,
zal alle technische en materiële hulp tevergeefs zijn. Wanneer Ds. Probowinoto in een bijeenkomst,
na een uiteenzetting van een onzer over de noodzaak van de geestelijke fundering van het hele
financiële en sociaal-economische vraagstuk zegt, dat natuurlijk deze zaken in de preek en elders naar
voren moeten gebracht worden, maar dat het voornaamste wat de kerken op het ogenblik nodig
hebben doewit (geld) is, dan willen we niet zeggen dat ons werk voor niets geweest is, maar wel dat
we nog ver weg zijn van het ware begin.
Men begint met te zeggen dat men arm is. Dat is niet alleen een feit dat geconstateerd wordt, maar
een axioma waar men vanuit gaat. Een legitieme basis om te allen tijde een beroep te doen op de
bijdragen van anderen zonder dat men werkelijk nagegaan heeft of die armoede werkelijk buiten
zichzelf ligt en of men er zelf niets aan kan veranderen. Men gaat niet na hoe het komt dat de
bijdragen zo gering zijn. Uit de rapporten van de heer Saptijanta blijkt duidelijk dat dit lang niet altijd
veroorzaakt wordt door een economisch zwak zijn, maar veeleer door gebrek aan bezieling en vaak
door een geestelijk ongezonde situatie in de gemeente.802) Bij elk tekort is de eerste vraag: van wie
kunnen we geld vragen. – – –
Het woord bezuiniging, hoewel aanwezig in het woordenboek, wordt nauwelijks gehanteerd. Bij een
dreigend tekort zal men niet eerst nagaan welke niet-noodzakelijke uitgaven geschrapt kunnen
worden, maar men gaat alleen na hoe men, op dezelfde grote voet, toch nog genoeg gelden bijeen kan
krijgen om deze voet te schoeien. Het sociale aanzien is altijd meer waard dan een verantwoord
economisch en financieel beleid.
Soms klagen onze Javaanse broeders zelf over de geringe bijdragen en noemen dan bij name degenen
die niets of weinig bijdragen maar het zeker zouden kunnen. Daar blijft het echter bij, er worden
nauwelijks maatregelen genomen om deze zaak te verbeteren, omdat de prikkel daartoe ontbreekt,
men heeft nog altijd een goede achterdeur. Het is voorgekomen dat een kerkeraad weigerde een
onderzoek in te stellen naar het binnenkomen van de vaste bijdragen. Toen dit toch gedaan werd,
bleek dat 4 leden van de kerkeraad nog nooit iets bijgedragen hadden. – – –
Samenvattend zouden we het volgende willen zeggen:

802 Saptijanta Tanaja was sinds 1960 medewerker van de Sociaal-Economische Dienst van de GKJ (Dinas Sosial
Ekonomi GKJ). Zijn taak bestond uit het opnemen van de sociaal-economische toestand der GKJ-gemeenten,
vooral in achtergebleven streken. Zie zijn rapporten betreffende de toestand in verschillende gemeenten in de
classes Semarang en Blora-Bojonegoro en over de synodale en lokale financiën, in AGKF-N 19, Stukken betr. de
sociaal-economische dienst, 1960-1961.
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1) noch in zijn eigen gezin, noch in de verhouding tot de kerk, is het besef van wat rentmeesterschap
betekent diep doorgedrongen. De bijdragen voor de kerk (vaak niet meer dan 2% van het salaris)
en uitgaven voor niet-noodzakelijke persoonlijke doeleinden zijn vaak onevenredig en hun
verhouding is niet verantwoord te noemen.

2) door onmacht of onkunde zijn tot nu toe vele bronnen ongebruikt gelaten. Bij het beroep op gebrek
aan geld is te weinig gedacht aan de mogelijkheid om in natura of met zijn eigen werkkracht bij
te dragen, hoewel daar herhaaldelijk op gewezen is.

3) de geringe neiging om eigen bestaande of nieuwe bronnen aan te boren en de ernstige neiging om
eigen en andermans gelden minder verantwoord te beheren wordt onzes inziens mede veroorzaakt
door de continuering van het huidige financiële beleid.

4) hierdoor wordt het sociaal-economische opbouwwerk uitermate belemmerd.
Misschien dat enkelen onder u zeggen “de helden zijn ietwat vermoeid” en de laatste ontwikkelingen
doen hen de zaken somberder zien dan werkelijk het geval is. Wij willen zeker niet ontkennen dat de
gebeurtenissen van de laatste tijd ons niet onberoerd gelaten hebben, maar tevens willen we met dit
schrijven nogmaals een toelichting geven en aandringen op

e) de uitvoering van reeds lang geleden genomen besluiten.
We zullen niet alles ophalen, maar nog eenmaal citeren wat er in een gemeenschappelijke bijeenk-
omst van Javaanse en Nederlandse arbeiders op 11 maart 1958 te Solo besloten is:
1) dat de personele en financiële kracht van de Gereformeerde Kerken gebruikt wordt om de Javaanse

kerken van Midden-Java zo snel mogelijk voor te bereiden om het werk van de Evangelie-
verkondiging naar binnen en naar buiten zelf te kunnen aanvaarden.

2) ter bevordering van de financiële zelfstandigheid verdient het aanbeveling dat de Zendingsdeputa-
ten van de Synode, Deputaten voor de economische opbouw, Deputaten voor Pensioenzaken en
Deputaten voor de visitatie een plan opstellen dat omvatten zal:
a) de toekomstige ontwikkeling van de formatie der Indonesische arbeiders.
b) de opvoering van de bijdragen van de Javaanse kerken en de vermindering van de bijdragen van
de Gereformeerde Kerken, trapsgewijs voor het regionale werk in de hoofddienst.
c) pensioenvoorzieningen voor alle arbeiders.

3) met dien verstande dat:
a) de vermindering van de bijdrage van de Gereformeerde Kerken in het regionale werk niet mag
betekenen een vermindering van de totale bijdrage, aangezien vrijgekomen gelden nog nodig zijn
voor sociaal-economische opbouw, school- en kerkbouw.
b) het werk op Midden-Java noodzakelijk gezien moet worden als een eenheid, waarbij het
regionale werk beslist gecoördineerd moet worden.
c) de kerken van Midden-Java garanderen dat er verantwoordingen worden gestuurd over
ontvangen gelden en rapporten over de uitvoering van het Evangelisatiewerk aan de Gereformeer-
de Kerken.

We menen dat er met de uitvoering van bovenstaande besluiten practisch gezien nog geen begin
gemaakt is en we stellen voor dat dit in elk geval in 1960 begonnen wordt. – – –

Jaarverslag 1959 zending Banyumas-Zuid

181. Commissie van Samenwerking inzake de Zending van Friesland (Zuidelijk Gedeelte),
“Jaarverslag zendingswerk in Banjoemas-Zuid over 1959”, d.d. Bergum, juni 1960; AGKH
5, Stencils 1959-1960.

– – –
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2. Zendingsarbeiders
Wat de zendingsarbeiders betreft, is 1959 een gedenkwaardig jaar geweest, in die zin, dat in dit jaar
beide Nederlandse krachten het terrein van de Friese kerken (Zuidelijk Gedeelte) verlieten.
Reeds in januari berichtte Dr. Wind de Commissie, dat het hem en zijn vrouw het beste toeleek, om
het gezin in de zomer te doen repatriëren. Dan zou ook het derde kind onderwijs moeten ontvangen,
wat de lasten voor Mevr. Wind nog weer zwaarder zou maken.
In het begin van 1959 was ook al bekend, dat de Synode der Javaanse kerken besloten had, Dr. Wind
te benoemen in het instituut voor kadervorming803), waarin naast hem zitting zouden krijgen Ds.
Nooteboom, Mej. van Netten en Mej. Takkenberg.804) Wel duurde het een erg lange tijd, voordat de
officiële benoeming afkwam. Op de classis-vergadering van februari voelden de kerken van Zuid-
Banjumas er weinig voor, Dr. Wind voor dit werk af te staan. Er was op het terrein nog veel te doen
en de verhoudingen waren goed. Kenmerkend voor dit laatste was, dat aan Mevr. Wind gevraagd
werd, vóór haar vertrek op 6 juni, in alle Javaanse gemeenten afscheid te komen nemen. De Javaanse
gemeenten wilden toen niet verder gaan, dan dat Dr. Wind het restant van zijn tijd zou besteden aan
kaderwerk. Pas na het vertrek van zijn gezin zou hij meer tijd aan deze zaak kunnen geven.
Dr. Wind aanvaardde de benoeming voor het kaderwerk, maar tot 15 november. Omdat dit werk veel
reizen vroeg, kon hij moeilijk in Tjilatjap blijven wonen. Tjilatjap is dubbel-militair gebied, er gelden
vele verordeningen. Zo mocht hij geen enkele nacht in een plaats buiten Tjilatjap vertoeven, tenzij
hij de morgen daarvoor bij vijf kantoren langs was gegaan om een reispas te halen. Dit was niet vol
te houden.
Zo vertrok Dr. Wind naar Kebumen, waar hij gastvrij werd opgenomen in het huis van dokter Kremer
en zich helemaal kon wijden aan de taak der kadervorming en tevens alle belangrijke vergaderingen
in Zuid-Banjumas nog kon bijwonen.
In augustus deelde hij zijn voornemen mee, om eind november naar Nederland te gaan en niet weer
terug te keren. Allereerst, omdat het terugkeren met het oog op de gezondheidstoestand van zijn gezin
en in verband met de schoolgaande kinderen uiterst moeilijk zou zijn. Maar ook, omdat de taak in de
kadervorming Dr. Wind niet blijvend kon boeien. Hij wilde daarom wel de algemene cursus voor
kadervorming voltooien, zodat men geruime tijd verder kon gaan, maar was van oordeel, dat het beter
was, dat een Indonesische predikant ook deze taak op zich nam.
Vóór zijn terugkeer naar Nederland bracht hij nog een bezoek aan Zuid-Sumatra, om ook daar het
kaderwerk op gang te helpen en te coördineren met dat op Java. Op dinsdag 24 november arriveerde
hij per vliegtuig op Schiphol.
Toen zuster van Netten in het begin van het jaar ook hoorde van een mogelijke benoeming bij het
kaderwerk, was zij daarvoor allesbehalve enthousiast. Ze had de gedachte, dat papieren stencils dan
een al te grote plaats in haar leven zouden krijgen en daar voelde zij niets voor. Hoewel ze in Tjilatjap
weinig steun van de kerken en van de kerkelijke arbeiders ontving, had ze veel persoonlijke contacten
en zag daarin veel zegen. Ze vond een groot gebrek aan levende kennis van de Bijbel en was veel
bezig met de vraag: hoe kan ik de Bijbel werkelijk in het leven van de mensen brengen.
Haar aanvankelijke afwijzing van het kaderwerk veranderde dan ook, toen bij het concretiseren van
haar taak daarin bleek, dat men haar de taak had toegedacht om te zorgen voor eenvoudig bijbelstu-
diemateriaal. Toen zag zij perspectieven en boeide haar deze taak. Ze stelde een plan op voor hulp
aan vrouwen- en jeugdbijbelkringen. Het materiaal zou moeten bestaan uit kleine boekjes. De inhoud
moest zijn geen soort preek of meditatie, omdat dan het gevaar bestaat, dat ze eenvoudig worden
voorgelezen. Het moest ook geen uitleg worden vers voor vers van een bijbelboek, omdat dit te
weinig de zelfwerkzaamheid zou stimuleren. Elke les zou moeten bestaan uit twee bladzijden van het
boekje, namelijk een linker- en een rechterbladzijde. Op de linkerbladzijde moest dan staan de

803 De Lembaga Pendidikan Kader te Yogyakarta.
804 Aldus werd bepaald in Art. 87, getiteld “Lapuran Pendidikan Kader”, sub 4, Acta Synode GKD 1958.
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boodschap van het gedeelte, in één zin of woord, met korte verklarende aantekeningen. Op de
rechterbladzijde vragen, die dringen om de text goed te lezen, discussievragen, vraag betreffende ons
antwoord aan God (gebed) en vraag betreffende de toepassing in het dagelijks leven. 
De Commissie bewilligde erin, dat zij de benoeming voor deze arbeid aannam. Ze verhuisde daartoe
uit Tjilatjap naar het paviljoen bij het huis van Ds. Nooteboom in Purworedjo. Wel zou Magelang een
veel geschikter woonplaats voor haar zijn. Want met ingang van 1 september geeft ze ook elke week
lessen aan de opleidingsschool voor evangelistes in Magelang, namelijk in exegese Nieuwe Testa-
ment, canoniek Oude Testament, ethiek en bijbelkring, waarvoor ze dus elke week moet reizen.805)
Verder is Magelang het centrum van het vrouwenwerk, zoals dat is geconcentreerd in de Badan
Contact, de bond van vrouwelijke werksters op Midden-Java. In dit werk, met allerlei daaraan
verbonden meetingen en conferenties, is zuster van Netten levendig betrokken en dat vraagt zeer veel
vermoeiend reizen. De pogingen, om in Magelang woonruimte te vinden, worden daarom voortgezet.
Intussen is klaargekomen een boekje met schetsen over Genesis 1-11, gezien in nauw verband met
het Nieuwe Testament. Daarna werd begonnen met een boekje over Lucas.806) – – –

Jeugd-, vrouwen- en gevangeniswerk in Purwodadi

182. Soekesi, “Ervaringen in de missionaire arbeid in Purwodadi”, d.d. Purwodadi, [omstreeks
juni] 1960; [vrij uit het Indonesisch vertaald door J. Mulder], AGKA 2, Stukken betreffende
het zendingsterrein Purwodadi, 1959-1960.

Mijn arbeidsveld omvat: a. Zondagsscholen, b. Bijbelkringen, c. Naaikransen, d. Huisbezoeken
afleggen, e. De gevangenis, f. Het ziekenhuis.807)a. De evangelieverkondiging door het houden van
Zondagsscholen in Purwodadi kan nu wel gezegd worden dat die een beetje vooruitgaat, als die
vergeleken wordt met het verleden. Nu begrijpen de jongens en meisjes waar het om gaat, uit vrije
wil werken ze mee aan het houden van Zondagsschool. Nu zijn er in Purwodadi vijf klassen; drie
ervan zijn in de stad, een in Gundih en een in Grobogan. Grotendeels zijn de leerlingen geen
Christenkinderen, maar zij luisteren graag naar de goede boodschap uit de Bijbel. Vaak wordt een
film gedraaid die gaat over verhalen uit de Bijbel. De kinderen krijgen nog geen plaatjes, omdat het
erg moeilijk is ze te krijgen. Gewoonlijk heeft de Christelijke boekwinkel voorraad. Maar nu zijn ze
op. De zondagsschoolleidsters hebben nog aan veel dingen tekort en stuiten op moeilijkheden om hun
werk te doen.
b. De bijbelkring voor de dames is begonnen in November 1959. Maar de belangstelling is nog niet
zo groot. Ja, dit is moeilijk werk. Desondanks zijn we niet moedeloos, wij laten dit aan God over.
c. Het Evangelie brengen door de handwerkkransen in Purwodadi gebeurt in drie clubjes. Eén clubje
bestaat uit meisjes van 12 tot 25 jaar oud. Dit is onze breiclub. Deze meisjes zijn geen Christenen.

805 Zie document 191.
806 R.S. van Netten, Tuhan dan Dunia ini, Bahan Pembantu bagi Kelompok² Penjelidikan Alkitab, Kedjadian 1-12.

Vert. d. Prawoto Atmodimedjo. 1e dr. Jakarta: BPK, 1959; 2de dr. 1965; Idem, Ikut Tuhan Jesus, Bahan Pembantu
bagi Kelompok² Penjelidikan Alkitab, Indjil Lukas. Vert. d. Ibu Soemilah. Jakarta: BPK, 1965; Idem, Bekerdja bagi
Tuhan, Bahan Pembantu bagi Kelompok² Penjelidikan Alkitab. Vert. d. Ibu Soemilah. 2de dr., Jakarta: BPK, 1965;
en Idem, Ndèrèk sang Pamarta (“Het volgen van de Zaligmaker”). Sl., s.a.

807 Vrouwenwerk werd in 1957 in Purwodadi geïntroduceerd. Vanaf dat jaar werkte er een vrouwelijke evangelist,
die was opgeleid aan de lagere Javaanse cursus in Yogyakarta, Sukesi (Soekesi) geheten. Per 1 sept. 1959 werd
in haar plaats een abituriënte van de SPWK te Magelang aangesteld, ook Sukesi (Soekesi) geheten, de schrijfster
van het hier opgenomen stuk. Begin 1960 werd in Purwodadi een tweede vrouwelijke werkkracht van de SPWK
in Magelang aangesteld, Sriwati, die in augustus van dat jaar naar Purworejo vertrok; ze werd vervangen door Sri
Moeljadi (nov. 1962), ook van de SPWK, zie div. stukken in AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein
Purwodadi, 1959-1960.
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Hier worden verhalen uit de bijbel verteld. Van de twee andere clubjes, die op twee verschillende
plaatsen zijn, zijn de leerlingen kleine meisjes van 6 tot 12 jaar. Deze meisjes zijn nog onbekend met
naald en draad. Maar door geduld en liefde willen deze meisjes met plezier leren naaien. Ze zijn zeer
blij, als er een verhaaltje uit de kinderbijbel verteld wordt. Nu kan men stof en textiel erg moeilijk
krijgen. Daarom moeten wij ons best doen dat dit werk niet stopgezet wordt alleen omdat het moeilijk
is materiaal te krijgen.
d. Huisbezoeken afleggen. Dit gebeurt op ieder vrij ogenblik. Bezoeken worden afgelegd zowel bij
Christenfamilies als bij niet-Christenfamilies. In dit werk kunnen wij van elkaar leren en elkaar de
nodige adviezen geven.
e. In de gevangenis wordt het licht van het Woord Gods verspreid door het leren van Christelijke
liederen. De aanwezigen voelen zich verheugd als ik hun een verhaal vertel en over de inhoud van
de Bijbel praat; te meer als er gezongen wordt, voelen ze zich vrij van hun verdriet. Want ze worden
getroost door de woorden die ze kunnen begrijpen en voelen in hun hart.
f. Het werk in het ziekenhuis. Ik zie er nooit tegen op om de patiënten te bezoeken en om in de Naam
van onze Heer de zieken te troosten. Alle moeilijkheden en verdriet geef ik over in de hand van onze
Vader. Daarom ben ik niet moedeloos. Ik sta steeds gereed om dit werk te doen. – – –

De lectuurdienst in Midden-Java

183. Radius Prawiro aan B. Richters, secretaris van de Raad van Samenwerking, d.d. Jakarta, 13
juli 1960; AGKF-N 18, Stukken betreffende de lectuurdienst, 1960-1961.

Nadat Radius Prawiro eind 1959 was afgestudeerd aan de Economische Hogeschool in
Rotterdam, had hij, alvorens te repatriëren, in Nederland nog een stageperiode gevolgd in de
lectuurvoorziening en -productie, teneinde de Javaanse Kerken hierin van dienst te kunnen zijn.
Op Java vervulde hij vervolgens enige tijd de functie van adviseur van het bestuur van de
lectuurdienst van de Javaanse Kerken (TPK).808) 

– – –
Zoals U misschien al weet is Ds Probowinoto de belangrijkste persoon van de TPK, en wel als
secretaris van de Pengurus Jajasan TPK, belangrijk in die zin van dat hij de belangrijke en voorname
beslissingen kan nemen. – – – 
Dat de heren Baas en Steenwinkel een pessimistisch rapport hebben uitgebracht is niet te verwonde-
ren.809) Als ik zo op de feiten afga dan zou ik ook hetzelfde doen. De heer Tjakra, naast zijn positieve
resultaten in zijn werk, had ook met vele problemen te kampen en wat hij van de heren Baas en
Steenwinkel kan krijgen zijn de adviezen. De moeilijkheid in het geven van adviezen ligt hierin dat
je vaak rekening moet houden met de capaciteiten van het personeel dat belast is met de uitvoering
en jammer genoeg heeft de TPK in bepaalde opzichten gebrek aan goede krachten met een commerci-
ele visie of op zijn minst mensen die efficiënt kunnen werken. De inefficiency is in het algemeen een
gevolg van de volgende factoren:

808 Zie ook Verkuyl, “33e Verslag”, 17/10/1960, AGKF-N 18, Stukken betr. de lectuurdienst, 1960-1961.
809 Baas, Steenwinkel a. Lectuurcie RvS, 4/5/1960, AGKF-N 18, Stukken betr. de lectuurdienst, 1960-1961. Hierin

schilderen zij een zeer somber beeld van de gang van zaken bij de lectuurdienst, met de conclusie dat het gehele
lectuurwerk van M.-Java op buitenlandse krachten drijft. Zouden die eenmaal vertrokken zijn, dan zou de TPK
snel verdwenen zijn. Dit verslag heeft dezelfde teneur als het verslag van Baas en Steenwinkel over de sociaal-
economische situatie van de GKJ: het ontbreekt de Javaanse kerken aan voldoende belangstelling en inzet om dit
werk alleen voort te kunnen zetten. Zie document 180.
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1. De Pengurus van de Jajasan bestaat uit dominees die in 4 steden wonen en niet vaak bij elkaar
kunnen komen om te vergaderen. Zoals een ieder bekend is zijn de dominees in hun eigen
gemeenten al druk bezet. Als gevolg hiervan komt het vaak voor dat de TPK hun aandacht moet
missen.

2. De heer Tjakra moet vele soorten werkzaamheden verrichten zoals administratie van de TPK in
Jogja, de distributie van de boeken in Midden Java verzorgen, en daarnaast moet hij de boekwinkel
leiden. Zoals U weet verkoopt de TPK niet alleen zijn eigen boeken, maar om de trekkracht van
de boekwinkel te vergroten worden kantoorartikelen en andere boeken verhandeld, hetgeen naar
mijn mening ook verantwoord is, daar hiermee meer mensen tot de boekwinkel toetreden en
automatisch met onze eigen uitgaven kennis maken. Wanneer het bedrijf groter wordt en de
expansiedrang toeneemt dan dreigt het gevaar dat de heer Tjakra geen tijd meer heeft om zijn
aandacht te schenken aan de afzet van zijn eigen boeken en in het bijzonder om bezoeken af te
leggen aan de classes of aan de colportage in de diverse steden.

3. De productieafdeling zit in Djakarta met 1 man die alles moet doen, Soehardi. Daarnaast is men
te ver verwijderd van het afzetgebied, maar wel dichtbij de overheidsinstanties hetgeen vele
voordelen biedt. Af en toe leidt het tot moeilijkheden, vanwege de slechte verbinding. En het komt
wel voor dat men onverkoopbare boeken produceert als gevolg van het feit dat men de markt niet
goed kan aftasten. Aangaande de moeilijkheden in deze afdeling – – – is mijn voorlopige conclusie
dat men deze met meer mensen moet bezetten, op zijn minst 2 en hiermee kan men de zaken van
de TPK in Djakarta beter behartigen. Tot op heden worden vele werkzaamheden van de TPK door
mensen van de BPK gedaan.810) – – –

De situatie van de Chinezen in Indonesië

184. Tan Ik Hay, Chinees predikant te Yogyakarta, aan J.M. Vlijm, secretaris Adviescommissie
voor de Zending onder de Chinezen in Midden-Java, Raad van Samenwerking, d.d. Yogya-
karta, 1 augustus 1960; [uit het Indonesisch vertaald door J. Mulder], AGKF-N 18, Stukken
betreffende de Chinezenzending, 1955-1961.

810 De productie van Javaanse theologische lectuur, die overigens een minderheid van de omzet van de TPK uitmaakte
(de grote meerderheid bestond uit geïmporteerde Nederlandse lectuur), beleefde een opleving, toen de synode van
Yogyakarta van mei 1956 besloot het jeugdwerk met nieuw élan aan te vatten. Een nieuw ingestelde productieraad
voor de TPK kreeg de opdracht toe te zien op de vervaardiging van hiervoor geschikt materiaal. Die productieraad
bestond uit J. Verkuyl, I.N. Siswawasana, D. Bakker, H. Baas, A. Hoeksema, B. Probowinoto, S. Brotosoewignjo,
S. Dwidjoasmoro, zie Art. 37A en 51, Akta Synode GKD 1956. De repatriëring evenwel van De Bruin en G. van
den Hoven van Genderen (werkzaam bij de lectuurproductie in Jakarta) luidde het verdwijnen in van de TPK als
zelfstandig productiecentrum. Wat restte was een functie als distributeur in M.-Java en op Sumatra van lectuur van
de BPK en met deze samenwerkende buitenlandse uitgevers, zoals de Christian Witness Press te Hongkong, een
uitgeverij die eigendom was van de Overseas Missionary Fellowship (OMF). Het TPK-filiaal in Solo werd in 1960
gesloten, de filialen in Sidomulyo (Belitang, Z.-Sumatra) en Yogyakarta bleven, de laatste onder de naam TPK
Gunung Mulia, dankzij de samenwerking met de BPK nog bestaan. De rol van de TPK was evenwel nog niet
geheel uitgespeeld; beschouwd als de eigen “Lectuurdienst” van de GKJ werd deze dienst na 1965 weer nieuw
leven ingeblazen, toen de plotselinge toestroom van vele duizenden nieuwe leden de behoefte aan eenvoudige, in
het Javaans gestelde lectuur, gedrukte kerkorden, liturgieën, gezangbundels, kerstkaarten en wat dies meer zij, snel
deed toenemen. Tot op heden bestaat deze lectuurdienst, al zijn productie en omzet beperkt. G. van den Hoven van
Genderen was een onderwijsdeskundige en typograaf, die van december 1955 tot begin 1960 door het NBG bij
de BPK in Jakarta gedetacheeerd was. Voor de oorlog had hij op O.-Java (NZG) gewerkt. Van Randwijck, Verslag
... 1940, 1941, 1942 (tot 8 maart), 59. Na de oorlog werkte hij eerst in Poso (M.-Celebes, 1953-1955). In Jakarta
was hij bestemd voor de BPK-uitgaven op het gebied van de volkslectuur, verder het audio-visuele werk en het
zondagsschoolwerk in Jakarta; daarnaast verrichtte hij diensten voor het Laubach-Comité. Verkuyl, “22ste
Verslag”, dec. 1955; Van den Hoven van Genderen a. RvdZ, 3/10/1959, AGKF-N 24, Lectuurdienst, 1955-1959;
GKST Wajah GKST, 131.
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– – –
U herinnert U natuurlijk de aktie West-Irian, die gepaard ging met de overname van alle Nederlandse
eigendommen. Nu, toen reeds waren er stemmen die zeiden, dat het spoedig onze beurt zou zijn.
Inderdaad volgde spoedig daarna de overname van de vrij grote bezittingen van de Kuomintang-
mensen en hun vergadergebouwen, terwijl de Kuomintang-leiders werden geïsoleerd op het eilandje
Onrust bij Djakarta, tot er later enkele konden terugkeren naar Taiwan (Formosa).
Toen kwam wat genoemd wordt de P.P. 10 (presidentiële beschikking no. 10) die buitenlanders
verbood, te wonen en te werken buiten de steden en regentschapshoofdplaatsen. Op 1 januari 1960
werd deze regeling plotseling met kracht doorgevoerd op West-Java. De Chinezen werden bijeeng-
ebracht in kampen. Aan warganegara’s van Chinese afkomst werd verboden hun werk voort te zetten.
Hierdoor ontstond grote onrust en werden de handel en het ekonomische leven lamgelegd. Een groot
aantal van onze mensen was wanhopig. Langer leven in Indonesië betekende de honger en de
armoede tegemoet gaan. Zelfs de W.N.I.’s (Indonesische onderdanen) die werkten op kantoren van
de vroegere Borsu-Mij en andere bedrijven ondervonden een zwaar te verdragen behandeling, zodat
velen besloten ontslag te vragen uit hun werkkring. In die moeilijke omstandigheden werd de
mogelijkheid geopend om terug te keren naar de Chinese Volksrepubliek en menigeen maakte zonder
veel nadenken daarvan gebruik. De consul-generaal van de Chinese Volksrepubliek deelde mee, dat
allen welkom waren in China en dus geen zorg behoefden te hebben. Gelukkig kon de Chinese
Volksrepubliek per maand maar 4 schepen sturen, voldoende voor ruim 3.000 mensen, zodat er geen
grootscheepse exodus volgde.
Het optreden van de politie tegen de handelaars was zo streng, dat er in korte tijd honderden de
gevangenis in gingen. Zeer veel kerkleden die nog nooit een gevangenis van binnen gezien hadden,
verhuisden voor 1 of 2 maanden daarheen. Verder redeneerden velen aldus: als Indonesië toch
communistisch wordt, blijft het voor ons gelijk of we in de Chinese Volksrepubliek of in Indonesië
wonen.
In deze onrust moest de Kerk haar stem laten horen. In een ontmoeting van alle predikanten en
goeroes Indjil te Jogja op 21 maart werd de zaak in rustig overleg behandeld en werd aan alle Kerken
een soort kanselboodschap gezonden om de gelovigen er aan te herinneren, dat de Heer Jezus beloofd
heeft met hen te zijn tot het einde der tijden. Deze overtuiging moge hun hart rust geven en hun
geloof versterken en verdiepen. De G.K.I. van West-Java heeft deze kanselboodschap overgenomen
en ze is in verscheidene kerken voorgelezen.
Zo was de situatie over het algemeen niet gemakkelijk. Gode zij dank schijnt het nu weer wat beter
te worden en begint men de strenge bepalingen wat te verzachten. Een heel enkele begint weer met
de handel, maar zeer velen kunnen nog niet werken zoals voorheen. Zo bijvoorbeeld de oude broeders
in Semarang, die U zo goed kent en die altijd zoveel bijdroegen voor de Kerk, kunnen nu maar weinig
doen. Er zijn er die zo verslagen zijn, dat ze bijna hun geloof verloren hebben, anderen worden juist
versterkt in het geloof. 
Als Kerk zijn we nog in alles vrij, juist in deze omstandigheden heeft de Kerk de gelegenheid om te
wijzen op de Zaligmaker Jezus Christus. De materiële moeilijkheden zijn uiteraard groot, maar het
is zeer belangrijk dat de Christenen geestelijk groeien.
De gemeente in Jogja wordt door de Here zeer gezegend: ze is niet alleen wakker geworden, maar
er komen ook velen tot bekering en de offervaardigheid vermenigvuldigt, juist in deze zorgvolle tijd.
Het is een vreugde dit alles te kunnen meemaken. Als de Heilige Geest werkt, wie zal dan tegenstand
bieden? In het laatste halfjaar werden 48 volwassenen gedoopt, waarvan 2/3 deel studenten.
Alleen in Pekalongan is de situatie zeer moeilijk. De uitbreiding staat stil, ja er is een gevoel van
moeheid in de gemeente. Onderlinge ruzie is een soort mode geworden. Juist in deze toestand is dat
zeer jammer. Visitatoren doen hun best om te helpen. – – –
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Verzending handwerkmateriaal

185. Vrouwenzendingsthuisfront, “Overzicht verzending handwerkmateriaal en dergelijke in
1960”, d.d. Baarn, 23 september 1960; AGKM 23, Ingekomen en minuten van uitgegane
stukken, 1960.

Magelang: (ter verdeling)

aangekomen 7 kisten handwerkmateriaal ƒ. 2200,--
7 kisten kleding 2100,--
1 kist linnengoed 500,--
1 kist zeep 50,--
2 kisten speelgoed 175,--

onderweg: 2 kisten handwerkmateriaal 950,--
2 kisten kleding 550,--
1 kist linnengoed 350,--
1 kist zeep  50,--
1 kist patronen  25,--

in behandeling: 2 kisten handwerkmateriaal 800,--
2 kisten kleding 600,--
1 kist linnengoed 600,--
30 kisten totaal waarde ƒ. 8950,--

Salatiga:
aangekomen: 2 kisten kleding ƒ. 500,--
onderweg: 2 kisten kleding 600,--
in behandeling: 1 kist kleding 300,--

1 kist linnengoed 400,--
6 kisten totaal waarde ƒ.  1800,--

Semarang:
aangekomen: 1 kist linnengoed (ter verdeling)ƒ. 550,--
onderweg: 1 kist kleding 250,--

1 kist linnengoed 350,--
3 kisten totaal waarde   ƒ.  1150,--

Solo:
aangekomen: 1 kist handwerkmateriaal ƒ. 400,--
onderweg: 1 kist kleding 250,--

2 kisten handwerkmateriaal  1000,--
in behandeling: 2 kisten handwerkmateriaal 750,--

1 kist linnengoed 400,--
7 kisten totaal waarde  ƒ.  2800,--

Midden-Java: 46 kisten totaal waarde     ƒ. 14700,--

Djakarta:
in behandeling: 2 kisten kleding ƒ. 600,--

2 kisten totaal waarde ƒ.  600,--
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Soemba:
aangekomen 2 kisten handwerkmateriaal ƒ.  550,--

1 kist kleding 300,--
1 kist speelgoed  50,--

onderweg: 3 kisten handwerkmateriaal  1000,--
3 kisten kleding 700,--
1 kist linnengoed 300,--
1 kistje zeep  50,--

in behandeling: 2 kisten handwerkmateriaal 750,--
3 kisten kleding 800,--
1 kist linnengoed 600,--
18 kisten totaal waarde ƒ.  5100,--

Makassar:
aangekomen: 3 kisten handwerkmateriaal ƒ. 600,--

3 kisten kleding 900,--
1 kist speelgoed  50,--

onderweg: 2 kisten handwerkmateriaal 700,--
2 kisten kleding 600,--

in behandeling: 2 kisten handwerkmateriaal 650,--
3 kisten kleding 750,--
16 kisten totaal waarde ƒ.  4250,--

Sumatra:
aangekomen: 2 kisten handwerkmateriaal ƒ. 400,--

1 kist kleding 300,--
1 kist speelgoed  50,--

onderweg: 3 kisten handwerkmateriaal 850,--
2 kisten kleding 600,--

in behandeling; 2 kisten handwerkmateriaal 650,--
2 kisten kleding 500,--
13 kisten totaal waarde ƒ.  3350,--

totaal 95 kisten ter waarde van ƒ. 28000,--

Onderwijs, kerk en zending in Banyumas-Zuid

186. Soeparno, “Enkele rapporten voor de Gereformeerde Kerk van Sneek”, d.d. Cilacap, 28
oktober 1960; [uit het Indonesisch vertaald door de bewerker], AGKH 5, Stencils 1959-
1960.

Eind 1959 vertrok de laatste Nederlandse zendingsarbeider uit Banyumas-Zuid, A. Wind. Van
toen af aan nam missionair predikant Soeparno te Cilacap het correspondentschap met de Friese
zending (Zuid) waar.

Hieronder volgen enkele mededelingen omtrent de Javaanse Kerken in het gehele ressort van de
Classis Zuid Banjumas:
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I. Gemeente Karanggedang:
1. Aantal zielen op 1 jan. 1960: 110. Op 1 okt. 1960 119.
2. Gedoopt in het jaar 1960: 11 zielen.
3. Opgebrachte gelden per maand, gemiddeld in 1960: Rp. 500,--.
4. Arbeider: br. Hardjowasito, die beroepen werd tot predikant.811)
5. Bediening des Woords Zondagsmorgens in Karanggedang, ’s avonds in Pasawahan.
6. Ander werk: catechisaties voor kleine en grotere kinderen in Karanggedang. Bijbelkringen in

Tambak en Karangdjati (eenmaal per week); catechisatie in Pasawahan eenmaal per week.
7. In Karanggedang loopt de Bijbelkring niet. 
8. Zolang br. Hardjowasito zich voorbereidt op het peremptoir examen, wordt in de gemeente

gewerkt door de Missionair predikant812), behalve wat betreft de bediening des Woords op zondag.
Dit werk komt thans neer op: catechisaties voor kinderen en volwassenen, bijbelkringen onder
vrouwen, kadercursus, bijbelkringen in Sumpjuh en Tambak en huisbezoek. De beschikbare tijd
ervoor: twee dagen.813)

9. Conclusies betreffende Karanggedang: De arbeider in Karanggedang heeft, wanneer hij maar wil,
tijd genoeg om het Evangelie naar buiten te verkondigen. Dit is ook reeds gerapporteerd aan de
Kerkeraad.

II. De gemeente Bangsa/Kroja:
1. Zielental op 1 jan. 1960: 118. Op 1 okt. 1960: 127.
2. Gedoopt in 1960: 7 zielen.
3. Opgebrachte gelden per maand in 1960: Rp. 350,--.
4. Arbeider: br. Warnasoedana. Zijn status is nog niet duidelijk. Is hij een honoraire kracht of niet?

Zijn enige werk in de gemeente is de bediening des Woords op zondag.5.De gemeente schijnt
achteruit te gaan. Er wordt geen catechisatie gegeven, er is geen bijbelkring, geen bidstonden, er
is niets! Op de jongstleden gehouden classis gaf Ds Soedarmadi de taak van het consulentschap
aan de classis terug. De kerkeraad van Bangsa/Kroja benoemde de missionaire predikant tot
consulent, wat betekent, dat hij daar zowel het werk van de verzorging als de Evangelieverkondi-
ging naar buiten moet opzetten en alle andere werk, behalve dan de bediening des Woords op
zondag.

6. In een volgend rapport zult U pas kunnen horen, hoe de eigenlijke situatie van de gemeente Kroja
is.814)

III. De gemeente Kawunganten:
1. Aantal zielen per 1 jan. 1960: 231. Op 1 okt. 1960: 222.
2. Gedoopt in 1960: 16 zielen.
3. Opgebrachte gelden per maand in 1960: Rp. 500,--.
4. Predikant Ds Dwidjosoeprapto. Hij vertoont een gebrek aan enthousiasme. Mogelijk komt dit,

omdat de verzorging van deze gemeente zeer veel geduld en tact eist.

811 Van 1930 tot 1959 had in Karanggedang gestaan de evangelist Sastroredjo (Sastraredja). In 1959 was hij met
pensioen gegaan. Baas a. CvS, 3/1/1961, AGKH 5, Stencils 1959-1960.

812 Hier en verderop wordt met “de Missionair predikant” Soeparno bedoeld, de auteur van deze rapporten.
813 Hardjowasito was in jan. 1961 klaar met zijn studie en deed toen zijn werk weer als voorheen. Op 7/3/1961 werd

hij geëxamineerd in Karanggedang door een classis contracta. Soeparno, “Rapport jan./febr. 1961 voor Sneek”,
18/2/1961, AGKH 5, Stencils 1959-1960.

814 Uit dat volgende rapport, Soeparno, “Rapport jan./febr. 1961 voor Sneek”, AGKH 5, Stencils 1959-1960, blijkt
dat het meeste werk in Bangsa/Kroya door Soeparno zelf gedaan werd. Een bijbelkring werd geleid door enkele
gemeenteleden. De diensten op de zondagmorgen in Kroya werden geleid door een ouderling, Warnasoedana, die
daarvoor betaald werd.
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5. Behalve de bediening des Woords op zondag, is er slechts een catechisatie in Kawunganten en één
in Djeruklegi. Alle andere werk wordt zo goed als niet gedaan.

6. De onveiligheid is er helaas nog groot (benden). Maar dit mag toch geen reden zijn om het werk
te stoppen. Er zijn tekenen dat men in staat is een desa-coöperatie in het leven te houden.

7. De kerkbouw sleept zich nu al drie jaren voort en is nog niet voltooid.
8. Conclusie: De gemeente is koud naar geest en lichaam.

IV. De gemeente Sidaredja:
1. Aantal zielen op 1 jan. 1960: 340. Op 1 okt. 1960: 361.815)
2. Gedoopt in 1960: 19 zielen.
3. Opgebrachte gelden gemiddeld per maand: Rp. 1.200,--.
4. Predikant: Ds Amir Polycarpus, die geholpen wordt door br. Kristantohadi, die in Petimuan zowel

onderwijzer aan de Lagere School als arbeider van de gemeente is en geheel door de gemeente
wordt bekostigd.816)

5. Het werk ontwikkelt zich verheugend. In Sidaredja-dorp blijkt meer activiteit te zijn dan in
Sidaredja-stad.

6. De gemeente Sidaredja heeft zeer veel zendingsmiddelen: een Chr. Middelbare school, twee Chr.
lagere scholen en een Chr. polikliniek. Daarom is het natuurlijk, dat deze gemeente meer zichtbare
activiteiten vertoont dan de gemeenten, die niet deze zendingsmiddelen hebben.

7. Conclusie: Wat de verzorging betreft, zou het goed zijn, wanneer Sidaredja niet meer onder de
Hulpbehoevende Kerken valt.817) Hoewel Sidaredja zoveel middelen ontving, hebben ze nog
nimmer hun bijdragen ten volle willen betalen. De gelden die nog het beste binnenkomen uit
Sidaredja, zijn die, welke ingehouden worden op de steun uit de kas Hulpbehoevende Kerken.

V. De gemeente Maluwung:
1. Aantal zielen op 1 jan. 1960: 86, op 1 okt. 1960: 97.
2. Gedoopt in 1960: 5 zielen.
3. Opgebrachte gelden per maand Rp. 350,--.
4. De gemeente heeft in combinatie met Madjenang, een eigen predikant, namelijk Ds Soemarto.

Maar ze krijgt maar twee maal per maand verzorging van haar predikant, namelijk bij de bediening
des Woords op zondag. De verdere verzorging van de gemeente wordt gedaan door de kerkeraad
en een broeder, die een honorarium krijgt.

5. Er is een gebrek aan activiteit zichtbaar in de Evangelieverkondiging.
6. Er is ook te weinig activiteit in Bijbellezen en het houden van Bijbelkringen.

VI. De gemeente Madjenang:
1. Aantal zielen op 1 jan. 1960: 107. Op 1 okt. 1960: 110.
2. Gedoopt in 1960: 2 zielen.
3. Opgebrachte gelden, maandelijks: Rp. 500,--.
4. Predikant: Ds Soemarto. Hij doet te weinig voor de gemeente. Van deze man wordt teveel werk

gevraagd voor de school, zodat het werk voor de gemeente blijft liggen. Vooral de Evangeliever-

815 Sidareja en omgeving was onderverdeeld in de kringen Sindeh, Ciseru, Cibogo, Ciklapa, Kedungsalem, Petimuan,
Krisik/Cipari, zie Soeparno, “Rapport jan./febr. 1961 voor Sneek”, 18/2/1961, AGKH 5, Stencils 1959-1960.

816 Amir Polycarpus werd in jan. 1960 om disciplinaire redenen geschorst. Zijn werk in Sidareja werd overgenomen
door enkele gemeenteleden en de predikanten Soeparno en Dwidjosoeprapto; dat in Petimuan door een ouderling.
Zie Soeparno, “Rapport jan./febr. 1961 voor Sneek”, 18/2/1961, AGKH 5, Stencils 1959-1960.

817 Met “Hulpbehoevende Kerken” werd aangeduid een apart synodaal deputaatschap voor financieel zwakke kerken
(gereja sekeng, gereja muda). Dit deputaatschap regelde steun voor deze kerken. In 1964 werd het opgeheven. Art.
35, 62, Akta Sinode GKJ 1964.
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kondiging. Wanneer dit wel gebeurt, wordt het door gewone gemeenteleden gedaan. De visitatoren
hebben hier reeds op gewezen, maar de moeilijkheid ligt in de kerkeraad van Madjenang en haar
predikant. Doordat hij zoveel werk doet in de school kan er voor de gemeente Maluwung, hoewel
deze hem tot predikant heeft, geen moment tijd af om catechisatie te geven, of een bijbelkring te
houden, onder leiding van de predikant.

VII. De gemeente Adiredja:
1. Aantal zielen op 1 jan. 1960: 177. Op 1 okt. 1960: 182.
2. Gedoopt in 1960: 3 zielen.
3. Opgebrachte gelden gemiddeld per maand: Rp. 500,--.
4. De gemeente maakt gebruik van een honoraire arbeidskracht, br. Partoatmodjo, de vroegere Guru

Indjil in Adiredja. Hem is opgedragen: catechisatie, twee maal per week en preken op de tweede
zondag van de maand. De andere zondagen wordt er gepreekt door de Missionaire predikant op
zondagmiddag. Ook het jeugdwerk is aan de Missionaire predikant opgedragen.

5. Deze gemeente heeft gehad: een predikant, een mannelijke Guru Indjil, een vrouwelijke Guru
Indjil! Nu heeft ze geen arbeider meer. Er is nog geen teken dat ze weer een predikant wil gaan
beroepen. Het bezwaar is alleen maar, dat ze een predikant nog niet kunnen onderhouden.

6. De mogelijkheden voor bloei zijn er op het eerste gezicht niet groot.

VIII. De gemeente Tjilatjap: 
1. Aantal zielen op 1 jan. 1960: 281. Op 1 okt. 1960: 270.
2. Gedoopt in 1960: 4.
3. Opgebrachte gelden, maandelijks: Rp. 2.000,--.
4. Arbeidskrachten: Ds S. Wignosardjono en br. K.J.V. Martono.
5. Deze gemeente heeft meer intellectuele leden dan de andere, maar ze maakt er helaas geen gebruik

van. Het is ook mogelijk, dat ze nog niet weet, hoe ze ze gebruiken moet. 
6. Het werk verloopt onbevredigend. Vaak zijn er ’s zondags maar twee, soms maar één lid van de

kerkeraad in de kerkdienst, terwijl er totaal acht leden zijn. Bijbelkringen zijn opgehouden. De
vrouwenbijbelkring is halfdood. Het enige leven in de gemeente Tjilatjap komt door de aanwezig-
heid van Chr. scholen, waarvan de Middelbare School 450 en de lagere school bijna 600 leerlingen
heeft. 

7. Waar de arbeider van de gemeente Tjilatjap de meeste aandacht aan geeft, is het economische
opbouwwerk.

8. Br. Martono is op de classis 26-28 sept. 1960 aan de verantwoordelijkheid van de classis “terugge-
geven”.818) 

9. Tjilatjap heeft vele arbeidsmogelijkheden, maar ze liggen nog braak, men is er nog niet aan
begonnen, of .... misschien wil men er niet aan beginnen.

IX. De gemeente Nusakambangan:
1. Aantal zielen op 1 jan. 1960: 101. Op 1 okt. 1960: 107.
2. Gedoopt in 1960: 3.
3. Opgebrachte gelden, gemiddeld per maand: Rp. 1.000,--.
4. Het is een der kleinste gemeenten in de classis en heeft een zendingsveld, waar alleen collega’s

wonen!819) Daarom is het moeilijk er tot bloei te komen hoewel de leden steeds met geestdrift het
Evangelie verkondigen en bijbelkringen houden. 

818 Martono was per 1/1/1960 door de gemeente Cilacap ontslagen, Soeparno a. GK Sneek, 24/10/1960, AGKH 5,
Stencils 1959-1960. 

819 Op het gevangenissen-eiland Nusakambangan (zie document 101) bestond de Javaanse gemeente geheel uit
overheidspersoneel dat aan de gevangenissen verbonden was. 
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5. Uw voorbede wordt gevraagd, opdat zij, die het Evangelie horen, zich niet mogen verharden.
X. De Javaanse gemeente te Bandung:
1. Dit is het nieuwste lid van de classis Zuid Banjumas, namelijk vanaf 29 febr. 1960.
2. Op 1 okt. bedroeg het aantal belijdende leden 281, en doopleden 295. Deze leden bestaan voor

30% uit militairen, 30% regeringsambtenaren, 30% studenten en scholieren en nog 10% andere
leden.

3. De leden van de gemeente komen voor het grootste deel uit Midden Java, voorts uit Oost Java en
het Moeria-gebied.

4. Het is geen hulpbehoevende gemeente. Zij gaan een nieuwe predikant beroepen, omdat Ds
Tjakrasiswondo al meer dan 70 jr. oud is.

5. De gemeente is bezig met kerkbouw. Ze heeft reeds een huis gekocht voor de prijs van Rp.
400.000,-- en ook is er al geld verzameld om dit huis tot een kerk te verbouwen, namelijk ongeveer
Rp. 300.000,--. Jammer is, dat de Chinees, die het huis bewoont, niet naar zijn vaderland terug
wil.820)

6. Wij bidden, dat de vereniging tussen de Javaanse kerk van Bandung en de classis Zuid Banjumas,
de oorzaak zal worden, dat er in de toekomst een classis van Javaanse Kerken in West Java zal
ontstaan.

XI. Conclusies:
1. Het bijbellezen heeft te weinig aandacht, zowel onder de gewone leden, als ook onder de kerke-

raadsleden. Vooral onder de intellectuelen.
2. Er worden zeer schaars Christelijke liederen gezongen in de gezinnen.
3. In het algemeen wordt te weinig aandacht aan de bijbelkringen geschonken.
4. Het huisbezoek vindt te weinig intensief plaats, behalve kort voor het Heilig Avondmaal.
5. Het voorstel van de sociaal-economen Drs. H. Baas en Drs. Chr. Steenwinkel om Uw aandeel in

financieel opzicht al meer te verkleinen, is door de gemeenten met een bereidwillig hart ontvangen.
De gemeenten zijn begonnen met maatregelen, om gereed te zijn, wanneer in 1965 Uw financiële
steun zou ophouden. Wanneer er in het geheel geen steun meer komt, terwijl de situatie niet veel
verandert, vergeleken bij 1960, kunnen de volgende wegen ingeslagen worden:
a. De gemeente van Karanggedang onderhoudt haar eigen predikant.
b. de gemeente Tjilatjap moet haar predikant zelf kunnen betalen.
c. De gemeente Sidaredja kan gemakkelijk haar eigen predikant zelf onderhouden.
d. De gemeente Madjenang (met Maluwung) zal ook, al gaat het moeilijk, trachten haar beroepen
predikant te verzorgen.
e. De gemeente Kawunganten zal het zeer moeilijk hebben, wanneer ze zelf haar predikant moet
onderhouden.
f. De gemeente Nusakambangan zal de verantwoordelijkheid overnemen van de classis en haar
partner, wat betreft de verzorging van de Missionaire predikant. – – – 6.Behalve Nusakambangan
en Bandung, is het zeer moeilijk om geschikte candidaten te vinden voor ouderlingen en diakenen,
wanneer er periodieke aftreding is van deze ambtsdragers. Deze zaak doet ons weer het grote
belang van de kadercursus zien.

7. Wij moeten tenslotte dank brengen aan God, die ons zegende, want het werk in de classis Zuid
Banjumas gaat door, niet minder dan in het verleden. U moet dit eens bedenken: vroeger bezat de
classis twee Missionaire predikanten, waarvan één zeer veel ervaring had, namelijk Ds Soedarmadi
en de ander een academische kracht was, Dr. A. Wind; ze had een Missionaire zuster, R.S. van
Netten, ze had twee kantoorkrachten over, die nog nimmer voorheen in zendingsdienst waren,

820 Zie document 184.
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behalve Ds Dwidjosoeprapto en Ds Wignjosardjono (als kantoorkracht)! En toch gaat het werk
door. Het is gebrekkig, maar het loopt normaal door. Dat is een zegen van God, die ons verbaast.

Onderwijs in Banyumas-Zuid

Hieronder volgt een rapport betreffende het zendingswerk door middel van de Chr. scholen.

I. Enkele cijfers per 1 aug. 1960.

school: aantal klassen onder-
wijzers

leer-
lingen

1. L.S. Adiredja 6 5 243

2. L.S. Gandrung 6 6 259

3. L.S. Sidaredja 5 4 192

4. L.S. Madjenang 4 3 91

5. MULO Sidaredja821) 3½ 5 81

II. Resultaten uit het leerjaar 1959/1960.
Deze zijn onbevredigend. Van de L.S. Adiredja was er geen enkele leerling die slaagde voor het
toelatingsexamen MULO. Uit Sidaredja slaagde één leerling.
III. Onderwijzers:
Zij zijn nog geen echte zendingsarbeiders, die het Evangelie verkondigen. Er moet daarom een
verandering komen in de werkwijze van de onderwijzers. Er zijn nog veel onderwijzers van Chr.
scholen, die denken dat een Chr. school een “wachtkamer” is voor de trein die het besluit tot
benoeming aan een regeringsschool meeneemt. Zodra dit besluit komt, verlaten ze terstond de Chr.
school. Anderen menen, dat een Chr. school alleen een bron van levensonderhoud is.IV. Vaak horen
wij, dat Chr. scholen een zendingsmiddel moeten zijn; dat is een mooi woord, maar de werkelijkheid
is nog lang niet zo.
V. De vraag, die telkens weer opkomt bij onderwijzers en bestuur van de J.P.K., vooral het plaatselij-
ke bestuur, is: hoe krijgen we zoveel mogelijk geld binnen, om de Chr. school te onderhouden. Maar
hun vraag is niet: hoe kan een Chr. school haar functie van zendingsmiddel uitoefenen.
VI. Het streven om de Chr. scholen tot zendingsmiddel te maken, wordt thans systematisch opgezet.
Er moet een screening zijn van de onderwijzers. Het is beter slechts één Chr. school in de classis te
hebben, die goed is, dan vele die geen van alle goed zijn. – – – 

IX. Conclusie betreffende de Christelijke scholen.
1. Het systeem van zendingsscholen, van voor de oorlog, lijkt voor Zuid Banjumas meer gewenst dan
het systeem van schoolverenigingen.
2. Het is een noodzaak al meer, dat de kerkelijke arbeiders, die beschikbaar zijn en kunnen helpen,
als hulpkrachten bij het onderwijs worden ingeschakeld. – – – 

821 Deze lijst is onvolledig; niet genoemd zijn de lagere school te Cilacap met 600 leerlingen, de Lagere Middelbare
School (SMP) aldaar met 450 leerlingen en de tweede lagere school te Sidareja (Petimuan).
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De kadercursus in Banyumas-Zuid

Hierbij volgen enkele berichten over de ontwikkeling van de kadercursus in de classis Zuid Banjum-
as.

1. Op advies van de Lembaga Kader van de Synode, zou de gang van zaken zijn, dat eerst gevormd
werd een kader op classicaal niveau, door de vertegenwoordigers van de gemeenten binnen één
classis, een of twee dagen, eens in de twee maanden of elke maand. Dit kader zou dan naar de
gemeenten teruggaan, en het kader in de gemeente vormen.
Deze werkwijze werd toegepast in Zuid Banjumas, maar het resultaat was, dat het kader dat uit de
gemeenten werd gevormd, de stof niet in de eigen gemeenten doorgaven, alleen maar voor zichzelf
hielden, zodat wanneer we zo doorgingen, er veel geld uitgegeven zou worden, maar weinig vruchten
zouden komen.
Daarom hebben we een andere werkwijze gekozen, namelijk dat de leden van het topkader zelf naar
de gemeenten toegaan, en daar kadercursussen houden.
2. Deze cursussen lopen nu als volgt:
a. De missionaire predikant gaat naar Karanggedang en geeft daar een cursus voor vier jonge mensen.

Elke week wordt vast een gedeelte van de stof van de Lembaga Kader van de synode behandeld.
b. In Adiredja zijn er zo zeven jongeren.
c. Op Nusakambangan zijn er negen mannen en zes vrouwen die elke week eenmaal (gedurende 1½

uur) deze stof bespreken om de leden der gemeente “volwassen” te maken.
d. In Tjilatjap wordt de cursus geleid door Ds Soepardjo Wignjosardjono, maar de cursus schijnt

te lijden aan de ziekte van het “bosen” worden.
e. In Kawunganten kan hij niet op gang komen.
f. In Sidaredja, Maluwung en Madjenang loopt hij ook niet.
g. In Bandung wordt hij eens per maand gehouden.
h. Redenen, dat hij in sommige gemeenten niet loopt, zijn allerlei. Er zijn die als reden opgeven,

dat er geen tijd voor is, er zijn mensen die menen dat Evangelieverkondiging via gewone
gemeenteleden toch moeilijk zal gaan, dat Evangelieverkondiging zonder geld niet mogelijk
is ...!

i. Mijn persoonlijke mening is, dat vele broeders bang zijn voor de moeite! En in het algemeen zijn
de leden der gemeenten zich nog niet bewust, dat tenslotte juist de arbeid der “leken” zo belangrijk
is. Want een Javaanse kerk kan nu eenmaal moeilijk nog de gehele zendingsarbeid of verzorging
der gemeenten financieel geheel bekostigen.

3. Op de kadercursussen die lopen, werd behandeld:
a. De Bijbel: we moeten terug tot de Bijbel.
b. Geloofsleer (Heidelbergse Catechismus).

4. De noodzaak van kadercursus voor Zuid Banjumas:
a. In de gemeente Karanggedang zijn nog vele broeders, die denken dat het dier dat op Pascha

werd geslacht was: een geheel witte kip!
b. In de gemeente Adiredja zijn nog vele broeders, die denken, dat het bloed op Pascha “moet

gebraden en gegeten worden, om er lekker van te genieten”.
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c. Onder kerkeraadsleden in de classis, zijn velen, die denken dat een wijnstok er uitzag als een
“asem”-boom822) of een sawo-boom823).

d. Maar wat nog benauwender is, is dat een Christen, aan wie werd gevraagd: waardoor is de Here
Jezus gestorven, antwoordde: door malaria! 

e. Vele Christenonderwijzers weten niet dat Maria en Jozef stamden uit de stam van Juda.
f. Vele broeders en zusters die lezen en schrijven kunnen, Christenen, en die dan in de Bijbel

gaan zoeken, zoeken het Evangelie van Mattheüs in het Oude Testament.
g. Op grond van de genoemde situatie is de kadervorming wel een zeer belangrijke zaak.

5. Wat is nu mijn mening over de kadervorming:
1. Men kan nog niet zeggen, dat ze mislukt is. Maar bevredigend is ze nog niet.
2. Er is geen reden voor moedeloosheid. Wij beginnen nog maar net.
3. Wij hebben nog hoop, dat de kadervorming door zal gaan, door middel van de deputaten voor

het jeugdwerk in de classis.

Het Bethesda-ziekenhuis in Yogyakarta

187. D. Bakker aan de Raad van Samenwerking, d.d. Yogyakarta, 16 november 1960; AGKF-N
18, Stukken betreffende de medische dienst, 1960-1961.

Omdat in het jaarverslag van Reksodiwirjo, geneesheer-directeur van het Bethesda-ziekenhuis
in Yogyakarta, weinig stond over het missionaire aspect van het ziekenhuiswerk, won de Raad
van Samenwerking nadere informatie in bij D. Bakker, docent te Yogyakarta.

– – –
Allereerst is daar het ziekenhuis zelf. Zoals Dr. Rekso in zijn schrijven reeds vermeldde824), was ten
tijde van de Japanse bezetting de Evangelieverkondiging in het ziekenhuis verboden. Officieus bleven
de verplegers en verpleegsters in de persoonlijke sfeer evenwel actief. Na de bezetting vormden zij
een eigen panitija of commissie die onderling de Evangelieverkondiging ter harte nam. In een
volgende fase ging de kerk van Gondokusuman zich er ook mee bemoeien en droeg Ds Wijoto op
namens haar dit werk ter hand te nemen. Einde vorig jaar werd daarop de panitija van het personeel
ontbonden teneinde de kerk volledig gelegenheid te geven haar taak te vervullen, immers, zo was de
gedachte, het is bij uitstek de taak der kerk het Evangelie in het ziekenhuis te verkondigen. Als ik het
wel heb, waren niet alle verplegers met deze gang van zaken content. Reeds eerder was door hun
personeelsvereniging een werk- en organisatieschema opgesteld, waarin ook een sectie voor de

822 Bedoeld is óf de Tamarindus Indica L., (Kayu asam), fam. Leguminodae, een in geheel Indonesië voorkomende
boom, waarvan het kernhout (galih asam) sterk, hard en duurzaam is en voor krisscheden, karrenassen, wandelstok-
ken ed. gebruikt wordt; de vruchten worden gegeten, het moes is een laxeermiddel; óf een der soorten van het
geslacht Mangifera, fam. Anacardiaceae, bekend om zijn vruchten, de mangga.

823 Mimusops Kauki L., fam. Sapotaceae, een hoge boom die in geheel Indonesië voorkomt. Het rode hout is geschikt
als bouwmateriaal en voor de meubelmakerij en houtsnijderij. De vruchten worden gegeten en staan bekend als
sawo jawa.

824 In een nadere toelichting had Reksodiwirjo, een voormalige legerarts en lid van de GPIB te Yogyakarta, verklaard
dat de evangelisatie in het ziekenhuis, dat op dat moment 533 bedden telde, de verantwoordelijkheid van de synode
van de Javaanse Kerken, i.c. van de Javaanse Kerk van Yogyakarta was, niet die van het ziekenhuis. Hoe die
evangelisatie precies geregeld was, wist hij niet. Hij was in niets verantwoording schuldig aan genoemde kerk, dat
was hij alleen aan de Ziekenhuisstichting, de instantie die het ziekenhuis beheerde. Voor evangelisatie in Bethesda
had de GKJ op dat moment één evangelist in dienst, die zich beperkte tot lectuurverspreiding en dag- en weekope-
ningen op de zalen; met pasen en kerstmis werden kerkdiensten gehouden. Het personeel kreeg catechisatie van
Wijoto Hardjotaroeno, de predikant van de Gondokusumankerk te Yogyakarta. Gelet op het aantal overgangen
onder de patiënten van één (1959) of twee (1960) per jaar, achtte Reksodiwirjo de effectiviteit van al dit werk
gering. Zie Reksodiwirjo a. RvS, 8/8/1960, AGKF-N 18, Stukken betr. de medische dienst, 1960-1961.
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Evangelieverkondiging was gepland. Deze sectie is toen door de toenmalige directeur niet aanvaard
en is dus ook niet gerealiseerd, omdat men bevreesd was voor een te vergaande en ongewenste
inmenging van kerkelijke zijde, in casu de daartoe aangewezen predikant, in interne zaken van het
ziekenhuis zelf. Reeds vele jaren terug hadden de verplegers om verschillende lezingen voor het
personeel gevraagd ter versterking van hun missionaire activiteiten. De predikanten Darmohatmodjo,
Wijoto en Mulder kwamen toen verschillende malen spreken, maar deze zaak bloedde dood. Vorig
jaar kwam men bij mij met het voorstel een kadervorming voor het verplegend personeel te organise-
ren, waarop ik zei te willen ingaan, mits goedkeuring van de directeur werd verkregen. Deze was
terstond bereid en zegde alle medewerking toe. Dr. Rekso is wat deze hele zaak betreft van zeer
goede wil. Ds Tan Ik Hay heeft zijn persoon op de juiste wijze geschetst, zodat ik daaraan weinig
behoef toe te voegen.825) Slechts dit, dat het de plicht en roeping is van allen die bij de kerkelijke en
missionaire arbeid in Jogja betrokken zijn, om Dr. Rekso op gepaste wijze tegemoet te treden en hem,
die in deze kwestie gaarne tot luisteren bereid is, met raad en daad terzijde te staan. Wanneer hij door
zijn achtergrond en zijn ervaringen enigszins andere ideeën heeft dan gewoonlijk onder ons gangbaar
zijn, dan betekent dit geenszins dat hij tegen de onder ons gangbare visie is. Wat nodig is, is overleg
en opening van voor hem nog onbekende gedachtengangen. Wie daartoe de tijd neemt, komt altijd
weer zeer bemoedigd bij Dr. Rekso vandaan. Zoals uit zijn verslag aan Uw vergadering blijkt, gaat
hem de Pekabaran Indjil zeer ter harte. Het dwingt bewondering af, dat hij dit verslag geheel
persoonlijk schreef. Wanneer ik Dr. Rekso goed begrijp, zou hij de aanpak van het Evangelisatiewerk
meer in oecumenische geest geregeld willen zien en niet alleen beperkt tot de kerk van Gondokoesoe-
man. 
Als tweede instantie welke betrokken dient te worden bij de Evangelieverkondiging in Bethesda, zou
ik het bestuur van de Jejasan Rumah² Sakit Kristen willen noemen. Het is ons allen bekend, dat dit
bestuur uitermate heeft teleurgesteld, met name doordat men nooit een serieuze en duidelijke poging
heeft gedaan tot doordenking van het geheel van het medische werk als daad-verkondiging van de
liefde van de Heer Jezus. Juist in dit bestuur zijn wij geconfronteerd met de grote handicap van alle
“jonge kerken”, namelijk dat zij te kampen hebben met een grandioos tekort aan leidende figuren, die
voor hun taak berekend zijn. De enkelen die er zijn, worden bedolven onder een lawine van zakelijke
en financiële, personele en administratieve problemen. Dit alles wil niet zeggen, dat er geen aandacht
was voor de Pekabaran Indjil. Reeds zeer vroeg zijn pogingen aangewend de kerkeraad van Gondo-
koesoeman te bewegen een speciale ziekenhuispredikant voor dit werk te beroepen, doch deze
kerkeraad ketste dit beroep af met de mededeling, dat de plaatselijke predikant dit werk wel erbij kon
doen (we leefden in de tijd dat Gondokoesoeman bevreesd was enigerlei steun via het Regionaal
Accoord te aanvaarden!). Vandaar, dat het bestuur van de Jejasan aan Ds Wijoto toen maar een
opdracht verstrekte de Evangelieverkondiging ter hand te nemen. Van samenwerking in dezen met
de Chinese kerk van Jogja was toen weinig sprake, omdat deze gemeente zelf met interne moeilijkhe-
den kampte en bovendien slecht te porren was voor een ziekenhuis, dat zo door en door de indruk
maakte van Gondokoesoeman te zijn. Thans echter wordt de Chinese kerk in Jogja, onder de
bezielende invloed van haar nieuwe predikant, Ds Tan Ik Hay, zich steeds meer bewust van het feit,
dat toch ook de Chinese kerken van Midden-Java partner zijn in deze Jejasan. Deze gang van zaken

825 Tan Ik Hay was vol lof over de snelle verbeteringen in het Bethesda-ziekenhuis, die hij toeschreef aan de
geneesheer-directeur Reksodiwirjo. T.a.v. het missionaire aspect van Bethesda schreef Tan: “Ik heb de indruk dat
Dr. Rekso met de predikant van de kerk van Gondokusuman [Wijoto Hardjotaroeno] niet kan opschieten, daarom
is een gesprek over een ziekenhuispredikant vanwege de kerk van Gondokusuman vaak erg moeilijk. Blijkbaar
heeft Dr. Rekso onaangename ervaring gehad met Gondokusuman. Misschien is Dr. Rekso zelf ook niet bepaald
een gemakkelijk iemand om mee samen te werken. Doch hij is wel een figuur om leiding te geven, maar wat betreft
de geestelijke zijde van de zaak, hierin moeten we hem helpen en de tijd nemen om rustig met hem te spreken. Vele
dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, zijn voor hem nog niet zo. Maar dat is geen onwil, naar mijn bescheiden
mening is dit meer een onkunde. Want Dr. Rekso en zijn vrouw zijn goede leden van de Protestantse Kerk in
Jogjakarta”. Tan Ik Hay a. RvS, 1/8/1960, AGKF-N 18, Stukken betr. de medische dienst, 1960-1961.
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is zeer gunstig voor de komende ontwikkeling. Wil de Jejasan werkelijk meer aandacht gaan geven
aan dit ziekenhuis en aan de Evangelieverkondiging ter plaatse, dan zal het bestuur over moeten gaan
in handen van Christenleiders alhier. Dit is echter, zoals U zich kunt voorstellen, een zeer grote zaak
in deze Oosterse samenleving en naar ik vermoed ook wel in een Westerse samenleving!
In de derde plaats heeft de reeds meerdere malen genoemde kerkeraad van Gondokoesoeman met
deze zaak te maken. Het is verdrietig te moeten constateren, dat juist deze kerkeraad gedurende lange
jaren het probleem ervan niet doorzag en dientengevolge tegenover Bethesda schromelijk is te kort
geschoten. Ik haast mij echter hieraan toe te voegen, dat het daarom des te verblijdender is dat deze
kerkeraad gedurende de laatste twee jaren bezig is haar houding tegenover Bethesda grondig te
herzien. Hij is namelijk via een opnieuw opgerichte Zendingscommissie onder wijze en vastberaden
leiding van haar oude predikant Ds Harun Hadiwijono en van de pas-bevestigde Ds Soelarso Sopater
bezig vergaande plannen te ontwikkelen. Gondokoesoeman gaat een ziekenhuis-predikant beroepen!
Toen Dr. Rekso over deze te nemen stappen werd gepolst, was hij onmiddellijk zeer enthousiast; hij
zegde toe uit de exploitatie van het ziekenhuis een deel van het salaris van deze predikant te zullen
betalen en stelde bovendien terstond pogingen in het werk voor deze predikant een woning vrij te
maken, zij het dan dat hij voorlopig genoegen zal moeten nemen met één van de woningen voor de
“mantri” achter het ziekenhuis.826) – – – 
Naar mijn idee moeten wij alle betrokkenen afhelpen van de idee, dat een ziekenhuis Christelijk
genoemd mag worden wanneer het een Evangelisatieobject is voor de kerk. Deze idee acht ik in strijd
met de roeping van een onderneming, welke de naam van Jezus Christus wil dragen. Het is juist deze
onderneming zèlf, welke geheel doordrongen moet zijn van de Geest van Christus. Wil Bethesda dus
echt een Christelijk ziekenhuis zijn, dan moet de Geest van Christus in haar wonen en heersen. Deze
Geest zal merkbaar moeten zijn:
1. in de wijze van werken, die primair daad-verkondiging is;
2. in de beleving van de gewone dagen (in dagopening en/of dagsluiting en de feestdagen (speciale

bijeenkomst, koorzang op de zalen, feestelijke stemming, etc.)
3. in het kweken van een waarachtig Christelijk team van doktoren en (verplegend) personeel, wat

gerealiseerd moet worden in een hartelijke samenwerking, in de opleiding, maar met name in het
onderling geestelijk contact, zoals dat gevoed kan worden in de gezamenlijke weekopeningen van
staf en personeel. Deze weekopeningen moeten dan beurtelings geleid worden door de stafle-
den/doktoren zelf en niet door een kerkelijke functionaris van buiten. De verplegers en verpleeg-
sters moeten de realiteit van het geloof en de blijdschap van de gemeenschap met Christus van
hun eigen doktoren zien en horen in Schriftlezing, gebed en een paar woorden over een tekst.

4. in de opleiding – waarom juist Bethesda zo belangrijk kan zijn voor het geheel van Indonesia –
moet naast de Bijbelkennis grote aandacht gegeven worden aan de kadervorming van echt
Christelijk personeel. Zij moeten niet alleen opgeleid worden tot medisch helpen, maar ook
bekwaam gemaakt worden om, waar de patiënt daarom vraagt, geestelijk te kunnen helpen door
een gebaar, een vriendelijk woord, een boek. Wie nooit hierop gewezen is of hierover is ingelicht,
mist een kans voor Christus.

5. in de ziekenhuispredikant, door de samenwerkende kerken gezamenlijk te beroepen, in overleg
met de leiding van het ziekenhuis. Deze gespecialiseerde kracht heeft als adviseur het recht de
stafvergaderingen bij te wonen. Hij dient contact te houden met de administratie voor eventueel
nazorgwerk. Hij moet een belangrijk aandeel nemen in de geestelijke bewerktuiging van het
personeel in opleiding. Mocht een ziekenhuispredikant niet realiseerbaar zijn, dan dient één van
de oudere, daartoe geschikte personeelsleden voor dit puur geestelijke werk te worden vrijge-
maakt. 

826 Die ziekenhuispredikant, R.Dj. Hadisiswojo, werd aangesteld in 1965. Zie Bijlage A, document 8.
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Verkuyl over de Universitas Kristen Indonesia (UKI)

188. J. Verkuyl aan de Nederlandse Zendingsraad, de Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk
en de Raad van Samenwerking, d.d. Jakarta, 28 november 1960; AGKF-N 18, Stukken
betreffende de schooldienst, 1960-1961.

De Universitas Kristen Indonesia was, in tegenwoordigheid van de minister van onderwijs,
Moh. Yamin, geopend op 15 oktober 1953. Aan de wieg van deze universiteit hebben gestaan
de Indonesische Raad van Kerken, de Protestantse Kerk (GPIB), de Centrale Raad voor
Christelijke Opvoeding en enkele andere christelijke instanties.827)

Hierbij zend ik U enkele gegevens toe betreffende de “Universitas Kristen Indonesia” te Djakarta.
– – – 
1. De U.K.I. begint zich een goede plaats te verwerven en wordt in Djakarta als “leading” be-

schouwd onder de vele particuliere universiteiten. Vooral de afdelingen: Economie, Rechten en
Engels staan op een behoorlijk peil. De afdeling Paedagogiek lijdt onder het feit, dat er sinds Drs.
Wimmers vertrok géén bekwaam leider is. De afdeling Economie is beter dan die aan de
Universiteit van Indonesië. ’t Program is intensief en extensief beter en het aantal docenten is zeer
behoorlijk. Velen van hen werken ook aan de Universiteit van Indonesië.

2. Dit jaar is de aanname van studenten afgesloten toen de inschrijving aan de staatsuniversiteiten
nog nergens geopend was. Het verhaal, dat de U.K.I. slechts de afgewezenen van andere universi-
teiten opvangt was vroeger al niet waar en kan nu niet eens meer waar zijn.

3. De toeloop tot de U.K.I. is zoals U uit de gegevens ziet, groot en het is te verwachten, dat dit zo
blijven zal in de volgende jaren.

4. De Rooms-Katholieken zijn in verband met de toeloop naar de U.K.I. nu ook in Djakarta en
Bandung! met een eigen universiteit begonnen met heel mooie gebouwen, vele docenten en 3-
voudige salariëring van docenten, vergeleken bij de U.K.I. Ze beschikken over een groot
beginkapitaal.

5. Mijns inziens is de U.K.I. Uw voortgaande steun ten zeerste waard. Temidden van een ontwikke-
ling die steeds meer totalitaire tendensen vertoont en neigt naar ideologische indoctrinatie is de
opbouw van deze universiteit èn principieel èn practisch van grote betekenis. Daarom hoop ik
zeer, dat U kunt blijven helpen. – – –

Een begroting kan ik niet geven, omdat ik als buitenlands docent geen bemoeienis in de financiën heb
en ook niet hebben wil. Elke gift is welkom. Is er geen subsidie dan kan de U.K.I. draaiende blijven
op het huidige niveau. Komt er wel subsidie uit het buitenland, dan is het mogelijk zowel ten aanzien
van nieuwe lokalen en bibliotheek-uitrusting meer te doen dan nu mogelijk is. Uitbreiding van
gebouwen, bibliotheek, secretariaat en full-time staf is zeer nodig om op den duur de eigen plaats te
kunnen handhaven tegenover de opkomende Rooms-Katholieke Universiteit. Wij mogen Djakarta
niet verwaarlozen, want hier is de strijd het hevigst en vallen de beslissingen. Daarom heeft God naar
het woord van Ignatius de grote steden lief.

Bijlage: Mr J.C.T. Simorangkir, secretaris UKI, aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de
Stichting UKI, Jakarta, d.d. Jakarta, 20 oktober 1960, [uit het Indonesisch vertaald door J. Mulder].

– – –
II. Hieronder geven wij in het kort enkele toelichtingen omtrent de Universiteit:
A. Richtingen/Faculteiten:

827 Contact, nr. 341 (1/11/1953) 5-6.
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Van de aanvang af (collegejaar 1953-54) had de U.K.I.:
1. Een Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, verdeeld in:

a. Richting Paedagogiek 
b. Richting Engels

2. Een Economische Faculteit.
Sinds het collegejaar 1958-59 is er nog:
3. een Faculteit Rechten en Sociologie.
Wij kunnen meedelen dat de richting Paedagogiek reeds tot de doctorale graad gaat. Reeds in 1959
hebben wij enkele studenten afgeleverd. In de andere studierichtingen, Engels, Economie en
Rechten/Sociologie, kunnen zij pas tot de graad van Sardjana Muda (baccalaureus ± B.Sc.) gaan. Het
ligt in onze bedoeling om, zodra de tijd daarvoor gekomen is, ook de doctorale graad in te stellen.

B. Studenten: 
Wat de studenten betreft krijgen wij het volgende beeld:

53/5
4

54/5555/5656/5757/58 58/59 59/60 60/6
1

Paedag-
ogiek 

11 15 34 37 66 79 69 78

Engels 9 17 25 17 71 89 128 150

Econo-
mie

17 40 53 34 241 349 336 381

Rechten
en Soci-
ologie

- - - - - 140 270 391

Wij kunnen hieruit zien hoe snel het aantal studenten is toegenomen. In de laatste 2 jaren zelfs zo
zeer, dat het bestuur genoodzaakt was een limiet te stellen. Al zijn ze geslaagd voor diploma S.M.A.,
dan neemt de U.K.I. toch slechts diegenen aan, wier cijfers aan bepaalde voorwaarden voldoen.

C. Docenten:
Met de toename van het aantal studenten en die van het aantal studierichtingen en graden steeg ook
ieder jaar het aantal docenten. Deze stijging van het aantal docenten en assistenten aan de U.K.I.
vertoont het volgende beeld:

53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61

Paedagogiek 5 10 10 12 15 19 19

Engels 7 5 5 10 11 17 17

Economie 9 14 14 17 16 20 22

Rechten en
Sociologie

6 10 10

Totaal 21 29 29 39 48 66 68
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Het is heel jammer, dat gezegd moet worden, dat al deze docenten niet-full time krachten zijn.

D. Lokaliteiten:
Op het ogenblik bezit de U.K.I.:
1 grote collegezaal (± 200 personen)
2 middelgrote collegezalen (± 70 personen)
1 kleine collegezaal (± 20 personen)
2 administratie-lokalen
1 docentenkamer
3 bibliotheekruimten
2 ruimten van het studiecentrum
Gezien het aantal studenten en de vele colleges, is het probleem van de collegeruimten wel een
urgente zaak, die spoedig opgelost dient te worden.

E. Bibliotheek:
Bij de aanvang van het jaar 1960 kon de U.K.I. enkele lokaliteiten betrekken van het complex van
de D.G.I. op Salemba 10 te Djakarta. – – – III. Urgentie-programma voor de komende jaren
A. Het verkrijgen van full-time docenten
Elke studierichting behoort minstens 2 vaste krachten te hebben.
Hoe te bereiken:
1. Uitzending van docenten voor 1 à 2 jaar naar het buitenland, ter verruiming en verdieping van hun

kennis. Voorwaarde: Bij terugkeer in Indonesië moeten zij full-time docent worden aan de U.K.I.
Deze methode verdient de voorkeur boven het vragen van personele hulp uit het buitenland.
Dergelijke buitenlandse krachten gaan na verloop van tijd weer terug naar hun geboorteland.

2. Uitzending van studenten voor doctoraal naar het buitenland, onder voorwaarde dat ze na voltooi-
ing van hun studie full-time docent worden aan de U.K.I.

3. Zolang 1 en 2 nog geen effect sorteren, kunnen buitenlandse krachten voorlopig hulp verlenen,
binnen de grenzen gesteld door de wetten van het land. – – –

Bijlage: Mr J.C.T. Simorangkir, secretaris UKI, aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de
Stichting UKI, Jakarta, d.d. Jakarta, 19 november 1960, [uit het Indonesisch vertaald door J.
Mulder].

Ter voldoening van een verzoek van Prof. Dr. Mr. T.S.G. Mulia, en de heer Soepardjijo enkele dagen
geleden, kan ik U het volgende rapporteren:

Docenten U.K.I.
1. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
a. Richting Paedagogiek  16
b. Richting Engels  17
2. Economische Faculteit  21
3. Faculteit Rechten en Sociologie  13
Totaal 67 personen.

Studenten:
1. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
a. Richting Paedagogiek: oud  29

nieuw  63
b. Richting Engels: oud  62
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nieuw  94
2. Economische Faculteit: oud 144

nieuw 251
3. Faculteit Rechten en Sociologie

oud 159
nieuw 241

Totaal 1043 personen.

Toestand der christelijke scholen

189. Soetjipto Wirowidjojo, onderwijsdeskundige in dienst van de Javaanse Kerken, “Verslag
van mijn bezoeken aan plaatselijke besturen en scholen gedurende het cursusjaar 1959-
1960”, d.d. [Salatiga, begin 1961]; [uit het Indonesisch vertaald door J. Mulder], AGKF-N
18, Stukken betreffende de schooldienst, 1960-1961.

– – –
3. Inspectie van scholen
1. 13 augustus 1960: Chr. S.M.P. te Klaten.
Neemt al een goede plaats in in de maatschappij. Geniet volledige subsidie. Samenstelling personeel
voldoende, 13 vaste leerkrachten. Aantal leerlingen 445, verdeeld over drie 1e klassen, drie 2e
klassen, twee 3/A klassen en twee 3/B klassen. Hoewel alles vlot loopt zijn nog wel verbeteringen
nodig.

2. 16 september 1960: Bezoeken aan:
1. Chr. S.M.P. te Temanggung. Beheerd door een Bestuur van Chr. scholen in Temanggung, dat

gesteund wordt door de plaatselijke Christengemeente. Aantal leerlingen 94, die gemiddeld Rp.
10,- schoolgeld betalen, zodat het Bestuur elke maand moeite heeft met de betaling van de
onderwijzerssalarissen. Examenresultaat vorig jaar 0%828), verdient volle aandacht. Onderwijzers
spannen zich in om volgend jaar betere resultaten te bereiken. Toestand gebouw onbevredigend,
vooral het onderhoud. Door de opening van een Chinese Chr. S.M.P. ter plaatse is de toeloop van
leerlingen onvoldoende.
Nodig zijn:
1. uitbreiding van financiële bronnen (plaatselijke Raad, P.P.S.K.).
2. Oprichting van een schoolgebouw. Naast de school staat het geraamte van een nieuw, dat niet
afgebouwd is.

2. Gesproken met het Chinese schoolbestuur van Temanggung en daarna gezamenlijk een bezoek
gebracht aan de:
a. Chr. Kleuterschool te Temanggung.
b. Chr. Lagere school id.
c. Chr. S.M.P.        id.
d. Chr. Kleuterschool te Parakan
e. Chr. Lagere school id.

Toestand van de door dit Bestuur beheerde scholen over het algemeen goed, zowel wat de leerlingen
als wat de gebouwen betreft. De S.M.P. heeft een nieuw gebouw. Dit cursusjaar is begonnen met twee
1e klassen. Bewijs van de goede ontvangst door de omgeving. De Kleuterschool te Temanggung heeft
3 klassen, A, B en een voorbereidende klas met resp. 32, 27 en 38 leerlingen.

828 sic.
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De S.R. te Temanggung is gesubsidieerd en heeft 12 klassen, 405 leerlingen en 9 onderwijzers.
Dankzij de leiding van het hoofd, dat met groot enthousiasme werkt, was het examenresultaat vorig
jaar 100% (voor de 7e achtereenvolgende maal!). De kleuterschool Parakan heeft 54 leerlingen met
1 leerkracht. Gebouw goed. De S.R. Parakan heeft 6 klassen, maar heeft nog geen leerlingen van de
hoogste klas afgeleverd. 82 Leerlingen met 5 leerkrachten. Het hoofd doet zijn best om bij de
examens volgend jaar bevredigende resultaten te bereiken.
Opmerkingen:
1. Het bestuur staat financieel sterk, doordat de gemeenteleden en ouders van de leerlingen, die

merendeels gegoed zijn, flinke steun geven.
2. Er is nog geen samenwerking met het (Javaanse) bestuur van de Chr. School Brodjolan.

3. 17 september 1959: Bezoeken aan:
Chr. S.M.P. Klampok, Banjumas. Wordt beheerd door het Bestuur van de P.P.S.K. te Purwokerto, 124
leerlingen met 6 leerkrachten. Schoolgeld gemiddeld Rp. 20,- per maand, verhoogd met Rp. 2,- voor
het Steunfonds. Men was met de leervakken in de 1e, 2e en vooral de 3e klas achterop. Heb aan het
personeel enige adviezen gegeven:
a. Het onderwijs in klas 3 heeft achterstand.
b. Het onderhoud (reinheid) van de lokalen is onvoldoende.
c. Br. Sukarman (godsdienstonderwijzer) stelde voor om een conferentie van godsdienstonderwij-

zers te beleggen. Ook is nodig een dictaat voor de leerlingen. Hij heeft dictaten klaargemaakt voor
klas 1 en 2, omvattend de bijbelse geschiedenis van Oude en Nieuwe Testament. Voor klas 3 een
dictaat over vraagstukken van dogmatiek en ethiek, juist klaargekomen.

d. Er is behoefte aan repetitie-stof van andere scholen.
Chr. S.M.P. Banjumas. Deze wordt ook beheerd door de P.P.S.K. te Purwokerto. Aantal leerlingen
201; 7 leerkrachten. Toestand van de school goed; examenresultaat verleden jaar 57%.

4. 18 september 1959:
Inspectie van de Chr. S.M.P. te Purwokerto. 
Deze school is goed, hoewel de examenuitslagen vorig jaar niet geheel bevredigend waren. Daarom
aan het hoofd der school voorgesteld:
a. Een rationeel onderzoek in te stellen naar de vakken die onvoldoende waren.
b. Id. van de problematiek van de opvoeding in de kring van de onderwijzers zelf, bijvoorbeeld de

opleiding van meisjes enz.
Aantal leerkrachten 10, waarvan 2 pas tewerkgesteld door de Regering. Aantal leerlingen 298, te
weten 5 eerste klassen 200 leerlingen, 1 klas II 44 leerlingen, 1 klas III 29 leerlingen, 1 klas IIIB 25
leerlingen. Aan het hoofd verzocht na te gaan, waarom er maar 1 tweede klas is.
Inspectie S.R. en S.M.P. Tjilatjap. 
Bij deze gelegenheid ook een bespreking gehad met het personeel van beide scholen, die zeer nuttig
was, doordat ieder de moeilijkheden, verbonden aan zijn taak ter sprake bracht. Gevraagd werd om
door te gaan met de uitgave van brochures die zeer nuttig zijn, speciaal voor mensen in uithoeken.
Zo ook met de Warta P.P.S.K. Verder werd verzocht om rechtstreekse toezending, niet via het
Bestuur. Ook gesproken over de pensioenen van niet-gesubsidieerde onderwijzers.

5. 19 november 1959: Ontmoeting met het Bestuur van J.P.K. te Kebumen en van de Jajasan Sekolah
Kristen “Widhodho” te Purworedjo.
Bestuur J.P.K. Kebumen is er in geslaagd een S.M.A. afd. B. en C. te openen in Kebumen, waarvoor
in de omgeving veel belangstelling bestaat. Verschillende technisch-administratieve adviezen
gegeven.
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Bestuur J.S.K. “Widhodho” Purworedjo staat voor de moeilijkheid, dat er 2 schoolbesturen in één
classis bestaan, waartussen te weinig samenwerking is. Ook financiële moeilijkheden. Alle problemen
van dit bestuur besproken.

6. 26 oktober 1959: Inspectie van de Chr. S.M.A. van Bopkri te Jogjakarta. Deze school telt 170
leerlingen, verdeeld over 6 klassen: twee 1e, twee 2e en twee 3e klassen. Men is bezig onderwijsver-
nieuwing in te voeren.

7. 9 november 1959: Inspectie van de Chr. S.M.P. te Kartosuro. Besproken werden: uitbreiding van
het aantal leerkrachten; betere behartiging van het godsdienstonderwijs; bij aanstelling van nieuwe
onderwijzers zoveel mogelijk Christenen.

8. 18 januari 1960: Inspectie van de Chr. S.M.P. te Kudus. Naast de handhaving van orde en tucht
en de toestand van het schoolgebouw, ook de samenstelling van het personeel en de werkverdeling
besproken. 
- Godsdienstonderwijs nog niet voldoende; in Kudus geen kracht van de Pekabaran Indjil beschik-
baar. Onder leiding van de heer Soetardji tekenen van vooruitgang zichtbaar.
- ’s Avonds ontmoeting met het Bestuur. Besproken de wegen om de school uit te breiden en de Chr.
bevolking te bewegen tot meerdere steun.

9. 19 januari 1960: Bezoek aan S.M.P. en S.R. te Demak. Aantal leerlingen van de scholen onbevredi-
gend. Gehuurd schoolgebouw van de S.R. onvoldoende. In deze scholen aan de leerlingen voorlich-
ting gegeven omtrent de Chr. School. De inwoners van Demak voor het merendeel zeer orthodoxe
Islamieten. Godsdienstonderwijs wordt goed verzorgd door de plaatselijke predikant.829)10. 27
februari 1960: Bezoek aan de Chr. S.M.P. te Gondang, Sragen. Eén vaste en 5 tijdelijke leerkrachten.
Aantal leerlingen slechts 58. Systeem van aanneming van leerlingen nog niet volgens regeringsrege-
ling. Schoolgebouw voldoet niet aan de eisen. Godsdienstonderwijs goed. Gezien de plaatselijke
omstandigheden moeilijk vooruitgang van de school te bereiken.

11. Conclusies.
Op grond van deze inspecties kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
a. De beginselen van een Chr. opvoeding moeten nog voortdurend voorgehouden worden aan de

onderwijzers om ze daarvan meer bewust te maken.
b. Het godsdienstonderwijs moet verbeterd worden.
c. Aan de leermiddelen-voorziening moet meer aandacht geschonken worden; door de beperkte

financiën van de meeste besturen wordt hier te weinig aan gedacht.
d. Wij moeten actiever zijn in de modernisering van het onderwijs, om niet achter te blijven op dit

punt bij de overheidsscholen.
Zo moge er, in een geest van eensgezindheid en enthousiasme, en met de zegen van God, hoe langer
hoe meer vooruitgang worden bereikt.

829 De GKJ-gemeente te Demak behoorde tot de classis Semarang en had als voorganger ds Ispoeroeito Isakar en een
evangelist, genaamd Daniël. De gemeente was verdeeld over vijf kringen: Demak-stad (100 zielen), Cabean (60
zielen), Kedondong (82 zielen), Mojosimo (ca. 25 zielen) en Bolo (ca. 30 zielen). De gemeente bestond, afgezien
van enkele ambtenaren, militairen en wat verplegend personeel in Demak zelf, geheel uit arme boeren en arbeiders,
die tot dan toe nog geen enkel profijt hadden getrokken van de Sociaal-Economische Dienst van de GKJ. Vooral
omdat geen handelaren en winkeliers tot de gemeente behoorden, was de financiële draagkracht zeer klein. Het
vrouwenwerk, dat in de jaren vijftig was opgezet en geconcentreerd was in Demak, bestond hoofdzakelijk in het
vervaardigen en verkopen van kleding, waarvan de opbrengst in de kerkkas gestort werd. Baas, “Bezoek aan
Demak, 25-28 maart 1959”, AS A 1/9/3/319/1959; R.S. Hardjobramoro, S. Tedjohadiwardaja, “Verslag classis
Semarang”, 12/12/1956, AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten, 1948-1957.
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Recapitulatie leerlingen en leerkrachten
Cursusjaar 1959/1960

   

No. Soort van school Aantal Totaal   
 Leerlingen

aantal Onderwij-
zers  

1. Kleuterschool 28 1.462 36

2. Lagere school 128 26.443 708

3. Mulo830) 178 13.516 699

4. H.B.S.831) 8 1.625 192

5. Lagere Kweekschool832) 3 732 52

6. Hogere Kweekschool833) 5 648 72

7. Economische Mulo834) 7 832 62

8. Economische H.B.S.835) 2 284 33

9. Huishoudscholen 5 821 54

10. Kweeksch. Mulo-
krachten836)

1 87 12

11. Nijverheidsschool837) 1 - -

Totaal 266 46.45 1920

830 De Sekolah Menengah Pertama, Lagere Middelbare School (SMP).
831 De Sekolah Menengah Atas, Hogere Middelbare School (SMA).
832 De Sekolah Guru Bawah, Lagere Kweekschool (SGB).
833 De Sekolah Guru Atas, Hogere Kweekschool (SGA).
834 De Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Lagere Economische Middelbare School (SMEP).
835 De Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Hogere Economische Middelbare School (SMEA).
836 De Pendidikan Guru Atas, Hogere Kweekschool (PGA) te Klaten.
837 De Sekolah Rakyat Technik, Lagere Ambachts- of Nijverheidsschool (SRT).
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 Hoger Onderwijs

12. Chr. Universiteit “Satya-Watjana”
te Salatiga

1  350 30

13. Akademie Theologia 1 100 6

Totaal 2 450 36

Opmerkingen:
De S.G.B. is bestemd om te verdwijnen. Bestaande scholen worden omgezet in SMEP of SMP.
SMEP en SMEA te Salatiga en Solo ontvangen steun van de regering
De Universiteit Satya Watjana heeft bij het begin van de cursus 1960-61 een juridische en een
economische faculteit geopend.
Over het algemeen zijn de examenresultaten bevredigend.

Evaluatie van het werk van Steenwinkel

190. “Notulen van de Adviescommissie voor de Sociaal-economische Dienst van de Raad van
Samenwerking, gehouden te Baarn, 26 Januari 1961”; AGKF-N 19, Stukken betreffende de
sociaal-economische dienst, 1960-1961.

In december 1960 was C.H. Steenwinkel, sinds 1957 sociaal-economisch adviseur van de
Javaanse Kerken, gerepatrieerd.

– – –
Drs Steenwinkel begint met te memoreren de eenzaamheid, waarin Drs Baas nu geraakt is. Er was
tussen de beide sociaal-economen een ideale samenwerking, die gemist zal worden.
Wat het werk betreft, dat gedaan werd: er zijn eigenlijk weinig grote lijnen in het werk te trekken. Het
was wat rommelig. Er waren weinig mogelijkheden tot constructief werk. De sociaal-economen
hadden geen backing van de deputaten van de Javaanse Kerken en de Welvaartsstichting.838) Dit komt
wellicht, omdat sociaal-economisch werk eigenlijk een vreemde zaak is voor Javanen. Als een
zendeling voor het eerst aan land zou stappen, zou hij nu met agrarisch of economisch werk moeten
beginnen. Drs Baas placht de sociaal-economische dienst te typeren als, niet een neven-dienst, maar
een nichten-dienst. De sociaal-economen zagen het sociaal-economisch werk als een middel tot
evangelie-verkondiging maar anderzijds ook als een voorwaarde voor de evangelie-verkondiging.
De zending werkt vaak in minus-gebieden, waar veel oedeem-patiënten zijn, zo erg, dat in Kebumen
een nood-hospitaal voor deze patiënten moest worden ingericht. De nood ontstond door de ontbossing
en de bandjirs. Als Kerk kun je hieraan weinig doen. Verder is de sociaal-economische dienst ook
te zien als een daad van Christelijk dienstbetoon aan de naaste, waarmee we een beetje komen bij het
hulpprogramma van de Verenigde Naties. In het begin van hun werk hebben de sociaal-economen
hun werk vooral gezien als een getuigenis naar buiten, zodat we kunnen zeggen, dat het werk een
missionair aspect had. Ds Probowinoto dacht meer aan de opbouw van de Christen-gemeenten zelf.
Toen Drs Baas zijn werk begon, lag er geen concrete taak klaar. Hij begon met de sanering van
Bethesda en Kantor Pusat. Daarna heeft hij zich samen met drs Steenwinkel toegelegd op het
coöperatie-systeem. Tegenwoordig is dit systeem moeilijk te hanteren, omdat je moeilijk tot sparen

838 Zie document 127.
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kunt adviseren, gezien de alsmaar devaluerende rupiah, die men maar ten snelste in goederen moet
omzetten.
In het practische werk zijn eigenlijk drie phasen te onderscheiden, hoewel ze niet altijd streng te
scheiden zijn. 
1. vooral de sociaal-economische opbouw vanuit de Christen-gemeenschappen naar buiten gericht.
Dit is dus het missionaire aspect. De Christenen zetten iets op en trachten daarmee niet-Christenen
aan te trekken. Dit systeem werd vaak geatrophieerd, omdat ze de niet-Christenen met hun resultaten
gingen imponeren en zelfs beconcurreren. Hierdoor ontstond veel exclusivisme.
2. de phase van de sociaal-economische opbouw niet vanuit, maar van en voor de Christen-gemeen-
schappen. Er waren hiervoor twee aanleidingen: allereerst hadden de Christenen dit zelf nodig en
verder kan men pas goed naar buiten optreden, als het van binnen goed zit. Zo moest de draagkracht
van de Kerken worden verhoogd. Daarbij zaten een paar dingen tegen. De Javaanse Kerken hebben
geen behoefte aan self-support. En verder was er de misvatting in de Kerken, dat de economische
opbouw vruchten moest opleveren voor de kerkelijke kas. Dit doodde de gedachte van de self-
support: “de coöperatie zorgt ervoor, dat het geld binnenkomt”. Hiertegen merkten de sociaal-
economen altijd op, dat dit niet een zaak was, die tot de competentie van de Kerken behoorde: de
bloei van de coöperaties. Als belemmering werkte ook de economische situatie in het algemeen:
sparen was niet gewenst. Zo was de situatie van begin 1958. De steun vanuit Nederland ging gewoon
door; het huis kreeg een zilveren dak. – – –
Toen kwam de activiteit in de begrotingssfeer om de stroom uit Nederland wat af te dammen ten
aanzien van de exploitatie-uitgaven. Men ging hierbij uit van de gedachte, dat de Indonesische
Kerken Kerken moeten zijn in de Indonesische situatie. Veel steun kan ook op de buitenwereld een
bepaalde ongewenste indruk wekken. Sommigen hebben in Nederland de opmerking gemaakt, of de
Kerken nu naar een lager niveau moeten worden teruggedrongen. Maar dit mag geen vraag zijn.
Niemand in Indonesië krijgt voor zijn salaris steun vanuit Nederland, behalve de kerkewerkers.
Wat is nu de missionaire betekenis van de sociaal-economische dienst? Dit hangt onder andere af van
de vraag, wat missionair is. De sociaal-economen kwamen niet in aanraking met niet-Christenen,
tenzij dan in de studentenwereld. Je zou de sociaal-economische dienst kunnen typeren als “post-
mission-work”. De sociaal-economen vormen de achterhoede. Wat is er nu in de practijk gebeurd?
Drs Steenwinkel vermeldt de oprichting van de S.M.E.P. en de S.M.E.A. in Salatiga. Verder
verschijnt een blaadje in een oplage van 700 exemplaren, dat er goed ingaat. 75% van de kosten
worden gedekt uit vrijwillige bijdragen. Met de studenten in Salatiga vonden gespreksgroepen plaats,
elke week en dan bijzonder met de Christen-studenten, met in elke groep zoveel mogelijk vertegen-
woordigers van alle Kerken in Indonesië. Behandeld werd veelal de vraag: “wat kun je doen voor de
Kerk, waar je naar toe gaat?”. Het effect was onder andere, dat met oud-leerlingen kon worden
gecorrespondeerd over de moeilijkheden, die ze ontmoetten. In deze gespreksgroepen is vooral het
rentmeesterschap besproken. De sociaal-economen gaven ook colleges aan de Theologische Acade-
mie in Jogja en de S.P.W.K. in Magelang, op uitnodiging van curatorium en bestuur. Hier werden
lessen gegeven over de sociaal-economische opbouw. De lessen aan de S.P.W.K. zijn overgenomen
door de heer Saptijanta, de Indonesische fulltimer, die ook redacteur werd van het blaadje. Drs
Steenwinkel memoreert in dit verband, dat de heer Saptijanta te weinig medewerking heeft van zijn
deputaten, terwijl zijn rapporten worden gecensureerd. – – –

Opleidingsschool voor kerkelijke werksters, Magelang

191. R.S. van Netten aan de Gereformeerde Kerk van Sneek, d.d. Magelang, 18 april 1961;
AGKH 5, Stencils 1959-1960.
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De missionaire zusters A. Hoeksema en R.S. van Netten waren als docentes verbonden aan de
driejarige Opleidingsschool voor Vrouwelijke Kerkelijke Werkers (SPWK), die in 1955/1956
in Magelang was geopend. Hoofd van de school was Iboe Soetirah (Sutirah), die voor de oorlog
kerkelijk werkster in dienst van de zending in Magelang geweest was. De eerste groep leerling-
en telde tien Indonesische en twee Chinese meisjes, de tweede groep in totaal zes meisjes,
zowel van Midden-Java als uit andere delen van Indonesië afkomstig. Abituriënten van deze
school werden als kerkelijke werksters, in de gezondheidszorg, het gevangeniswerk en het
jeugd- en bejaardenwerk en dergelijke aangesteld voor evangelisatiewerk onder vrouwen en
meisjes.839)

– – –
In de komende maanden moet de tweede groep meisjes eindexamen doen. Dat betreft dan het
theoretische gedeelte. Het programma van de school is wel erg overladen. We hebben een leerplan
met ongeveer alle vakken van het Theologisch curriculum erop, vermeerderd met sociale en practi-
sche vakken. Maar juist van die practische training kwam eigenlijk maar bitter weinig terecht, in
overeenstemming met de traditie. Maar de school staat ook nog maar aan het begin en het is verheu-
gend dat er nu al heel veel veranderd is. De tweede groep meisjes die nu examen doet heeft al heel
wat practische opdrachten uitgevoerd. Op het oude lesrooster was alles wat werkelijk met de practijk
te maken had samengevat in twee vakken, die de naam droegen van “De kerk aan het werk” en
“Sociale vaardigheid” en die heetten te geven “theorie over het practisch werk”. Voor het eerstge-
noemde vak was maar één uur per week gedurende twee jaar beschikbaar en voor het tweede kon
zelfs geen vaste tijd worden aangegeven. Bij nadere beschouwing bleken echter juist deze beide
vakken vergaarbakken te zijn van buitengewoon goede en nuttige dingen. Alles wat maar practisch
was, was er in ondergebracht of liever gezegd: weggestopt door gebrek aan tijd. Om maar iets te
noemen: Bijbelkring leiden, catechisatie geven, Zondagsschool, clubs, huisbezoek, naaikransen,
sociaal werk, kamperen, recreatie etc. etc. Nu zijn deze beide vakken opgeheven en wordt er alle
aandacht aan besteed om de meisjes ook vooral een practische training te geven, onder het motto: leer
en doe. Voorzover de tijd en de krachten het toelaten. Het practische werk op school is hoofdzakelijk
verbonden aan de Bijbelse vakken en de Dogmatiek, in verband met wat er in de practijk van de
meisjes gevraagd wordt, terwijl de speciale practijk-periode van de derde klas nu wordt gereserveerd
voor werk in allerlei sociale instellingen. Vroeger werkten ze gedurende een half jaar in een gemeen-
te, maar dat voldeed niet omdat zij daar niet veel leerden, nu werken ze een maand in een gemeente
en drie maanden in een inrichting.
Bijbelse Geschiedenis wordt door de leerlingen als een erg moeilijk vak beschouwd, want ze moeten
bij Iboe Soetirah practisch alles weten. Het practische werk om de Bijbelse Geschiedenis heen is
vertelcursus, flanellograaf gebruiken en Zondagsschool houden. De meisjes van de eerste klas hebben
daarvoor zelf een Zondagsschooltje opgericht. Ook leren ze een volledig rooster maken. Dat is erg
belangrijk, want meestal blijft het bijbels onderwijs op scholen en Zondagsscholen ergens bij Mozes
of Saul steken. Verder leren zij om de boeken die er zijn te gebruiken.
De andere Bijbelse vakken, Exegese en Inleiding in de Bijbel, gaan gepaard met oefening in het
bijbelkring leiden, het maken van schetsen, vragen en dergelijke. De meisjes van de tweede klas

839 Zie Zendingsblad, jrg. 56, nr. 10 (okt. 1957) 147-148. Nadat in 1967 ook een vertegenwoordiger van de GKI tot
het bestuur van de SPWK was toegetreden en deze kerk de school financieel begon te steunen, werd de school in
1968 omgevormd tot een SPWK-nieuwe-stijl. Dat hield in dat de studieduur werd verlengd van drie tot vier jaar,
het lesprogramma verzwaard en uitgebreid, het aantal docenten uitgebreid en dat de gebouwen en de inventaris
werden gemoderniseerd. S. Wirowidjojo a. GK Arnhem, 14/8/1967, AGKA 3, Stukken betr. het zendingsterrein
Purwodadi, 1966-1967; in 1990 onderging de SPWK opnieuw een wijziging. De school werd toen omgevormd
tot de Sekolah Menengah Pekerja Sosial Kristen (Middelbare School voor Chr. Sociale Werkers) die openstond
(en -staat) voor zowel mannelijke als vrouwelijke leerlingen.
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hebben nu drie bijbelkringetjes voor meisjes uit de gemeente van Magelang, waarin ze het geleerde
in practijk brengen. Dat vraagt ook heel veel huisbezoek, juist omdat het gebrek aan trouw hier hèt
zwakke punt is bij alle werk zoals jeugdwerk en bijbelkringen. We hopen dat de meisjes zullen leren
goede bijbelkringen te houden. Er zijn hier heel wat bijbelkringen, voor het overgrote deel georgani-
seerd door de vrouwen, maar in verreweg de meeste gevallen hebben ze helaas heel weinig inhoud.
Iemand leest wat voor en de anderen zitten daarbij veelal met de armen over elkaar te luisteren. Een
bijbel is er nauwelijks bij nodig en die wordt daarom ook door bijna niemand meegenomen. Daarna
probeert men wat vragen te stellen met of zonder resultaat en voorts gaat men thee drinken, het meest
geanimeerde deel van de bijbelkring. In enkele gevallen is er zelfs een soort spaar-loterij, om de
mensen te trekken.Het vak Dogmatiek wordt ook practisch toegespitst. In de eerste klas begint
Mejuffrouw Hoeksema met catechisatie geven (is erg nodig, ook al hebben ze al belijdenis gedaan)
uit het catechisatieboek van Werner Pfendsack840), met veel bordtekeningen, die de meisjes op moeten
nemen in hun schrift. Daarna krijgen ze Dogmatiek, maar in de derde klas keert Mejuffrouw
Hoeksema weer terug naar het boek van Pfendsack, maar nu met het oog op de practijk. De meisjes
moeten zelf de inhoud leren vertellen en zelf de tekeningen op het bord maken. Ook krijgt elk meisje
een taak in de gemeente. Enkelen geven catechisatie aan jongens en meisjes die de Zondagsschool
tot hun veertiende jaar gevolgd hebben en er nu te groot voor zijn. Een ander geeft catechisatie aan
een paar echtparen in een kampong, die pas gedoopt zijn, maar klaagden dat ze eigenlijk nog bijna
niets wisten. Helaas komen bijna alleen de mannen, want de vrouwen moeten op de kinderen passen
en koken. Een paar andere meisjes, die geen catechisatie kunnen geven, vertellen op naaikransen.
Met Kerstfeest 1960 zijn de meisjes van alle drie klassen tezamen weer met een nieuwe actie
begonnen, namelijk evangelisatie onder de leerlingen van de Openbare Normaal- en Kweekschool.
Ze zijn begonnen met een Kerstsamenkomst te organiseren. Er kwamen over de honderd niet-Christen
jongelui en er werd erg aandachtig naar alles geluisterd. Er kan niet veel en afwisselend gezongen
worden, omdat die jongens en meisjes de wijzen van de liederen niet kennen. Maar daarom treedt één
van de meisjes op als zangleidster en elke keer wordt hetzelfde lied herhaald en ingestudeerd en ook
enkele koren. Dat zelf actief kunnen zijn, wordt door de schooljeugd erg gewaardeerd.
Met Pasen is er een tweede samenkomst gevolgd, waarin het lijden en sterven en de Opstanding van
de Here Jezus werden herdacht. Bij zo’n samenkomst werkt de hele school als één team samen,
iedereen heeft een taak. Het is hier veel ingewikkelder dan in Holland, want aan alle aanwezigen moet
thee en iets te eten worden geserveerd. Daarvoor moet dan eerst het geld “gezocht” worden, zoals dat
hier heet, door kranten en flessen en dergelijke te verzamelen. Ook bij het getuigenis doen alle
meisjes mee, zangleiden, vertellen, getuigenis geven, de stemmen vertolken van alle mensen die bij
het Kruis en de Opstanding aanwezig waren en dergelijke. En dan nog het inrichten van de zaal, de
programma’s, enzovoort. Er kwamen weer over de honderd jongelui en weer werd er aandachtig
geluisterd. Allemaal zongen ze het Koor van Dr. John Sung mee: Zijn Kruis, en ook: Mijn verlosser
leeft.
Maar ook dit is nog maar een begin. Er moeten middelen gezocht worden om het voort te zetten. Als
de meisjes hierin niet slagen (de tweede en de derde klas zitten midden in de examendrukte), zullen
we ze nu misschien de opdracht geven om via twee Christen-leraren aan die scholen de mogelijkheid
te onderzoeken voor het organiseren van een kamp, speciaal voor de meisjes van die twee scholen.
Als we daarvoor voldoende deelneemsters bij elkaar zouden kunnen krijgen, zou dat een prachtige
gelegenheid zijn, zowel voor de evangelisatie onder de schooljeugd, als voor de training van de
leerlingen van de S.P.W.K.Ook hebben de leerlingen die met Pasen niet naar huis konden gaan
meegeholpen met een Paasfeest dat de Chinese Christen Vrouwen Vereniging organiseerde voor de
bedienden. In de grote preekstoel van de Chinese kerk hebben zij een spel opgevoerd dat de betekenis

840 W. Pfendsack, H.J. Visch, Djalan Keselamatan (Pembimbing kedalam Pengadjaran Kristen). 1ste dr. Jakarta:
BPK, 1957; 2de dr. Jakarta: BPK, 1972.
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van het Paasfeest duidelijk maakte. Eén dag instuderen en het gaat al goed! Niet alleen de meisjes
maar ook de guru’s werken hier echt in teamverband samen. Het is echt een voorrecht om in
Magelang mee te mogen werken. Momenteel zijn er twintig leerlingen. Het loopt heus niet alles op
rolletjes en het is ook geen zoete rozegeur en maneschijn, zoals het wel lijkt uit een artikel dat
onlangs in het Zendingsblad opdook841), maar wij bidden of God dit gebrekkige werk wil gebruiken
en dat alle meisjes op school gevormd mogen worden tot getuigen van Christus, welk werk ze ook
zullen gaan doen. Er is een wekelijkse bidstond van de guru’s en ook de leerlingen houden geregeld
bidstonden in verband met hun practische taken.
Ondanks het feit dat de Synode van de Javaanse kerken zich niet achter dit werk wil stellen, is er tot
nu toe voor de oud-leerlingen werk in overvloed. Er zijn veel meer aanvragen dan meisjes. Uit Zuid-
Sumatra komen ook verzoeken. De taal op school is al helemaal Indonesisch, want er zijn momenteel
drie meisjes van buiten Java, namelijk van Bali, Soemba en Sangir, en twee Chinese meisjes. Ook
zijn er twee van Oost-Java, en één van West-Java. – – –
Ook de conferenties druppelen gestadig door. Eigenlijk is er op school geen plaats voor conferenties
en ook hebben wij wel gebrek aan tijd en krachten. Twee maal in het jaar zijn er de conferenties voor
de oud-leerlingen, tot nu toe dus één groep. We geven ze voor die conferenties nu ook een lees-
opdracht. Maar het resultaat daarvan was de eerste keer allesbehalve opwekkend. Hopelijk blijken
ze er op de volgende conferentie meer aan te hebben gedaan. Zelfstandige studie en boeken lezen is
een heel moeilijk punt.
In Maart hebben de dames van de Javaanse Christen Vrouwen Vereniging van Magelang een
conferentie georganiseerd voor alle naaikransleidsters uit de classis Kedu. De conferentie werd
gehouden onder de kerk842), en alle guru’s van de S.P.W.K. moesten hun bijdrage leveren. Men wil
die conferentie voor Kedu nu jaarlijks gaan houden. In Nederland vindt U zoiets natuurlijk heel
gewoon, maar hier wijst het op bijzondere activiteit.
De onlangs gehouden vergadering van de Badan Kontak Pekerdja Wanita (een groep vrouwelijke
werkkrachten op allerlei gebied maar toegespitst op evangelisatie)843) heeft aan de S.P.W.K. opdracht
gegeven om ook nu weer zo’n conferentie te organiseren voor afgevaardigden uit alle classes. En ook
een grote algemene evangelisatie-conferentie, zoals die er waren toen Mejuffrouw Goemaat nog hier
was. Zo’n grote conferentie is er al jaren lang niet geweest vanwege de vele meer gespecialiseerde.
Ook gaat de Badan Kontak een conferentie houden voor onderwijzeressen en leraressen, in Semarang.
Die conferentie is al vele malen afgelast, omdat tot nu toe nooit de vacanties van de scholen samen-
vielen. De Lembaga Kader organiseert nu een tweede conferentie voor verplegend personeel. Daar
staan vooral Dr. Dreckmeier en Mejuffrouw Sutartinem achter. Iboe Soetirah en ik hebben een
uitnodiging gekregen om daar een bijbelkring te houden. – – –
Met het schrijven van boekjes gaat het maar erg langzaam. Maar dat is niet zo erg, want ze gaan er
ook maar langzaam in. Het tweede boekje is al enige maanden in Djakarta bij de B.P.K., en met het
derde ben ik bezig. Inmiddels wordt het tweede nog in het Javaans vertaald en het derde, voor zover
klaar, in het Indonesisch, met de bedoeling dat het later ook nog in het Javaans moet worden vertaald.
Verder zal ik wel niet komen. Drs. Steenwinkel heeft ook een boekje voor die serie samengesteld, dat
is ook al naar Djakarta gestuurd.844)
In November 1960 hebben Iboe Soetirah en ik de gelegenheid gekregen om op een Topkader-
conferentie over het gebruik van de bijbel te spreken en daar een bijbelkring te houden. Door de

841 Wellicht is bedoeld H.A. Wiersinga, “Een plezierige school”, Zendingsblad, jrg. 59, nr. 1 (jan. 1961) 9-10.
842 De Javaanse kerk van Magelang staat tegen een helling aan gebouwd, met de voorgevel en ingang op straathoogte.

Foto in Algra, De Gereformeerde Kerken, t.o. 145.
843 Zie voetnoot 385 bij document 115.
844 Ook in Pakistan publiceerde Steenwinkel over dergelijke kwesties, zie Steenwinkel, “Some data on the urban and

rural population of Pakistan with relation to the urbanisation among Christians”. Voor Van Netten, zie voetnoot
556.
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Lembaga Kader is besloten om Bijbeldagen te gaan houden in de verschillende classes, onder leiding
van Iboe Soetirah en mij. Er komen dan afgevaardigden van bijbelkringen uit één of twee classes. Zij
moeten op die éne dag ook heen en terug reizen en dan is het de bedoeling om in die éne dag de juiste
“methode” van bijbelkring-houden te leren en daar een “demonstratie” van de zien. Ik kan mij daarin
niet erg vinden. Tot nu toe is het er ook nog niet van gekomen. Wij hebben in Magelang ook al erg
veel werk te doen. Wat zou het mooi zijn als de S.P.W.K. in de toekomst uit zou kunnen groeien tot
een centrum waar men echte bijbelcursussen en bijbelweken kan volgen. – – –

Kadercursus, zending en onderwijs in Purworejo

192. S. Prawirohandoko, missionair predikant te Purworejo, “De toestand van de zending in de
classis Purworedjo”, d.d. Purworejo, 17 mei 1961; [uit het Indonesisch vertaald door G.P.
Nooteboom], AGKF-N 21, Stencils 1960-1961.

Het zij mij vergund U bericht te zenden over de toestand van de zending in de classis Purworedjo.

1e. De toestand der gemeenten
In het algemeen zijn ze zeer gezegend door de Here. Het besef begint te groeien, dat als de Here Jezus
de gemeente roept Hij haar de opdracht geeft om de zuiverheid van de leer en de vroomheid van de
wandel te bewaren en wil dat ze Zijn getuige is in het midden der wereld. Echter zijn er enkele
gemeenten, bijvoorbeeld Karangdjoso en de kring Sumberagung, die achteruitgaan, niet omdat ze de
Here verlaten, maar door de transmigratie naar Zuid-Sumatra. Van de gemeente van Karangdjoso
bleven er van de 140 nog slechts 90 leden over. Zo is het ook met de kring Sumberagung. Moge de
Here de achtergeblevenen zegenen, opdat ze een kostbaar en vruchtdragend zaad mogen zijn als
krachtige getuigen van de Here en Zijn koninkrijk.

2e. De regeling van het werk van de zendingsarbeiders
Daar er inzake de zending in de classis Purworedjo een nieuwe strategie is, moeten hun werk en
woonplaats met wijsheid geregeld worden. In de vergaderingen van de zendingsdeputaten en van de
classis heeft er reeds druk overleg plaatsgehad over het werk van de Guru’s Indjil en hun plaatsing.
Tenslotte zijn we het erover eens geworden hoe we de Guru’s Indjil die nog overgebleven zijn moeten
gebruiken.
De regeling door de zendingsdeputaten aan de classis voorgesteld werd in beginsel aangenomen.
Toen het echter over de personen en hun plaatsing ging werd er druk gediscussieerd. Het besluit van
de classis bracht echter nog geen bevrediging aan de afgevaardigden van de gemeenten. Ons voorstel
als zendingsdeputaten was aldus: 
1. In de gemeenten van Plana en Gowok 2 Guru’s Indjil, br. Nurjodihardjo en br. Kariowitono. Deze

twee gemeenten hebben de opdracht het evangelie te prediken in hun eigen gebied, dat is het
Oosten van het Menoreh-gebergte, een Djokjase enclave in Purworedjo. Gowok ligt 12 kilometer
van Plana. Dit uitgestrekte gebied had vroeger 4 Guru’s Indjil.

2. In de gemeenten van Temon, Palihan en Djenar 2 Guru’s Indjil, br. Dwidjosewojo en br. Tupar
Petrus. Dit gebied is heel uitgestrekt en dicht bevolkt. Vroeger waren hier 5 Guru’s Indjil en 2
colporteurs.

3. In de gemeenten van Tlepok en Karangdjoso 2 Guru’s Indjil, br. Wirjosumarto en br. Silas
Siswowirojo. Ook dit gebied is uitgestrekt en dicht bevolkt. Daarom transmigreren er veel naar
Zuid-Sumatra. Vroeger waren er 4 Guru’s Indjil en 2 colporteurs.

4. In de gemeente van Kutoardjo, hoewel het slechts één gemeente is, 2 Guru’s Indjil, namelijk in
Semaju en Pituruh, die ver uit elkaar liggen en ver van Kutoardjo, namelijk 15 kilometer. Vroeger
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waren er 4 Guru’s Indjil en 3 colporteurs. Nu zijn er 2 Guru’s Indjil, namelijk br. Martoseputro
en br. Mardisujono. 

5. In de gemeenten Purworedjo, Sidoredjo en Bener 1 Guru Indjil, namelijk br. Hardjosumarto, die
10 mei 1961 bevestigd is voor de arbeid in het gebied van deze drie gemeenten. Dit gebied is zeer
wijd en dicht bevolkt. Het omvat het gebied van twee wedana’s. Vroeger waren er 5 Guru’s Indjil
en 3 colporteurs.

6. In de gemeente van Djatiredjo, vroeger Kesingi geheten, 2 Guru’s Indjil, br. Siswosuwito, vroeger
in Plana, en br. Hardjowasono. Ook dit gebied is uitgestrekt. De afstand van de kring in het
Noorden, Kaligesing, tot de kring in het Zuiden, Durensari, is ongeveer 20 kilometer. Het is
bergterrein en daarom kan de verbinding slechts te voet plaats hebben.

Zo was ons voorstel. Bijna alle gemeenten gingen accoord, alleen Kutoardjo en Karangdjoso konden
er zich nog niet in schikken. In verband hiermee ondervindt de verhuizing van de Guru’s Indjil nog
enige moeilijkheden. Wat de andere gemeenten betreft loopt het alles goed. Daarom hebben we het
geld voor de verhuizing hard nodig. 
Het werk van de Guru’s Indjil is ook reeds goed geregeld, zodat ze op de beste manier gebruikt
worden. In de gemeenten die de Guru’s Indjil reeds ontvangen hebben, loopt de nieuwe regeling al.
Bijvoorbeeld in Purworedjo, Sidoredjo en Bener is de regeling aldus:

Preken op zondag
a. De eerste zondag in de maand preken in Sidoredjo
b. De tweede „ „ „ Purworedjo
c. De derde „ „ „ Bener. 

Catechisatie voor die belijdenis doen en gedoopt worden
a. Elke maandag in Sidoredjo
b. Elke dinsdag en woensdag in Purworedjo
c. Elke zaterdag in Bener.

Behalve dit zal br. Hardjosumarto het evangelie prediken aan de mensen die de Here Jezus niet
kennen in het gebied van de drie gemeenten. Hij kan dat alleen doen, maar het is beter een of twee
leden van de zendingscommissie mee te nemen. Het begin van zijn arbeid is vastgesteld op 1 juni
1961. De gemeenten van Gowok en Plana zullen hun Guru’s Indjil aanstellen op 22 mei 1961. De
gemeente Djatiredjo op 29 mei 1961. Van de andere gemeenten verwachten we nog bericht.
Er heeft bovendien overleg plaatsgehad over het wonen van de Guru Indjil in plaatsen die centraal
liggen, opdat de gemeenten en de kringen waar ze moeten werken niet te ver weg liggen. Daarvoor
moeten we woningen zoeken en de huren zijn tegenwoordig niet laag. Elke Guru Indjil ontvangt huur
tot een maximum van Rp. 75,- per maand.

De kadercursus
Reeds bijna twee jaar is de kadercursus in de classis Purworedjo aan de gang. Bij de gemeenten die
trouw hun afgevaardigden zenden is de vooruitgang duidelijk merkbaar. 11 Mei 1961 op Hemel-
vaartsdag ontving ik de uitnodiging om te preken in Palihan. Ik was de Here daarvoor zeer dankbaar,
niet slechts omdat ik het Woord mocht brengen, maar ook omdat ik alle leden, mannen en vrouwen,
van Palihan ontmoeten mocht en overleggen over de vooruitgang der gemeente. Deze gemeente heeft
een organisatie voor de zending die goed loopt. Jonge mensen hebben samen een orkest gevormd en
een rijstveld gehuurd dat ze samen bewerken, 75% van de opbrengst storten ze in de kerkelijke kas.
De vrouwen hebben een coöperatie gevormd, 25% van de winst wordt in de kerkelijke kas gestort.
Dit is vrucht van de kadercursus. Ik heb veel hoop voor de gemeente van Palihan.
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Het is jammer, dat niet alle gemeenten in de classis Purworedjo meedoen. Kutoardjo, Tlepok en
Karangdjoso zien het belang ervan te weinig in. Tlepok en Karangdjoso hebben geen jonge leden die
de kadercursus kunnen volgen, het grootste aantal van de leden zijn oude weduwvrouwen, de anderen
zijn ook reeds oud. Daarom komen er ’s zondags ook weinig in de kerk. Ik ben er al eens geweest om
te overleggen over het belang van de kadercursus, maar zonder resultaat. Ze beloven dat ze komen
zullen, als ik de cursus maar kom geven. Maar doordat het zo ver weg is van Purworedjo, Tlepok 21
kilometer en Karangdjoso 22 kilometer, durf ik dat niet te beloven.

Het verband met de schoolbesturen
Ik ben voorzitter van de schoolbesturen in het gebied van Purworedjo. Om eerlijk te wezen zit er
weinig uitbreiding in. Behalve de moeilijkheid van de concurrentie met andere scholen, hebben de
Christenen de gedachte, dat ze over de Christelijke scholen niet hoeven te denken, want daar zijn de
besturen voor. Die beschouwing is moeilijk uit te roeien. Daardoor komt het geld voor de scholen ook
moeilijk binnen. Hoewel de schoolbesturen hun best doen de zaak duidelijk te maken, is het resultaat
niet bevredigend. Daardoor blijft de classis Purworedjo zeer achter op het gebied van het oprichten
van scholen. Er zijn nu in de classis Purworedjo 6 Christelijke mulo’s, 1 Christelijke economische
mulo en 8 Christelijke lagere scholen. Slechts drie lagere scholen krijgen enige steun, Kutoardjo,
Purworedjo en Kleben Samigaluh in de Djokjase enclave, slechts twee krijgen subsidie, namelijk
Temon en Palihan, de rest is voor rekening van de schoolbesturen, die financieel zeer zwak zijn. Er
is groot tekort aan de benodigde schoolboeken. Gelukkig ontvingen we van het Zendingscentrum een
grote zending bijbelse verhalen en bijbelse geschiedenis. De boeken hebben we erg nodig, behalve
voor de bijbelkennis in de school, ook voor de zondagsschool en de naaikransen. Ik vraag Uw gebed
voor onze scholen en de evangelieprediking door middel van onze scholen, opdat de scholen de Here
mogen behagen en gezegend mogen worden. – – –

Zending in het gebied van Kebumen

193. S. Dwidjoprathomo, namens de Classicale Zendingsdeputaten van Kebumen, “Zending in het
gebied van de classis Kebumen”, d.d. Karanganyar, mei 1961; AGKF-N 21, Stencils 1960-
1961.

– – –
I. Algemene beschouwingen
Ofschoon de classis Kebumen weinig verslagen schrijft, gaat de zendingsarbeid er toch voort gelijk
in de andere classes. De zendingsarbeiders zijn ijverig bezig, vooral br. Ds. G.P. Nooteboom, die de
zorg voor twee classes heeft. Br. Ds. R. Hardjoprajitno zorgt voor de gang van het zendingswerk. Ds.
G.P. Nooteboom arbeidt in de uithoeken en vooral op de Kerstfeesten.
Over het algemeen zijn de gemeenten in het gebied van de classis Kebumen actief in de zending,
zowel in het rechtstreekse als in het zijdelingse zendingswerk. De zending verkeert schijnbaar in het
stadium van zaaien. Moge de Here, de Koning der kerk, ook de oogst geven. – – –

[Volgen lijsten met de plaatsen waar kerken en kringen gevestigd zijn, en met de namen
van de zendingsdeputaten en commissieleden.]

V. De verschillende gebieden van het zendingswerk
Behalve de rechtstreekse evangelieprediking zijn er in de verschillende gemeenten ook andere
gebieden waarop men werkt. 
1. De zendingsarbeiders prediken het evangelie in hun terrein naar binnen en naar buiten.
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2. Zondagsschool. Alle gemeenten hebben zondagsscholen. Deze worden niet slechts bezocht door
Christelijke kinderen, ook door niet-Christelijke kinderen, vooral ook daar waar een Christelijke
school is. De schoolonderwijzers geven gewoonlijk ook onderwijs in de zondagsschool, zowel
degenen die in een Christelijke school als die in een gouvernementsschool werken. In de gehele
classis zijn ongeveer 400-500 leerlingen op de zondagsschool.
3. Contactkringen. Dit werk wordt gewoonlijk gedaan door de leden van de plaatselijke zendingscom-
missies. Zij leiden de gedachtenwisseling met mensen die nader komen tot de Christelijke godsdienst.
4. Zaaiacties. Dit is een algemeen beoefende zaak. De gemeente zoekt een geschikte plaats, in het
huis van een Christen of een belangstellende. Een naburige gemeente helpt daarbij. Behalve de
zendingsarbeider die het Woord van God brengt, doen dat gewoonlijk ook de missionaire predikan-
ten. Behalve deze bijzondere zaaiactie, doet men dit ook bij hoogtepunten in het leven van de
Christenen, trouwen, geboorte, bijzondere blijdschap. Ook bij sterfgevallen. Vooral bij de doop.
Daarvoor worden de missionaire predikanten telkens hier en daar uitgenodigd, samen met andere
Christenen, om te helpen met toespraken. Op deze wijze kunnen honderden mensen het Woord Gods
horen.
5. Kerstfeestviering. Dit is ook een vorm van zaaiactie. De gemeenten nodigen de mensen op het
Kerstfeest om te luisteren naar Gods Woord. Elke gemeente doet dat op enkele plaatsen, 2, 3 of 4,
Kebumen zelfs op 8 plaatsen, Glonggong op 6. Deze Kerstfeestvieringen lopen van 18 december tot
het einde van het jaar. In die tijd gaat Ds. Nooteboom naar de ver gelegen gemeenten om het
evangelie te prediken. In 1959 werd op 36 plaatsen de boodschap gebracht, gehoord door 11.000
mensen. De kosten per hoofd waren ongeveer Rp. 5,-. De gemeenten spannen zich daar zeer voor in,
waarvoor we zeer dankbaar zijn. De zendingsdeputaten bevorderen dit alles en spreken ook in de
samenkomsten. Moge de Here dit alles gebruiken om de zijnen te roepen en Zijn Rijk uit te breiden.
6. Evangelieprediking in de gevangenis. Wij danken de Here, dat er voor het werk van Christus ook
een deur geopend is in de gevangenis. De evangelieprediking wordt er met blijdschap toegestaan. Nu
dit werk enkele jaren loopt is het hoofd van de gevangenis blij, dat de kerk bijdraagt tot de geestelijke
opvoeding en hij voelt zich daardoor geholpen in de geestelijke zorg voor de gevangenen. De
bewakers werken ook mee. Tweemaal per maand is er prediking in de gevangenis, op de 2de en 4de
zondag. In het begin werd dit door de missionaire predikant (Ds. R. Hardjoprajitno) zelf gedaan, maar
door de vele avondmaalsbedieningen kon hij dit niet blijven doen zonder hulp van anderen. Na
overleg met de classis is br. S. Dwidjoprathomo daarvoor aangewezen en tot dusver loopt dit goed.
In de tegenwoordige tijd is er bereidheid om naar het evangelie te luisteren. Sabda Rahaju leest men
gaarne. Soms wil men een bijbel lenen. Het aantal gevangenen ligt tussen 100 en 150. Bij het
Kerstfeest worden ook de gezinnen van het gevangenispersoneel uitgenodigd, er zijn er dan 250 die
de blijde boodschap omtrent de komst van de ware Zaligmaker horen. Moge de Heilige Geest werken
in de duistere harten opdat ze tot het Licht vluchten.
7. Naaikransen. Dit werk is van betekenis voor de meisjes. Na de naailes krijgen ze onderwijs in de
bijbel om de Here Jezus te leren kennen. Jammer dat in deze dure tijd (materiaal en gereedschap zijn
duur) deze arbeid soms stokt. Gewoonlijk heeft het voortgang in Kebumen, Wonosari, Glonggong
en Sruweng. In Sruweng gaat het het best vooruit en geeft het reden tot blijdschap. De vruchten ervan
zijn openbaar. Ongeveer 150 kinderen volgen de naailes. Vaak worden ze geprezen door de regering
voor hun ijver in het naaien. Bu Suprapti Martowardjojo en Bu Dwidjoprathomo zijn leidsters. De
Guru Indjil en zijn vrouw in Sruweng hebben zich beijverd voor het oprichten van de naaikring. De
naaikransen ontvangen soms tot hun vreugde lappen, zelfs gaf iemand eens een naaimachine. Moge
dit werk een weg openen, dat de meisjes de Here Jezus leren kennen.
8. Kraamverzorging. Hier kan men niet mee beginnen als er geen vroedvrouw is die vergunning krijgt
voor dit werk. In Kebumen en Glonggong wordt hier iets aan gedaan. De bevolking heeft er veel
behoefte aan en waardeert dit zeer. Het is een weg om de liefde en de gemeenschapszin van de
Christelijke gemeente te tonen. In Kebumen geeft br. Hardjoprajitno er leiding aan. Een andere
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vroedvrouw (Bu Suroto) werkt hierin mee. De vroedvrouw Suratri houdt polikliniek voor zwangere
vrouwen in Glonggong. 
9. Onderwijs. Hoewel het moeilijkheden met zich mee brengt tracht de classis Kebumen ook het
evangelie te verbreiden door Christelijke scholen. Door Gods gunst hebben we Christelijke kleuter-
scholen, lagere scholen en muloscholen en een H.B.S. Deze scholen zijn een goed middel om het
evangelie aan de jeugd te brengen. De vruchten groeien langzaam, maar regelmatig. Bij de Kerstfees-
ten zijn er 1850 mensen die het evangelie horen. Van de H.B.S. zijn er enkele leerlingen die de
catechisatie willen volgen. Moge de Here Zijn hand leggen op deze kinderen opdat ze een geestelijke
zegen ontvangen, dat de Christelijke kinderen op alle plaatsen het leven der gemeente mogen
voortzetten.
VI. Kadercursus. Gedachtig aan het besluit van de 6de synode van de Javaanse kerken in Kebumen,
art. 87845), dat het belang aanwijst van kadervorming volgens de nota Probowinoto846), volgt de classis
Kebumen dit besluit door:
a. Broeders aan te stellen om zitting te nemen in het Top-Kader, uit de zendingsdeputaten en de

missionaire predikanten. 1. Br. Dwidjoprathomo. 2. Ds. Hadipurnomo. 3. S. Putrohadipangrekso.
4. S. Partosendjojo. 5. Ds. R. Hardjoprajitno. Deze broeders moeten de conferentie van het Top-
Kader bezoeken om kennis te vergaren over kadervorming, zoals de conferentie van 1-2 juli 1959,
7-9 september 1959, 1-4 februari en 15-17 juni 1960.

b. Een kadercursus te openen voor de classis. Elke gemeente zendt drie mensen om onderwijs in
kadervorming te krijgen van het Top-Kader. Dit valt op de laatste vrijdag van de maand van
13-16.15 uur.

Deze kadercursus wordt geleid door S. Dwidjoprathomo en S. Partosendjojo. De predikanten houden
er toezicht op. Bij het begin van 26-11-1959 heeft Ds. Nooteboom een toespraak gehouden over het
belang van de kadercursus en over het Christelijk roepingsbewustzijn. Op de 12de bijeenkomst heeft
Ds. Nooteboom weer een lezing gehouden met vele voorbeelden van kadervorming in India. De
bezoekers ontvingen toelichting op de roeping van de gemeente in de tijd van de onafhankelijkheid,
namelijk om zelf het evangelie te prediken. De classis Kebumen verheugt zich, dat hoewel Ds.
Nooteboom druk werk heeft, hij altijd bereid is ook dit werk te doen. Tot nu toe is in de kadervorming
van de classis Kebumen behandeld de schets over “De inhoud van het geloof”, over het Nieuwe
Testament en over “het communisme”. Het is de bedoeling, dat iedere gemeente dit ook plaatselijk
behandelt. Er zijn er waar het reeds loopt.847) – – –

VII. Andere zaken.
a. Behalve het bovengenoemde zendingswerk is er ook de verspreiding van Sabda Rahaju. Het wordt
verspreid in het algemeen en ook gezonden aan prijaji’s die het willen ontvangen.
b. Er is ook colportage. Aan het einde van de vasten is er feest aan het strand dat 5 dagen duurt.848)
Op dit feest verkopen de zendingsarbeiders Christelijke boeken. In maart 1961 werden er 61 bijbels
verkocht, andere boeken 172, Sabda Rahaju 1500 exemplaren en tractaatjes 600. 

[Tot april 1961 zijn dit jaar in de classis tien volwassenen gedoopt. Er zijn thans 1.400
leden.]

845 Art. 87 is getiteld “Lapuran Pendidikan Kader”, Acta Synode GKD 1958.
846 Zie document 129.
847 Er wordt niet nader aangegeven welke boeken dit waren. Met het “communisme” is wellicht bedoeld J. Verkuyl,

Komunisme, Kapitalisme dan Indjil Kristus. Jakarta: BPK, [1949]; 5de druk 1962. “De inhoud van het geloof” was
misschien Agami Kristen Riningkes, een Javaanse versie van het Kort begrip.

848 Bedoeld is de islamitische Ramadan-maand, die besloten wordt met het Idulfitri-feest.
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De GKJ, de christen en de revolutie

194. Voorbereidende Consultatie te Sukabumi betreffende “De Christelijke Activiteit in de Revolu-
tie”, d.d. Jakarta, 26 juni 1962; [uit het Indonesisch vertaald door W. Duker], AGKU 9,
Ingekomen stukken, 1958-1964.

Ter voorbereiding van een consultatie van de Indonesische Raad van Kerken (DGI) in novem-
ber 1962 over het thema “De taak van de Christen in de Revolutie”849), werd van 2 tot 4 juni
1962 te Sukabumi een voorbereidende consultatie gehouden. Hierbij waren enkele vertegen-
woordigers van de Javaanse Kerken aanwezig.

– – –
II. Het “Christelijke Dienstbetoon in de Revolutie”

Het grootste gedeelte van de tijd der Voorbereidende Consultatie is gebruikt voor het bespreken van
“Het Christelijke Dienstbetoon in de Revolutie” in het algemeen, omdat men begreep dat de andere
vraagstukken, bijvoorbeeld de dienst op het gebied der gezondheid, op sociaal terrein en het terrein
der opvoeding enz. het resultaat is van onze houding ten aanzien van deze hoofdkwestie.
Enerzijds werd getracht een beter begrip te krijgen van de Christelijke arbeid door de vragen die
hierover momenteel in onze kringen bestaan, naar de Bijbel zelf te brengen. Anderzijds werd
geprobeerd om de Revolutie in Indonesië beter te begrijpen, door hem te beschouwen als een
vraagstuk, dat de mensen in Indonesië rechtstreeks confronteert met de existentiële vraagstukken, die
de betekenis van het leven, de betekenis van de vernieuwing van de mens en van de vernieuwing der
maatschappij raken en door te pogen de Revolutie objectief te beschouwen (Historisch-Sociologisch),
gevolgd door het streven ten aanzien van de Revolutie waarderingsnormen en maatstaven, afkomstig
van de Bijbel, aan te leggen.
Op grond van dit alles is geprobeerd het een en ander te zeggen van het Christelijke Dienstbetoon in
de Revolutie.
In de bespreking aangaande de betekenis van het Christelijke dienen, die in het beginstadium
gebaseerd was op enkele gedeelten van de Bijbel, werd er de nadruk op gelegd, dat het Christelijke
dienstbetoon gebaseerd is op de dienende taak van Jezus Christus zelf, dat deze gericht is op de
gehele mens, dat ze niet alleen uit woorden, maar ook uit daden bestaat; dat deze aan de gehele
gemeente is toevertrouwd, zodat uit de aard der zaak een algehele mobilisatie nodig is onder de
gemeenteleden, dat ze niet alleen de arbeid omvat ten aanzien van de gelovigen, maar ook gericht
moet zijn op anderen, dat naast het charitatieve aspect, ze ook een sociaal aspect bezit, dat ze een
eigen plaats inneemt en niet alleen maar mag gezien worden als een middel tot getuigen, hoewel deze
arbeid gedaan wordt in de overtuiging dat Christus werkt met Zijn geest in de harten der mensen,
waaronder gearbeid wordt. – – –
Een van de vragen die naar voren gebracht werden gedurende de gedachtenwisseling over de
Revolutie was: Is het nodig en mogelijk een soort “Theologie der Revolutie” te ontwikkelen?
(Theology of the Revolution).Hoewel deze vraag niet rechtstreeks werd beantwoord, werd het over
het algemeen zeer nodig geacht om theologisch iets te zeggen over de Revolutie, of om de term te

849 Deze consultatie, gehouden van 14 tot 18 november 1962 in Sukabumi, was de eerste van een aantal consultaties
van de DGI over de verhouding tussen kerk en staat. Verslag in Pelajanan Kristen dalam Revolusi. Hasil
Konsultasi Sukabumi, tgl. 14-18 Nopember 1962. Jakarta, DGI/EACC, 1963. De tweede consultatie werd gehouden
van 19 tot 29 juni 1967 in Salatiga. Deze was, op nationaal vlak, een vervolg op de wereldconferentie over kerk
en staat, die van 12 tot 26 juli 1966 in Geneve onder auspiciën van de Wereldraad van Kerken was gehouden en
waaraan zes vertegenwoordigers van Indonesische kerken hadden deelgenomen. Een verslag van de consultatie
in Salatiga vindt men in Panggilan Kristen dalam Pembaharuan Masjarakat. Laporan Konperensi Nasional
Geredja dan Masjarakat. Disusun dibawah redaksi Dr. S.A.E. Nababan. Jakarta, BPK, 1968.
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gebruiken, die na een vrij lang debat juister geacht werd, namelijk: Bijbels. Want als men zich niet
zodanig oriënteert, bestaat het gevaar, dat we uitgaan van de Revolutie zelf en daarna met de
Revolutie de Kerk binnengaan, terwijl het duidelijk is, dat we van de Bijbel moeten uitgaan en
hiermee deelnemen aan de Revolutie. 
In dit verband wezen sommigen op enkele gedeelten van de Bijbel, die inhouden, “afbreken,
doorbreken en opbouwen”, als een poging om de Revolutie af te meten en te waarderen vanuit de
Bijbel. Bovendien was een der hoofdvragen in dit verband: Als we uitgaan van hetgeen door de Bijbel
wordt gezegd over de mens en de nieuwe mens, hoe moeten we dan de termen “social conscience of
man” en “de nieuwe mens” in de Revolutie waarderen?
En verder: Als we uitgaan van de begrippen “de nieuwe aarde en de nieuwe hemel”, van de term “Het
Koninkrijk Gods” enz., die we in de Bijbel aantreffen, hoe moeten we dan de termen, “een rechtvaar-
dige en welvarende maatschappij” in de Revolutie waarderen? Wat is de relatie tussen de idealen van
de Revolutie, die de bevrijding wil brengen van allerlei kluisters op politiek, sociaal, economisch en
cultureel terrein enerzijds, en de verlossing van de zonde die door het Evangelie wordt verkondigd
anderzijds? Wat is het verband tussen de verwachtingen gegrond op de Bijbel en de verwachtingen,
die de gedachten beheersen in de Revolutie? Wanneer we uitgaan van hetgeen de Bijbel zegt van
God, hoe moeten we dan de term “Ketuhanan jang Mahaesa” (de Ene Almachtige Heer)850) waarderen
in de Revolutie? – – –
Sommigen brachten in dit verband de fundamentele vraag naar voren: Wat is een Kerk? 
Ten aanzien van de functie der Kerk werd de nadruk gelegd op de roeping om te verkondigen wat de
wil van God is in de Revolutie. Anderen brachten naar voren, dat in de eerste plaats de Kerk Christus
moet brengen bij de maatschappij, die in de Revolutie verwikkeld is, en dat het gevaar ontweken moet
worden, dat de Kerk zou spreken, zoals anderen doen, als zou de Kerk door de Revolutie zijn
meegesleurd. In dit verband kwam ook een vraag betreffende het profetisch aspect in de roeping der
Kerk: Mogen we verwachten, dat de Kerk “profetisch” spreekt, of kan het “profetisch” woord alleen
van mensen als persoon verwacht worden. De nadruk werd er op gelegd, dat de Kerk geen politiek
programma bezit, maar zich beperkt tot een politieke boodschap.
Ook werd de waarschuwing gehoord, dat de Kerk geen soort “tempat pelarian” (vluchtplaats) moet
worden, opdat de Kerk haar roeping, een houvast te zijn voor haar leden, die in de Revolutie
verwikkeld zijn, niet verwaarloost. In dit verband wezen sommigen op de gelegenheid de ontwikke-
ling van de principiële ideeën te beïnvloeden ten aanzien van de Staat, Maatschappij en de Mens in
het raam der Pantjasila (de vijf grondprincipes van de Staat). Men meende, dat deze gelegenheid zo
goed mogelijk benut moest worden. De Kerk moet hetgeen juist is in de Revolutie steunen en er voor
opkomen, en afkeuren hetgeen er fout in is. – – –
Wat kan er gezegd worden over de taak van de Christenen met betrekking tot het Christelijke
Dienstbetoon in de Revolutie? In een uiteenzetting hierover op grond van de Bijbel, werd er de
nadruk op gelegd, dat deze taak aan de gemeente als geheel was opgedragen, zodat een van de
voornaamste kwesties in dit verband is, de “Algemene Mobilisatie” van de gemeenteleden hiervoor.
(“Laity”).
Welke vorm moeten de organisaties hebben voor de leiding van het dienstbetoon der Christenen in
dit verband? Wordt dit verwezenlijkt in verenigingsverband, speciaal opgericht voor Christenen, zoals
Christelijke Jongemannen Verenigingen, Christelijke Vrouwenverenigingen, Christelijke Politieke
Partijen, Verenigingen voor Lagere Scholen, Middelbare Scholen, Hoge Scholen, Christelijke
Vakscholen enz.? Sommigen lieten een zeer critisch standpunt horen ten aanzien van zulke “Christe-
lijke” verenigingen, op grond van het feit dat de gebreken en fouten van die verenigingen gemakkelijk
als identiek beschouwd kunnen worden met de fouten van de Kerk of met die van de Christenheid
in het algemeen.

850 Voor de vijf zuilen van de Pancasila, zie de Lijst van afkortingen. Zie ook Notohamidjojo, “Pantjasila”.
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Omgekeerd waren er, die de nadruk legden op het belang van zulke verenigingen, omdat, wanneer
er bijvoorbeeld geen Christelijke Jongemannenverenigingen zouden zijn, veel van de Christen
jongemannen “opgeslokt” zouden worden door jongerenverenigingen die communistisch gekleurd
zijn, enz. Er werd naar voren gebracht, dat de critiek op het bestaan van Christelijke Verenigingen
vaak te generaliserend was, dat wil zeggen critiek zonder bestudering vooraf van de situatie en
problematiek, waaruit de Christelijke Politieke Partijen, Christelijke Schoolverenigingen enz. zijn
ontstaan. – – –
Omgekeerd brachten sommigen naar voren, dat door te arbeiden in verenigingen met een algemeen
karakter, de Christenen met hun bearbeiding vaak juist een bredere kring kunnen bereiken, bijvoor-
beeld een Christen jongeman, die voorzitter is van een Nationalistische Jongemannen Vereniging met
een groot aantal leden, zal een veel groter aantal mensen bereiken dan wanneer hij in een Christelijke
Jongerenvereniging was gebleven. Bovendien kan door alleen maar te werken in Christelijke
Verenigingen, zich in onze kringen een Mentalita Minorita ontwikkelen. Wij moeten niet “egoïstisch”
zijn, door te veel het Christelijk “stempel” te benadrukken, bij onze arbeid in de maatschappij, zei
een der deelnemers. – – –

Slot
De bovenstaande zaken stellen centraal de principiële kwesties, die ontstaan, wanneer wij er naar
streven te leven vanuit het geloof als Christenen in deze maatschappij, die een Revolutie doormaakt,
welke de neiging vertoont om de betekenis en het doel van het leven van de mens te zoeken in die
Revolutie zelf. Het is duidelijk, dat we hier voor een zeer belangrijke kwestie staan. De Revolutie
heeft heel Indonesië gemaakt tot terrein voor Christelijk getuigen en Christelijke Arbeid, terwijl onze
Kerken in verband met hun aard nog de neiging hebben deze taken fragmentarisch te zien.851)

Werk van het Vrouwenzendingsthuisfront in Nederland

195. D. Beumer-van Stek, presidente Vrouwenzendingsthuisfront, “Rondzendbrief aan de Vrouwen-
verenigingen op Midden-Java”, d.d. november 1962; AGKM 29, Ingekomen en minuten van
uitgegane stukken, 1962-II.

– – –

851 Vanaf 1958, toen de periode van de geleide democratie (Demokrasi Terpimpin) aanbrak, werd de druk op de
kerken steeds groter. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken op de “Musyawarah alim ulama”, een
bijeenkomst van godsdienstige leiders van de islamieten, protestanten, Rooms-Katholieken, Bali-hindu's en
buddhisten, in Yogyakarta op 4 april 1965, die op instructie van Soekarno (“Penetapan Presiden”, nr. I/65, van
27/1/1965) werd gehouden. Hieraan namen onder meer deel de GKJ-predikanten R.P.S. Poerbowijoga en S.W.
Adiwidjaja, alsmede S. Hadiprasetijo. Adiwidjaja, de alg. secr. van de gewestelijke Raad van Kerken in Yogyakar-
ta, benadrukte in zijn toespraak dat de oude verdeeldheid der godsdiensten in Indonesië toegeschreven diende te
worden aan de verdeel-en-heers-politiek van de koloniale overheersers. Vroeger zou een dergelijke Musyawarah
niet mogelijk zijn geweest, maar thans, dankzij de wijze leiding van Soekarno en op basis van de principes van
verdraagzaamheid en wederzijds respect die in de Pancasila waren geformuleerd, kon men het uitstekend met
elkaar vinden. Adiwidjaja wees erop dat nationale symbolen als de Cakra [Krisna's rad of zonneschijf, symbool
der eeuwige wedergeboorte] veel machtiger waren dan alle buitenlandse bedreigingen der Nekolim [Neo-Kolonial-
Imperialis] tezamen. Overigens hoefde niemand te vrezen dat de godsdiensten, nu die het zo goed met elkaar
konden vinden, gezamenlijk een nieuw front tegen de regering zouden gaan vormen. Er was al een front, het
Nationale Front [Front Nasional] en daar wenste men zich bij aan te sluiten om het te versterken en deel te nemen
aan de nationale strijd. Voor missionaire activiteiten was absoluut geen ruimte, men moest tolerant naast elkaar
leven, al betekende dit niet het ontstaan van een Agama Pancasila, een mengsel van de vijf godsdiensten op basis
van de nationale ideologie. S.W. Adiwidjaja, “Sambutan dari Wakil Golongan Kristen dalam “Musjawarah
Kebulatan Tekat Alim Ulama””, [Yogyakarta, april 1965], AS GKJ Wiraprajan A 1/7/1/891/1965.
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In enkele woorden mag ik U wel vertellen, wat er zoal door de vrouwen in het V.Z.T. gedaan werd.
Eerst is er nog altijd het reeds zolang bestaande werk van de verenigingen voor de Medische Dienst,
welke zorgen voor de linnenkasten van de zendingsziekenhuizen en -kraamklinieken. In enkele
gevallen konden we voor medicijnen zorgen, evenals voor eiwitmelkpoeder voor kinderen met
ernstige darmstoornissen. We mochten materialen sturen voor de evangelisatieclubs en flanelborden
om uw bijbelvertellingen te illustreren. Er kwam ook heel wat geld binnen om de Kinderbijbel te
kunnen verspreiden. Enkele scholen en internaten kregen hulp en er werd steun verleend bij studie.
Wij zijn er ons van bewust, dat U, als kleine groep van christenen, voor een zeer zware taak gesteld
is en dat het aanvaarden van die taak, behalve veel gebed, ook veel geld en krachten vraagt. Het is
voor ons een grote eer om U daarin te mogen helpen als zusters in onze Heer Jezus Christus. – – –
Er was een fijn bericht van Mej. Liem Khing Boen en Mej. Joke van Vliet over het huis “Pantjar
Bakti”. “Iedere keer dat we ons huis gebruiken zijn we zo dankbaar dat we dit hebben. Het is nog
steeds een wonder in onze ogen, dat we dit van de Heer hebben ontvangen”, schrijven zij. De “Badan
Kontak”852) heeft er vergaderd en er is een vacantieweek geweest voor vermoeide huisvrouwen. Mej.
Liem had het geld, dat nodig was om de moeders zo’n heerlijke week rust te kunnen geven, eerst zelf
verdiend met cursussen te geven over tafeldekken en feesttafels, want de meeste dames konden maar
weinig of niets betalen. Het is een heerlijke week geworden, waarvan zeker nog lang nagenoten zal
worden.
Op de vergadering van de “Badan Kontak” waren veel jonge krachten gekomen, die de vergadering
iets fleurigs gaven. Sommigen vertelden zulke aardige dingen over hun werk. “Als je dat vergelijkt
met 10 jaar geleden, dan is er wel veel veranderd. Wat toenmaals niet mogelijk leek, jonge ong-
etrouwde meisjes, werkende als evangelisten, blijkt nu toch maar te kunnen!” – – –

Takkenberg’s vrouwenwerk in Banyumas-Noord

196. C. Takkenberg, “Eindverslag van mijn arbeid in Noord-Banjumas”, d.d. s.l., 11 maart 1963;
AGKR 6, Stukken betreffende Banyumas, 1963-1964.

– – –
1. Purwokerto
Purwokerto was de roepende gemeente, waar ik op 23 augustus 1950 tezamen met Ds. de Bruin
officieel ontvangen werd. Hier woonde ik al deze jaren en heb hier uiteraard ook de meeste persoon-
lijke contakten binnen en buiten de kerk gehad.
De P.W.K.I., de Christen-vrouwenvereniging, had toen reeds een afdeling in Purwokerto. Juist was
in 1950 het 3de landelijke congres geweest. Lid kan zijn iedere Protestantse Indonesische vrouw
boven de 18 jaar. Van de vrouwenvereniging in Purwokerto was ik steeds lid en kreeg steeds een
adviserende functie bij het bestuur. De ledenvergaderingen hadden aanvankelijk meer het karakter
van maandelijkse cursus-middagen voor de leden. Hier werd een korte Bijbelbespreking gehouden
en waren er cursussen voor hygiëne, ziekenverzorging in huis, opvoedkunde, richtlijnen voor het
leven als getuige in en door het gezin, en dergelijke. Bij het groeien van de interesse voor naaikransen
en huisbezoek werden deze ook op de bestuurs- en ledenvergaderingen besproken en eveneens nadien
de zaaiacties met Pasen, de wereldgebedsdagen en de gezinsweken.
Er zijn plaatsen op Midden-Java (ik denk aan Magelang bijvoorbeeld) waar naast de P.W.K.I., die
interkerkelijk is, ook vrouwenverenigingen zijn speciaal van de vrouwen van de Javaanse kerk, waar
Bijbelstudie gedaan wordt en waar de P.I.-wanita, de evangelieprediking door de vrouwen, van
uitgaat. Dit zou voor de plaatsen in ons terrein betekenen een dubbel aantal vergaderingen voor

852 Zie voetnoot 385 bij document 115.



Document 196 543

dezelfde vrouwen, zodat men dit nooit heeft willen of kunnen scheiden. In de praktijk was steeds toch
de P.W.K.I. de vereniging van de vrouwen van de Javaanse kerk voor wat betreft ons terrein,
uitgezonderd Tegal.Een sterke stimulans voor het regelmatig bijwonen van de vergaderingen en voor
de onderlinge band van de vrouwen vond men al direct in het gezamenlijk zingen. De regelmatige
samenkomsten als zangkoor konden door de vrouwen met hun veelal drukke gezinnen niet worden
opgebracht. Enige tijd voor de Christelijke feestdagen, vooral tegen de Kersttijd, kwam toch altijd
weer het zangkoor van de ibu-ibu, van de vrouwen, in beweging. Niet alleen de ons bekende wijzen
werden ingestudeerd, maar ook zong men “panembrama”, de feest-vreugde uitgezongen op Javaanse
melodieën.
De eerste naaikrans begon al gauw, in september 1950. Deze leidde ik toen nog zelf, geassisteerd
eerst door Eefje Slamat. Ze trouwde met de evangelist Susanto Notodirjo en verhuisde naar Klampok.
Daar bereidde ze wel nieuwe bodem voor het vrouwenwerk, maar voor deze naaikrans in Sawangan
moest een ander komen. Haar zuster hielp een poosje, door ziekte in het gezin kon ze het niet blijven
doen. Mevrouw Sihombing, de vrouw van een Christen, die veearts is, kwam helpen; haar man werd
overgeplaatst naar Madura. Zo ging het verder, telkens als er een nieuwe leidster was, was dit maar
van korte duur en ging de vrouwenvereniging weer op zoek naar iemand, die dit kon doen. – – – 
In 1952 begonnen we met 2 nieuwe naaikransen en met de groep, die bij mij aan huis kwam, begin
1953 waren er vijf naaikransen en eind 1953 kon er met de meisjes van 7 naaikransen een Kerstfeest
gevierd. – – –
Zaaiacties, die jaarlijks bij het Paasfeest terugkeerden, werden in Purwokerto gehouden vanaf 1952.
Door mijn regelmatige contacten met de Chinese Christen-vrouwengroep was het niet moeilijk de
Javaanse en Chinese dames hiervoor bij elkaar te krijgen. Ieder jaar groeide de belangstelling van de
Christen-dames hiervoor. In 1952 begonnen we met een bidstond waar ongeveer 20 Christen-
vrouwen bijeenkwamen en ieder met verspreidingsmateriaal voor kennissen, familie en buren naar
huis ging. In 1954 is er, naast deze huisbezoek-actie, ook een samenkomst georganiseerd door de
vrouwen van de bijbelkring-Senèn (de groep vrouwen die elke maandag bij mij aan huis kwam voor
Bijbelstudie) als een vervolg op de samenkomst, die met het Kerstfeest gehouden was. Hier kwamen
een 20-tal niet-Christen-dames. Ook in 1955 werd een dergelijke samenkomst gehouden ten huize
van een vrouw, die op 1ste Paasdag gedoopt was.
In 1956 bedroeg het aantal deelneemsters aan de bidstond en dus medewerksters bij de huisbezoek-
actie 70. Ds. de Bruin hield bij deze bidstond een inleiding voor de vrouwen over de betekenis van
het Paasfeest. De samenkomst voor buitenkerkelijken werd bezocht door ruim 30 buitenkerkelijken,
waaronder ook verschillende echtparen. Tegelijkertijd was bij een Chinese Christen een samenkomst
voor de bij hem werkende broodlopers en ..... een aantal bedelaars, totaal meer dan 100 mensen.
Tijdens mijn verlof zijn deze Paas-acties niet doorgegaan. In 1958 zijn we weer verder gegaan, de
bidstond vlak voor of op het Paasfeest, huisbezoek door de deelneemsters aan de bidstond, een
samenkomst met mensen, die ook reeds op het Kerstfeest waren uitgenodigd.
In 1960 werd de bidstond op andere wijze gehouden. Een tiental dames van de beide vrouwenvereni-
gingen kwamen ongeveer twee maanden lang wekelijks bijeen om het kader te vormen voor de met
Pasen in groepjes verdeelde Bijbelstudie. Ook na Pasen zijn verschillende van deze leidsters met hun
groepjes doorgegaan. Eén ervan werd de aanleiding tot de eerste gemeentelijke bijbelkring van de
GKI, in de wandeling de Chinese kerk genoemd. Met Pasen 1960 waren er ongeveer 100 dames, die
zo in 11 groepjes verdeeld konden worden. Het Paasfeest 1961 werd groots gevierd. De Javaanse en
Chinese dames hadden gemeenschappelijk een toneelstukje ingestudeerd, waarvan de inhoud een
getuigende strekking had. Er werd een picknick georganiseerd naar een plaats in de buurt van
Purbolinggo, waar de Chinese dames van Purbolinggo voor een buffet zorgden. Drie volle autobussen
en een aantal particulieren gingen daar een dag heen. Ook uit de buurt van Purbolinggo trok men
nogal wat aandacht. Een ogenblik dreigde alles mis te lopen, toen men vernam, dat ik zelf naar een
conferentie van de Badan Kontak in Magelang zou moeten gaan. Na een gemeenschappelijk gebed
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met de leiding van deze excursie kreeg men weer nieuwe moed. Na afloop kreeg ik vele verhalen te
horen over de blijdschap, die men zelf ervaren had door het getuige-zijn en het groeien van zovele
persoonlijke contacten door deze zaai-actie.
De Wereldgebedsdag, enkele weken voor Pasen, kon in 1953 beginnen. In Purwokerto is het steeds
gelukt deze in samenwerking tussen de verschillende vrouwenverenigingen te houden. De taalmoei-
lijkheden werden aanvankelijk opgelost door de samenkomst 2- of zelfs 3-talig te houden, in latere
jaren door de lingua-franca, het Indonesisch, te gebruiken. Aanvankelijk door en voor de vrouw
kwam er allengs ook meer belangstelling van de zijde der heren – tenslotte werd het de interkerkelijke
wereldgebedsdag, waarvan de kerkeraden de organisatie aan de dames overlieten. Ook de Pinkster-
en Bethelgroepen in Purwokerto deden hierbij mee.
Na de Paas-actie in 1958 speet het de dames de interkerkelijke samenwerking te moeten beëindigen
tot men tegen de tijd van de Kerstfeesten weer bij elkaar zou komen voor gemeenschappelijke Kerst-
activiteiten. – – – Mijn voorstel om de interkerkelijke samenwerking voort te zetten door een
gezinsweek te gaan voorbereiden vond een gretige reactie. En zo begonnen de voorbereidingen voor
de eerste gezinsweek in october 1958. Er werd een commissie benoemd, de jeugd werd ingeschakeld,
zowel de Javaanse als de Chinese. Sprekers werden uitgenodigd. De kerkeraden gaven hun steun voor
de bekendmaking bij de gemeenteleden. Het resultaat was dat vier avonden achtereen 100 à 150
mensen verzameld werden en vele vragen loskwamen. Ook vele niet-Christenen kwamen hier.
Het volgende jaar werd het al minder een speciale actie van de vrouwen; bij het comité van voorberei-
ding waren uit de kerkeraden afgevaardigden, en de predikant van Purwokerto, Ds. Djajasoewito853),
vroeg of dit eigenlijk niet de taak van de kerk was. Toen ik hem verzekerde, dat dit juist de bedoeling
was, heeft hij zich hier volledig achter gesteld. De kerkeraad van de Javaanse gemeente nodigde de
andere kerkeraden in Purwokerto uit, eveneens de vrouwen en de jeugdgroepen en aldus kwam de
verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen. – – – 

II. Purbolinggo
Purbolinggo is een lange, langs de grote verkeersweg door Midden-Java uitgestrekte plaats. Bij mijn
aankomst was hier een vrouwenvereniging, volledig geregeerd door de presidente. Dit was een oudere
vroedvrouw, die een particuliere kraamkliniek dreef. Toen ze overleed, wisten de vrouwen niet goed
hoe verder te gaan. Als hen gevraagd werd, wanneer ze weer bij elkaar zouden komen, was een
tijdlang steevast het antwoord: “Ibu Sukirah is overleden”. In 1953 kwam er een nieuw bestuur en
ging de vrouwenvereniging weer leven. In de eerste tijd nodigde men mij meestal zo laat uit, dat ik
de tijd voor hen niet meer kon vrijmaken. Later ging dit beter. Vele goede uren heb ik in hun midden
meegemaakt. Wanneer het nodig was, heb ik nooit tevergeefs een beroep gedaan op de hulp van
Purbolinggo om een conferentie of cursus te ontvangen. Met de predikant Ds. Marmojuwono was
voor het vrouwenwerk altijd een prettig contact, wat wel heel bijzonder het geval was nadat hij (enige
tijd na de dood van zijn eerste vrouw) hertrouwde met een meisje waarmee ik in Tegal heel vriend-
schappelijk had kunnen samenwerken.
Bij mijn aankomst in 1950 was er ook een naaikrans. De leidster vreesde echter dat de kinderen niet
meer zouden komen als hier ook uit de Bijbel verteld zou worden. Op advies van de predikant heb
ik deze leidster een tijdlang alleen maar regelmatig bezocht, zodat er een meer persoonlijk contact
ontstond en ook deze zaak vanzelf aan de orde kwam. Het was zowel voor hen als voor mij een
feestdag toen de naaikrans heropend werd als naaikrans P.I. (evangelieprediking). Sri Mardiati, die
pas als jonge vrouwelijke evangelist in Purbolinggo geplaatst was, kon voortaan iedere week deze
naaikrans bijwonen en hier een taak vinden. Tot korte tijd voor haar overlijden heeft de oude Ibu

853 Soekarno Djajasoewito; 1946 bevestigd tot predikant te Randugunting (Yogyakarta); vervolgens te Candisewu
(Yogyakarta) en Purwokerto (Banyumas).
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Andreas deze naaikrans geleid. Toen haar overburen een Islamitische naaikrans begonnen, verloor
ze wel enkele kinderen, maar hiervoor kwamen toch weer andere terug. 
In april 1952 begon de vrouwenvereniging een tweede naaikrans in Mardèn, een dorp halverwege
Purbolinggo en Trenggiling. Dit is een zeer stabiele naaikrans geworden, dankzij de Christin die haar
huis hiervoor ter beschikking stelde. Nadat begin 1953 de vrouwenvereniging een commissie speciaal
voor de verzorging en de uitbreiding van het naaikranswerk benoemde, begon men al gauw op nog
twee plaatsen en zo werden aan de leerlingen met het Kerstfeest 145 boekjes uitgereikt, vooral veel
Javaanse Christelijke liederenbundels, die verder op de naaikransen gebruikt worden. Ook hier vallen
leidsters uit en worden er geen nieuwe voor teruggevonden. Twee dicht bij elkaar gelegen groepjes
werden samengevoegd, weer gesplitst en weer samengevoegd. Het totaal aantal leerlingen bleef
ongeveer 150. Tijdens mijn verlof gingen beide clubjes door en ook daarna. 
Paas-acties, meer speciaal door huisbezoek, begonnen hier in 1954. In Purbolinggo vond men vooral
veel contacten door het meeleven met de andere vrouwengroepen. Een neutrale vrouwenvereniging,
de Rooms-Katholieke groep, de Islamitische verenigingen, een vereniging voor oud-leerlingen van
een huishoudschool (neutraal) van voor de oorlog, vrouwen van politie-ambtenaren, vrouwen van
militairen, enz. In 1953 gaf dit al een beeld van 16 verschillende vrouwenorganisaties. Bij de
Kerstfeesten werden de uitnodigingen voor het P.I. feest van de Christelijke vrouwenvereniging dan
bijvoorbeeld naar alle besturen van deze vereniging gezonden.
De kraamkliniek “Ngesti Widada” zag ik vooral op de spreekuren, door Dr. Braakman verzorgd, druk
bezocht. Enkele malen bezocht ik hier de patiënten; als regel kwamen hiervoor enkele dames van de
Christelijke vrouwenvereniging. Wanneer ik er, steeds onverwacht, kwam, zag alles er keurig uit. Als
lectuur lagen er enkele kinderbijbels en wat kleine boekjes, meer verspreidingslectuur. Het leek mij,
dat een uitbreiding van vooral niet te zware lectuur hier goed werk zou kunnen verrichten.
Bijbelstudie voor de vrouwen heeft hier op verschillende plaatsen in de stad vooral het karakter van
catechisatie voor belijdende leden. Deze werden, waar ik ze zag, steeds geleid door de predikant.
De Wereldgebedsdag begon ook hier in februari 1958. Een nauwere samenwerking tussen de
Javaanse en Chinese vrouwenvereniging kon hierbij nooit tot stand komen. Elke groep is te zeer
gehecht aan haar eigen kerkgebouw.
De gezinsweek als zodanig kreeg, zolang als ik op Java was, hier ook geen kans. Wel werd de
gezinscursus hier gehouden en verwerkte de predikant naar hij mededeelde de stof in preken en
catechisatie.
Trenggiling kon ik steeds vrij bezoeken. Vooral aan de barak met langdurige patiënten schonk ik
hierbij aandacht. Het is me nooit duidelijk geworden in hoeverre Sri Mardiati zich aan deze bezoeken
wijdde. Naar ze vertelde, ook na haar trouwen, kwam ze hier regelmatig. Onze medische zendingsar-
beiders zagen haar echter maar zelden. – – –

III. Pengalusan
Een eenzame gemeente in de bergen, voorbij Purbolinggo, waarbij ook hoort het nog hoger gelegen
Katelklawu, waar de gemeente vele familieleden van de oude Ds. Sudarmadi telt. Vanuit Katelklawu
kan men in de verte beneden Purwokerto zien liggen. Men kan er slechts lopend komen. Tweemaal
ben ik hier geweest, de Evangelist kwam vooral de laatste tijd regelmatig bij mij op bezoek. Eind
1953 begon hier een bijbelkring voor vrouwen. Voor de mannen was er al een. Deze vrouwenbijbel-
kring werd geleid door de zeer beschaafde vrouw van de evangelist. De mogelijkheden voor dit
gebied liggen hoofdzakelijk in huisbezoek. Af en toe is hier een zaai-actie. Bijzondere belangstelling
vermeldde het Kerstfeest 1961, gecombineerd met de opening van een nieuwe kerk. Tot het ogenblik
dat de onveiligheid het onmogelijk maakte, heeft de ibu pelados (de vrouw van de evangelist) hier
een naaikrans gehad.
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IV. Sukaradja
Bij mijn eerste bezoek aan broeder Praptosardjono gaf hij mij niet veel hoop voorlopig in Sukaradja
iets te kunnen bereiken: de gemeente was ongeveer 10 jaar onverzorgd geweest. De evangelist Jusack
werd hier in 1951 geplaatst. Ik kende hem reeds uit Purwokerto van de gezamenlijke huisbezoeken.
Hij vroeg me hem voor het vrouwenwerk in Sukaradja te komen helpen, zorgde dat er een 7-tal
vrouwen bijeen kwam, waarmee eerst een maandelijkse bijbelkring kwam. Na enkele maanden
voegden zich hier een paar vrouwen bij. Deze Chinese vrouwen brachten al gauw niet-Christenen
mee, zodat de opkomst varieerde tussen 20 en 60 dames.
In 1953 meenden de zeven Javaanse Christen-dames, dat het voor hen op deze manier moeilijk werd
om buitenkerkelijken te trekken. Men ging ieder apart verder. Met de Chinese vrouwen is steeds een
aardig contact geweest. Totdat men een eigen kerk bouwde en een eigen evangelist kreeg.
Mevrouw Praptosardjono begon een naaikrans, hierbij geassisteerd door enkele anderen. Afhangend
van de gezinsomstandigheden bij de familie Prapto werd deze naaikrans af en toe gestopt en na een
poosje weer opgericht. Bij mijn vertrek in 1962 ging het nog door, latere berichten doen vermoeden
dat hij weer gestopt is.
Huisbezoek-acties werden, ook met onderbrekingen naar gelang de gezinsomstandigheden van de
vrouwen eens in de 14 dagen gehouden – een korte bijbelbespreking, bespreking van wie er die
middag bezocht zouden worden, gebed en daarna huisbezoek. Wanneer allen terug waren, werden
de resultaten besproken en genoteerd om aan de kerkeraad door te geven. Na voor hen, die bezocht
waren, gebeden te hebben, ging men weer uiteen.
Pasen 1954 begon Sukaradja ook met huisbezoek-acties in verband met het Paasfeest.
De Wereldgebedsdag werd voor het eerst in februari 1958 gehouden. Een Christen-vrouw gaf
cursussen aan dukun-baji. Dit zijn de niet-gediplomeerde hulpen bij bevallingen, opgekomen uit het
Javaanse volksleven, die hun practijk uitoefenen zonder medische kennis, gebruik makend van
methoden die berusten in het oude Javaanse bijgeloof. Daar het niet mogelijk is hen af te schaffen,
of hun de practijk te verbieden en ze bovendien grote invloed hebben op het volksleven in de desa,
worden deze vrouwen bijgeschoold, zodat ze hun werk meer medisch verantwoord kunnen doen.
Deze dukun-baji werden enkele keren bijeengeroepen voor een P.I. samenkomst ten huize van de
Christen-vroedvrouw. De eerste maal vlak voor mijn verlof in 1956, de tweede maal tijdens mijn
verlof. Helaas verwijderde deze vroedvrouw zich van het kerkelijke leven. We kunnen slechts bidden,
dat ze de weg tot de kerk weer terugvindt en weer opnieuw getuige van haar Zaligmaker wil worden.
In Kalibogor, even buiten Sukaradja is een suikerfabriek, waar in die tijd een Javaanse Christen een
administratieve betrekking vervulde. Van de Nederlanders, die er werkten, was een enkele in naam
Protestant, een enkele Rooms-Katholiek. Door bemiddeling van deze Javaan kon het op deze
suikerfabriek komen tot een bijbelkring met Nederlands als voertaal, eens in de 14 dagen. Met
onderbreking van mijn verlof heeft deze bijbelkring voortgang gevonden tot het vertrek van de
Nederlandse employé’s. Met de (Chinese) vrouw van de inmiddels in Nederland overleden vroegere
administrateur van deze fabriek hebben de zendingsarbeiders in Nederland nog steeds contact. – –
–

X. “Mardikenja”
Voor de oorlog was aan deze huishoudschool een internaat verbonden. Vele leerkrachten heb ik zien
komen en gaan; het vaste punt was steeds het hoofd der school, Mej. Liem.
Voor de nieuwe opbouw van het schoolgebouw, dat in de na-oorlogse jaren zichtbaar geleden had
onder de omstandigheden, heeft men hard gewerkt; nu eens werd een verdwenen lokaal weer
opgebouwd, dan weer werd een gedèg (bamboe)-muur verwisseld voor een stenen muur. Regelmatig
werkten de leerlingen en ook de leerkrachten voor de bazaars, waarvan de opbrengst aan dit herstel
ten goede kwam. Met de handwerkmaterialen, waarvan geen draadje verloren gaat op de SKP
(huishoudschool), werd gewoekerd tot het uiterste.
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Het leerlingenaantal nam gestadig toe. In 1950 ongeveer 150 zijn het er nu 300. In verband hiermee
is ook het aantal onderwijzeressen toegenomen. Helaas is het uiterst moeilijk geschikte Christen-
onderwijzeressen te vinden. De niet-Christen leerkrachten tonen zich als regel wel loyaal. Verschil-
lenden zijn in de periode dat ze les gaven op Mardikenja begonnen met catechisatie, waarvan ik er
verschillende gegeven hebben. Meestal vertrokken ze weer voor verdere studie, of gingen ergens
anders werken en dan kregen we later bericht van hun doop. Sri Soendari heeft na haar doop nog
enige tijd hier gewerkt. Na haar vertrek naar de theologische hogeschool in Djakarta telde de school
naast Mej. Liem nog slechts één, reeds gehuwde, Christen-leerkracht.
De godsdienstlessen, de eerste tijd door Mej. Hoeksema gegeven, kwamen na haar vertrek soms
geheel, als er meerdere Christen-leerkrachten waren gedeeltelijk voor mijn rekening. Mej. Liem zelf
was heel moeilijk te bewegen deze ook zelf te geven. Ze had het inderdaad ook volhandig met het
materiële deel en haar excuus was: “Ik kan niet zingen”. Toen het door regeringsbepalingen voor de
scholen moeilijk werd mij bij de godsdienstlessen ingeschakeld te houden, heeft ze dit vanaf 1960/61
wel gedaan, maar zuchtte er zeer onder. Eerst nu, ongeveer een jaar na mijn vertrek uit Purwokerto,
schreef ze het grote belang van het zelf geven van deze lessen in te zien en ze met blijdschap te
kunnen geven.
Deze verandering kan wel op rekening geschreven worden van de resultaten, die zij ziet door middel
van de nazorg aan de oud-leerlingen. Dit oud-leerlingenwerk begon op beperkte schaal al heel gauw,
in 1953, door middel van clubjes voor de meisjes die nog in Purwokerto bleven wonen. Tan Kiang
Nio trok een groep Chinese meisjes, tot haar huwelijk en dus verhuizing. Vele jaren kwam bij mij aan
huis een groepje Javaanse oud-leerlingen, eens per week. Toen deze meisjes ook huwden en
verhuisden, bezonnen mej. Liem en ik ons samen op een andere wijze om de oud-leerlingen en ook
de ex-leerkrachten te bereiken. De oplossing werd gevonden in een rondzendbrief drie à vier maal
per jaar. De onkosten hiervan dekten we uit giften en persoonlijk. Op iedere brief kwamen steeds vele
reacties. Hierdoor bemoedigd, is dit werk ook na mijn vertrek nog regelmatig door haar voortgezet.
Jaarlijks met het Kerstfeest krijgen de leerlingen en leerkrachten een plaat, een Bijbel, een bundel
Geestelijke liederen of een ander boekje. Practisch gaat geen leerling van school zonder minstens een
Nieuw-Testament meegekregen te hebben. Dit is mogelijk onder andere door het werk van de
SCHIM, een stichting van enkele dames in Nederland, Hervormden en Gereformeerden, die de
Christelijke Huishoudscholen in Indonesia speciaal aan dit zendingsmateriaal helpen. Voor bijzondere
gevallen voor leerlingen of voor oud-leerlingen, kreeg de huishoudschool ook wel Kinderbijbels ter
beschikking. – – –

XI. “Siloam”854)
Op 25 juni 1953 nam Ds. van Vliet mij voor het eerst er mee naar toe. Het was nog maar pas
begonnen, was nog niet officieel erkend; het gebouw was haveloos, evenals de kleren van de
kinderen: een groepje haveloze jongens en een paar meisjes. Men verzocht mij Siloam regelmatig te
willen bezoeken. Wat zou ik hier kunnen doen? Het toezicht werd gehouden door de G.I. Jochanan,
die aan de overzijde van de straat woonde. Enige tijd is er andere leiding geweest, het is gelukkig
voor de kinderen dat deze dagelijkse leiding tenslotte toch weer bij het echtpaar Jochanan terecht
gekomen is. 
Er zou nog veel nodig zijn; behalve kleding ook voor de inventaris, zoals bedden (op de grove houten
banken waren zelfs geen slaapmatten of kussens), keukengerei enz. Hiervoor had het bestuur, met
name de heer Roeswandi, contact met Ds. van Vliet. Het was beter mij hier niet in te mengen.

854 In 1954 werd in Banyumas-Noord een stichting voor christelijk sociaal werk, Siloam, opgericht. Deze beheerde
te Karangwangkal (Purwokerto) een weeshuis. Tevens werd daar een armenhuis geopend, waarin een aantal
gezinnen werd ondergebracht dat de kost verdiende met het vlechten van manden, matten en andere zaken, die
soms geëxporteerd werden. Van Vliet a. ZD ZH-Z, 14/6/1954, 10/6/1955, AGKR 5, Stukken betr. P. van Vliet,
1950-1970.
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Catechisaties werden vanaf de aanvang gegeven door Pak Jochanan. Wat ik wel kon doen, was helpen
bij de voorlichting in de gemeenten. Siloam was voor de verantwoordelijkheid van de classis, maar
ook de Christenen begrepen de eigenlijke doelstelling niet. Vanuit arme dorpen werden soms
kinderen uit Christen-gezinnen gestuurd, omdat ze dan gratis eten en onderwijs kregen. De gemeenten
moesten leren hun bijdragen elke maand te sturen, wat aanvankelijk nogal wat moeite meebracht. In
deze en andere zorgen uit de aanvang is allengs verbetering gekomen.
Het probleem van de vrijetijdsbesteding zag ik ook aanwezig. Dit is de jaren door de aanleiding ook
gebleven om hier wekelijks te komen. Zodoende is er steeds een aardig contact met de kinderen
geweest en gebleven. Handwerken met de meisjes, handenarbeid met de jongens.
Steeds meer kreeg Siloam het vertrouwen van Sociale Zaken, wat niet alleen gunstig was voor de
subsidie en de verhuizing mogelijk maakte vanuit dit krot in Grondeng naar een door de Regering
geschonken nieuw gebouw aan de grens van Purwokerto (onder voorwaarde dat Siloam zelf voor
allerlei bijkomende benodigdheden zou zorgen), maar ook teweegbracht dat hier door Sociale Zaken
veel zwervertjes, opgepikt van de bushaltes, markten en straten, werden geplaatst. Ook uit een
neutraal babyhuis voor weesjes werden de kinderen die voor deze inrichting te groot werden, veelal
naar Siloam gebracht. Het grote verschil in aantal jongens en meisjes, dat hier steeds geweest is, kan
verwondering wekken. Zo werden er in november 1962 43 jongens en 15 meisjes gemeld, welk aantal
inmiddels alweer is toegenomen. In de samenleving vinden meisjes gemakkelijker een plekje om
ergens te blijven dan jongens. Meisjes zijn al heel gauw van nut voor de huishouding en voor het
“momong”, op de kleintjes letten. Het lot van de weesmeisjes, die op deze wijze een onderdak vinden,
is over het algemeen weinig aantrekkelijk. Jongens moeten zich meestal maar zien te redden en in hun
eigen onderhoud voorzien.
Weglopertjes kwamen vooral in het begin, onder de jongens wel eens voor. Ze verkozen de vrijheid
boven het meer gebonden leven in Siloam, vooral toen ze nog niet meteen hele kleren konden krijgen.
Een voorbeeld hiervan is tekenend, zowel voor het leven van deze jongens als voor de verzorging op
Siloam.
Suratman was zo’n zwervertje dat nog geen 10 jaar oud op Siloam aankwam, tegen zijn zin. Na een
paar dagen werd het hem te machtig, hij vluchtte en was onvindbaar. Een poosje later kwam hij bij
Ds. Djaja, de predikant van Purwokerto, vertelde dat hij van alles en nog wat had aangepakt, tenslotte
als matroosje op een schip kwam. Hoewel hij niet verwend was, kon hij tegen de ruwe behandeling
aan boord niet op en vroeg of hij op Siloam terug mocht komen. Hier bleek nu, dat hij zijn best ging
doen en de kerk plukt de vruchten van de verzorging van deze jongen; na mijn vertrek in 1962 had
hij voldoende les in orgel spelen gehad om de diensten in de Javaanse kerk hiermee te dienen. Hij
doet dit met grote trouw 3 x per Zondag, ook al heeft hij het nu wel druk met de lessen op de SMP.
Zijn ideaal is later in de muziek verder te mogen gaan om de Heer hiermee te dienen. In 1961 meende
hij er achter te zijn gekomen dat zijn vader nog zou moeten leven. Alle pogingen deze te vinden
mislukten. Zijn brieven zijn vol dank voor het bezit van een hemelse Vader; noemt mij zijn moeder
en dankt na iedere brief dat hij naast zijn geloof ook weet dat hierdoor er mensen zijn, die hem niet
vergeten. Hij is de leider van het zangkoor van Siloam, dat met Kerst 1962 bij verschillende feesten
moest zingen.
Wanneer er pleegouders zich melden, die een van de kinderen als eigen kind willen adopteren, wordt
nagegaan door het bestuur of dit ernstig gemeend is. Zo zijn eens twee jongens naar een gezin gegaan,
nadat zij reeds lange tijd hier regelmatig kwamen. Vooral voor meisjes is het bestuur, met name de
heer Bintang, hier voorzichtig mee. Ik maakte mee, dat Karmini, een flink meisje van ongeveer 15
jaar, hiervoor gevraagd werd. Het bleek echter dat zij de bediende van het gezin zou moeten worden.
Het bestuur stemde wel toe dat zij daar zou mogen werken, maar onder deze voorwaarde de ouder-
rechten en -plichten niet kon overdragen. Na het beëindigen van de lagere school werd ze naar naai-
en kookcursussen gestuurd. Een ander meisje, Pristinah, wier vader nog leeft maar zich slecht
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gedraagt, zodat hij in de gevangenis terecht kwam, kon nadien niet meer aarden tussen de andere
kinderen en kwam op eigen verzoek bij mij in huis. – – –
Overbodig lijkt het mij te vertellen met hoe grote vreugde ik de zendingen kleding, eet- en keukeng-
erei, speelgoed enz. gezonden door de vrouwen van Zuid-Holland, zag ontvangen. Van verschillende
zijden was er steeds hulp om de tweedehands-kleren te vernaaien. Toen het bestuur begreep, dat men
bij allerlei overwegingen vrouwelijke adviezen steeds nodig zou hebben, werd hiervoor de presidente
van de vrouwenvereniging, ibu Subadijo Slamet, als vaste hulpkracht (onbetaald) ingeschakeld.
Nadien konden we deze dingen samen organiseren. Onder hen, die steeds hielpen bij het naaiwerk,
vermeld ik de Christenvrouwen van Purwokerto en van Purbolinggo en de leraressen en leerlingen
van de huishoudschool. Veel hulp op medisch gebied werd steeds verleend door de artsen van
Trenggiling, een verpleger van het ziekenhuis in Purwokerto (thans ook bestuurslid voor Siloam), en
“Tante” Liem, de Christin, die eigenares is van een apotheek. – – –

XIII Ibu-ibu pelados (vrouwen van kerkelijke werkers)
Maandelijks waren de vergaderingen met de kerkelijke arbeiders, predikanten, evangelisten en eerst
nog de colporteurs, de pelados Indjil, letterlijk vertaald: dienaren van het Evangelie. – – –
De heren stelden het natuurlijk op prijs, dat ik hun vrouwen en gezinnen zou komen zien. De vrouwen
zelf vonden het ook wel plezierig bezocht te worden wanneer hun echtgenoten niet thuis waren. Er
was bij hen een groot verschil in ontwikkeling en beschaving, al naar gelang het milieu waar men uit
afkomstig was. Geen verschil was er echter in de verwachtingen, die de gemeenteleden van hen
hadden. Er was het misverstand, dat niet alleen hun gezinnen tot voorbeeld moesten zijn en zij bij
afwezigheid van de pelados Indjil de gasten moesten kunnen ontvangen, wat redelijk was, maar men
meende veelal, dat zij door haar huwelijk vrouwelijke evangelisten moesten zijn, die actief naar
buiten zouden optreden. Alleen al door de gezinsomstandigheden zou dit lang niet altijd kunnen. 
Ze leefden vooral op de buitenplaatsen vrij geïsoleerd. De eerste pogingen hen uit dit isolement te
trekken, stuitte merkwaardig vooral op bezwaren van de zijde der pelados Indjil zelf. Er waren
enkelen, die ronduit zeiden dat niemand anders dan zijzelf iets met hun vrouwen te maken had. De
vrouwen van Purwokerto meenden ook, dat het niet eerlijk was alleen iets van hen te verwachten,
zonder iets voor hen te doen. Zij vonden het ook beter te bewijzen dat de vrouwen in de gemeente
er iets voor over hadden en brachten in natura hun bijdragen voor een conferentie voor de ibu-ibu
pelados. De huishoudschool mochten we tijdens een vacantie gebruiken. Een actieve ibu pelados uit
Djokja werd uitgenodigd hier een lezing te komen houden over haar ervaringen als ibu pelados en
moeder van een groot gezin; naast de algemene leiding zorgde ik voor de dagopeningen met
Bijbelstudie en een vroedvrouw gaf aanwijzingen voor gezondheidszorg in het gezin. Deze eerste
“konperensi ibu pelados” vond plaats in 1953. De tweede ongeveer een jaar later in mei 1954 in
Purbolinggo, bijgestaan door de vrouwenvereniging alhier, de kosten werden gedragen door de
zendingsdeputaten. – – –
Het kaderwerk begon en dit bracht voor Ds. Dwidjo855) vele conferenties door heel de classis mee.
Hij vond het beter in deze tijd geen andere conferenties speciaal voor vrouwen te gaan organiseren.
Eenmaal is het me nog gelukt de kadercursussen, die ik voor het gezinswerk geschreven had, te
benutten om de ibu-ibu pelados in Purbolinggo bijeen te krijgen, tezamen met gemeenteleden van
Purbolinggo. Daarna kon ik slechts trachten het persoonlijk contact tussen deze vrouwen ter plaatse
te stimuleren. Voor de gehele synode werden nu ook van deze conferenties georganiseerd, zodat de
mogelijkheden hierheen te gaan wel steeds openstonden en daarvan door verschillenden ook geregeld

855 Ds S. Dwidjoasmoro.
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gebruik gemaakt werd. Wanneer ik daar een taak had, bezocht ik deze synodale conferenties ook.856)
– – –

XV. Colportage
Het nut hiervan voor de Evangelieverkondiging zal ik bij niemand behoeven te bepleiten. De
maanden, dat mej. Hoeksema nog samen met mij in Purwokerto woonde, zag ik hoe zij steeds Bijbels
en wat boeken gereed had liggen voor de verkoop aan gasten en dat dit ging. Dit zette ik voort en
langzamerhand groeide dit uit. Zolang in Purwokerto een Christelijke boekwinkel was, kon ik
eenvoudig de boeken hiervan betrekken. Later kocht ik ze in Jokja.
Velen kwamen boeken lenen. Ouderen, maar ook veel jeugd. Bij de jeugd berekende ik een uitleeng-
eld van 10 sen per week per boek en uit het potje dat hierdoor ontstond kocht ik boeken voor de
vorming van een bibliotheek voor hen. Toen Ds. de Bruin zag, dat dit aardig ging, heeft hij hier ook
veel bij geholpen. Deze bibliotheek is later overgedragen aan de jeugdvereniging en geplaatst in het
jeugdlokaal, dat enige tijd voor hen gereserveerd werd. Toen deze ruimte nodig was voor kantoor-
ruimte voor de schoolvereniging, werden de boeken naar de kerkeraadskamer verhuisd, waar ze bij
mijn vertrek nog waren.
In 1953 startte een experiment om een gestencild tijdschrift voor het vrouwenwerk uit te geven. De
aanvankelijk bedoeling was een kleine opzet, bestemd in hoofdzaak voor de ibu-ibu pelados in
Banjumas, en voor zover er belangstelling voor was bij de gemeenteleden, ook voor hen. Ik wilde dit
klein houden, met de bedoeling dat men het eventueel zelf ook zou kunnen voortzetten. Het aantal
verzoeken om een abonnement van Banjumas en van de andere classes liep op tot ongeveer 350. De
inhoud bestond uit richtlijnen voor de prediking der vrouwen naar buiten en in verband hiermee
bijvoorbeeld een schriftelijke knipcursus. Met een lage abonnementsprijs konden de kosten toch er
uit komen. Tijdens mijn verlof is dit echter gestrand op administratieve onnauwkeurigheden, zodat
men meende dat er een tekort was, terwijl er in wezen nog een batig saldo moest zijn. Al spoedig
werd mijn aanwezigheid te wankel om een nieuwe start bij steeds stijgende papierprijzen aan te
durven. Een kort samengevatte geschiedenis van het belangrijkste, de colportage, moge hier volgen.
Tijdens Ds. de Bruin – bloeiende uitbreiding.
Tijdens Ds. van Vliet – voortgang.
Na beider vertrek – snelle achteruitgang. De hulp, welke ik kon bieden was zoveel mogelijk uit de
oude stok bij mij thuis helpen verkopen. Na het ontslag van de administrateur werd het beheer
overgedragen aan het kantoor van de schoolvereniging. Practisch kwamen er geen nieuwe uitgaven
bij, zelf betrok ik deze uit Jokja. 
Bij classisbesluit van juli 1961 werd, nadat de heer Praptosardjono gevraagd had of ik hierin wilde
meewerken, vooral bij de pogingen in de gemeenten overal iemand te vinden die deze verkoop ook
aan huis wilde entameren, de colportage aan de heer Prapto c.s. toevertrouwd. Het was een armzalig
overschot, vrijwel onverkoopbaar. In de acta staat vermeld dat hij voor de nieuwe start over een
bedrag van Rp. 15.000,- mocht beschikken. Bij mijn vertrek was het de bedoeling, dat mijn huis weer
gebruikt zou worden zoals voor de oorlog, voor boekwinkel. – – –

856 Mej. C. Takkenberg werd in het kader van de herplaatsing van zendingsarbeiders wel uitgenodigd om naar de LPK
in Yogyakarta te komen, doch ze bedankte voor een eventuele verhuizing. Vanuit Purwokerto werkte ze toch mee.
Zie Takkenberg a. GK Rotterdam, eind 1959, AGKR 5, Stukken betr. C. Takkenberg, 1947-1965; Hoeksema a.
Van den Berg, 5/4/1956, AGKD 9, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1954-1959; “Notulen ZD GK
Rotterdam en Medewerkende Classes”, 24/4/1962, AGKR 2, Notulen vergadering deputaten, sept. 1960-mei 1972.
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De kerk in Salatiga

197. H. Bergema, B. Richters, “Verslag van een bezoek aan Salatiga op 25 juni 1963”; AGKU 9,
Ingekomen stukken 1958-1964.

– – –
In Salatiga werd door de predikanten Probowinoto en Soesilo [Darmowigata] iets over het werk
verteld. De Kerk in Salatiga neemt een bijzondere plaats in in het geheel van Midden-Java. In 1949
was het nog maar een klein groepje. Het was een restant van een Salatiga-gemeente: 20 gezinnen. Het
enige zendingswerk bestond uit een 3-jarige Christelijke lagere school. Weinig activiteit werd in
Salatiga zelf ontplooid, omdat men werkte volgens het Salatiga-zendingspatroon: geen werk in de
stad, maar in de desa. Men werkte in Tingkil, 4 kilometer van Salatiga. Men dacht, dat de desa-
bevolking meer ontvankelijk voor het Evangelie was dan de stadsbevolking. Langzamerhand kwamen
er meer Christenen. De Kerk groeide tot 1.079 zielen, niet meegerekend de leden van de 6 nieuwe
kringen buiten Salatiga, die op een afstand van 4 tot 20 kilometer liggen. Er is een mannelijke en een
vrouwelijke evangelist. Kerkeraadsleden zijn zeer actief in de Evangelieverkondiging en de preek-
diensten. Door toename van de Christelijke school werd de invloed groot in verhouding tot de rest
van de bevolking. Veel leden van de gemeente bekleden belangrijke posities in het openbare leven.
Ds Probowinoto was 4 jaar voorzitter van de gemeenteraad.
Toen de P.T.P.G. en de universiteit kwamen, werd het werk omvangrijker. De kerkgebouwen werden
telkens te klein. Nu kerkt men in het gebouw van de Chinese Kerk, maar dat gaat ook niet langer,
omdat men na de kerkdiensten geen gemeentevergadering kan houden. Men wil nu een kerk bouwen.
Men vroeg aan de gemeenteleden een maand salaris voor de bouw. Zo bracht men Rp. 50.000,-
bijeen. Materiaal werd gekocht. Toen kwam de inflatie. Nu is er nodig Rp. 15.000.000,-! Men wil de
nieuwe Kerk ook gebruiken voor conferenties en vergaderingen.
Ds Soesilo gaf ook een overzicht van het werk. Hij memoreerde de breuk met de Parepatan Agung.
Hij vertelde over veel doopbedieningen. De vele kringen zijn een last in die zin, dat de kosten hoger
worden. Men moet aandacht geven aan studerenden en boeren. De afstanden zijn groot. Per zondag
wordt 10 x gepreekt, 6 x buiten Salatiga en 4 x in Salatiga. Er is een tekort aan krachten. Daarom
wordt er aan kadervorming gedaan onder de ouderlingen. Er zijn 13 zondagsscholen, waarvan 6
buiten en 7 in Salatiga. Ook onder de zondagsschoolonderwijzers vindt kadervorming plaats. Er is
veel gelegenheid tot Evangelieverkondiging onder stadsmensen en desa-bewoners. In 1962 werden
29 kerstfeesten gevierd. Ds Soesilo roemde ook de ouderlingen. Er is veel mogelijkheid tot Evang-
elieverkondiging op de openbare scholen. Hiervoor zijn maar 3 krachten beschikbaar. Ds Soesilo zelf
geeft 32 lessen. Verder werkt mee de vice-voorzitter van de kerkeraad en de evangeliste Soepiah.
Tenslotte besteden de onderwijzers er ook aandacht aan. – – –

De Parepatan Agung en voedselschaarste in Purwodadi

198. Taberi Wirjowasito, “Kort verslag van de Evangelieverkondiging in de classis Purwodadi-
Grobogan in 1963”, d.d. Purwodadi, januari 1964; AGKA 3, Stukken betreffende het zending-
sterrein Purwodadi, 1961-1963.

In het jaar 1963 werd de situatie in de Classis Purwodadi overschaduwd door twee zaken, die zorg
wekten.

I De eerste zaak droeg een algemeen karakter: te weten de voedselschaarste. De symptomen
hiervan waren reeds op te merken bij het begin van 1963 en wel door het optreden van een



552 Document 198

muizenplaag, die het rijstgewas vernietigde. De voedselschaarste nam nog toe doordat het droge
seizoen bijzonder lang duurde. De gevolgen hiervan werden duidelijk merkbaar in de maand
december: vele inwoners raakten hun goed en have kwijt en werden aangetast door hongeroe-
deem. Ook tal van Christengezinnen kregen hieronder te lijden, vooral die in het gebied van de
Kerk van Wolo, Tempurung en Kalitjeret.

II De tweede zaak was de aktiviteit van de zijde van de Parepatan Agung Kerk. Nadat zij hun
aktiviteiten hadden verhoogd buiten de kerk te Purwodadi, begonnen zij in 1963 hun aanval te
doen op de kerk van Purwodadi met de hun ter beschikking staande middelen, dit is de brief van
overdracht van Ds. P. Kroh. Maar dank zij de inspanning van de leden der Kerk, die steeds zorg
hadden gedragen voor zeer goede verhoudingen met de regeringsambtenaren en met de Javaanse
Kerk te Semarang, evenals het Centraal Kantoor van de Javaanse Kerken te Salatiga, is het gelukt
de aanvallen te ontwijken. Enkele leden der Kerk, die reeds meegesleept waren door propaganda
van de zijde der Parepatan Agung, konden weer tot bezinning worden gebracht, zodat aan het
einde van 1963 gezegd kon worden, dat de Javaanse Kerk te Purwodadi nog steeds compact is.857)

Ondanks deze twee zorgwekkende zaken is de aktiviteit van de Evangelieverkondiging nog steeds
levend en voorwaarts strevend. Dit kan bewezen worden door de statistiek 1963, die aanwijst dat het
totaal aantal leden der Kerk hoger is dan vorig jaar.858) Over de gewone aktiviteiten zoals Zondags-
school, naaiclubs, gesprekskringen en zaaiavonden evenals het benutten van Christelijke feestdagen
voor de Evangelieverkondiging, hoef ik hier geen uiteenzetting te geven. Ik acht het wel nodig in dit
rapport iets te vertellen over een nieuwe stijl van Kerstfeestviering in verband met de voedselschaar-
ste. De nieuwe vorm is als volgt:

1. In de achterliggende jaren werd te Purwodadi het Kerstfeest gevierd door de G.K.I., de Pinkster-
kerk en de Javaanse Kerk gezamenlijk met een spreker en koor van iedere kerk en daarbij een drama
(= kerstspel) dat gewoonlijk gezamenlijk werd opgevoerd, maar met Kerstmis 1963 kon het gevierd
worden met een stap vooruit; dat wil zeggen Kerstmis 1963 werd gevierd door Pinksterkerk, G.K.I.
en Rooms-Katholieke Kerk, voorgegaan door de Javaanse Kerk Purwodadi met één spreker, Ds.
Soelarsa Sopater van Jogjakarta en daarbij opvoering van een drama. Ofschoon dit Kerstfeest gevierd
werd zonder aanbieden van eten, kwamen alle genodigden voltallig en kon de nieuwe centrale loods,
die 1.000 toeschouwers kan bevatten, geheel gevuld worden met ambtenaren van de regering ter
plaatse.
2. Een nieuwe stijl in de kerstfeestviering 1963 werd ook geëntameerd door de Javaanse Kerken in
de Classis Purwodadi, door aan de maatschappij in het algemeen te tonen dat ook de Kerk haar ogen
open heeft in betrekking tot de maatschappelijke toestand van de recente voedselschaarste. Hiertoe
werd door de Kerken in de Classis Purwodadi het Kerstfeest gevierd, dat wij noemden Kerstfeest voor
de dorpen, waarvan de inwoners te lijden hebben aan hongeroedeem.

857 Voor die brief (1960) van Kroh, bestuurder van de Neukirchener Mission, zie voetnoot 307 bij document 94; zie
ook J. Mangoentenojo a. A. Flick (Klafeld, Duitsland), 1/6/1961, AGKA 3, Stukken betr. het zendingsterrein
Purwodadi, 1961-1963. Kroh’s brief was gedateerd 20/12/1960. Daarin werd te kennen gegeven dat de Neukirche-
ner Mission niet langer wenste toe te staan dat de GKJ-gemeente te Purwodadi en andere GKJ gemeenten gebruik
maakten van Duitse eigendommen. Hierop had de Pengurus Milik Salatiga Zending, een instantie die namens de
NM haar eigendommen beheerde, de GKJ te Purwodadi gesommeerd twee pastorieën in Kaliceret en Tempurung
te ontruimen; weigerde men, dan volgde een proces. De gebouwen waren bestemd voor gebruik door alleen díe
gemeenten die teruggingen op het werk van de vroegere Salatiga-zending en de NM. Die waren tot dan toe binnen
het verband van de GKJ gebleven, doch wensten zich thans los te maken en, met medeneming van de gebouwen,
over te gaan naar de GKJTU Parepatan Agung.

858 Dat aantal steeg van 2.235 per ultimo 1962 tot 2.400 een jaar later, GKJ-Purwodadi, “Statistik tahun 1963”, AGKA
3, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1964-1965.
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a. De Javaanse Kerk te Kradenan hield een Kerstfeest in het dorp Sambungbangi en Grobogan in het
district Kradenan; in het dorp Sambiredja, district Wirosari.

b. De Javaanse Kerk te Purwodadi hield een Kerstfeest in het dorp Warukaranganjar, district
Purwodadi.

c. De Javaanse Kerk te Kalitjeret hield een Kerstfeest in Norisi-Kalitjeret, in het district Kedungdjati.
In al deze dorpen werd het gehouden voor 500 mensen en ieder ontving een pakje rijst, voldoende
voor een éénmansmaaltijd. Behalve dit zorgde de Javaanse Kerk te Kalitjeret en Tempurung voor
maïs ten behoeve van de allerarmste Christenen. De Javaanse Kerk te Kalitjeret bracht voor deze
dingen bijeen Rp. 12.000,- en Tempurung Rp. 8.000,-.

Pramuka Kristen. Door de activiteit van de Christelijke jeugd (jongens en meisjes) te Purwodadi werd
in 1963 opgericht de “Pramuka Kristen” (Christelijke avantgarde), die al ongeveer 150 leden telt.

B. Kaderwerk in de classis 
Classicaal kaderwerk werd verricht in 1963 drie maal per jaar. Het kader telt 20 personen. In de
plaatselijke kerken werden ook kadercursussen gehouden, die ieder een groepje leden telde van
minstens 5 personen. De deelnemers aan deze kadercursussen begonnen ook reeds met practijk door
een zondagsschool te leiden in ieders plaats of huis.

C. Godsdienstonderwijs
I a. Op de scholen. Dit werk kon nog niet verricht worden op de Overheidsscholen.

b. Sociaal internaat. Werd steeds verricht zonder verandering en om dit werk te doen vlotten werd
ook bestrijding van analfabetisme ter hand genomen.

c. In de gevangenis. Dit werk is zeer zwaar en persoonlijk heb ik één moeilijkheid, namelijk dat
naar mijn gevoelen dit werk lijkt zonder nut, gezien de aanwezigheid van recidivisten. ’t Zou
goed zijn een onderwijsmethode te bedenken om deze groep het bij te brengen. Wanneer dit werk
vrucht draagt (iemand wordt Christen) dan zou het nodig zijn een rehabilitatie in het leven te
roepen, want telkens als deze mensen terugkeren uit de gevangenis dan zijn zij weer zonder bron
van inkomsten, vooral als deze mensen invalide zijn, zoals ik al heb meegemaakt.

II Godsdienstonderwijzers. Om dit werk te verrichten is reeds een dienstverband aangegaan met een
student van de Satija Watjana te Salatiga in de studierichting Godsdienst.

De Overseas Missionary Fellowship (OMF)

199. J. Bol, C.J. Miedema, A. Hoeksema, J.C. van Vliet, J. Bouma, G. Braakman, aan Raad van
Samenwerking, d.d. Semarang, 28 april 1964; AGKU 9, Ingekomen stukken 1958-1964.

De Raad van Samenwerking had om inlichtingen gevraagd over het werk van de Amerikaanse
Overseas Missionary Fellowship (OMF) in Midden-Java. Directe aanleiding was de toenade-
ring die deze organisatie gezocht had tot de Javaanse Kerk te Semarang. Hoewel de Javaanse
Kerken in 1951 hadden uitgesproken niet met niet-kerkgebonden zendingsgenootschappen te
willen samenwerken (zie document 105), zond de OMF sedert medio jaren vijftig docenten naar
Salatiga en had ze enkele zendelingen bij de Gereformeerde Kerken van Kwitang (Jakarta),
Medan, Palembang859) en, sinds 1963, een evangelist bij de GKJ-gemeente te Salatiga. Tevens
werkte sinds 1963 een OMF-zendeling bij de GKI te Salatiga, terwijl in Surakarta (Solo) een

859 “Notulen vergadering GK Arnhem, Sumak, Paruba, RvS”, 27/12/1960, AGKA 1, Acten van Samenwerking, etc.,
1951-1970; ZC Z.-Sumatra, “Toelichting op begroting 1960”, AGKM 19, Ingekomen en minuten van uitgegane
stukken, 1959.
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OMF-verpleegster werd aangeboden.860) Over deze toenadering had geen overleg plaatsgehad
met Nederland.861)

– – –
Hun levenswijze (eenvoudig) verschilt niet noemenswaardig met de onze. De goede ingang die deze
mensen tot heden gevonden hebben kan ten dele verklaard worden doordat het veel interessanter is
nu eens met Engelsen samen te werken dan met die eeuwige Hollanders. Modeverschijnsel dus.
Daarnaast, dat het zich niet bemoeien met de gang van zaken in de kerken prettig moet aandoen voor
de mensen hier, die naar ons gevoelen in ons toch ook altijd de dwarskijker zien. Het staat te bezien,
of dit zich niet-bemoeien langer zal duren dan de tijd die zij menen nodig te hebben om ingewerkt
te raken. Er zijn al stemmen, die zeggen dat inderdaad de mensen van de OMF die hier langer zijn
bemoeieriger worden. 
Dit alles neemt niet weg, dat het werk dat zij doen, door hen goed wordt gedaan. En dat dit soort
dingen naast het centrale werk, waarop onze eigen zending zich de laatste tijd speciaal toelegde, ook
broodnodig gedaan moet worden. Voor iemand die dit wil en kan is hier een overvloed van mogelijk-
heden. In ieder geval in de grote steden.
Ook dient nog te worden opgemerkt, dat deze mensen wel slechts een korte theologische opleiding
hebben gevolgd (een jaar), maar overigens zeer goed ontwikkeld zijn. Voor zover wij konden nagaan
hebben allen een universitaire opleiding gehad.
Als voorlopige conclusie menen we te kunnen zeggen, dat het niet juist zou zijn, als we degenen van
de OMF die hier al zijn iets in de weg zouden leggen. Of het geen overweging zou verdienen, dat
onze eigen zending ook meer van dit soort zendelaars ging sturen. (Met juffrouw Miedema als
prototype). Tevens in overweging te geven om, indien we zelf niet of niet voldoende van deze mensen
ter beschikking hebben, de OMF te vragen nog enige posten te bezetten.
Hoewel het interkerkelijke van dit zendingsgenootschap hier of daar tot moeilijkheden aanleiding zou
kunnen geven (er wordt reeds zoiets verteld over iemand van de OMF die buiten Midden-Java werkt)
en het natuurlijk ook niet makkelijk zou kunnen zijn “zaken te doen” met dit genootschap, juist omdat
het een genootschap is en ook vanwege hun informele wijze van werken, menen we toch, dat het erg
belangrijk zou zijn als er een goed contact tot stand kwam tussen de OMF en Baarn, zodat er gewaakt
kan worden voor misverstanden en eventuele moeilijkheden makkelijk door overleg uit de weg
kunnen worden geruimd. 
Hiermee is eigenlijk voldaan aan de letter van Uw vraag om informaties over de OMF. Toch menen
we hiermee niet te kunnen volstaan. Deze kwestie is namelijk niet los te zien van de gehele situatie.
We kunnen daarover het volgende zeggen.
Er is de laatste jaren heel wat veranderd. Hoewel bij de oudere predikanten nog een duidelijk gevoel
van saamhorigheid met de Gereformeerde Kerken bestaat, is dit bij de jongere generatie in veel
mindere mate het geval. Door de jonge intellectuelen, vooral de niet-theologen, wordt iedere
buitenlander, buitenlandse hulp, samenwerking met het buitenland, uitsluitend beoordeeld op zijn
bruikbaarheid. Bruikbaar voor de doeleinden van de Indonesiër. Hoewel in de Javaanse kerken nog
andere motieven gelden, kan men toch de houding van hen tegenover ons alleen begrijpen, als men
dit in gedachten houdt.

860 Ook tot andere kerken zocht de OMF toenadering. De genoemde OMF-verpleegster werkte tot 1963 in het
Immanuel-ziekenhuis in Bandung. Bol a. Richters, 25/11/1963, AGKU 9, Ingekomen stukken 1958-1964.

861 G.M. Steed (bureauchef OMF Jakarta) a. Richters, 2/12/1963; Richters a. Tan Ik Hay, 12/12/1963; Richters a.
Probowinoto, 23/12/1963, alle stukken in AGKU 9, Ingekomen stukken 1958-1964.
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Bij het gewone kerkvolk leeft in het geheel niet de gedachte, dat men voor de taak staat het volk het
evangelie te brengen samen met de Gereformeerde Kerken.862) De hulp, die men uit Holland ontvangt
wordt wel op prijs gesteld (voorzover ze niet als vanzelfsprekend wordt aanvaard, wat nu eenmaal
voor een Javaan heel makkelijk gaat), maar is zeker niet iets, waar men mee te koop loopt. Het
omgekeerde is waar, het wordt angstvallig verzwegen. Vaak ook tegenover de gemeente. Treffend
is in dit opzicht, dat niet alleen de OMF hier niets vanaf wist, maar dat ook vele vooraanstaande leden
van de Chinese kerken hier geheel onkundig van zijn.
Van hun zijde hoort men de klacht, dat de interesse van Holland voor Indonesia toch wel erg gering
is, gezien de weinige steun bijvoorbeeld aan de universiteit in Salatiga. Als men ze dan vertelt, dat
er een grens is aan de financiële kracht van de Gereformeerde Kerken, gezien de grote bedragen die
jaarlijks naar de Javaanse kerken gaan, zijn ze zeer verbaasd. Als men het scherp wil stellen kan men
zeggen dat de Javaanse kerken naar buiten een geweldig goede indruk maken op onze kosten.
Dan is er de politieke wind. Deze heeft een grote invloed op het gehele leven. Ook de zendingsarbei-
der moet er geducht rekening mee houden. Er tegenin gaan is onmogelijk. Hoe men ook over dit
gehele complex van opvattingen mag denken, het is zeker, dat het idee iets eigens Indonesisch te
hebben, een eigen geluid te kunnen laten horen, een krachtencentrum te zijn in Zuid-Oost-Azië, veel
weerklank vindt in het volk. Ook in de kerk. Dat onze kerken medeverantwoordelijk zouden zijn voor
de gang van zaken op Java, wat dus inhoudt een zekere medezeggenschap te hebben, past hier niet
meer bij. Is voor het nationaal zelfbewustzijn iets onverdraaglijks. Is een koloniaal restant. 
Gezien al deze ideeën (Usdek-Manipol, Nasacom, vernietig Malaysia etc.863)) is het ook niet mogelijk
voor onze kerken hier nog langer verantwoordelijkheid voor te dragen. Hiermee hangt ook nauw
samen de economische toestand. We zijn er niet verantwoordelijk voor, als de levensstandaard steeds
meer zakt, tot naar Hollandse begrippen ieder lid van de Javaanse kerken armlastig is.
Hoewel door het gebeuren om West Nieuw-Guinea ons aantal veel harder geslonken is dan anders
misschien het geval zou zijn geweest, ligt het feit er toch dat we van de meeste terreinen alleen nog
schriftelijk op de hoogte zijn. Er zijn gebieden, waar al in jaren niemand van ons zelfs is geweest.
Van enige controle op de bestedingen van de gelden is dus geen sprake meer. Invloed op de dagelijk-
se gang van zaken is er eveneens niet meer. Hoe hier dan nog van medeverantwoordelijkheid
gesproken kan worden?
Daarbij komt, dat deze medeverantwoordelijkheid ons in een positie heeft gebracht die nu juist niet
bevorderlijk is voor het vervullen van onze zendingsopdracht. Ten dele komt dit voort uit het zoëven
genoemde bruikbaarheidsmotief. Eén Hollander eet meer dan 10 Javanen. Dus komt het de Javaanse
kerken het nuttigst uit geld te krijgen en de mensen eventueel van elders te betrekken. Ook ontvangt
men onze hulp veel makkelijker als wij er zelf niet bij zijn. Wanneer we er niet zelf bij zijn, dan blijft
deze hulp fijn anoniem. Dan maken de kerken een veel betere indruk op de buitenwereld. Zowel
tegenover de niet-Christenen als tegenover de Christenen. Ook zijn er dan geen dwarskijkers,
controleurs. – – –

862 Daartegenover staat de mening van zendingspredikant G.D. Kuiper. Op de vraag in 1958 of de Nederlanders in
M.-Java wel gemist konden worden, antwoordde hij dat elke bezorgdheid over hoe het met de zendingsarbeid nu
verder moest misplaatst was: “Het is duidelijk dat in de afgelopen jaren het zendingsdoel steeds dichter bereikt
werd: “ons” zendingswerk is steeds meer het zendingswerk van de kerken hier geworden. Voetius begint zich
steeds duidelijker af te tekenen”. Kuiper a. ZD GK Delft, 8/6/1958, AGKD 10, Ingekomen en minuten van
uitgegane stukken, 1960-1966.

863 “Ganjang Malaisia” (“crush Malaysia”) was in die dagen alom bekend in Indonesië als slogan, gebruikt om
Soekarno’s confrontatiepolitiek tegen Maleisië (1963-1965) aan te prijzen, zie Southwood, Indonesia, 11.
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Zich herstellende contacten tussen Delft en Solo

200. “Mededelingen van de Deputaten voor de Zending van de Zendende Kerk van Delft en
Saamwerkende Classes, aan de Particuliere Synode van Zuid-Holland, 1964”; AGKD 10,
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1960-1966.

Voor het eerst sinds jaren werd het zendingswerk dit jaar niet gedrukt door gespannen politieke
verhoudingen tussen Nederland en Indonesië. Het proces, dat bij het opstellen van de vorige
mededelingen juist had ingezet en dat daar omschreven werd als een opklaren van de staatkundige
hemel, heeft zich in 1963 op gelukkige wijze voortgezet door een verdergaande politieke ontspan-
ning. Het directe gevolg hiervan is, dat zich voor het zendingswerk nieuwe perspectieven voordoen.
Er is een tijd geweest dat de zendingsstrategie zich instelde op een afsluiten van het werk op de oude
terreinen en zich richtte op andere delen van de wereld. Indonesië was een aflopende zaak. Deze
klanken worden niet meer gehoord. Met grote aandrang vraagt Indonesië om voortgaande hulp en de
inzet van nieuwe krachten. En de kerken in Nederland doen niet liever, dan aan deze oproep gehoor
geven.
Dat wil niet zeggen dat alles steeds op de oude voet voortgaat. Ook in de samenwerking zit een
ontwikkeling. Wel blijft de band tussen zendende kerken ginds en hier, in ons geval tussen Solo en
Delft, en functioneert deze zelfs weer beter de laatste tijd, maar wij zullen er oog voor moeten hebben
dat men op Midden-Java de zaken steeds meer centraal gaat zien en de samenhang tussen de
verschillende terreinen in rekening brengt. Om met deze ontwikkeling gelijke tred te kunnen houden
wordt het beleid van de zendende kerken hier ook steeds meer op elkaar afgestemd.
Dat vereist een bespreken van de beleidsvragen in breder verband met de andere zendende kerken
en generale deputaten. Niet alleen dat elke Raad van Samenwerking-vergadering hier brede aandacht
aan besteedt, ook dit jaar werd weer een speciale vergadering gehouden, gewijd aan een bespreking
van deze beleidsvragen. Een confrontatie met de vreugden en zorgen van het zendingswerk.
Ook in die zorgen zit wisseling. Waren het de laatste jaren vooral politieke zorgen, waar deze minder
geworden zijn hebben de economische moeilijkheden hun plaats ingenomen. De berichten over
schaarste en duurte zijn benauwend. Hoewel het thuisfront zich niet onbetuigd laat, zijn we ons
bewust hiermee de problemen niet op te lossen. Onze Indonesische zendingsarbeiders moeten wel
onder moeilijke omstandigheden hun werk doen, zij het ook dat zij dit gemeen hebben met hun
landgenoten.864)
Dat werk ging ook in 1963 door. Onze missionaire predikant Ds. Sugimo865), die nogal met huiselijke
moeilijkheden te kampen heeft gehad, door ziekte van zijn vrouw, kon weer opgewektere klanken
laten horen, wat hem met te meer vreugde zich doet geven aan zijn taak. Wat dat betekent dat het
werk doorging, komt misschien het beste uit, wanneer ik hier enkele statistische gegevens weergeef.
Het aantal kerken op ons terrein bleef ongewijzigd: de classis Surakarta-Oost telt 9 kerken, Surakarta-
West 7. Van eerstgenoemde classis is de kerk van Margojudan met 2762 leden ver weg de groot-

864 In 1961 en 1962 werd M.-Java getroffen door een voedselschaarste, zie document 198. In de eerste helft van 1962
was er zelfs sprake van een ramp die om noodmaatregelen vroeg. Die maatregelen namen, wat de GKJ betrof, de
vorm aan van een nagenoeg collectieve steunaanvraag aan de GKN. Alleen Yogyakarta onthield zich. Hoewel op
dat moment de geestverwante dr J. Leimena minister van distributie was (zie boven, voetnoot 392), was de centrale
regering niet bereid uit eigen voorraden, die allereerst voor de ambtenarij en het leger bestemd waren, de GKJ rijst
voor kerkelijk personeel, scholen en weeshuizen te leveren. Dat de GKJ in de Yogyakarta niet meedeed, kwam
omdat men daar wel gelegenheid kreeg van de lokale overheid rijst tegen normale prijzen te kopen. De marktprij-
zen voor rijst waren begin 1962 het tienvoudige van de officiële regeringsprijzen. Centraal Kantoor GKJ a. GKN,
1/2/1962, 20/3/1962; RvS, SPOED, 28/2/1962; alle stukken in AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein
Purwodadi, 1961-1963.

865 Ds R.M.S. Poerwowidagdo te Solo-Margoyudan.
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ste866), de kleinste (Kepuh) telt 284 leden. Van West is de kerk van Manahan met 1561 de grootste,
onmiddellijk gevolgd door Klaten met 1450. Kleinste is hier Delanggu met 256 leden. Beide classes
samen hebben 10.484 leden. Oost en West hebben samen 33 kerkgebouwen. Daarnaast worden in 44
woonhuizen godsdienstoefeningen gehouden. 11 predikanten en 24 goeroes-indjil vinden hier hun
taak. In 1962 (het jaar waarop al deze gegevens betrekking hebben) werden 259 volwassenen en 317
kinderen gedoopt. Vergelijking met 1960 (over 1961 ontbreken de gegevens) laat zien dat in twee jaar
het aantal leden met 1250 toenam, dat is 13½%. Waar het Christelijk onderwijs nog altijd een
belangrijke plaats inneemt onder de nevendiensten evenals het medische werk, zal het U interesseren,
dat op de 53 scholen in het Solo’se 11.379 leerlingen zijn en dat in de 12 poli- en kraamklinieken
bijna 200.000 patiënten behandeld werden. 
Bovenstaande cijfers mogen U een indruk geven van de omvang van het werk en ook van de zegen
die het zendingswerk draagt. Waar een belangrijk hulpmiddel in de zending de Christelijke lectuur-
voorziening is, mag ik hier vermelden dat door giften, buiten de quota om, een groot aantal kinderbij-
bels en platenboeken kon worden verspreid. Blijkens mededeling van Ds. Sugimo is men uitermate
blij met en dankbaar voor deze extra’s.

[Het zendingswerk van de Gereformeerde Kerk van Delft elders ter wereld, dat verricht
wordt via de Raad van Samenwerking, de Sumatra-Makassar-commissie en de Paruba-
commissie, legt een steeds groter beslag op de aandacht en de middelen.]

Het kan misschien geen kwaad hier nog eens onze waardering uit te spreken voor de steun die
ondervonden wordt van het zendingscentrum, welke instelling zo langzamerhand niet meer is weg
te denken uit het geheel van het zendingswerk.
Waardering willen deputaten ook graag uitspreken voor de houding van het thuisfront. De kerken van
de vijf samenwerkende classes hebben het hen niet moeilijk gemaakt de benodigde gelden te
verkrijgen. Alle kerken kwamen trouw de verplichtingen, die ze op zich genomen hadden, na. Die
financiële kant van het werk is niet de eenvoudigste. De bedragen die nodig zijn worden steeds hoger.
Dat is een gevolg van factoren die met de uitbouw van het werk te maken hebben. Echter niet alleen.
Er zijn ook andere oorzaken. De muntontwaarding in Indonesië en hier, maar vooral de economische
omstandigheden, waarop reeds eerder gewezen werd. Niet alleen moesten in de loop van 1963 de
salarissen verhoogd worden, ook werden grote sommen vereist voor een rijsttoeslag, die onze
Indonesische zendingsarbeiders voor de hongerdood moest bewaren. Op de begroting 1964 werd
hiervoor een post opgebracht van ƒ. 30.000,- die reeds in 1963 is uitgegeven en voor dit jaar zelfs ƒ.
48.000,-.Het pensioenfonds vormt een zware post op ons budget. Het verhogen van de pensioenbij-
dragen in 1963 en in 1964 is van niet geringe invloed op de hoogte van de gekapitaliseerde verplich-
tingen. Als we daarnaast zien op de centrale posten die zo’n ƒ. 80.000,- meer vragen, dan is het al niet
meer zo verbazingwekkend, dat de begroting 1964 50% hoger is dan haar voorganger. – – –

De Parepatan Agung in noordelijk Midden-Java

201. Deputaten voor de Uitvoering van de Synode der Javaanse Christelijke Kerken, “Het
vraagstuk der Parepatan Agung, verslag bestemd voor de Raad van Samenwerking der
Gereformeerde Kerken in Nederland”, d.d. Salatiga, 6 april 1965; [uit het Javaans vertaald
door J.D. Wolterbeek], AGKU 13, Vergaderstukken 1965.

866 Een der predikanten van Margoyudan was sinds 1963 Eddy Trimodo Rumpoko. Hij was een zoon van ds J.
Darmohatmodjo. Hij had gestudeerd aan de STT Jakarta, waar hij in 1958 was afgestudeerd. Daarna was hij enkele
jaren predikant te Wates (Surakarta). Zie Probowinoto a. GZD, 19/7/1966, AS A 2/1/2/649/1966.
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Op verschillende plaatsen in noordelijk Midden-Java bestonden naast GKJ-gemeenten ook
gemeenten van de GKJTU Parepatan Agung. Deze situatie ging terug tot de gedeeltelijk
mislukte fusie van de Javaanse kerken van noordelijk en zuidelijk Midden-Java in 1949. In de
loop van de jaren vijftig scheidden op tal van plaatsen groepen en kringen, afkomstig van de
GKJTU Parepatan Agung, zich van de GKJ af en stichtten eigen gemeenten. Hun leider was
ds R. Soemono Kartosoegondo.

I. Geschiedenis van de oprichting van de Parepatan Agung
Zoals U bekend zal zijn besloot de Synode van de Javaanse Christelijke Kerken van Midden-Java ten
Noorden op 5 juli 1949 in haar vergadering te Salatiga onder voorzitterschap van ds. R. Kartosoegon-
do om een fusie aan te gaan met de Javaanse Christelijke Kerken van Midden-Java ten Zuiden. De
synode van de laatstgenoemde Kerken besloot op dezelfde dag en dezelfde plaats om een fusie aan
te gaan met de Javaanse Christelijke Kerken van Midden-Java ten Noorden. Zodoende werd synode
I van de Javaanse Christelijke Kerken op Midden-Java op 5-6 juli 1949 geconstitueerd.
De vereniging tot één kerkelijke organisatie werd voorafgegaan door een gezamenlijk onderzoek van
daartoe speciaal benoemde Deputaten, aangewezen door de synoden van noord en zuid.
Nadat synode I Midden-Java tot stand was gekomen werden deputaten benoemd voor de Kerkorde,
deputaten voor de liturgie en deputaten voor de belijdenis. Die deputaatschappen bestonden alle uit
mensen van noord en zuid en hadden als taak te onderzoeken welke wijzigingen en toevoegingen er
nodig waren in de Kerkorde, de liturgie en de belijdenis, teneinde werkelijke eenheid en bevrediging
aan beide zijden te bereiken. Zodoende wilden wij er voor zorgen dat niet alleen een uiterlijke
eenheid van organisatie zou ontstaan, maar ook een geestelijke eenheid (in gedachten en gevoelens)
zou groeien.
De rapporten van genoemde deputaten werden besproken in de vergadering van synode II te
Purwokerto in 1950. Alle bovengenoemde deputaatschappen kwamen met een eigen rapport. Er werd
vastgesteld dat er geen veranderingen in de Kerkorde, de liturgie en de belijdenis nodig waren
behalve op één punt van de Kerkorde (deputaatschap ds. Kjai S. Surjohatmodjo van Blora), namelijk
dat de broeders uit het noorden verzochten om de zinsnede dat de eredienst op zondagen zoveel
mogelijk twee keren zou moeten plaats hebben te wijzigen in één keer. Dit voorstel tot wijziging werd
niet aangenomen omdat de woorden “zoveel mogelijk” in deze zinsnede stonden, dat wil zeggen
“voorzover er gelegenheid bestaat”. Als de omstandigheden het niet mogelijk maakten twee kerkdien-
sten te houden, was één keer ook toegestaan.
Zo ook voor het Heilig Avondmaal, waarvoor de zinsnede “zoveel mogelijk vier keren per jaar”
stond, stelden de broeders uit het noorden voor daarvan te maken “één keer per jaar”. Ook dit voorstel
werd niet aangenomen omdat er in de Kerkorde staat “zoveel mogelijk”. (voorzover er gelegenheid
bestaat).867)
Zodoende bleek duidelijk dat de vereniging der Kerken gegrond was op een accoord ten aanzien van
de belijdenis des Geloofs, de Kerkorde en de regeling van de eredienst. In het dagelijks leven der
Kerken werd er voor gezorgd dat in de deputaatschappen zowel op synodaal niveau als op classicaal
niveau de elementen van noord en zuid vertegenwoordigd waren. In de classes van het noorden
werden de deputaten op de eigen classicale vergaderingen gekozen en dat waren dus voor 100%
mensen uit het noorden. Zo werden voormannen uit het Noorden zoals ds. Kartosoegondo, ds.
Surjohatmodjo, ds. Prawirotirto, ds. J. Mangoentenojo voorzitter van verschillende deputaatschappen,
zoals het deputaatschap voor de Evangelieverkondiging en andere. Zo werd het accoord van
samenwerking van de classis Semarang met de Zendende Kerk van Utrecht ondertekend door ds.

867 Voor beide kwesties, zie Bijlage XII, Akta Sinode GKD 1950. Hoewel de gemeenteleden werden aangespoord tot
het bijwonen van twee diensten per zondag, ’s morgens en ’s avonds, bleven middag/avonddiensten in het noorden
een uitzondering. Zie “Laporan visitasi ke Klasis Blora-Bodjonegoro”, 20/4/1968, AS A 7/1/4/146/1969.
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Kartosoegondo, die daar toen voorzitter was van de Deputaten voor de Evangelieverkondiging
(Zendingsdeputaten).
De verkiezing van de missionaire predikanten voor de classes Semarang, Purwodadi en Blora was
absoluut alleen in handen van die classes zelf. De namen van de candidaten werden door de Kerken
die lid waren van de classis voorgesteld en de verkiezing had plaats op de classisvergadering. De
Zendende Kerk approbeerde alleen maar de beroeping. Het is echter nodig nadrukkelijk en eerlijk
vast te stellen dat er in de kringen van de broeders uit het noorden toen geen mensen waren die
voldoende ontwikkeling en bekwaamheid hadden zoals nodig is om voor het ambt van missionair
predikant in aanmerking te kunnen komen.
Niet alleen in het eigenlijke werk in de gemeenten, doch ook in de organisaties voor de scholen, de
ziekenhuizen, enz. bezetten de broeders uit het noorden eervolle plaatsen in de centrale en plaatselijke
besturen. In het centrale bestuur van de vereniging voor Christelijk onderwijs op Midden-Java ten
noorden was ds. Kartosoegondo voorzitter, broeder Poedjodarmono secretaris en broeder Darmosoet-
jipto penningmeester. Maar in de ontwikkeling en de groei van de schoolorganisaties konden zij
werkelijk de snelheid van de vooruitgang in de staat en in de samenleving niet bijhouden. Daarom
werden zij bij verkiezingen voor de leden van de besturen in de volgende jaren vervangen door meer
bekwame krachten die de uitdagingen van de tijdsomstandigheden in het aangezicht durfden te zien.
Soms ook trokken de broeders uit het noorden zich uit zichzelf terug. Waarschijnlijk groeide er bij
deze voormannen uit het noorden een minderwaardigheidscomplex, nu zij niet meer meededen op de
belangrijke plaatsen. Hoewel zij wisten dat zowel in de Kerken in het Noorden als in de organisaties
waarin zij als bestuursleden hadden gezeten nu toch voor een groot deel nog mensen uit het noorden
zaten, dus hun eigen kinderen meededen aan het leiding geven en uitbreiden, en ook deze mensen het
waren die de personen in dienst van de Kerken en de organisaties kozen, gingen ze tegenover de
buitenwacht de houding aannemen, dat zij werden weggeduwd door de leiding van de synode en van
de Kerken van Midden-Java. 
Het is onze overtuiging dat, als er geen fusie tussen de Kerken van noord en zuid tot stand zou zijn
gekomen, deze mensen toch de leiding van de Javaanse Christelijke Kerken en de Christelijke
samenleving in Midden-Java ten Noorden niet zouden hebben kunnen behouden, omdat door de
zegen van de revolutie de vooruitgang in denken en organiseren toch zodanig was, dat deze mensen
met hun ouderwetse begrippen over denken en organisatie en hun dikwijls ook niet-kerkelijke
methoden toch geen leiding hadden kunnen geven. Het gevoel van onbehaaglijkheid dat voortvloeide
uit dit minderwaardigheidscomplex bij deze vroegere leiders werd nog versterkt doordat zij het
onjuist vonden dat de eigendommen van de Salatiga-zending werden gebruikt en beheerd door
organisaties die niet meer door hen werden geleid. Zo forceerden zij de oprichting van een separatisti-
sche beweging, die zij Parepatan Agung noemden, met de bedoeling:
a. De Javaanse Christelijke Kerk van noordelijk Midden-Java weer op te richten,
b. en de gebouwen en percelen die vroeger het eigendom waren van de Salatiga-zending in bezit te
krijgen.
Zo schreef een aantal van deze leiders een brief, gedateerd 10 september 1953, aan de synode van de
Javaanse Christelijke Kerken van Midden-Java, die te Purwodadi vergaderde, waarin zij meedeelden
zich aan het kerkverband te onttrekken.
In werkelijkheid was deze beweging een individuele beweging, want alle Kerken in Midden-Java ten
Noorden bleven van dat ogenblik af tot nu toe vasthouden aan het lidmaatschap van de synode,
slechts met uitzondering van de Kerk van Pulosari (gelegen in het gebied van Tegal) en enkele
Kerken in het gebied van Bodjonegoro, die zich tot dusverre nog niet definitief uitspraken.868)

868 Pulosari, een geïsoleerde desa-gemeente in de bergen tussen Palihan en Moga, ging uiteindelijk over naar de
GKJTU Parepatan Agung.
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De Parepatan Agung-beweging veroorzaakte later scheuringen in de Javaanse Kerken in Midden-Java
ten Noorden, beginnende te Salatiga en verder te Semarang, Kalitjèrèt, Wonoredjo, Tempurung,
Kendal, Blora, Pemalang, Tugu en Salib Putih. Als propagandamiddel om de scheuring en splijting
verder door te voeren gebruikten zij de slogans: anti-Nederlands, anti-Gereformeerde leer, anti-
presbyteriaans systeem. Daarboven gebruikten zij intimidatiemethoden tegenover de eenvoudige
kerkleden, vertellende dat de mensen van de Javaanse Kerken van Midden-Java die samenwerkten
met de Nederlanders gevangen gezet en vermoord zouden worden zodra de oorlog om Westelijk
Nieuw-Guinea zou uitbreken enz.
Voor wat betreft de gebouwen die eigendom waren van de Salatiga-zending, zoals scholen, Kerken
en pastorieën, beijverden zij zich om de Christelijke scholen daaruit te verdrijven, de gemeenten die
kerkgebouwen gebruikten gaven zij bevel daaruit te gaan en de pastorieën bevalen zij te ontruimen.
De brieven waarin deze ontruimingen werden geëist zonden zij aan de instanties van de regering. 

[Op enkele plaatsen zijn gebouwen aan de Parepatan Agung overgedragen.]

Tot drie keer toe benoemden de synoden van de Javaanse Christelijke Kerken deputaten speciaal om
samen te spreken met de Parepatan Agung, doch deze werden steeds afgewezen. Ook pogingen van
de Javaanse Christelijke Kerk van Oost-Java om tot een ontmoeting tussen de Javaanse Christelijke
Kerken en de Parepatan Agung te komen, wezen zij af. Gelukkig kwamen op verschillende plaatsen
langzamerhand verscheidene leden terug naar de Javaanse Christelijke Kerken. Het getal van 6.000
personen die lid zouden zijn van de Parepatan Agung is niet in overeenstemming met de waarheid.
Met name het aantal mensen dat de kerkdiensten bijwoont, is op vele plaatsen op de vingers van één
hand te tellen. – – – 

[De meeste leiders van de Parepatan Agung zijn lieden van zeer bedenkelijke levenswan-
del.]

III. Streven gericht op de eenheid
Zoals boven reeds vermeld hebben de Javaanse Christelijke Kerken zelf zich al verscheidene keren
beijverd om contact en overleg met de Parepatan Agung te verkrijgen, doch wij werden steeds
afgewezen. Ook de Oost-Javaanse Christelijke Kerk heeft zich beijverd om in het schema van de
oecumenische beweging eenheid te verkrijgen voor de Kerken met Javaans als voertaal, doch ook zij
werden afgewezen. Zouden misschien vreemdelingen, in het bijzonder Duitsers, de eenheid tussen
ons en de Parepatan Agung tot stand kunnen brengen? Wij betwijfelen dat!
De zaak is dat de Duitsers, vroegere zendelingen van de Salatiga-zending, geen objectief standpunt
in dit vraagstuk kunnen innemen. Zij zijn niet nuchter, zij worden gemakkelijk beïnvloed door
vriendelijke praatjes van de leiders der Parepatan Agung. Deze leiders van de Parepatan Agung
houden ervan deze zendelingen hun vaders te noemen, en zo zijn zij kinderen en erfgenaam van de
Salatiga-zending. Nadat zij de harten van deze zendelingen ontroerd hebben door hen vader te
noemen en te prijzen, gaan zij hen opstoken met leugens om hen boos te maken. Zo bijvoorbeeld:
“Nadat U, onze vaders, ons hebt verlaten zijn wij bedrogen door de Gereformeerden met het doel ons
één te maken, maar toen wij één geworden waren, werden wij bedrogen. Zij wilden al de eigendom-
men van de Salatiga-zending opslokken en wij werden verwaarloosd. Daarboven noemden de
Gereformeerden de heren zendelingen van de Salatiga-zending mensen die niet bekwaam waren voor
hun werk, enz. O, vaders, U wordt ten zeerste geminacht door de Gereformeerden”.
Dit soort gepraat werd door de zendelingen die door de Salatiga-zending gezonden werden om
Midden-Java te bezoeken, zonder reserve aanvaard, en ook zonder dat zij een onderzoek instelden.
Zij stelden à priori vast dat de Javaanse Christelijke Kerken aan de verkeerde zijde stonden. Zij
vroegen geen inlichtingen aan de plaatselijke kerkeraden, of aan de besturen der scholen en onderwij-
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zers die toch ook vroeger tot de Salatiga-zending hadden behoord, maar die zich niet hadden
aangesloten bij de Parepatan Agung-beweging. Het is echter duidelijk dat deze mensen geen
Gereformeerden waren, maar ook echte kinderen van de Salatiga-zending. Zij hielden echter vast aan
de eenheid van de Kerk en werkten oprecht voor de Evangelieverkondiging. Hun aantal is veel groter
dan het aantal van de Parepatan Agung-mensen.869) Hun werd niet gevraagd waarom zij bij de eenheid
van de Kerk bleven en zich niet aansloten bij de Parepatan Agung.870) – – –

869 De cijfers spreken duidelijke taal over de krachtsverhouding. Ten tijde van de fusie telde de GKJ omstreeks 20.000
zielen, die verdeeld waren over zes classes, Solo, Yogyakarta, Kedu (i.e. Magelang-Wonosobo), Purworejo,
Kebumen en Banyumas (de verdeling van Banyumas in de classes Banyumas-Z. en -N. dateert van 1950), met 66
gemeenten. Die werden gediend door 32 gemeentepredikanten, 106 evangelisten en een aantal onbezoldigde
helpers. De twintig noordelijke GKJTU-gemeenten waren verdeeld over vijf classes, Semarang, Tegal-Pekalongan,
Purwodadi, Blora en Bojonegoro, en beschikten over vijf predikanten en twintig oudere evangelisten, die bijna
2.000 belijdende gemeenteleden verzorgden. Ruim 15 jaar later, in 1966, telde de GKJTU omstreeks 6.000
belijdende leden tegen ruim 50.000 leden (groot en klein) van de GKJ. Die GKJ-leden waren toen verdeeld over
dertien classes, waarvan elf in M.-Java en twee in Sumatra, Surakarta-Oost, Surakarta-West, Yogyakarta,
Purworejo, Kebumen, Banyumas-Zuid, Banyumas-Noord, Lampong, Palembang, Semarang, Purwodadi, Kedu en
Blora-Bojonegoro (Medan behoorde al niet meer tot de GKJ-synode, zie Art. 3, Akta Sinode GKD 1964). In 1975
was het aantal GKJTU-leden toegenomen tot ruim 8.000, die verdeeld waren over 42 gemeenten en 43 gemeenten-
in-oprichting of zendingsposten (pepantan) en gediend werden door zes Javaanse predikanten en enkele Duitse
zendingspredikanten. Het zielental van de GKJ bedroeg (in 1972) ruim 130.000, van wie 66.000 belijdende leden,
verdeeld over 189 gemeenten en 724 kringen in twintig classes. Ze werden gediend door 129 predikanten. De GKJ-
gemeenten in de noordelijke classes waren maar voor een klein deel voormalige GKJTU-gemeenten, de meeste
waren nieuw en dankten hun ontstaan aan de gebeurtenissen van september en oktober 1965, terwijl een klein deel
bestond uit migranten uit het zuiden. Ukur, Jerih dan Juang, 521, 524; Majalah Rohani Populer Bahana, nr. 5,
jrg. 3, vol. 18 (okt. 1992) 19-20. In 1991 telde de GKJTU Parepatan Agung omstreeks 19.000 leden verdeeld over
54 gemeenten, die zich van west naar oost uitstrekten van Pulosari en Pemalang via Salatiga en Semarang ten
zuiden van het Muria-gebergte naar Kedungadem en Babat op O.-Java. De leden zijn overwegend afkomstig uit
de plattelandsbevolking. In de jaren zeventig werd de relatie met de Neukirchener Mission en de Salatiga-zending
verbroken wegens aan het licht getreden onregelmatigheden binnen het synodebestuur in Salatiga. Enige jaren heeft
de kerk het toen zonder synodebestuur moeten stellen. In deze jaren was men aangewezen op incidentele steun van
de GKJ en de Gereformeerde zending, terwijl ook het ICCO en enkele binnenlandse instanties (Satya Wacana,
Bina Dharma en de GKI-Jateng) steun verleenden. Na het herstel van de betrekkingen met de Neukirchener
Mission en de Salatiga-zending, thans een stichting, voegden zich in de jaren tachtig ook anderen bij de partners
van de GKJTU, zoals de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Unie School en Evangelie. Zie “Verslag
gesprek met een delegatie van de Gereja Kristen Jawa-Tengah Utara (GKJTU) op 3 mei 1989 in het Dienstencen-
trum te Leusden”, CZWD 89/944. 

870 Eind jaren tachtig bracht Soesanto Notodirjo (zie voetnoot 271) een bij velen levend gevoel van onvrede over de
bestaande toestand onder woorden. Hij legde de verantwoordelijkheid voor de scheuring in 1953 en de daaruit
ontstane vervreemding en broedertwist tussen noord en zuid geheel bij de wijze waarop de zuidelijken en de
Gereformeerde zending (via forse subsidies voor berooide en ontheemde GKJTU-gemeenten) in 1949 de fusie
hadden doorgedrukt, zonder dat die zich daarbij hadden afgevraagd of het presbyteriale stelsel van de GKJ van die
dagen voor de noordelijken wel “relevan” was. Zijn conclusie was dat dat stelsel, dat zonder enig overleg,
aanpassing of verbetering aan het noorden was opgedrongen, om verschillende redenen voor de zuidelijken toen
al niet het best denkbare was (duur en omslachtig), laat staan voor de noordelijken, die immers een geheel andere
kerkelijke en theologische achtergrond hadden. Eventuele verzoening tussen beide, zo die nog begeerd zou worden,
dient vanuit dit perspectief te worden nagestreefd, waarbij bij voorkeur lokale gemeenten het initiatief zouden
moeten nemen. Notodiryo, “Beberapa catatan”. Voor de inspanningen van de Gereformeerde zending (m.n. Van
Reenen, Van Eijk, Vlijm en Probowinoto als “gastpredikanten” en adviseurs van de GKJTU in Semarang en
omgeving, en zendingsconsul Bakker in Jakarta) t.b.v. de vorming van één Javaanse Christelijke Kerk in M.-Java,
waarvan ook gehoopt werd dat de Muria-Kerk zich erbij zou voegen, zie Van Eijk, “Overzicht”, jan. 1949, AGKM
7, Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1949.
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Decentralisatie van de zending,
opheffing van de Sumak- en Parubacommissies

202. H.W.H. van Andel, Actuarius van de Gereformeerde synode, “Rondschrijven van de
Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Middelburg) aan de Zenden-
de kerken”, d.d. 25 juni 1965; AGKA 1, Acten van Samenwerking, 1951-1970.

Hierbij stel ik U gaarne in kennis van het besluit, dat de generale synode in de op 24 juni jongstleden
gehouden zitting heeft genomen inzake het toewijzen van de nieuwe zendingsterreinen.

Het besluit luidt als volgt:
De synode,

kennis genomen hebbende van
het voorstel van de generale deputaten voor de zending, inzake toewijzing van enige zendingsterrei-
nen;871)

overwegende,
dat het voorstel is gedaan in overleg met de zendende kerken en met hun aller instemming;

besluit:
a. overeenkomstig het voorstel van bovengenoemde deputaten de terreinen, die thans verzorgd

worden door de Paruba- en Sumakcommissie, met ingang van 1 januari 1966 toe te wijzen als
volgt:
1. aan de zendende kerken van Amsterdam en Delft: West Pakistan
2. aan de zendende kerken van Arnhem en Utrecht: Sumatra en Makassar
3. aan de zendende kerken van Leeuwarden en Sneek: Argentinië
4. aan de zendende kerken van Middelburg  en Rotterdam: Rwanda 
5. aan de kerken in de provinciale ressorten in Groningen, Drenthe en Overijssel en aan de kerken 
in de Altreformierte Kirche: Brazilië

– – –

Snelle maatschappelijke en kerkelijke veranderingen

203. G.J. Dreckmeier, “Rondschrijven”, d.d. Magelang, 14 december 1965; AGKM 46, Stukken
betreffende het Vrouwenzendingsthuisfront, 1960-1962.

[Toen ik midden juli op Java aankwam, maakte ik al dadelijk kennis met de nieuwe
mode, die in de anderhalf jaar van mijn afwezigheid ontstaan was, die van de drum-
bands.]

– – –
Hoe kon deze nieuwe “mode” in zo korte tijd (hoogstens 1½ jaar) een zo grote vlucht hebben. “Men”
beweerde, dat het alleen maar spel was en niets met militaire training te maken had. Bij nader vragen
wist men wel te vertellen, dat het geld voor deze kostbare “spelen” afkomstig was van de politieke
partijen. Het bleek, dat de verschillende groepen veel meer politiek bewust werden gemaakt, zoals

871 Zie Rapport ... Middelburg/1965, 26-34.
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de P.K.I. al jaren deed. Ook in protestants-Christelijke kring begonnen enkelen in te zien, dat er een
grote achterstand moest worden ingehaald in kennis op politiek en ideologisch terrein in overeenstem-
ming met het Christelijk geloof.
Gecamoufleerd door het kleur- en klankrijke spel werd op vele plaatsen militaire training gehouden.
De president had opgeroepen tot paraatheid en het vormen van een soort burgerwachten ter verdedi-
ging van het land tegen buitenlandse agressie (nekolim) en op grond daarvan kon men actief zijn. De
resultaten daarvan zijn bij de organisatie van de revolte van 30 september wel gebleken, speciaal bij
de linkse groep.
Intussen was er in de economische toestand nog niet veel verbetering ingetreden. De rijstprijzen
waren sinds mijn vertrek begin 1964 slechts 20% gestegen, maar andere zaken, bijvoorbeeld textiel
en medicamenten veel meer. Half augustus begon echter een ongekende stijging van de rijstprijzen:
tot eind september van Rp. 600 tot circa 1000, daarna in één maand tot Rp. 2000 per kilo. Natuurlijk
gingen toen alle andere artikelen ook sterk in prijs omhoog, zodat de kosten van een huishouding
verdubbeld waren. Bij sommige mensen, Indonesiërs zowel als Chinezen, zat nog veel geld, maar
kassian de kleine ambtenaar, die niet kon of wilde corrupteren. Op alle mogelijke manieren zoekt men
geld bij te verdienen. Het aantal kleine warongs en stalletjes van fietsenreparateurs, oud-roest,
gedragen kleding enz. is sterk toegenomen langs de kanten van vele straten, ook de nette, ofschoon
het daar verboden is. Het schijnt, dat pisang-goreng of strootjes verkopen toch altijd nog enige winst
oplevert. Maar als men het menu van de eenvoudige stadsmensen nagaat, komt daar practisch geen
vlees meer op voor, terwijl de stukjes tempé (een smakelijk eiwitrijk product van soja-bonen) ook hoe
langer hoe kleiner worden.
En dan is de revolte van 30 september gekomen, waarover in de kranten in Holland wel het een ander
te lezen is geweest. Het is een uitgemaakte zaak, dat deze opgezet was door de communistische partij
en dat er behalve de eerste moorden op de 6 hoge militairen872) nog veel meer afschuwelijke dingen
op het program stonden. Hoewel velen overtuigd zijn, dat de droevige economische omstandigheden
de gunstige voorwaarden hebben geschapen voor de sterke groei van deze partij, toch kunnen wij God
dankbaar zijn, dat deze coup mislukt is.
En nu is het dus zaak, dat degenen, die schuld hebben aan de slechte economische omstandigheden
de hand in eigen boezem steken en uit alle macht gaan werken aan de opbouw van een rechtvaardiger
en welvarender maatschappij. Ik meende mijzelf een anti-anti-communist te mogen noemen in die
zin, dat ik goed begrip kan hebben voor de grieven van de “have-nots” tegen de enorme tegenstelling-
en in welvaart tussen rijk en arm. Maar er zijn enkele redenen waardoor ik bijna in een anti verande-
ren zou. Behalve de tevoren beraamde grote wreedheden stuit het vooral tegen de borst, dat vele
leiders van de partij tot de zeer rijke mensen behoren (zover ik weet is Marx nooit rijk geweest) en
dat op plaatsen, waar het bestuur, bijvoorbeeld van een stadsgemeente, in grote meerderheid in
communistische handen was, niet een begin gemaakt werd met verbetering van het lot van de
arbeiders in de gemeentedienst. Dat men dus de ontevredenheid met opzet liet aangroeien. Dus in het
geheel geen samenwerking met andere goedwillenden tot opbouw van de maatschappij.
Voor en na 30 september is ons leven hier gewoon doorgegaan. De bijbelschool voor vrouwen hier
in Magelang, waar ik veel banden mee heb, kreeg meer leerlingen voor de 1ste klas dan vorige jaren,
ofschoon het internaatsgeld steeds verhoogd moest worden. Helaas is de steun in natura van
“interchurch aid”, hopelijk tijdelijk, weggevallen. Daardoor heeft men nu voor het eerst sinds het
bestaan van de school een tekort op de huishoudrekening. De oudleerlingen van deze school doen op
verschillende plaatsen in kerkelijk werk of als leidster van een weeshuis of internaat al heel goed

872 In de nacht van 30 september op 1 oktober werden zes generaals vermoord: lt. gen. Ahmad Jani, maj. gen. Harjono,
brig. gen. Pandjaitan, maj. gen. S. Parman, maj. gen. Suprapto en brig. gen. S. Sutojo. Hun lijken, en dat van
Tendean, een adjudant van gen. A.H. Nasution, werden teruggevonden in een gat in de grond in Lubang Buaya,
een afgelegen deel van de Halim-luchtmachtbasis, dat gebruikt werd als trainingskamp van communistische
jeugdgroepen.
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werk. Er komt steeds meer vraag naar zulke werksters, waaraan de school echter slechts ten dele kan
voldoen. – – –
Nog even over mijn tegenwoordige werk. Er is hier ter plaatse het vorig jaar een kraamkliniek met
consultatie-bureau voor aanstaande moeders en zuigelingen opgericht. Dit bedrijf liep nog niet er vlot,
omdat de initiatiefnemers nog weinig begrip hadden van besturen en geen risico’s durfden te nemen.
Er is hier in Magelang stellig plaats voor een dergelijk werk. Ik heb hier nu wat kunnen helpen met
advies en het houden van één spreekuur per week, waardoor de zaak reeds behoorlijk gaat uitgroeien
en men nu reeds tot de conclusie kon komen, dat het niet zo lang zal duren of deze kliniek zal zichzelf
kunnen bedruipen en met kleine giften uit Holland, bijvoorbeeld van textiel, geholpen zal zijn.
Er is hier op allerlei gebied nog zoveel te doen. Eén van onze Javaanse vriendinnen, een magere
vrouw van middelbare leeftijd, die lichamelijk maar een zwak vat is, is daar ook zeer van overtuigd.
Naast haar baan als onderwijzeres aan een lagere school, waarmee zij een karig bordje rijst verdient,
heeft zij in de laatste jaren drie kleuterschooltjes opgericht, waarvoor zij de leerkrachten zoekt en
waarover zij altijd blijft moederen. En een huishoudschool van eigen type, dus zonder subsidie, is ook
op haar initiatief opgericht. Daar geeft zij de 2de helft van haar werkdag aan. Zij wil de meisjes een
praktische opleiding geven, die hen in staat zal stellen later als huisvrouw het gezinsinkomen te
vermeerderen met confectienaaiwerk of het leveren van maaltijden buitenshuis, waarvan in deze
maatschappij door veel gezinnen, waar de moeder ook een beroep uitoefent, gebruik gemaakt wordt.
Om de school op gang te helpen hebben wij een klein kapitaal renteloos ter beschikking gesteld. De
aflossingen hebben regelmatig plaats. En in deze scholen staat de Evangelieverkondiging op het
rooster en wordt de leerlingen Christelijke ethiek bijgebracht. In deze tijd, nu velen door angst
gedreven een slappe houding aannemen, gaf zij enkele staaltjes van zedelijke moed op grond van haar
Christelijke overtuiging, die ons beschaamd moeten doen staan. – – –

De gevolgen van de coup-poging voor de kerken in en om Salatiga

204. Soesilo Darmowigata, Gemeentepredikant te Salatiga, aan de Zendingsdeputaten van de
Provincie Utrecht, d.d. Salatiga, 12 januari 1966; [uit het Javaans vertaald door J. van der
Linden], AGKU 3, Notulen zendingsdeputaten, 1958-1972.

Het nieuwe jaar 1966 zijn wij begonnen onder Gods zegen. Reeds schreven wij over het mislukken
van de staatsgreep.873) Nu wordt duidelijk dat de massa van de PKI mensen (communisten) zich
ontgoocheld voelen en vrede zoeken. Velen nemen de toevlucht tot de Christelijke godsdienst. Nog
niet lang geleden waren er 150 volwassenen die in Nalen spontaan vroegen om catechisatie. Ze
komen trouw in de kerk. Nu zijn er nog maar vier gezinnen in Nalen die weigeren om in de kerk te
komen.
In de dessa Rembes, boven Nalen, zijn er zestig gekomen die vroegen om onderricht. Natuurlijk kon
ik dat niet afwijzen. Ik ga er geregeld naar toe. Daar zijn dan bijeen ongeveer 70 mannen, buiten de
vrouwen en kinderen. In de maand februari worden daar aparte diensten gehouden en zondagsschool.
Ook in Tlogo, een dessa in de buurt van Tuntang, kwamen mensen met het verzoek of ik daar wilde
komen. Ze hadden een lijst opgemaakt met 20 namen en als we er beginnen zullen er beslist veel meer
komen.Het is duidelijk dat de kring van kleine groepen om Salatiga heen zich zal uitbreiden. En de
nieuwe kringen tellen veel mensen. Een keer in de twee dagen ga ik daarom nu de dessa in. Pas vaak
laat over enen kom ik dan weer thuis. Maar het is met vreugde dat ik dit doe, want zovelen stromen
toe die naar Jezus verlangen. Ik hoop dat u voor ons wilt bidden om kracht voor deze nieuwe taak.

873 Niet opgenomen, zie S. Darmowigata a. ZD Prov. Utrecht, 15/12/1965, AGKU 3, Notulen zendingsdeputaten,
1958-1972.
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Wij hebben dringend zondagsschoolplaatjes nodig en ander plaatwerk. Dat is psychologisch gezien
erg goed voor deze nieuwelingen. Velen hangen ze aan de wanden van hun huizen en het helpt mee
een Christelijke geest te bevorderen. Wilt U meehelpen om deze benadering van de massa zo effectief
mogelijk te doen zijn?!
In de steden stromen de mensen ook naar de kerk. Vele krachten zijn nodig om allen op te vangen
en het moet op moderne manier. Zoals de massa dat verlangt en toch op een wijze die positief
schriftuurlijk is. Wij hebben veel kader nodig. Is ds. Koetsier al klaar met zijn voorbereidende
studie?874) Wanneer mogen we hem verwachten? Het huis is al klaar.
Gisteravond ben ik in Rembes geweest. Er volgden 76 volwassenen de catechisatie. Er waren zeker
90 kinderen. Allemaal nieuwelingen, die nog nooit het evangelie hadden gehoord. Ik kan er veel doen
met de kinderbijbel. Die zijn zeer populair hier. Als er van de Kinderzendingsvereniging nog een
fonds is voor de kinderbijbel dan hoop ik dat ze aan ons denken. We leren de kinderen zingen en u
moest eens zien hoe graag ze dat doen. Op de zondagsschool komen ze met drommen. U ziet de oogst
is zeer groot. Wij hopen op uw medewerking om te oogsten.

Politiek, de mislukte coup en de kerk in Semarang

205. J. van der Linden, Actuarius, “Rapport over het zendingswerk in de classis Semarang en de
arbeid van het college van zendingsdeputaten in de provincie Utrecht over het jaar 1965”,
d.d. [januari 1966]; AGKU 13, Vergaderstukken 1966.

Het jaar 1965 zal in Indonesia blijven het jaar van de mislukte communistische staatsgreep. Het is
daarbij door het oog van een naald gegaan. Menselijkerwijs gesproken, hing het aan het leven van
een man, die aan de moordaanslag op hem beraamd op het laatste moment wist te ontkomen en die
toen in staat was om de tegenkrachten te mobiliseren, die aan de coup een einde maakten. Pas
achteraf hebben wij hier beseft in welke grote gevaren onze mensen hebben verkeerd en hoe weinig
het scheelde of het bambugordijn was ook om Indonesia dichtgeslagen.
Met grote dankbaarheid mogen we constateren, dat het werk van Kerk en Zending deze coup heeft
overleefd. Nog is het dag voor Indonesia. Nog zijn er de 
mogelijkheden, al blijft veel nog onoverzichtelijk en al is de situatie nog zeer gecompliceerd.
Bepaalde aspecten zijn nu langzamerhand wel duidelijk geworden. Indonesia staat lang zo dicht niet
meer bij China als tevoren. In de felle anti-communistische volkswoede, die na de coup overal
losbarstte, sloeg de pendel zeer sterk de andere kant uit. Ondanks de wanhopige pogingen van
Sukarno om deze volkswoede enigszins in te dammen, gaat de anti-communistische hetze onvermin-
derd voort. Tribunalen zijn overal opgericht. Straks komen de processen.875) Intussen worden hevige
slagen toegebracht aan de krachtige partijorganisatie van de P.K.I. (de Partai Komunis Indonesia).
Evenals na de mislukte staatsgreep in Madioen zal de P.K.I. tijd nodig hebben om zich te herstellen
van deze slagen. Gezien de felle houding van het leger zal de P.K.I. voorlopig zijn uitgeschakeld.
De verhouding met China is aanmerkelijk bekoeld. De wind waait momenteel uit een gans andere
hoek, al zitten de mensen die met China een verbond aangingen nog altijd in de regering. De reacties
na de coup richtten zich ook heel sterk tegen de chinese gemeenschap in Indonesia. De chinese

874 Koetsier had een stage gelopen in de Philips-fabrieken te Drachten onder begeleiding van mr R. Terpstra. Terpstra
(Beetsterzwaag) was een voormalige bestuursambtenaar in Ned.-Indië en was in deze jaren tevens voorzittter van
de Raad van Toezicht van het Zendingscentrum in Baarn. Zie Van der Linden, “Rapport”, jan. 1966, AGKU 13,
Vergaderstukken 1966.

875 In werkelijkheid zijn weinig of geen tribunalen gehouden. Het leger en verschillende islamitische jeugdgroepen
hebben op eigen gezag op zeer grote schaal mensen vermoord, die lid waren geweest van de PKI of een van haar
mantelorganisatie of die van communistische sympathieën werden verdacht. Hughes, The End of Sukarno, hfdst.
xiii. 
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politieke partij de Baperki had zich danig gecompromitteerd met de communisten.876) De volkswoede
richtte zich dan ook tegen de aanhangers van deze partij, waarbij meteen het oude sentiment van heel
de indonesische bevolking tegen de chinese groepen ontlaadde. Het zijn bange dagen geweest voor
velen, ook voor vele chinese broeders en zusters. De kloof tussen chinezen en indonesiërs is nog
dieper geworden met alle gevolgen van dien. 
In het zendingswerk zullen de gevolgen daarvan hier en daar stellig te merken zijn. De samenwerking
tussen de chinese christenen en de javaanse, respectievelijk indonesische broeders zal in de eerste tijd
zeker aan grote spanningen onderhevig zijn. Van hier uit zullen onze kerken in dit opzicht niet meer
kunnen doen dan bidden dat de harten der broeders tot elkaar worden gebracht. – – – 

De weerslag in de kerken.
Het is moeilijk om daarvan nu al een enigszins scherp beeld te geven.877) Op verscheidene plaatsen
hebben vele christenen bange dagen doorleefd. Waar de communisten op Midden-Java een tijdlang

876 Baperki – Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, (Chinees) Overlegorgaan voor het Indonesische
Staatsburgerschap. De band tussen de PKI en de Baperki was overigens veel minder sterk dan beschuldigingen
wilden doen geloven. Zie Van der Kroef, Indonesia after Sukarno, 71.

877 Begin 1966 maakte de GKJ voor het eerst de balans op voor haar gehele gebied op M.-Java. Zie het uitvoerige
rapport “Laporan rapat bersama antara Dep. Pelaksana/DPI. Klasis/Pengurus Badan² Kristen dlm wilajah Sinode
Geredja² Kristen Djawa”, 25-26/1/1966, AS A1 5/2/261/1966. Het beeld was vaag en verward en verre van
volledig. In Banyumas raakten gedurende de laatste maanden van 1965 zelfs de Parkindo en de christelijke
jeugdbeweging Gamki verdacht, doordat ze al te kwistig lidmaatschapskaarten aan verdachte personen uitreikten
om hen alsnog een veilig politiek onderdak te bieden. Sommige gemeenten verdwenen in hun geheel als gevolg
van de onlusten, zoals Kroya (1968-1969) in het zuiden van het gewest Banyumas. De meeste christelijke scholen
daar werden gesloten, omdat hun onderwijzers werden opgepakt. Dit laatste gebeurde ook in Kebumen. In Tegal
werden veel christenen onder de ambtenarij ontslagen en gearresteerd of onder huisarrest geplaatst, waarbij de
overheid de kerk aanspoorde deze mensen extra onder haar geestelijke en politieke hoede te nemen. Hiertoe werden
aan de kerken allerlei faciliteiten en middelen ter beschikking gesteld. Het kerkelijk leven in de classis Kedu raakte
eind 1965 door de vele arrestaties, verdwijningen en de plotselinge toestroom van nieuwe leden geheel ontregeld,
terwijl enkele grotendeels christelijke desas in de buurt van Parakan door knokploegen van de Ansor, de jeugdbe-
weging van de Nahdlatul Ulama (zie verderop in dit document), werden weggevaagd. In de classis Semarang waren
slechts twee GKJ-gemeenten (Purbo en Limpung) die geen leden in de gevangenis zagen verdwijnen, al was het
aantal vooraanstaande PKI-figuren onder de christenen er beperkt geweest tot één. Net als in Kebumen, Purwodadi
en Tegal stegen de aanmeldingen voor catechisaties en zondagsscholen er in de laatste maanden van 1965
explosief. Kerstmis 1965 werd in Kendal groots gevierd in het parlements- en ontmoetingsgebouw van het district
(kabupaten). In Salatiga werd speciaal voor het evangelisatiewerk in kringen van verdachten en gevangenen de
Panitia Proklamasi Injil Kristus opgericht, dat onder militaire leiding stond. In het gewest Yogyakarta, waar de
militaire bevelhebber, overste Soemanto, een Rooms-Katholiek was, geraakten enkele van de nog bestaande
Sadrach-gemeenten, waaronder die in Watusigar en Bantul, dermate in de verdrukking, dat hun geen andere uitweg
overbleef dan zich in hun geheel aan te sluiten bij de GKJ. Predikanten ontvingen van het leger met bemiddeling
van de gewestelijke Raad van Kerken, de Dewan Gereja-Gereja Kristen Yogyakarta, een speciale cursus over de
nieuwe politieke realiteit teneinde hun verblinde schapen weer op het rechte pad te kunnen brengen en ook hier
werd kerstmis 1965 gebruikt als politieke manifestatie en in samenwerking met de regionale overheid en andere
kerken op grootse wijze gevierd. In Gunung Kidul, de arme bergstreek ten zuiden van de stad Yogyakarta waar
de PKI een grote aanhang had gehad, geraakten de meeste GKJ-kringen en -gemeenten, die tot dan toe een wat
slaperig en kwijnend bestaan geleid hadden en tekenen van achteruitgang hadden vertoond, door de vele arrestaties
en daarna door de grote toevloed van nieuwe leden heftig in beweging; in de laatste maanden van 1965 werd een
aantal verdachte dorpshoofden en regionale regeringsfunctionarissen ontslagen en vervangen door loyale
christenen. In de kleine kerk van Wonosobo liep het ledental aanvankelijk achteruit van 705 zielen in november
1964 tot 652 twee jaar later, om daarna gedurende enkele jaren snel te stijgen (Buku Angket & Statistik, Arch.
Classis Wonosobo, Wonosobo (ongeïnv.). In Grobogan-Purwodadi, een arme streek waar de PKI eveneens over
een grote aanhang beschikt had, verdwenen in de laatste maanden van 1965 3.000 mensen, waarvan sommigen,
die de moordacties overleefden, opgesloten werden in de beruchte voormalige KNIL-kazerne in Ambarawa, die
ook door de Japanners als interneringskamp was gebruikt. Purworejo was van alle GKJ-classes waarschijnlijk de
rustigste, het aantal omgebrachte GKJ-leden was beperkt tot de voorzitter van de plaatselijke BTI-afdeling (zie
hierna, voetnoot 634), terwijl twee ouderlingen en elf gemeenteleden spoorloos verdwenen (in november 1965).
In de eerste helft van 1966 werd daar in samenwerking met het leger, de GKI en de Rooms-Katholieke Kerk een
zendings- en evangelisatiecursus gegeven, die gecombineerd werd met onderwijs in de Pancasila. Voor Surakarta,
zie document 206.
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de terreur konden uitoefenen zijn verscheidene slachtoffers gevallen, onder andere onder de jeugdlei-
ders. Op de lijsten die bij huiszoekingen zijn gevonden kwamen vele namen van vooraanstaande
christenen voor. Zij hadden stellig het lot gedeeld van de zes generaals in Djakarta.878)
In Semarang moesten verscheidene chinezen het ontgelden. En daarbij liepen verscheidene christenen
groot gevaar. Men krijgt de indruk, dat de rust nu wel weer enigszins is hersteld. Tekenend is echter
wel, dat de kerkgebouwen nog steeds onder bewaking staan. Uit christelijke kring zijn ook hulptroe-
pen gerecruteerd die mee de orde moeten handhaven.
Een partij is uit dit alles veel sterker tevoorschijn gekomen: de Islam. Zij zijn tot het besef gekomen,
dat zij in hun samenwerking met de communisten onder “Nasakom” de slang hebben gekoesterd.
Meer dan ooit mobiliseren zij nu hun krachten. Vooral de islamitische jeugdbeweging de Ansor treedt
na de coup met grote verbetenheid op.879) De tegenstellingen zijn wel ontzettend verscherpt. De
ogenschijnlijke rust, die de samenwerking onder “Nasakom” bracht is voorgoed verstoord.
Ik dacht, dat dit een van de grote winstpunten is voor de kerk. Zij zal, meer dan ooit onder Nasakom
haar mogelijk was, zich moeten bezinnen op haar eigen taak en positie in het Indonesia van vandaag.
Nu de machten zo scherp tegenover elkaar staan zal de kerk haar roeping moeten verstaan in de
antithese met deze machten. Er zijn meerdere tekenen, die er op wijzen, dat de kerk deze roeping
verstaat. Overal wordt de tegenstelling evangelie en communisme aan de orde gesteld. Op verscheide-
ne plaatsen trekken de cursussen, die dit thema behandelen, grote belangstelling.
Meer dan ooit komt het nu ook voor de christelijke kringen aan op kadervorming, waarin de commu-
nisten tot dusver de onovertroffen meesters waren. De ogen moeten opengehouden voor de vele
gevaren die de kerk bedreigen. Het zou wel eens een bevrijding kunnen worden voor de kerk, dat zij,
nu de tegenstellingen om haar heen zo verscherpt zijn, vrijer en meer onverveerd het evangelie kan
uitdragen. De gelegenheid daartoe wordt haar als opnieuw geboden. Dit is het wonder van Gods
uitredding. De Heer der Kerk roept opnieuw de Zijnen in Indonesia en samen met hen ook ons tot de
blijvende taak in dat verscheurde land. Aan het eind van 1965 zal het verloop der dingen ons moeten
brengen tot de aanbidding van Hem, Die hoe donker de weg ook mag worden, beloofde ons in de
vervulling van Zijn taak nabij te zullen zijn alle de dagen.

De directe evangelieverkondiging.
Wie het geheel van het werk in 1965 overziet, zal tot de verrassende ontdekking komen, dat de zware
economische druk toch niet al te zeer het werk heeft verlamd. Natuurlijk waren er hier en daar
tekenen van moeheid en de financiële draagkracht van meer dan een kerk zakte nog verder ineen.
Maar ondanks dat werd er ook in 1965 met volharding gewerkt. De meeste arbeiders bleven ook
trouw op hun post.
Dit jaar werd weer extra steun verleend door rijsttoeslag, die zoveel mogelijk de stijgingen van de
prijs bijhield. In verband met de grote betekenis van de kadervorming van alle werkers op het terrein
werden extra gelden beschikbaar gesteld voor conferenties. Deze zijn voor de onderlinge band niet
alleen dringend noodzakelijk, maar vooral door de voorlichting die hier wordt gegeven en die daarop
afgestemd is, dat men temidden van de verwarring der geesten zich steeds weer oriënteren kan aan
het evangelie. Het is opvallend hoe ook in dit toch wel bijzonder zware jaar nog telkens weer nieuwe
mogelijkheden werden gevonden om het evangelie in de veranderde situatie van Indonesia onder de
massa te brengen.

878 Zie voetnoot 622.
879 Na de mislukte staatsgreep van 1965 traden verschillende islamitische knokploegen en jeugdbenden zeer bloedig

tegen voormalige communisten en andere verdachten op, naast het leger. Een daarvan was de Ansor, de jeugdbe-
weging van de Nahdlatul Ulama (een vereniging van islamitische geleerden (ulama), opgericht in 1926 te Surabaya
door Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah). Gekleed in zwarte hemden trokken de Ansor-leden in M.- en O.-Java
moordend en plunderend door de dorpen. Een voorzichtige schatting noemde 100.000 Ansor-slachtoffers voor O.-
Java alleen. Van der Kroef, Indonesia after Sukarno, 14, 52, 100; zie de schatting in Hughes, in: The End of
Sukarno, 158-161.



568 Document 205

De bezetting van het terrein.
Van de laatste aflevering van de Theologische Hogeschool te Djocjakarta kwamen twee nieuwe
krachten naar Semarang. Waristomo en Ketut Dawud.880) Zij waren spoedig goed ingewerkt op hun
standplaatsen, respectievelijk het fel-islamitische Demak en Kendal. De opvoering van het weten-
schappelijk peil van de Theologische Hogeschool begint vrucht te dragen. De jonge mensen van de
laatste afleveringen blijken goed voor hun taak berekend. De besprekingen op de werkers-conferen-
ties kregen aanzienlijk meer diepgang. Deze jonge werkers ontplooien een verheugende activiteit. Zij
dragen er ook toe bij dat de oude werkers zich meer rekenschap gaan geven van wat het betekent in
deze tijd drager van het evangelie te mogen zijn.
In het Semarangse werken momenteel negen predikanten, met inbegrip van ds. Prabawinata, die in
algemene dienst staat van de javaanse kerken, en ds. Prawirotirto, de emeritus predikant van Tegal,
thans werkzaam in Tugu, in de buurt van Salatiga. Verder zijn er vijftien assistent predikanten en
twaalf guru’s-indjil van de oude lichting. De eersten, de assistent predikanten, behoren alle tot de
laatste afleveringen van de Theologische Hogeschool. De twaalf guru’s-indjil dateren allen uit de tijd
dat een korte opleiding voldoende geacht werd. Onder deze twaalf zijn er die door hun levenswijsheid
en ervaring goed een kring kunnen leiden, maar aan echte gemeenteopbouw in prediking en catechi-
satie komen velen van deze oudjes niet toe. Al deze krachten werken in 16 kerken en 27 kringen. Het
is duidelijk dat er nog een groot tekort aan werkers bestaat. Zo hebben Ambarawa en Ngampin nog
steeds geen eigen predikant.
Nog juist voor het einde van het jaar zijn 18 gezinnen, 80 zielen, uit Salib Putih vertrokken naar Zuid-
Sumatra. Hun plaats van vestiging ligt 60 kilometer af van de dichtstbijzijnde gemeente. In dat gebied
wonen reeds meerdere christenen. Vandaar het verzoek uit Zuid-Sumatra om met deze 80 mensen de
guru-indjil van Salib Putih mee te zenden. Men heeft aan dit verzoek voldaan, gedachtig de verant-
woordelijkheid die Midden-Java nog altijd draagt voor het transmigratiegebied in Zuid-Sumatra
waarheen zovelen, ook christenen uit Midden-Java, in de loop der jaren transmigreer-
den.881)Verheugend groot was het verlangen naar kerkbouw dat zowel in de steden als in verschillen-
de dessa’s leefde. In de stad Semarang worstelen zowel Semarang-Oost als Semarang-West met dit
probleem. In Salatiga is het al bijzonder urgent, omdat de javaanse kerk met haar sterk groeiend
ledental – in deze stad staat de christelijke universiteit – niet eens de beschikking heeft over een eigen
kerkgebouw. In Sukoredjo en in Djanglengan, twee dessa-gemeenten, is men al begonnen met
materiaal te verzamelen. Kerkbouw heeft in dit stadium van het werk ook op het Semarangse grote
prioriteit. 
In de verkondiging van het evangelie worden nieuwe activiteiten ontplooid. Grote nadruk viel dit jaar
op de benadering van de massa. Maar ook de persoonlijke ontmoeting ontbrak niet. De zaaiavonden
gingen door zij het minder frequent. Dat was niet uit gebrek aan moed, maar om financiële redenen
waardoor meer activiteiten werden vertraagd. Vroeger werden zaaiavonden gehouden vaak tweemaal

880 Waristomo; 1931-1970; predikant GKJ te Demak; zie Zendingsblad, jrg. 68, nr. 4 (april 1970) 88. Dawud Ketut,
die tegelijk met de opening van de kerk te Kendal op 12 nov. 1968 werd bevestigd, verving Sudibjo, guru injil
aldaar, die was overgeplaatst naar de kring Mijen en Kedawung. Voor beiden zie ook “DPI klasis Sema-
rang/pendeta utusan klasis Semarang, Laporan kepada rapat klasis Semarang XXXI di pepantan Nalen, jemaat
Salatiga, yang berlangsung 7-9 September 1965”, 6/9/1965, AS nf.proa1.19.

881 Deze 18 gezinnen maakten deel uit van een grotere groep van 24 christelijke gezinnen (155 zielen), die eind 1965
uit M.- en O.-Java naar Belitang (Z.-Sumatra) waren gekomen. Daar sloten ze zich aan bij de Gereja² Kristen
Transmigrasi Belitang, zoals de vijf Javaanse Kerken in de classis Palembang van de GKJ zich toen noemden.
Voorzieningen in de streek ontbraken geheel en alle bouwland moest nog ontgonnen worden. De omstandigheden
waaronder deze migranten moesten leven waren buitengewoon slecht. Bezoekers van M.-Java kwamen daarvan
onder de indruk en vroegen, wijzend op het hoge sterftecijfer wegens honger en ziekte onder de nieuwkomers,
verschillende instanties om hulp. Daaronder waren de Sumak-commissie en de (Nederlandse) kerkeraad te
Palembang. Zie R. Soeharsono a. Kerkeraad GK Palembang, 5/3/1966, AS A 4/1/3/173/1966. R. Soeharsono was
zendingspredikant van de Javaanse gemeente te Palembang, speciaal bestemd voor dit gebied. Hij bleef niet lang.
Door de synode van 1967 werd hij benoemd als een der secretarissen van het Indonesische Bijbelgenootschap
(LAI) in Jakarta, Art. 51, 2b, Akta Sinode GKD 1967.



Document 205 569

in de week. Maar dat is nu geworden eenmaal in de twee weken. Vroeger kon lectuur gemakkelijk
worden verspreid. Thans is dat moeilijker.
Dit is de conclusie, die ds. Susilo trok in een van zijn rapporten: “Ofschoon wij in moeilijke omstan-
digheden verkeren, zien wij, dat de Heer ons geleidt. Dat blijkt uit Zijn leiding en de samenwerking,
waarin onze partner met ons meedenkt, meewerkt met begrip voor onze situatie”. De zendingsdeputa-
ten van de classis Semarang doen alles om dit tekort aan arbeiders weg te werken. Nu echter de
toelatingseisen voor de Theologische Hogeschool te Djocja en die van de Theologische Faculteit in
Djakarta zijn opgevoerd en alleen zij worden toegelaten, die eindexamen S.M.A. hebben, is de kring
waaruit de aanstaande theologen kunnen worden gerecruteerd wel klein geworden. – – – 

Het studentenwerk.
Semarang wordt steeds meer een universiteitsstad. De universiteit Diponegoro trekt met haar grote
gebouwen steeds meer studenten aan en ook andere inrichtingen van hoger onderwijs voeren het
aantal studenten in Semarang sterk op. Ds. Sutarno, die een benoeming aan de christelijke universiteit
in Salatiga aanvaardde, moest daardoor zijn studentenwerk dat zoveel beloofde, loslaten. Dit is
daarom ook zo te betreuren, omdat hij in enkele jaren zich een plaats had weten te veroveren in de
kringen van de niet-christelijke studenten.882)Tevergeefs heeft het comité van samenwerkende kerken
in Semarang, dat deze arbeid onder de studenten begeleidt, uitgezien naar een opvolger voor ds.
Sutarno. Deze wordt gezocht onder de javaanse predikanten. Eerst wanneer deze gevonden is, zal de
mogelijkheid kunnen worden overwogen om ook een nederlandse studentenpredikant aan te trekken.
In de verhoudingen zoals die momenteel bestaan in de studentenwereld moet het uitgesloten worden
geacht, dat een nederlandse studentenpredikant alleen een opening zou kunnen vinden in deze wereld.
Utrecht, dat alleen via de Raad van Samenwerking dit werk meedraagt, blijft natuurlijk sterk geïnte-
resseerd in de mogelijkheden, die hier misschien in de toekomst nog liggen. Veel perspectief is er nog
niet. Onder de indonesische predikanten zijn nog maar weinig figuren, die voor dit werk de speciale
gaven bezitten. Ook hier staan wij voor het geheim van de Heer van de oogst, dat ook hier de oogst
wel groot is, maar weinig arbeiders gevonden worden. Ons blijft de opdracht van die Heer daarvoor
te blijven bidden. – – –

De schooldienst.
1965 was voor de S.M.A., de christelijke H.B.S. te Semarang een belangrijk jaar. De indonesische
regering heeft deze school het recht toegekend haar eigen schoolexamen te mogen afnemen. Dit recht
werd voor het eerst in Indonesia gegeven aan vijf middelbare scholen uit 275 particuliere H.B.S.en.
Wel een bewijs op welk peil het onderwijs aan deze christelijke H.B.S. staat. Het Utrechtse college
van zendingsdeputaten had mede uit dankbaarheid en in de erkenning van de grote betekenis van deze
school voor de opleiding van aanstaande studenten een bedrag ter beschikking gesteld voor de afbouw
van deze school met een natuurkundelokaal. Helaas kon tot nu toe door de economische depressie
nog geen uitvoering worden gegeven aan deze plannen. Overigens maakte het christelijk onderwijs
moeilijke tijden door. Op meer dan een school werd de voortgang van het werk bedreigd door het
sterke verloop onder de onderwijskrachten. De toezegging van de zending om de salarissen van het
gesubsidieerde en ongesubsidieerde onderwijs gelijk te schakelen met die van de regeringsscholen
heeft wel enig soelaas gebracht, maar andere moeilijkheden stapelen zich op.
De animo voor het christelijk onderwijs is bij de jonge mensen niet bijster groot meer. Kweekscholie-
ren gaan liever door naar de universiteit, dan dat ze zich laten sturen naar verre dessa’s om daar het
christelijk onderwijs te dienen. Invoering van een dienstverband voor de kweekschoolleerlingen kan
hier misschien enige verlichting brengen, maar de schoolbesturen beschikken niet over de fondsen
daarvoor nodig. Kerk en zending dekken momenteel praktisch alle tekorten op de exploitatie van de
scholen. Met de rijsttoeslag voor alle leerkrachten en hun gezinnen vormt de begroting voor de

882 S.Th. Sutarno; 1959 afgestudeerd aan de Theologische Hogeschool (STT) te Jakarta; benoemd tot alg. secr. GMKI
(Indon. Chr. Studentenver.) te Jakarta; studentenpredikant te Semarang; 1965 docent en conrector van de Satya
Wacana-universiteit Salatiga; 16/10/1970 dr Theol. VU Amsterdam.
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schooldienst een steeds groter deel van het zendingsbudget. De betekenis van het christelijk onderwijs
voor de evangelieverkondiging in het geheel van de indonesische maatschappij is echter zo groot, dat
hiervoor offers zullen moeten worden gebracht. De kerken zelf gaan dit ook in Indonesia hoe langer
hoe meer zien en zij zijn ook bereid meer dan vroeger zich mee verantwoordelijk te weten voor het
werk op de christelijke scholen. – – –

[De Javaanse Kerk te Jakarta heeft thans 2.600 leden, Semarang-Oost heeft er 924,
Semarang-West 1.214 en Salatiga 1.438. De groei is sterk, ook in de desa’s. In 1963
verlieten 25 mensen de GKJ, evenveel als in 1964. Het huwelijk met een islamitische
man of vrouw speelt hierbij de grootste rol.]

Het Vrouwen-Zendings-Thuisfront.
Wij kunnen ons het werk van het college van zendingsdeputaten niet meer denken zonder de adviezen
en de daadwerkelijke steun van het V.Z.T. dat thans in alle gemeenten in onze provincie met groot
enthousiasme zich aan zijn taak blijft geven. Hoe het vroeger reilde en zeilde zonder deze gemeen-
schappelijke inspanning van dit deel van het front, willen we ons maar liever niet realiseren. Duidelijk
is, dat naarmate de nood op de terreinen stijgt, het V.Z.T. bijna altijd een antwoord klaar heeft en de
krachten verdubbelen wil. De liefde van velen doet haar koesterende warmte uitgaan naar de verre
naasten, met wie zij zich zo nauw verbonden weten. De dankbare brieven voor al die voedselpakket-
ten spreken een duidelijke taal. In Panti-Wilasa wordt menige vraag voorkomen door de zendingen
medicijnen en linnengoed. Beurzen maken het enkele meisjes mogelijk de prachtige opleiding in
Magelang aan de evangelistenschool te volgen.883) – – – 

De kerk en de coup in Solo

206. R.M.S. Poerwowidagdo aan de Deputaten voor de Zending van de Zendende Kerk van Delft,
d.d. Solo, 1 februari 1966; AGKU 13, Vergaderstukken 1966.

– – –
Vanaf medio december 1965 is de “avond- en nachtklok” in het Surakartase helemaal opgeheven. Dit
viel dus ongeveer samen met het begin van de Kerstfeestvieringen. Dat was trouwens ook de
bedoeling van het huidige Militair Bestuur, en wel opdat daardoor de godsdienstige hoogtijdagen met
volle vreugde konden worden gevierd. Dat bleek ook zo te zijn, want de belangstelling voor deze
Zendings-Kerstfeestviering van de kant van de genodigden was bijzonder groot, in elk geval veel
groter dan vorige jaren. Zowel de vieringen in onze eigen kerken of andere bedehuizen, als wel die
in alle mogelijke ruimten in grote kampongs of in de kleinste dorpen hoefden niet te klagen over
gebrek aan belangstelling, integendeel, de opkomst was altijd weer overdonderend. ’t Scheen – en
het schijnt nog – dat de terrorisatie van de godloochenaars de andere mensen wakker had geschud om
met haast te vlieden en veiligheid te zoeken in de gemeenschap met de godsdienstigen. Vanaf die tijd
worden de kerken ’s Zondags overstroomd door mensen, die vóór de bloedige tragedie nooit naar een
kerk omkeken. Wij hopen, dat die stroom niet maar uiterlijk en tijdelijk zal blijken, en wel omdat ze
alleen maar gedreven waren door angst of schrik, dus om lichaamsbehoud. Wij bidden, dat ze
werkelijk gedreven werden door honger en dorst naar gerechtigheid, en echt door zielsverlangen naar
de Heiland, de ware Zaligmaker der Wereld. U moet namelijk weten, dat door de militairen alles en
allen die naar PKI roken, werden opgepakt en in de gevangenis of in de concentratiekampen
geworpen, in afwachting van een verder vonnis. Uit de mededelingen, die gedaan werden in de
vergadering van de Classis Surakarta Oost op 6 december 1965 en in de vergadering van de Classis
Surakarta West op 20 januari jongstleden kunnen wij U berichten, dat de kerken in de stad Solo

883 Zie document 191.
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(Margojudan, Manahan en Djojodiningratan) het minst geleden hebben: lidmaten die erbij betrokken
waren of beschuldigd werden erbij betrokken te zijn geweest, direct of indirect, omdat zij lid waren
van de ene of andere mantelorganisatie van de beruchte beweging, waren er maar heel weinig.884)
Bovendien zijn de kerkeraden van de betrokken personen direct opgetreden en hebben de blaam
uitgewist door kerkelijke tucht. We kunnen zeggen, dat juist door deze boze en gewelddadige
beweging van de PKI de kerken krachtiger zijn opgetreden tegen lidmaten, die voordien openlijk of
heimelijk, bewust of onbewust zich hadden laten inschrijven als lid van de een of andere dochterorga-
nisatie van de PKI.
Droeviger gesteld is het wat betreft de kerken of gemeenten in en om Delanggu, Klaten, Pedan,
Prambanan, Bojolali, Sukohardjo en Wurjantoro/Eromoko. Van deze kerken zijn er enigen, die
werkelijk activisten of echt lid waren van de verboden organisaties en dus meer of minder een relatie
hadden met de bloedige beweging. Van enkelen van deze verdwaalde broeders horen we niets meer
dan dat zij zijn opgepakt. Men weet niet, of ze nog in leven zijn. Er zijn er daar meer verdwaalden
van lichte classificatie: deze groep verliest zijn ambt of beroep en blijft voorlopig gesteld op huis- of
stadsarrest. En het is helaas een feit, dat op het ogenblik de goede gang van enkele kerken en
gemeenten wordt gestagneerd. Wij noemen in het bijzonder: Eromoko, Sukohardjo, Bojolali, Pedan
en Prambanan. Wij bidden in alle ootmoed, dat door Gods genade en hulp deze kerken en gemeenten
binnen de kortste tijd na deze zware beproeving weer sterk en gelouterd te voorschijn mogen komen.
De Here geve de zwaarbeproefde broeders en hun gezinnen de onmisbare troost en hulp! Wilt u ze
ook in Uw voorbeden opnemen? Bij voorbaat onze hartelijke dank, Broeders!885)Naast deze waren
en droevige feiten willen wij U ook nog een staaltje geven van “grappige”, alarmerende maar loze
mededelingen tijdens die hachelijke maanden: er werd toen in Djakarta door bevoegde instan-
tie/persoon aan de DGI medegedeeld, dat in het Solose het allerverschrikkelijkste is gebeurd,
namelijk dat daar drie predikanten door de anti-godsdienstige benden zijn ontvoerd en vermoord, en
daarvan was als de eerste genoemd ondergetekende. En het gevolg was, dat op aandringen van een
zekere onderwijzer, oudleerlingen van de Christelijke Hogere Kweekschool van Solo, die catechisatie
heeft gehad van ondergetekende, in vele kerken en onder bepaalde kringen te Djakarta reeds droevige
bidstonden werden gehouden, waarin voorbeden werden gedaan voor de nagelatenen. Ja hoor,
volgens dat loze bericht was Uw missionaire predikant ook onder de slachtoffers van de atheïsten
geteld. – – –

884 De aanhang van de PKI was niet beperkt tot het industriële proletariaat en de boerenbevolking. Vanaf medio jaren
vijftig behaalde de door Dipa Nusantara Aidit tot nieuw leven gewekte Communistische Partij van Indonesië (PKI)
ruime verkiezingsoverwinningen en veroverde de partij de meerderheid of bijna de meerderheid in allerlei
plaatselijke en regionale raden en besturen. Ook vooraanstaande GKJ-leden klommen hoog in de partij of maakten
carrière dankzij hun lidmaatschap van de PKI. Anderen waren lid van of raakten betrokken bij een der mantelorga-
nisaties van de PKI, zoals het boerenfront (Barisan Tani Indonesia, BTI), de onderwijzersbond (Persatuan Guru
Republik Indonesia, PGRI), het Instituut voor Volkscultuur (Lembaga Kebudayaan Rakyat, LEKRA), de Pemuda
Razendingsarbeiders rakyat (Volksjeugd), de federatie van vakbonden SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh
Indonesia) en aangesloten arbeidersbonden (Serikat Buruh), en de vrouwenbeweging GERWANI (Gerakan Wanita
Indonesia). Vanuit deze kringen, die al onmiddellijk na de Japanse capitulatie in 1945 elke dialoog met Nederland
van de hand hadden gewezen, klonken voortdurend protesten tegen de aanwezigheid van Nederlandse zendingsar-
beiders in M.-Java. Zie ook Hughes, The End of Sukarno; Brackman, The communist collapse in Indonesia;
Southwood, Indonesia, 131, 155-156, 233-237.

885 Geschorste lidmaten die weer wilde worden toegelaten, dienden een periode van heropvoeding door te maken, die
werd afgesloten met een openbare schuldbelijdenis ten overstaan van de gemeente nadat in een onderzoek door
de kerkeraad een blijvende ommekeer ten goede was geconstateerd. “Laporan rapat bersama antara Dep.
Pelaksana/DPI. Klasis/Pengurus Badan² Kristen dlm wilajah Sinode Geredja² Kristen Djawa”, 25-26/1/1966, AS
A 5/2/261/1966.
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Pinksteren in Purwodadi

207. Taberi Wirjowasito, “Pinksterfeest in Purwodadi”, d.d. Purwodadi, 19 juli 1966; AGKA 3,
Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1966-1967.

– – –
Van de zijde van de Lembaga Pendidikan Kader Pusat is aangedrongen om dit afgelopen Pinkster-
feest zo groot mogelijk te organiseren. Om dit doel te kunnen bereiken moet daarom veel tijd en
aandacht besteed worden. Daarom is er een periode van voorbereiding geweest van 22 mei - 28 mei.
De stof is gemaakt door de Lembaga Pusat voor de uniformiteit: daar is stof voor lezingen, catechisa-
tie, bijbelstudie, discussie. Daarna komt de hoofdzaak, dat is de Pinksterweek, of Pekan Pentekosta
genoemd, die begonnen is van 29 mei en eindigde in 4 juni. Dat is de tijd voor de actie naar buiten.
Dit alles moet uitgevoerd worden door alle kerken en ook echt geprobeerd door de kerken van onze
Classis. Als U toen in Purwodadi kon komen kijken dan zag U de hele opgesierde stad met spandoe-
ken en de kerken, de Javaanse en de Chinese Kerk (GKI) en ook alle Christelijke gebouwen opge-
tooid met versieringen, zodat alles feestelijk er uit zag. De dagen vanaf maandag t/m zaterdag waren
vol acties voor de Evangelieverkondiging. Iedere morgen om 4.30 uur werd de kerkklok geluid tot
teken voor het gezamenlijk gebed in de kerk voor de ouderen en ’s avonds las het hoofd van ieder
gezin uit het stuk van de Bijbel dat klaargemaakt is door de Lembaga Pusat. Daar werd ook gezongen.
Daar is ook actie voor de Evangelieverkondiging van twee aan twee, daar is actie voor de Colportage
en tractaatjes uitdelen. – – –
De topdag was op 3 juni op vrijdag, de hele dag kan ik zeggen. Dit doen we samen met de Chinese
Kerk. Want ’s morgens om 8 uur begon de fietsoptocht door de stad. Start is op het erf van de S.M.P.
Kristen. Om 7.30 was ik reeds daar met mijn vrouw. Daar is een truck versierd met spandoek en
fietsen, en er zijn ook fietsen versierd. De dag tevoren was mijn dochtertje Sri huilend thuis gekomen
van de toko. Zij zit in de 5de klas lagere school. Mijn vrouw vroeg haar waarom zij huilde en Sri
antwoordde: “De mensen zeggen, ach, Christenen zullen een fietsoptocht organiseren. Het zal wel
mislukken. Er zijn weinig Christenen hier in de stad.” Mijn vrouw kalmeerde Sri: “Sri, huil niet. Maar
je moet meedoen. Wees gerust, de Here Jezus heeft in deze stad veel lievelingetjes zoals jij, ze zullen
morgen door onze Heer geroepen worden om mee te doen om van onze Here te getuigen”. Om 7.45
was Sri met haar door haar oudere broer versierde fiets, gevolgd door haar vrienden en vriendinnetjes
van klas IV, V en VI. Het schoolerf van de S.M.P. Kristen werd hoe langer hoe voller met de
lachende jeugd op zijn versierde fiets. De deelnemers waren niet alleen jongens en meisjes van onze
scholen, maar ook van de staatsscholen vanaf de lagere school tot de S.M.A. en ook studenten van
de particuliere rechtenfaculteit van Purwodadi, en niet alleen de jeugd doet mee, maar ook ouderen,
leden van de Javaanse en Chinese Kerk. Ik dacht eerst, er was alleen maar één truck, die ik besteld
heb voor de club die moet zingen en stukken uit de Bijbel lezen, die verband houden met Pinksteren
en de werking van de Heilige Geest. Zonder dat ik het wist kwamen er nog drie trucks bij. Ja, ze
waren voor degenen die geen fietsen hadden. Ze deden mee als supporters. De voorrijders waren
verkeerspolitieagenten, gevolgd door motorfietsen, de truck met het koor, dan de optocht van de
jeugd, daarna de vaders en moeders, 3 trucks met supporters en het slot was de Landrover. Voordat
de optocht in beweging was, was erg nodig het gebed door mij opgedragen, natuurlijk met behulp van
de luidspreker. Het werd toen doodstil, je hoort alleen het gebed, tot verwondering van velen. Daarna
begon de optocht in beweging. De optocht midden in de stad trok veel belangstellenden.
Het slot werd gesloten met dankgebed, het was goed gedaan, succes. Sri kwam thuis met lachend
gezicht en we dankten allemaal de Here Jezus. Niemand dacht dat de Here Jezus in de stad zoveel
schapen heeft, maar zij zijn nog niet allemaal in de stal van onze Here Jezus, zij zijn nog niet binnen,
niemand weet wanneer. – – –
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Het adatrecht der Javaanse christenen

208. “Beschrijving van het bizondere Adatrecht der Inlandsche christenen in Midden-Java v.z.v.
behoorende tot de gemeenten der Gereformeerde Zending”, 1967; AGZD 466.886)

AFDEELING I.
Van de Inlandsche Christengemeenten:
Art. 1. De Inlandsche Christengemeenten der Gereformeerde Zending op Java hebben een zelfstandig
bestaan, onafhankelijk van de personen die daarvan lid zijn.
Art. 2. Hunne inrichting en bestuur worden door hen in eigen boezem geregeld.
Art. 3. Hunne vertegenwoordiging, zoo in als buiten rechten, geschiedt door de daarvoor bij de in
artikel 2 bedoelde regelingen aangewezen personen.

AFDEELING II.
Van de Gemeenteboeken:
Art. 4. In elke Christelijke gemeente worden aangehouden:
a. een doopboek.
b. een lidmatenboek.
c. een register van huwelijk, waarin tevens echtscheidingen worden aangeteekend.
Art. 5. De registers worden aangehouden door de daarvoor bij de in art. 2 bedoelde regelingen
aangewezen personen.

[Volgen gedetailleerde aanwijzingen hoe doop- en lidmatenboeken en begraaf- en
huwelijksregisters ingevuld moeten worden.]

Art. 10. (1) Uit de gemeenteboeken kunnen desverlangd extracten worden gegeven.
(2) Die extracten worden onderteekend door hem, die met de bijhouding der registers belast is.
Art. 11. De Inlandsche Christengemeenten en hare vertegenwoordigers beschouwen onderling de in
deze afdeeling bedoelde boeken en de met die boeken overeenstemmende behoorlijk geteekende
extracten als volledig bewijs van het daarin vermelde, zoolang niet is bewezen, dat de inschrijving
onjuist was.

AFDEELING III.
Van namen en naamsverandering:
Art. 12. (1) Het is niet geoorloofd slechte of onkiesche namen als geslachtsnaam of als voornaam te
dragen of te geven.
(2) Ook is het niet geoorloofd namen te dragen of te geven, die door personen van het andere geslacht
plegen te worden gedragen.
Art. 13. (1) Verandering in geslachtsnaam of voornaam geeft geen aanleiding tot verandering in de
registers of de daaruit verleende extracten behoudens in geval die verandering van wege het Gouver-
nement is erkend.
(2) De gemeenten en hunne vertegenwoordigers gebruiken ten aanzien van een ieder steeds den naam,
waaronder hij in het register bekend is. AFDEELING IV

886 Vastgesteld bij Art. 42, Akta Sinode GKD 1967. Een verkorte versie werd eerder vastgesteld bij Art. 12 en 12A,
Acta Synode GKD 1935. Het handelt hier om een van oorsprong Nederlands document, dat dateert uit 1916, AGZD
466. De Art. 40-58 zijn een latere toevoeging. Het huidige Art. 59 was in 1935 nog Art. 40. De Javaanse versie
draagt de titel Pratelan Kawontenanipun Tata Ngadat (Adatrecht) Kangge Tiang Kristen Djawi Ing Tanah Djawi
Tengah en is verschillende malen gepubliceerd, o.m. in de maandbrief Sadulur. Kalawarti wulanan Gredja² Kristen
Djawi Tengah, nr. 6 (aug. 1957) 1-8. De Indonesische titel is Pernjataan hukum adat untuk orang Kristen didalam
lingkungan Gredja² Kristen Djawa, (nov. 1966), in AS A 1/7/1/986/1966.
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Van de vereischten om een huwelijk te kunnen aangaan:
Art. 14. (1) Om een huwelijk te kunnen aangaan moet een jonge man den leeftijd van achttien jaren,
eene vrouw dien van vijftien jaren hebben bereikt.887)
(2) In bizondere gevallen kan van wege de Christelijke gemeente, waartoe een der aanstaande
echtgenooten behoort, sluiting van het huwelijk beneden dien leeftijd worden toegelaten.
Art. 15. Voor het aangaan van een huwelijk is vrije toestemming van beide aanstaande echtgenooten
noodzakelijk.
Art. 16. (1) Het huwelijk is verboden:
a. tusschen personen, die in recht op en nedergaande linie, wettig of onwettig, aan elkander verwant
zijn.
b. tusschen personen, die elkander in de zijlinie tot en met den vierden graad verwant zijn.
(2) In bizondere gevallen kan, van wege de Christelijke gemeente, sluiting van het huwelijk tusschen
personen, die elkander in den vierden graad in de zijlinie verwant zijn, worden toegestaan.
Art. 17. (1) Huwelijken tusschen overspelige en medeplichtige worden niet toegelaten, zoolang van
een van beide de wettige echtgenoot(e) nog in leven is.
(2) Huwelijken tusschen van elkander gescheiden echtgenooten, worden niet toegelaten wanneer een
van beide na de echtscheiding gehuwd is geweest.
Art. 18. Behoudens in bizondere gevallen met machtiging van wege de Christelijke gemeente, kan
eene vrouw na ontbinding van haar huwelijk geen ander huwelijk aangaan dan na afloop van
driehonderd dagen na die ontbinding.888)
Art. 19. (1) Wanneer iemand voor de eerste maal huwt en den leeftijd van vijf en twintig jaren nog
niet heeft bereikt, moet blijken van de toestemming zijner (harer) ouders.
(2) Is een der ouders overleden, dan is toestemming van den nog in leven zijnde ouder voldoende.
(3) Zijn beide ouders overleden, dan wordt toestemming vereischt van dengene, die de zorg voor
de(n) huwende op zich genomen heeft of in het gezin de vader vervangt.
(4) In bizondere gevallen kan met machtiging van de Christelijke gemeente het huwelijk voltrokken
worden, zonder dat van de in dit artikel bedoelde toestemming blijkt.
Art. 20. Bij het aangaan van een ander dan het eerste huwelijk moet tevens blijken hetzij door een
extract uit het register van overlijden (doop- of lidmatenboek) of echtscheiding, hetzij door een

887 Hierbij sloot men zich aan bij de “Huwelijksordonnantie voor Christen-Inlanders” van de overheid waar dezelfde
leeftijdsgrenzen gehanteerd werden. Die “Huwelijksordonnantie voor Christen-Inlanders” was van kracht sedert
1933, waarbij het criterium voor de toepasbaarheid de vraag was of men wel of geen christen was. Aan deze
ordonnantie waren oudere, tot de VOC-tijd teruggaande regelingen en bepalingen voorafgegaan. Een probleem
bij het opstellen van een huwelijkswetgeving in Indonesië (en voordien Ned.-Indië) was dat in het algemeen
nauwelijks sprake was van christelijk recht, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de islam en het hinduïsme. Beide
laatste godsdiensten kenden een volledige rechtsordening der gelovigen, waarnaar ze zich dienden te gedragen.
Hiertoe behoorde ook een uitgebreide huwelijkscode. Het christelijke recht, voor zover daar sprake van was, stelde
in haar Rooms-Katholieke gedaante ten aanzien van het huwelijk een aantal eisen op bepaalde juridische punten,
zoals zijn onontbindbaarheid. Hoewel het Rooms-Katholicisme en de meeste protestantse denominaties en
zendingsgenootschappen in Indonesië op een aantal punten overeenstemden (geen proefhuwelijken, geen
polygamie, geen huwelijksdwang, geen willekeurige echtscheiding) bleef een groot stuk van het rechtsleven
ongemoeid. Zie bijv. Van Vollenhoven, Het adatrecht, II, 202. Het hier opgenomen stuk trachtte reeds in de
beginfase van de Gereformeerde zending in Midden-Java (zie vorige noot) in deze lacune te voorzien. Binnen de
Gereformeerde zending bestonden grote bezwaren tegen de “Huwelijksordonnantie voor Christen-Inlanders”, die
zou veel te liberaal zijn en teveel aan het ongeschreven recht overlaten. Gesteund door het NZG op O.-Java,
maakte men bezwaar tegen zaken als de veronderstelde ondermijning door de Huwelijksordonnantie van het
ouderlijk gezag, de veronderstelde aantasting van de positie van de man als gezinshoofd, de veronderstelde
impliciete erkenning van het vaderlijk gezag over onwettige kinderen en de versoepelde echtscheidingsprocedure
en uitbreiding van de echtscheidingsgronden. Men stelde de regering zelfs voor overspel van zowel mannen als
vrouwen in het Wetboek van Strafrecht strafbaar te stellen. MMK. 143, 112; voor uitvoerige bezwaren en
correctievoorstellen van de zending, zie MV a. Dir. van Justitie te Batavia, jan. 1935, AGZD 466. Vgl. boven,
documenten 1, 7 en 29 (over het huwelijk van een christen en een islamiet). In 1974 werd in Indonesië een nieuwe
huwelijkswetgeving van kracht, besproken in Prins, De Indonesische huwelijkswet van 1974.

888 Dit was een algemeen aanvaarde ongeschreven regel, die bedoeld was om zeker te zijn dat een vrouw bij een
volgend huwelijk niet zwanger was van haar net ontbonden huwelijk.
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Mohammedaanschen scheidbrief of ander schriftelijk stuk, afgegeven door een daartoe bevoegde
Mohammedaansche autoriteit, het zij door getuigen of desnoods door de algemeene bekendheid, dat
het vorige huwelijk ontbonden is.

AFDEELING V.
A. Huwelijk tusschen Inlandsche Christenen:
Art. 21. (1) Het huwelijk tusschen Inlandsche Christenen wordt aangegaan door éénen man met ééne
vrouw.
(2) Geen man kan tegelijkertijd met meer dan ééne vrouw, geen vrouw tegelijkertijd met meer dan
één man gehuwd zijn.
Art. 22. Van het voornemen tot een huwelijk wordt door de aanstaande echtgenooten kennis gegeven
bij de Christelijke gemeente, tot wier ressort zij behooren aan den daarvoor aangewezen persoon of
het daarvoor aangewezen college.
Art. 23. Die persoon of dat college is na ontvangst van de aangifte van het voornemen om een
huwelijk aan te gaan, verplicht te onderzoeken of tegen het huwelijk bezwaar bestaat.
Art. 24. Over tegen een huwelijk bestaande bezwaren wordt geoordeeld door de daarvoor vanwege
de Christelijke gemeente aangewezen personen, waarbij het streven naar een minnelijke schikking,
bemiddeling tot opheffing van bezwaren, op den voorgrond staat.
Art. 25. Bij beoordeeling van tegen een huwelijk bestaande bezwaren moeten als gegrond worden
erkend de in deze regelen genoemde beletselen om een huwelijk aan te gaan.Art. 26. (1) Het huwelijk
kan niet worden gesloten dan nadat de door de Christelijke gemeente vastgestelde termijnen van
afkondiging zijn afgeloopen.
(2) In geval tegen het huwelijk bezwaren zijn ingebracht, mag het huwelijk niet worden voltrokken,
alvorens de bezwaren opgeheven of ongegrond bevonden zijn.
Art. 27. Het huwelijk tusschen Inlandsche Christenen wordt voltrokken van wege de Christelijke
gemeente met inachtneming van zoodanige vormen als de in artikel 2 bedoelde regelingen daarvoor
voorschrijven.
Art. 28. (1) Het huwelijk wordt voltrokken door den daartoe bij art. 2 bedoelde regelingen aangewe-
zen persoon in de gemeente, waartoe een hunner behoort.
(2) De voltrekking geschiedt door de verklaring van dezen dat de betrokkenen in het huwelijk zijn
verbonden.
(3) Van de voltrekking wordt in het huwelijksregister aanteekening gehouden.

B. Bestaand huwelijk bij overgang tot het Christendom.
Art. 29. (1) Bij overgang van iemand tot het Christendom wordt het tevoren door hem gesloten
huwelijk erkend door de Christenen.
(2) Wanneer nochtans blijkt, in geval van echtgenooten slechts één tot het Christendom overgaat, dat
degene met wie(n) hij (zij) getrouwd is dientengevolge het huwelijk als ontbonden beschouwt, zal
degene, die tot het Christendom is overgegaan, ook verder als ongetrouwd worden aangemerkt.
Art. 30. (1) Ook het door een Mohammedaan vóór zijn overgang tot het Christendom gesloten
huwelijk met meer dan ééne vrouw, wordt na zijn overgang erkend door de Christenen.
(2) Nochtans zal het huwelijk voor zover het meervoudig is, na overleg en in overeenstemming ter
zake tusschen die echtgenooten en de betrokken Christelijke gemeente op grond van den overgang
tot het Kerken Christendom kunnen worden ontbonden.889)

889 Ten aanzien van dit Art. 30 maakte de synode een voorbehoud onder verwijzing naar Art. 76 en Bijlage XV, Akta
Synode GKD 1956. De synode van 1956 had namelijk bepaald dat een dergelijke kwestie middels een of meer
echtscheidingen afgewikkeld diende te worden en dat de betrokkenen monogaam naar het christendom dienden
over te gaan.
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Art. 31. In het in art. 30 al. 2 bedoeld geval zullen de gescheiden vrouwen worden beschouwd als
ongehuwd van af het ogenblik waarop de samenwoning met den man als echtgenootes op den voet
van het voorheen voor hen geldend recht heeft opgehouden.

AFDEELING VI
Van de ontbinding van het huwelijk:
Art. 32. Het huwelijk van Inlandsche Christenen wordt ontbonden:
a. door den dood.
b. door echtscheiding.
Art. 33. Als redenen tot echtscheiding gelden:
a. overspel.
b. opzettelijke verlating gedurende meer dan twee jaren.Art. 34. Van een voornemen tot echtscheiding
wordt kennis gegeven aan de Christelijk gemeente, waartoe de echtgenoot(e), die dit voornemen
koestert, behoort.
Art. 35. Indien er geen verzoening tusschen de echtgenooten tot stand komt wordt machtiging
gegeven om aan het voornemen tot echtscheiding gevolg te geven, wanneer de feiten op grond
waarvan zij wordt verlangd, ten genoege van de gemeente zijn bewezen.
Art. 36. Overspel wordt slechts bewezen geacht wanneer de daaraan schuldige partij het feit bekent
of wanneer stellige getuigenverklaringen, die voldoende duidelijk daarop wijzen, worden verkregen.
Art. 37. Is het huwelijk gesloten elders dan waar het verzoek om echtscheiding wordt gedaan, dan
wordt daar van de inzake het voornemen tot echtscheiding genomen beslissing mededeeling gedaan.
Art. 38. Na echtscheiding wordt het als in strijd met de goede zeden beschouwd, wanneer de
gescheiden echtgenooten in één huis of op één erf samenwonen.
Art. 39. Zoolang één der echtgenooten het Christendom belijdt, wordt geen echtscheiding dan op den
voet van de bestaande bepalingen door de Inlandsche Christenen erkend.

AFDEELING VI
Art. 40. De erfenis van een overledene valt toe aan zijn of haar erfgenaam of erfgenamen, nadat alle
tegoeden verrekend zijn en alle schulden betaald. Indien het bedrag der erfenis en dat der tegoeden
niet voldoende is om de schulden te betalen, dan krijgen de erfgenamen niets. De erfenis wordt dan
verdeeld onder de schuldeisers.
Art. 41. De erfgenamen zijn niet gehouden de schulden van de overledene te betalen uit eigen
middelen. – – –
Art. 45. Onder de rechtmatige erfgenamen (afgezien van de weduwe/weduwnaar zoals omschreven
in art. 49) worden ten eerste verstaan de kinderen van de overledene. Daarbij wordt geen onderscheid
gemaakt naar geslacht of naar de aard van het huwelijk waaruit die kinderen geboren zijn. De
verdeling van een erfenis onder de kinderen in de eerste lijn en eerste graad geschiedt in gelijke delen.
Ieders aandeel is even groot. Een ongeboren kind wordt beschouwd als reeds te zijn geboren. – – –
Art. 49. Eenderde deel van de bezittingen die de echtelieden tijdens hun huwelijk als gezamenlijk
bezit verworven hebben valt toe aan de erfgenamen, de rest, tweederde deel, valt toe aan de overle-
vende der beide echtelieden. – – –

SLOTBEPALING 
Art. 59 (40). Bij wijziging van het gewoonterecht en in elk geval na tien jaar zal deze beschrijving
worden herzien om geheel in overeenstemming te blijven met de bestaande gewoonten en het
rechtsbewustzijn der Inlandsche Christenen.
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Reisverslag Korvinus naar Purwodadi

209. L.W. Korvinus, “Bezoek aan de Classis Purwodadi-Grobogan 2-7 juli 1967”; AGKA 3,
Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi, 1966-1967.

1. Doel van het bezoek aan het gebied Purwodadi-Grobogan was: op de hoogte te komen van de
tegenwoordige situatie van Kerk en Evangelieverkondiging, vooral nu zich sinds 30 september 1965
allerwegen in Indonesië en zo ook op Midden-Java aftekent een beweging van velen in de richting
van het Christendom. – – –
2. Op waarlijk grootse wijze ben ik als vertegenwoordiger van de Gereformeerde Kerken van
Gelderland in de hoofdplaats Purwodadi officieel ontvangen. In een openbare bijeenkomst te mijner
ere belegd in de grote ontvangstzaal van de plaats (die geheel vol liep met christenen en niet-
christenen) voerden de hoogste man van de militairen, van de politie en van het burgerlijk bestuur
langdurig het woord om te benadrukken, dat in het moderne Indonesië geleefd wordt naar de
principes van de Pantjasila, waartoe behoort het eerbied hebben voor de godsdienst, niet alleen voor
de Islam maar ook voor andere in Indonesië aangehangen wereldgodsdiensten. Nadat in vervolg op
deze drie sprekers ook nog Ds. Manguntenojo en Ds. T. Wirjowasito er het hunne aan hadden
toegevoegd, kreeg ik, de buitenlandse gast, gelegenheid mijn dankbaarheid voor deze ontvangst te
betuigen en iets van de reden van mijn komst te vertellen. De rest van de avond werd gevuld met
bijdragen in zang en wajang wong (wajangspel gespeeld op toneel) totdat omstreeks het middernach-
telijk uur die mate van voldaanheid werd bereikt, dat men naar huis wilde gaan. Uiteraard lag achter
deze ontvangst enige werkzaamheid van Ds. Taberi Wirjowasito, om voor vriend en vijand in heel
de maatschappij van Purwodadi te getuigen van de banden tussen de Javaanse en Nederlandse kerken.
3. Om tot enige terreinkennis te komen en aan de andere kant om gemeenten/groepen en haar
voorgangers te bemoedigen werden drie tochten gemaakt door het ressort van de Classis. – – –
De eerste tocht ging westwaarts langs de grote weg richting Demak en vandaar naar Godong.
Vandaar naar de gemeente Midjen over een zoveelste rangs binnenweg – dankzij de droge tijd nu
enigszins berijdbaar. Laat ik het verhaal even iets uitvoeriger mogen doen! In Midjen heeft de tjarik
(dorpssecretaris) een flinke lap grond voor kerkbouw ter beschikking gesteld. De kerkdiensten
worden nog gehouden in de ruime pendopo van het huis van zijn schoonvader. Er is ongeveer 2m3

hout gereserveerd, maar er is naar hun berekening zeker 30 m3 nodig en de rest! Deze gemeente heeft
dus nog het één en ander voor de boeg. Aan de overkant van de irrigatiesloot, die langs Midjen loopt,
ligt de dessa Hardjowinangen en daar dichtbij bevindt zich de nieuwe kring van Karanggeneng. In
Hardjowinangen heeft de lurah al plaats gereserveerd voor een polikliniek van de Jakkum! Wij
trekken verder over een soms zeer slechte weg zuid-westwaarts. Eerst langs Gubug (’s middags op
de terugtocht keren wij hier aan: de kring heeft als pembantu pendeta Sunardibudi en telt ook enige
chinese leden; heeft pas een gudang (pakhuis, schuur) kunnen overnemen en is er een kerkje van gaan
bouwen met cementen vloer, de wanden van behoorlijk hout en een goed dak. Merkwaardig: in een
kamertje achter de kerk zag ik een mooie lijkkist klaar staan – één van de gemeenteleden is erg oud
en dus moet je op alles voorbereid zijn! Van de kring Gubug zijn wel goede verwachtingen: er zit
groei in en voorganger met gemeenteleden zijn actief.
Wij gaan door naar Kalitjeret zuidwaarts. Weg is slecht. Het landschap verandert: Kalitjeret ligt in
kalkheuvelgebied. Hier is een splitsing in deze voormalige gemeente van de Salatiga Zending door
afscheiding van een P.A. groep (Parepatan Agung – de oude naam voor ’n soort synode), die het
kerkgebouw in bezit heeft. In een zaaltje van het vroegere polikliniekgebouw (uit de vooroorlogse
tijd) wordt de kerkdienst van “onze” javaanse gemeente gehouden. De reusachtige pastorie van de
indertijd hier gestationeerde Salatiga-zendeling doet nu dienst als schoolgebouw, waar een complete
Lagere School in is ondergebracht. Deze school is heel behoorlijk bezet, maakt een keurige indruk
– hier hangt zelfs wel iets aan de wand! In een bijeenkomst in het kerkzaaltje, waarvan de linkerwand
door werking van de grond bezig is naar buiten weg te zakken, geeft Ds. K. Pudjowijono een
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uiteenzetting over de gemeente. Namens de jeugd worden enkele wensen kenbaar gemaakt, die te
zijner tijd langs officiële weg zullen worden voorgebracht.
In de middag rijden we terug naar Gubug (omdat Kedungdjati, een kring met huissamenkomsten, te
ver wordt) en houden daar een meeting met maaltijd. Dan brengt de landrover ons langs dessawegen
noordwaarts over vlak terrein tussen sawah’s door naar Ringinkidul. De groep heeft al een eigen
houten kerkgebouw met voldoende ruimte. Zij behoort tot de kerk van Tempurung, maar hier woont
de predikant, Ds. Marmitiono Jasman, in een zeer ruim houten huis met grote dichte pendopo.
Diverse commissies brengen verslag uit van hun arbeid. Alles maakt een prettige levende indruk. Ook
de vrouwen zijn actief. Kleuterschoolarbeid is er op drie plaatsen: Tegawanu, Tundjunghardjo en
Karangpasar. Tundjunghardjo kreeg onlangs een eigen kerkje klaar! Via de kleine kring Tjurug keren
wij huiswaarts.
4. De tweede tocht ging oostwaarts over de grote weg richting Blora. Wij gaan de groep van
Tawanghardjo aan de overkant voorbij; rijden door Wirosari, slaan rechtsaf en gaan zuidoostwaarts
door sawahgebied en langs de modderbronnen van Kuwu door naar Kradenan en dan langs de groep
Pandanarum naar Sulursari, nadat Ds. Sarwi Padmowidjono van Wirosari zich inmiddels bij onze
groep heeft aangesloten.
Te Sulursari wacht ons een grootse ontvangst in het ruime huis van br. Sumardi, waarin de Christelij-
ke Lagere School en in het gebouwtje erachter de Kleuterschool is ondergebracht. Een heel feestpro-
gramma met bijdragen uit verschillende klassen in zang, spel en gamelanmuziek wordt ter ere van
ons bezoek uitgevoerd. Een behoorlijk schoolgebouw voor Lagere School en Kleuterschool is hier
zeer gewenst!
Op de reis terug krijgt de gemeente van Pandanarum de nodige aandacht: er wordt daar hard gewerkt
om van dik hout planken te zagen voor een nieuw kerkgebouw. Geruime tijd heeft er weinig groei
in deze gemeente gezeten, maar de laatste tijd is er nieuwe uitbreiding en nieuw élan gekomen.
Volgende halte is te Kradenan, waar br. Sismadi de voorganger is. Kradenan is de moedergemeente
van Pandanarum, maar wordt door haar dochter overvleugeld. Het oude Salatiga-kerkgebouwtje kan
een opknapbeurt best gebruiken; de gemeente zou een geestelijke injectie moeten hebben. Aan het
slot van de tocht ligt de laatste gemeente, die we bezoeken: Wirosari. Zij leeft in een drukke plaats
met onder andere avondveemarkt. Een uitvoerige ontvangst valt ons ten deel. Er schijnt enige
spanning te heersen tussen jonge, intellectuele vooruitstrevende leden en een meer conservatieve
groep. Deze gemeente heeft ook enige chinese leden. Ds. Padmo probeert op allerlei manier de
gemeente te activeren onder meer door inschakeling van de jongeren, maar het gaat nog niet helemaal
goed.
5. De derde tocht door het gebied gaat eerst west- en dan zuidwaarts. Wij komen allereerst in de
gemeente van Wolo, een oude gemeente (bijna 40 jaar oud). Kinderen van de 2e generatie christenen
vertrekken naar de grotere plaatsen in verband met schoolopleiding. Het kerkje is van binnen niet
onderhouden: tegelvloer verzakt, muren uitgebogen en gescheurd. Vloer vuil. De ontvangst staat
onder leiding van Ds. Suratman. Er blijkt weinig activiteit van de gemeenteleden te zijn. In het ressort
van deze gemeente is er ook in de laatste tijd niets nieuws aan de orde gekomen. Jammer! Van Wolo
rijden we naar Thoko (via Penawangan aan de grote weg), een zeer landelijke streek. Er wordt school
gehouden (Lagere School) in één dessawoning, waarbinnen 6 klassen een plaats hebben gekregen,
van elkaar gescheiden alleen maar door bambuwanden van 1,20 meter hoogte! Alles toch teken van
leven, want vrijwel alle leerlingen zijn namelijk christen. Een jong stel onderwijzers werkt hier met
volharding in verre van gerieflijke omstandigheden! Voor deze school moet bepaald iets gedaan
worden. Ten slotte maken wij nog een rit langs het brede bevloeiingskanaal dat langs Thoko loopt,
tot aan de Serangrivier. Een kort bezoek wordt gewijd aan het kapelletje van Sedadi, dat de naam
draagt van “Pramudji”, als gebedshuis gebouwd door een ex-evan gelist van Blondo (blinden- en
bedelaarskolonie bij Magelang), die beweert nu 114 jaar te zijn. 
Helaas dient vanwege tijdgebrek en moeilijke begaanbaarheid van de toegangsweg een bezoek aan
de gemeente Grobogan te vervallen. 
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6. Voor bezoek aan de kerk van Purwodadi hoeft uiteraard geen grotere tocht gemaakt dan op te gaan
ter kerke! Het is zonder meer duidelijk, dat dit de hoofdgemeente is van het hele gebied. Door de
ontwikkeling van het onderwijs telt zij tal van mensen, die wat meer opleiding hebben genoten dan
de Lagere School, tot haar leden. Verder ook enige ambtenaren, werkzaam op de kantoren van diverse
overheidsinstanties. De grootste kring, die nog tot de gemeente Purwodadi wordt gerekend is
Grobogan. Met het oog op de aanstaande instituering van Grobogan beriep Purwodadi de nog jonge
Ds. Paulus. De wonderlijke situatie doet zich nu voor, dat in Purwodadi op één rijtje wonen Ds.
Taberi Wirjowasito, de missionaire predikant voor heel het gebied van Purwodadi; Ds. Mangunteno-
jo, de plaatselijke predikant, die eigenlijk al pensioenrijp is;890) en Ds. Paulus, die eigenlijk dient te
wonen en werken in Grobogan en ten noorden daarvan gelegen kringen. Het lijkt mij niet uitgesloten,
dat Ds. Paulus te Purwodadi blijft en te zijner tijd de opvolger wordt van Ds. Manguntenojo. Dit zal
dan wel niet kloppen met zijn beroepingsbrief en wel enige teleurstelling te weeg brengen in
Grobogan, maar met het oog op de vele jeugd in Purwodadi zou dit nog niet zo gek zijn.
7. Zonder twijfel is Ds. T. Wirjowasito iemand, die met kop en schouders (in figuurlijke zin) boven
de anderen uitsteekt; hij heeft gaven ontvangen van energie, organisatievermogen en wijsheid in
omgang met mensen en aanvoelen van situaties, die hij in dienst van Zijn Heer besteedt, waar dit
maar kan. Hij onderkent het gevaar, dat je als wakil van de partnerkerken, dus als de contactpersoon
met de kerken in Nederland, tegelijk als de pendeta utusan oftewel leider van de evangelieverkondi-
ging naar buiten in heel het ressort van de classis, zo’n dominerende positie krijgt, dat je min of meer
als een paus beschouwd wordt en je ook zelf onbewust zo gaat gedragen. In verschillende classes op
Midden-Java is hier iets van te bespeuren. Daartegenover begint zich allerwegen een nieuwe
ontwikkeling in het javaanse kerkelijk leven af te tekenen: het gebied van de classis wordt opgedeeld
aan de geïnstitueerde kerken en iedere kerk krijgt een eigen P.I. (Pekabaran of Pemasjuran Indjil =
evangelieverkondiging) commissie, meestal onder leiding van de plaatselijke predikant. Het gevolg
is, dat er geografisch gezien geen apart werkterrein voor de pendeta utusan van de classis meer
overblijft, waarin hij de directieven uitdeelt. In plaats van een leidinggevende positie in te nemen,
wordt hij (of zal hij dienen te worden) de man, die de collega’s en hun zendingscommissies en
gemeenten assisteert en adviseert bij het vervullen van hun eigen missionaire taak en verder overal
waar dat nodig is – bij tekortschieten van krachten van een plaatselijke kerk – inspringen en verder
coördinerend optreedt, waar gemeenschappelijke taken en kansen zich voordoen. Naar mijn indruk
handelt Ds. T. Wirjowasito in deze overgangsperiode met heel veel tact en inzicht. Voor de neder-
landse partnerkerken brengt deze ontwikkeling met zich mee, dat er meer correspondentieadressen
zullen komen en ook meer instanties aan welke – uiteraard volgens overeengekomen begroting –
eigen gelden zullen moeten worden toevertrouwd. Op Synodaal niveau is dit al sterk aan het
doorzetten en op classicaal niveau kondigt dit zich nu aan, zij het in de ene classis sterker dan in de
andere.
8. In een uitvoerige vergadering met de commissies/secties van de Classis wordt mij een overzicht
geboden van de arbeid, die reeds verricht is en van de plannen die gekoesterd worden met het oog
op de toekomst. Graag geef ik daar één en ander van door, omdat bij de begroting 1968 veel hiervan
in concrete aanvragen op tafel zal komen.
Eerst een enkele algemene opmerking. De bevolking in het gebied van Purwodadi is over het
algemeen nogal links georiënteerd; het is ook een economisch arme streek – er waren vele sympathi-
santen met het communisme en momenteel heeft de PNI als partij van Sukarno een belangrijke
aanhang. Maar de gebeurtenissen rond 30 sept. 1965 hebben ook in dit gebied velen zo geschokt, dat

890 Joestinoes Mangoentenojo te Purwodadi was in 1919 als helper in dienst van de Salatiga-zending getreden.
Naderhand werd hij predikant. Hoewel hij was opgeleid door de Salatiga-zending, was hij binnen de nieuwe GKJ
gebleven. Mangoentenojo a. A. Flick, 1/6/1961, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1960-
1963; Wirjowasito a. J.J. Mulder, 15/11/1966, en Mangoentenojo a. G. Geerligs, 3/12/1966, beide in AGKA 3,
Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1966-1967. Zijn zoon, Soeharsono Mangoentenojo, was guru en
nadien predikant te Wolo (Purwodadi) geweest en was sinds 1959 predikant van de Jayadiningratan-gemeente van
de GKJ in Solo-Zuid, Poerwowidagdo a. ZD GK Delft, 20/11/1959, AGKD 9, Ingekomen en minuten van
uitgegane stukken 1955-1959.
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zij naar werkelijk houvast in het leven gaan zoeken, onbevredigd in hun islamitische godsdienst of
javaanse geheimleer. Dit is niet overal even sterk het geval. Ook zijn de kerken zeer verschillend in
geestelijke paraatheid om hier op in te gaan – uit het beknopte relaas van mijn bezoeken aan diverse
gemeenten zal dit al duidelijk zijn. Globaal gesproken is echter het beeld wel zeer veranderd; er zit
vooruitgang in en telkens melden nieuwe groepen zich of worden ontmoet bij zaaiacties van
enkelingen of gemeenten.
De Komisi Pemuda (commissie voor het jeugdwerk) is zich bewust van de belangrijkheid van de
jeugd voor de kerk. Trouwens allerlei partijen en groeperingen proberen de jeugd voor zich te
winnen. Het fijne is, dat de Christelijke jeugd actief is en ook voor Gods Koninkrijk iets wil doen.
Maar hier is leiding voor nodig. Op het programma staat een jeugdleidersconferentie, een jeugdwerk-
kamp samen met jongelui uit omliggende classes (Blora, Semarang, Solo-oost) en onder leiding van
de Komisi Pemuda Synode om te helpen bij de kerkbouw in Pandanarum. De classicale jeugdcom-
missie bezoekt ook reeds de jeugd in al de kerken van de classis. Verder helpt de oudere jeugd (en
de jonge volwassenen) bij de prediking in de vele verspreide groepen en groepjes en ook wel bij het
geven van catechisaties. Voor het jeugdwerk is het één en ander nodig, wat men met eigen bijdragen
van de jeugd alleen niet allemaal aanschaffen kan: muziekinstrumenten, sportartikelen, geluidverster-
kingsapparatuur voor grotere samenkomsten in stad en land. De jeugd wil haar stem doen horen!
De Komisi Sekolah Minggu (commissie zondagsschoolarbeid) heeft er al enige belangrijke arbeid op
zitten: van 15 - 17 juni jongstleden werd juist een cursus gehouden van zondagsschoolonderwijzers
te Purwodadi. Voor contact en stimulering gaat zij op reis naar de lokale zondagsscholen. Benodigd
materiaal: plaatwerk, 10 stel flanelbord + platen, accordeons. Voor 1968 is een volgende cursus voor
zondagsschoolonderwijzers gepland.
De Komisi Wanita (commissie “vrouwenwerk”) stimuleert het houden van bijbelkringen en naaiclubs
en het bewust worden van de christenvrouwen van eigen taak. Bijbelkringen en naaiclubs zijn er al
in Purwodadi, Kradenan, Sulursari, Kalitjeret, Wolo, Pelowo, Gundih, Pandanarum en Wirosari.
Hiervoor heeft men behoefte aan javaanse bijbels (helaas uitverkocht) en naaimateriaal.
De Panitija Pembantu Pengaderan Klasis (commissie tot hulp van het kaderwerk in de classis, voor
het gemak wel Pedrieka te noemen) is druk bezig allerlei soort kadervormingswerk te organiseren met
gebruikmaking van materiaal, gereed gemaakt door de LPK.891) Onder andere is gehouden een
jeugdkadercursus in 1966 en een upgrading cursus voor kerkeraadsleden. Op het programma staat
onder andere een cursus voor candidaat-ouderlingen.
De Panitija Pembangunan (= opbouwcommissie) heeft het druk met leiding geven aan plannen voor
school- en kerkbouw. Nu er vele nieuwe kringen ontstaan moet op vele plaatsen een kerkje gebouwd
worden. Bovendien zijn oude kerken òf zeer bouwvallig geworden òf te klein. Al wordt op eigen
prestatie van kerken en groepen nadruk gelegd, toch zal veel hulp van de partner moeten worden
gevraagd, echter onder supervisie van deze commissie. 
De Sectie Ekonomi zoekt naar wegen om de levensstandaard van de leden der gemeenten te verhogen
en hun bijdragen voor het kerkelijk leven en voor de evangelieverkondiging ook te vermeerderen. Ter
versterking van de economie der gemeente heeft deze sectie vorig jaar het verzoek tot de partner
gericht om een stootkapitaal te mogen ontvangen voor aankoop van gronden ten bate van de
gemeenten. De zaak blijkt niet overal even eenvoudig te liggen: in Kalitjeret zijn namelijk geen
sawahgronden en dacht men het geld te gaan steken in een koffiecultuurtje (een riskante onderne-
ming!). Binnenkort zal een concrete aanvraag ten bate van iedere geïnstitueerde kerk onder leiding
en eventueel blijvend toezicht van de sectie ekonomi worden ingediend. Men ziet echt wat in deze
zaak!892)
De Sectie of Commissie Pemadjuan Indjil Keradjaan Allah (= verkondiging van het Evangelie van
Gods Koninkrijk) heeft het gebied van de classis Purwodadi nu onderverdeeld in: ressort Tempurung
(district Ringinkidul-Noord en deel regentschap Demak), ressort Kalitjeret (district Ringinkidul-Zuid

891 Voor de “Pedrieka” (i.e. P3K) en LPK, zie document 213.
892 Zie document 219.
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tot aan de grens Salatiga), ressort Purwodadi (district Purwodadi en Grobogan tot Noordwaarts aan
rivier de Djuana), ressort Wolo (district Manggar en noordelijk deel van regentschap Bojolali) en
ressort Kradenan (districten Wirosari en Kuwu). Willen de predikanten in deze 5 ressorten de
evangelieverkondiging naar alle zijden doen geschieden, naast de pastorale zorg over de gemeenten,
dan dienen zij gemotoriseerd te zijn (het liefst ieder een landrover, maar als dat te zwaar is een lichte
motorfiets of bromfiets D.K.W.). Belangrijk is dat er ook gelegenheid kwam tot evangelieverkondi-
ging binnen de Angkatan Kepolisian (politie-leger), in enkele kampen van politieke gevangenen en
in het ziekenhuis. Gewone gemeenteleden geven hun bijdrage en steun en in natura (wat je gasten
voorzet). Wanneer dat hele groepen betreft als bijvoorbeeld in Deresan (100) en in Karangsari (125
mensen) dan stelt dit werkelijk iets voor!
Voor de zending zijn erg nodig psalm- en gezangboekjes, die de mensen vaak onmogelijk zelf kunnen
aanschaffen (kosten Rp. 85,- per stuk!) en die juist bij de evangelieprediking zeer van pas komen!
Ook hebben de jonge groepen en aspirant-christenen behoefte aan bijbels als houvast.
Op diakonaal gebied is er nog weinig gemeenschappelijke activiteit. Er wordt wel omgezien naar
verlaten gezinnen, kinderen en wezen na 30 september ’65, maar niet in georganiseerde vorm. 
9. Bijzondere aandacht werd gevraagd voor de situatie van het Christelijk onderwijs. Naar mijn
indruk is Purwodadi een bekwame en actieve schoolcommissie rijk (Jejasan Pendidikan Kristen),
onder voorzitterschap van br. Soewandi en met als penningmeester br. Ruslan Martapratomo en als
secretaris br. Soerjo Soegito, terwijl Ds. T. Wirjowasito als adviseur optreedt. – – –

Vergelijking van vaste bijdragen in Yogyakarta

210. Raad van Kerken te Yogyakarta, Lijst met vaste bijdragen van bij de raad aangesloten
kerken; d.d. Yogyakarta, 14 november 1967; AGKM 36, Ingekomen en minuten van
uitgegane stukken, 1968.

1. G.K.D. Gondokusuman Groep B.

2. G.K.I. Ngupasan ” A.

3. Pentekosta ” A.

4. Baptis Anugerah ” A.

5. G.P.I.B. ” C.

6. H.K.B.P. ” B.

7. Adven Conference Djln. P. Diponegoro ” C.

8. G.K.P.I. Djln. Djen. Sudirman ” C.

9. Adven Mission Djln. Malioboro ” B.

10. Sidang Djemaat Allah ” B.

11. G.K.D. Ambarukmo ” C.

12. G.K.D. Djatimuljo ” C.

13. G.K.D. Mergangsan ” D.

14. G.K.D. Wirobradjan ” D.
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15. G.K.D. Wonosari ” D.

16. G.K.D. Palijan Wonosari ” D.

17. G.K.D. Watusigar ” D.

18. G.K.D. Bantul ” D.

19. G.K.D. Patalan ” D.

20. G.K.D. Gunturgeni ” D.

21. G.K.D. Ngenta-Enta ” D.

22. G.K.D. Rewulu ” D.

23. G.K.D. Medari ” D.

24. G.K.D. Pakem ” D.

25. G.K.D. Tandjungtirto ” D.

26. G.K.D. Wates ” D.

27. G.K.D. Temon ” D.

28. G.K.D. Palihan Kulon Progo ” D.

29. G.K.D. Plona ” D.

30. G.K.D. Kalipenten ” D.

31. G.K.D. Gowok ” D.

32. G.K.D. Kotagede ” D.

33. Gredja Baptis Brontokusuman ” B.

Toelichting

Groep A = Rp. 250,- per maand
Groep B = Rp. 150,- per maand
Groep C = Rp. 100,- per maand
Groep D = Rp.  50,- per maand

Vroege kerkgeschiedenis van Purwodadi: de instituering van Mijen

211. Taberi Wirjowasito, “Het ontstaan van de Gredja Kristen Djawi Midjen (Dempet)”, d.d.
Purwodadi, 10 februari 1968; AGKA 4, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwodadi,
1968-1969. 

[Het christendom is tegen het eind van de negentiende eeuw in deze streek gebracht door
zendelingen van de Duitse zending.893)]

893 Coolsma, Zendingseeuw, 190, 196-197.
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De desa Midjen gaat te voorschijn in de Zendingsgeschiedenis in het jaar 1928. Daar werd door de
regering een jonge volksonderwijzer, Jozafat Martoatmodjo geheten, geplaatst voor de volksschool
in Midjen. Hij was een Christen. Hij woonde daar alleen. In 1929 werd hij gekozen tot desaschrijver
(Tjarik). Door zijn goed gedrag, zijn soepelheid in spreken en wandel als getuige van de Here Jezus
als zijn Heiland, werd hij in 1933 tot het hoofd van de desa (Lurah) gekozen.
Toen hij Lurah was geworden, benoemde hij met goedvinden van het desavolk en de regering een
desaschrijver als zijn vervanger, Soemantri, die ook Christen is. Dus daarna waren ze met hun
tweeën. In 1934 kwam een derde lid, dat was de vrouw van Lurah, een Christenmeisje uit Ringin
Kidul, een dochter van de Lurah daar, die ook een Christen was. Dus er waren in Midjen 3 Christe-
nen. In 1937 kwam een vierde lid, dat is de vrouw van Soemantri. Dus in 1937 waren er twee
Christengezinnen. Elke zondag gingen ze geregeld naar Karanggeneng voor de dienst, onder leiding
van Zendelingen Senk en Plaum894) gesteund door Ds. Jozafat Siswodarmo van Kalitjeret.895) Tot
1942 stond Ds. Jozafat alleen en werd hij geholpen door zijn helper Karsan. Vanaf 1939 werd in
Midjen zelf de Zondagsdienst gehouden. In 1949 kwam weer het gezin van Soedwijnono Hardjopra-
moto, die het desabestuur versterkte.
Door de scheiding van de Parepatan Agung in 1953 bleef deze kring aan onze Kerk tot nu toe, hoewel
nu broeder J. Martoatmodjo reeds gestorven is. Broeder Martoatmodjo die veel gedaan heeft voor de
gemeente, zodat ook een Christelijke lagere school is ontstaan, mag van de Here niet zien de heerlijke
dag van de instituering. Hij werd ook in Midjen begraven, dichtbij de gemeente.
De instituering is gebeurd door de Kerk van Kalitjeret in de hand van Ds. K. Poedjowijno, want
Midjen was een kring van de G.K.D. (Gredja Kristen Djawi) Kalitjeret. Het is gebeurd op 8 Februari
1968.
Dus 40 jaar na de komst van de eerste Christen, wijlen broeder Jozafat Martoatmodjo. Het is een
mooie dag geweest, hoewel een regenachtige dag. Het was een feestdag waar vertegenwoordigers van
de naburige Kerken aanwezig zijn. De leden in totaal 80 zielen, bestaande uit 15 gezinnen, maar zijn
bijna allemaal mensen uit die desa. Ze zijn allemaal aanwezig bij de instituering. De plechtigheid was
in het huis van wijlen broeder J. Martoatmodjo, want hier is voorlopig de Zondagsdienst gehouden
van het jaar 1939. Ik zie op het erf het geraamte van het aanstaande Kerkgebouw, dat reeds gesteld
wordt. Wanneer zal het staan als Kerkgebouw? Niemand weet, want het wacht op hulp.
De tekst van Ds. K. Poedjowijno is Ef. 4:11, van waar hij de nadruk gelegd heeft op de plicht van de
Kerkeraad. De stap van de broeders en zusters in Midjen stimuleert ook de naburig Kringen tot
zelfstandigheid. Ik mag ook spreken namens de Partner-Kerken in provincie Gelderland. Hier heb ik
de gelegenheid gekregen om duidelijk te laten zien, dat de zelfstandige Kerken zelfstandig kunnen
zijn, wanneer de Kerken geen ander fundament meer hebben dan alleen de Here Jezus Christus (1
Kor. 3:11), wanneer de Kerken als Kerk erkennen dat alleen de Here Jezus Christus het hoofd der
Kerken is (Ef. 4:15), wanneer de leden der Kerken als ranken ingeplant zijn met Christus als de ware

894 Voor de oorlog hebben enkele tientallen zendelingen, zendingsartsen, onderwijzeressen en verpleegsters in dienst
der Salatiga-zending en Neukirchener Mission op noordelijk M.-Java gewerkt, waaronder de Duitsers W. Plaum,
P. Senk, P. Kroh, H. Raatschen, C.L. Bansemer en W. Fastenrath. Onder de Nederlandse zendingsarbeiders waren
G. van der Veen, H. Bax, W. Klarenbeek, de verpleegster A.M.J. Ellen, de onderwijzeressen S. Dorst en F.
Steenbergen. Senk stond tot zijn internering (vrijwel alle Duitsers in Ned.-Indië werden in mei 1940 opgepakt) in
Pemalang; Fastenrath stond tot 1934 in Purwodadi-Grobogan en vervolgens in Tegal (1934-1938). In Purwodadi-
Grobogan werd hij vervangen door Plaum, die zich in Kaliceret-Kedungjati vestigde (1934-1938). Plaum vertrok
in 1938 naar Tegal als vervanger van Fastenrath, die in dat jaar met verlof naar Duitsland ging. In 1939 werd
Plaum in Tegal korte tijd geassisteerd door zendingsvoorganger (guru injil) Rameli, die al snel overging in de
dienst van de Gereformeerde zending en naar Banyumas vertrok, waar hij later predikant van de GKJ werd. Zie
Het Eeuwig Evangelie, jrg. 49, nr. 9 (sept. 1940) 115 vlg. Interview bewerker met Adikusumo, d.d. Tegal,
28/10/1994.

895 Vanaf 1934 werden door de Salatiga-zending de christelijke gemeenten te Semarang, Kaliceret, Salatiga,
Purwodadi en Blora zelfstandigheid toegekend. In Kaliceret-Kedungjati was in de jaren dertig een christelijke
school, met Plaum als secretaris van het schoolbestuur. Jozafat Siswodarmo was “Inlands zendeling” (pandita
Jawa) van Kaliceret-Kedungjati. Hij overleed in december 1966.
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wijnstok. Zo zal de Kerk sterk zijn in de zelfstandigheid, tot de mate van de grootte der volheid van
Christus (Ef. 4:13). 
De plechtigheid was om 11.30 begonnen en om 3 uur ’s middags geëindigd, ieder gaat naar huis met
de bede in eigen hart: Moge God deze nieuwe geïnstitueerde Gredja Kristen Djawi Midjen sterken
en geven al wat ze nodig heeft voor haar zelfstandigheid. – – –

Studentenpastoraat in Yogyakarta

212. R. Dibjosoehardo, “Enkele notities van de arbeid van de studentenpredikant te Jogjakarta”,
d.d. Yogyakarta, 9 juli 1968; AGKU 14, Vergaderstukken 1968.

I. Het studentenwerk te Jogjakarta behoort tot de taak van de Raad van Christelijke Kerken in
Jogjakarta en omvat: 

A. De inter-universitaire dienst.
De taak van de studentenpredikant hierin is:
1. de kerk te vertegenwoordigen, 
2. het beleid van de kerk inzake het leerplan voor het godsdienstonderwijs op instellingen van het

Hoger Onderwijs door te voeren,
3. het godsdienstonderwijs te coördineren en te verwezenlijken, 
4. buiten de colleges de contacten te onderhouden met de studenten die de godsdienstlessen volgen

maar nog niet gedoopt zijn (de zogenaamde “sympathisanten”) en hen via de catechisatie te leiden
naar de openbare belijdenis.

B. De pastorale zorg en de evangelieverkondiging aan alle studenten, Christenen en niet-Christenen.
Deze beide terreinen kunnen in Jogjakarta onmogelijk door één man worden bewerkt en technisch
behoort A van B te worden gescheiden.

II. De instellingen voor het Hoger Onderwijs te Jogjakarta en hun studenten.
a. Hun aantal:

In Jogjakarta zijn 45 instellingen voor het Hoger Onderwijs (de staatsuniversiteit Gadjah Mada met
haar 17 faculteiten en 16.641 studenten rekenen wij tot één instelling).
Het totale aantal studenten bedraagt 32.491. Deze wonen verspreid over de hele stad en velen zijn
gedwongen huisvesting te zoeken tot in Purworedjo, Magelang en Klaten.
Het aantal studenten dat de protestantse godsdienstlessen volgt is geraamd op 10% en ongeveer
20% volgt de katholieke godsdienstlessen.

b. Op alle faculteiten en studierichtingen zijn de studenten verplicht gedurende twee jaar godsdienst-
lessen te volgen, die twee uren in de week worden gegeven. Aan de Gadjah Mada Universiteit is
het zelfs voor hen die de doctorale studie volgt verplicht deze lessen te nemen, indien zij voorheen
nog geen godsdienstlessen hebben gevolgd.

c. Een voorbeeld: Gadjah Mada Universiteit in 1967.
1. In 1967 volgden 337 studenten uit 12 faculteiten de protestantse godsdienstlessen, waarvan 175

(dat is dus ± 50%) geen Christen zijn.
2. Van deze 175 “sympathisanten” heeft ongeveer de helft wel eens godsdienstles gehad op de

lagere of middelbare school.
3. 99% van deze groep “sympathisanten” was bereid catechisatielessen te volgen. De moeilijkheid

zat echter in de tijd. Zij die een practicum volgden kregen de catechisatie op zondagmiddag en
zij die buiten de stad woonden kregen deze voor de aanvang van de middagcolleges, dus van
13.00-14.00 of van 14.00-15.00.

4. Van de 162 reeds gedoopte studenten hebben 42 (dus 25%) nog geen openbare belijdenis
afgelegd.
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5. Voor de Gadjah Mada Universiteit met haar 17 faculteiten hebben wij slechts één full-timer voor
de godsdienstlessen (per week komen deze te staan op 4 x 17 = 68 uren) bijgestaan door 3
honoraire krachten.

d. Voor Jogjakarta met 45 instellingen voor het Hoger Onderwijs hebben wij slechts 6 medewerkers
(één full-timer, de studentenpredikant, en vijf honoraire krachten).896)

III. De moeilijkheden en tekortkomingen bij het bearbeiden van de inter-universitaire dienst (zie A).

1. zie het bovenstaande voor wat betreft het tekort aan docenten.
2. geen vervoermiddelen om het werk beter te kunnen uitvoeren, zowel voor naar de colleges als

voor de bezoeken.
3. er is geen secretariaat, waar de studenten terecht kunnen voor gegevens, en dergelijke. Een

kaartsysteem ontbreekt.
4. Op de campus van de Gadjah Mada Universiteit is grond beschikbaar voor de oprichting van een

gebouw ten behoeve van de inter-universitaire dienst van elke godsdienstige groepering. Hiervoor
hebben wij echter nog helemaal geen geld. (Op de grond die aan de Islam is toegewezen zal een
gebouw verrijzen, waarvan de bouwkosten gedragen worden door een Islamiet, met de voorwaar-
de dat 100 m² van die grond moet worden bestemd als begraafplaats voor hem en zijn familiele-
den).

5. De kerken zijn zich nog niet helemaal bewust van de mogelijkheden van deze inter-universitaire
dienst, zodat dit terrein nogal verwaarloosd wordt.

IV. De pastorale zorg aan de studenten.
1. De kerken zijn er nog niet in geslaagd één (studenten)predikant vrij te maken voor het extra-

universitaire werk, namelijk de Evangelieverkondiging aan de ongeveer 33.000 studenten te
Jogjakarta (het aantal leerlingen van de middelbare scholen nog niet meegerekend).

2. De dienst op dit terrein, die gedaan wordt door Christelijke organisaties en door individuen, is
heel armoedig en heeft een groot tekort aan middelen en materialen die de studenten kunnen
aantrekken.

Kadervormingswerk

213. C.H. Koetsier, “Indonesische notities”, d.d. Semarang, 24 september 1968; AGKU 14,
Vergaderstukken 1968.

In 1958 was door de GKJ te Yogyakarta een kadervormingsinstituut opgericht, de Lembaga
Pendidikan Kader (LPK). De bedoeling van dit instituut was om tegen de achtergrond van de
groeiende zuigkracht van niet-christelijke bewegingen en verenigingen, gemeenteleden tot
grotere betrokkenheid bij kerk en zending aan te zetten. Vanaf 1963 nam ook de Middenjavaan-
se GKI aan de activiteiten van de LPK deel en toen enkele jaren later een nieuwe generatie
Nederlandse zendingsarbeiders in Midden-Java begon te arriveren, werden ze verbonden aan
en tewerkgesteld via dit instituut.897)

– – –
2. Het algemeen kaderwerk
a. formele structuur en positie PPW

896 Honoraire krachten hadden geen vast dienstverband en werden naar hun inspanning of per uur of dag gehonoreerd.
897 Zie Bijlage A, document 7.
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Het is misschien nuttig nog even de formele opbouw van de kaderorganisatie te verduidelijken. Zij
ziet er als een piramide uit: Aan de top de “Lembaga Pendidikan Kader”, gevestigd te Djokja,
waarvan het bestuur bestaat uit door de synodes van GKD en GKI benoemde leden. De meesten van
hen zijn docenten van de theologische hogeschool. De strategie en policy van het kaderwerk worden
door dit bestuur bepaald. Het vergadert als regel eens per kwartaal. De dagelijkse uitvoering is in
handen van de zogenaamde Badan Pelaksana, bestaande uit de predikanten Soelarso Sopater en
Nooteboom, met binnenkort als derde man ds. Jahja Putra (Tan Tjioe Liang) van de GKI.898)Op
classicaal niveau vindt men de P3K, Panitia Pembantu Pengaderan Klasis, te benoemen door de
classisvergadering. Op dit niveau moet men ook de positie zoeken van de 5 full-time kaderpredikan-
ten899), in de litteratuur aangeduid als PPW – Pendeta Pengaderan Wilajah. De classicale kadercom-
missie ontvangt van de Badan Pengurus-LPK instructies, voorlichting en persoonlijk bezoek. Zij
stimuleert het kaderwerk op classicaal niveau, daarbij bijgestaan door de PPW. De PPW mag geen
bestuursfunctie uitoefenen in de P3K, maar krijgt daarvan zijn opdrachten. In de P3K is de PPW dus
enerzijds stimulator, anderzijds “Beauftragte”. Omdat het gebied van de kerken verdeeld is in 5
wilajahs – terreinen – en er 13 classes in de GKD zijn, heeft de PPW dus te maken met meerdere
P3K’s. Alleen de classis Semarang vormt daarop een gunstige uitzondering omdat hier de classis
samenvalt met de wilajah (uitzondering de gemeente van Djakarta, die wel tot de classis maar niet
tot de wilajah Semarang behoort. Overigens wel door mij bezocht wordt).
In de GKI is de situatie ingewikkelder, omdat hier de 5 classes (juist nieuw gevormd op een “multi-
classicale” vergadering te Semarang in juni jongstleden) niet samenvallen met de Wilajah-indeling
van de LPK. Om weer wilajah Semarang te nemen, deze valt niet samen met de nieuwe classis GKI
Semarang. Tot de wilajah behoren bijv. Salatiga en Ambarawa, die niet in de nieuwe classis Sema-
rang zijn opgenomen. Daartegenover valt Tegal binnen de classis Semarang, maar buiten wilajah I.
Om de problemen rond het niet samenvallen van de geografische indeling het hoofd te bieden, gaat
de LPK in de GKI over tot het oprichten van P3W’s, waarin W staat voor Wilajah – terrein –
kadercommissies die samenvallen met de wilajahs, maar dwars door verschillende classes lopen. Een
moeilijkheid blijft dan aan wie de P3W verantwoording schuldig is voor de gang van zaken in het
betreffende rayon: aan verschillende classes voor een deel van de gemeenten daar òf rechtstreeks aan
de LPK. Wil het kaderwerk een verantwoordelijkheid van iedere classis zijn, dan lijkt het ideaal toch
wel dat iedere classis slechts met 1 kadercommissie, die de positie heeft van een deputaatschap, te
maken heeft.
Uit het bovenstaande zal het een en ander duidelijk zijn over de positie van de PPW. Primair werkt
hij op classicaal niveau en heeft te maken met verschillende classes, zowel van de GKI als van de
GKD. Hij maakt geen deel uit van de LPK en neemt aan haar vergaderingen niet deel. Wel wordt hij
verwacht op de werkvergadering van de BP-LPK, waar hij behoort te rapporteren over zijn werk, 2
x per jaar schriftelijk en elk kwartaal mondeling. Daar ook ontvangt hij verdere instructies en worden
besluiten en strategie van de LPK aan hem toegelicht. Wat zijn specialisme betreft, werkt de PPW
op synodaal niveau, wat inhoudt dat hij ingeschakeld kan worden wanneer hieraan behoefte bestaat.
In zo’n geval zal hij aan een dergelijke buiten-classicale opdracht prioriteit moeten geven boven het

898 Het huishoudelijk reglement (Tata Kerja) van de LPK werd vastgesteld per 8/3/1965. Daarin werd de taak van de
LPK als volgt omschreven: “Christenen toerusten opdat ze levende leden van het lichaam van Christus worden en
getuigen te midden van de wereld”. De bestuursleden werden door de respectieve synodes aangesteld en weer van
hun taak ontheven. Hun zittingsduur viel samen met de tijd tussen twee synode. De door de synodes in het bestuur
aangewezen vertegenwoordigers waren geen deputaten. Het bestuur als geheel, niet de leden afzonderlijk, diende
verantwoording af te leggen aan beide synodes. Wat de GKJ betrof waren de deputat pelaksana (deputaten
uitvoering) met het toezicht op de LPK belast. De financiering kwam uit Nederland (Raad van Samenwerking).
Het bestuur (pengurus) van de LPK was samengesteld uit vijf leden namens de GKJ en vier namens de GKI; in
1966 waren dat ds R.P.S. Poerbowijoga, voorz.; drs Goei Ping Djien, wnd voorz.; dr D. Bakker, secr.; dr Oei Siauw
Hian, penn.m.; leden drs Soetjipto Wirowidjojo, drs H. Hadiwijono, drs Tan Tjioe Liang, drs Tee Khik Siang SH
en een vertegenwoordiger van de SPWK in Magelang. Zie D. Bakker, “Laporan LPK 1966”, 15/12/1966, AS A
6/4/5/449/1966.

899 Zie Bijlage A, document 7.
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algemene werk in eigen classis. Maar vooralsnog is de mening van de LPK dat aan de opbouw van
het algemene kaderwerk in de classes meer aandacht zal moeten worden besteed dan aan de inschake-
ling van de specialismen.P3D
Tenslotte vindt men aan de basis van de piramide de P3D: Panitia Pembantu Pengaderan Djemaat,
de lokale kadercommissies. Zij worden genoemd het werktuig om de gemeente te activeren. Hun
samenstelling behoort zo geschakeerd mogelijk de diverse activiteiten in de gemeente weer te geven:
kerkeraad, commissies jeugdwerk, vrouwenwerk, evangelieverkondiging, zondagsschool, predikant.
Hun eerste taak is na te gaan welke behoeften er bestaan ten aanzien van het kaderwerk. Wat zijn de
zwakke plekken in het gemeenteleven? Waar zal de P3D zich het eerst op moeten richten? 
Daarnaast worden zij geacht plannen te ontwerpen en uit te voeren om in die specifieke behoeften
te voorzien, steeds in samenwerking met de betrokken commissies. Bijvoorbeeld als een zwak punt
in de gemeente het jeugdwerk is, zal de P3D in samenwerking met de Kompalok (Komisi Pemuda
Lokal, Plaatselijke Jeugdcommissie) jeugdkader proberen te vormen. Loopt het zondagsschoolwerk
niet vlot dan moeten de zondagsschoolleiders gekaderd worden, enz.900) De P3D moet ook niet op
eigen houtje organiseren, maar samenwerken met kerkeraad en commissies. Tenslotte is de P3D het
orgaan om het kadermateriaal dat van bovenaf (LPK) toegezonden wordt in praktijk te brengen, zoals
schetsen voor de Pinksterweek, de gezinsweek, “de stewardship-cursus”, etc. 

[Op de consultatie van P3D’s uit de classis Semarang, gehouden in februari 1968 te
Salatiga, bleek nog veel onwetendheid over de taak en de competentie van de P3D te
bestaan.]

Een van onze conclusies uit genoemde consultatie was dat op een enkele uitzondering na de goede
wil aanwezig is, maar dat er nog veel onzekerheid heerst over de doelstelling en de uitvoering van
het kaderwerk. Daarnaast is er grote behoefte aan materiaal. In de classis Semarang kunnen we
constateren dat in de plaatsen waar predikanten of actieve hulppredikanten zijn, het werk goed van
de grond komt. Bij onze bezoeken aan de desa-gemeenten, bleek ons dat hier nog weinig of niets
gebeurt. Men kan nog niet uit de voeten met het beschikbare materiaal en heeft geen krachten.
Migratie van intellect van de desa’s naar de steden draineert de eerste. Het is ook beslist noodzakelijk
alles in het Javaans aan deze desa’s te verstrekken. De P3K Semarang is dan ook van plan zich
allereerst te gaan richten op de desa-kerkeraden en die districtsgewijze geregeld bijeen te roepen om
voorgelicht te worden over het ambt van ouderling, diaken, en dergelijke.
De situatie in de GKI verschilt zeer van die in de GKD. In de laatste is het voorwerk al verricht: de
gemeenten zien de noodzaak in. In de eerste stuit men nog vaak op onbegrip. In vele GKI-gemeenten
wordt de noodzaak van kaderwerk nog te weinig gezien en de behoefte nog te weinig gepeild, omdat
veel kerkleden menen dat het voldoende is, als ze aan hun “kerkelijke verplichtingen” voldaan hebben
of te zeer in beslag genomen worden door hun dagelijkse beslommeringen.
GKI-stadsgemeenten hebben vaak te kampen met een zondagschristendommentaliteit, waardoor het
bijzonder moeilijk is de leden te activeren voor studie. Toch konden wij het eerste halfjaar van ’68
na voorlichting van verschillende kerkeraden constateren dat een begin van goodwill voor het
kaderwerk groeiende is. Wel zal men bij de uitvoering hier een duidelijk verband tussen studie en
praktijk moeten leggen, gezien de praktische instelling van het doorsnee GKI-lid. 

900 De jeugd werd bij het kaderwerk ingeschakeld via verschillende commissies: de Kompaklas (Komisi Pemuda
Klasis), de Kompalok (Komisi Pemuda Lokal) en de Sub-Kompalok, de jeugdcommissie voor de kringen. Namens
de synode was jeugdpredikant W.H. Reksosoebroto (zie voetnoot 667) met de coördinatie van dit werk belast.
Hetzelfde systeem bestond voor het vrouwenwerk (Komisi Wanita Klasis, KWK; Komisi Wanita Desa, KWD;
Sub-KWD) en voor het zondagsschoolwerk (Komisi Sekolah Minggu Klasis, de Kominklas; Komisi Sekolah
Minggu Lokal, de Kominlok en de Sub-Kominlok). Zie ook Vos a. GK Arnhem, 13/6/1968, AGKA 4, Stukken
betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1968-1969.
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b. het aanwezige kadermateriaal
Allereerst te noemen de jaarlijkse schetsenbundels voor de Pinksterweek (Pekan Pentekosta) en de
gezinsweek (Pekan Keluarga) die een overvloed aan schetsen bieden voor de preek, de bijbelstudie,
de catechisatie en aanwijzingen voor allerlei actie. In de meeste gemeenten onderneemt men wel iets
naar aanleiding van deze bundels. Voor de vrouwen-bijbelkringen en jeugdgroepen verschijnen
geregeld schetsen over de bijbel en dogmatische en ethische vragen. Onder de vrouwen vinden deze
veel aftrek, hoewel wat de classis Semarang betreft voornamelijk in de grote plaatsen; zij verschijnen
in het Javaans. Of de jeugdschetsen veel gebruikt worden is moeilijk vast te stellen. Er bestaat niet
zoiets wat vergelijkbaar is met het GJV-werk hier. Er zijn bijbelkringen van jongeren, maar meestal
is de zwakke organisatie van het jeugdwerk een belemmering voor continue gerichte vorming.
Voor de jeugd bestaat verder een bundel met opstellen over onderwerpen als: hoe organiseer je een
kamp, zingen, leiding geven en dergelijke. Deze is gebruikt op de jaarlijkse jeugdconferentie van de
classis Semarang. Een veel gebruikte bundel is ook die voor leidsters van vrouwengroepen, die onder
meer een samenvatting van de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament en geloofsleer, ethiek en
techniek van het leidinggeven bevatten. – – –
In augustus/september 1967 gaf Dr. Paul Lindholm een serie Stewardshipcursussen in Salatiga voor
vertegenwoordigers van de classes GKD. Deze werden met veel enthousiasme ontvangen, waarbij
de levendige, rijk met voorbeelden en eenvoudig platenmateriaal geïllustreerde voordracht van Dr.
Lindholm een grote rol speelde. Als materiaal daarvoor gaf het Kantor Pusat een aantal brochures uit
over “Penatalajanan” (nieuwe vertaling van Stewardship) die als basis kunnen dienen voor een cursus
stewardship.
Aan de hand van bijbelstudies worden de volgende onderwerpen behandeld 1. waarom geven? 2. hoe
te geven? 3. principes van christian stewardship, 4. de verantwoordelijkheid van de christen, 5. het
gebod om te geven, 6. hoe kan men het Evangelie in het leven concretiseren? Iedere cursus duurde
5 dagen en gedurende die 5 dagen wist Dr. Lindholm de cursisten steeds te boeien, omdat zijn
methode zoveel mogelijk activeert door middel van kleine discussiegroepen, vraag- en antwoordspel
tijdens de voordrachten, het instuderen van liederen, kortom door steeds iedereen erbij te betrekken.
Voor de follow-up van deze cursus Penatalajanan had men aanvankelijk een aparte commissie in het
leven geroepen, maar later is die weer overgedragen aan de LPK. De bedoeling is dat de cursisten
plaatselijk doorgeven wat ze in Salatiga hebben ontvangen. In hoeverre dit thans gebeurt kan ik
moeilijk beoordelen. Wel weet ik dat de P3K Semarang GKD het als een van haar prioriteiten op het
program voor 1968 heeft geplaatst. Inmiddels hebben de beide kerken van Semarang en Ungaran
reeds een cursus Penatalajanan gehouden. De beide stadsgemeenten hebben daarvoor leiders en
leidsters van bijbelkringen, wijkkringen en van de jeugd bijeengeroepen. – – –

3. Gespecialiseerd kaderwerk
Industrie en Vakbeweging 
In maart 1968 was ik dankzij de medewerking van een bestuurslid van de Kespekri901), afdeling
Midden-Java en de DGW is staat aan 8 fabrieken in Semarang een werkbezoek te brengen. De meeste
directies reageerden positief op het verzoek: 4 gaven geen toestemming of achtten het bezoek
ongelegen, namelijk een lucifer-, een banden-, een zuurstof- en een zeepfabriek. Zo bezocht ik de 2
batterijenfabrieken, een spinnerij, een weverij, een plasticfabriek, een sigarettenfabriek, een ijsfa-
briek, en een pharmaceutische industrie.

901 Het belang van de Kespekri voor het kerkelijke vormings- en kaderwerk was gelegen in het feit dat gaandeweg
steeds meer GKJ-leden lid van deze christelijke vakbond waren. In verschillende programma’s, die zowel bilateraal
werden opgezet als ook via de DGI verliepen, werkten beide samen. Dat betrof voorlichtingscampagnes, desa-
opbouwwerk en vrouwen- en jongerenwerk. Het heeft trouwens betrekkelijk lang geduurd voordat de GKJ het
belang van dergelijke samenwerking onderkende. De belangstelling van de GKJ, na de oorlog in toenemende mate
een kerk van de opkomende middenklasse, voor de arbeidersklasse en de specifieke problemen in die kringen
ontstond pas begin jaren zestig. Dewan Pimpinan Pusat Kespekri a. Synode GKJ, 20/6/1964, AS A 1/7/2/48/1964;
zie ook Koetsier, “Voorrang voor de armen”.
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Het ging mij vooral om een algemene oriëntatie, de werksituatie, de lonen, sociale voorzieningen,
positie van de vakbeweging, en dergelijke. Meestal werden we vriendelijk ontvangen en kregen vlot
allerlei gegevens; een enkele maal kregen we de indruk als pottekijkers beschouwd te worden. Een
christen-werkgever maakte later via zijn predikant bezwaar tegen het feit dat ik met een Kespekri-
official was gekomen, waardoor ik naar zijn mening bij voorbaat de werknemerszijde koos.
De indrukken zijn zeer uiteenlopend: lonen beneden het minimale, zoals in de batterijenfabrieken,
tot redelijk in de sigarettenfabriek en goed in de pharmaceutische industrie. Ook de werkomstandig-
heden lopen zeer uiteen: van vochtige en donkere ruimten tot lichte en goed geventileerde hallen. De
economische situatie wordt door de managers als somber en slecht gekenschetst. Door de geringe
koopkracht is de afzet laag. De economische politiek bevordert volgens hen niet de werkgelegenheid,
import van batterijen en textiel benadeelt de eigen industrie, de Indonesiër loopt liever in een
Hongkong-made hemd als dat beter en goedkoper is dan het eigen maaksel. De prijzen en de kwaliteit
van het binnenlandse produkt kunnen niet concurreren met die van het buitenlandse, ondanks
invoerrechten en lage binnenlandse lonen. Organisatie- en efficiencyproblemen, de gebrekkige
infrastructuur leggen veel industrieën lam. Gemiddeld draait men op 25% van de capaciteit, aldus een
christelijke werkgever. Dat dit de positie van de werknemers ook in de organisaties ernstig verzwakt,
is duidelijk. Voor iedere ontslagen arbeider staan er 15 voor de deur. – – –

De positie van de vakbeweging
Er is een rijke schakering vakbonden, waarvan de voornaamste zijn:
K.B.M. – Kesatuan Buruh Marhaenis, nationalistisch
Sarbumussi – Sarekat Buruh Muslimin Indonesia, Islamitisch
S.B.P.S. – Serikat Buruh Pantja Sila – een “gedeconfessionaliseerde Katholieke” vakbeweging
Sobsi – socialistisch
Kespekri- Kesutuan Pekerdja Kristen

[Sinds de mislukte coup van september-oktober 1965 speelt de vakbeweging in het
maatschappelijke verkeer een ondergeschikte rol. De enige vakbeweging met een
systematische kadertraining is de S.B. Pantja Sila, die daarvoor in Jogjakarta over een
vormingsinstituut beschikt.]

De S.B. Pantja Sila is een open vakvereniging die als adviseurs over Rooms Katholieke priesters
beschikt, met wie ik in Semarang veel contact heb gehad. Zij staan op het standpunt dat een vakbond
niets anders heeft te doen dan het belang van de arbeidersleden te bevorderen, zonder gebonden te
zijn aan godsdienst of partij. Zij achten de overige vakbonden teveel partijgebonden. Door deze
instelling en het kadervormingsinstituut is de S.B. Pantja Sila bezig de krachtigste vakbeweging te
worden, wat zij in Midden-Java waarschijnlijk al is. Ook bij het onderzoek van de bedrijven is wel
gebleken dat dit de vakbond is waarmee de werkgevers thans het meest rekening houden.

De positie van de Kespekri
Heel anders is het standpunt van de Kespekri. In een gesprek dat ik had met de heer Darius Mar-
paung, naar zijn zeggen oprichter in 1955 en thans nog algemeen secretaris van de Kespekri, is het
doel verkondiging van het Evangelie.902) Op mijn vraag hoe het dan stond met de sociaal-economi-
sche belangen van de leden verklaarde hij dat het één niet gescheiden kan worden van het ander. De
heer Marpaung beijvert zich dan ook in het organiseren van evangelisation-crusades voor Amerikaan-
se revival-predikers, waarmee hij ook in Semarang verscheen. Dat dit in DGI-kringen niet erg op prijs
wordt gesteld is te begrijpen. Verder is de heer Marpaung lid van de DPRGR als vertegenwoordiger

902 Het bestuur van de Kesperki was a.v. samengesteld: D. Marpaung, alg. voorz.; X.S.M. Ondang, 1e voorz.; Sutjipto,
2de voorz.; A.S. Napitupulu, alg. secr.; N.G. Saufi, secr.; dr M.H. Sibarani, 1e penn.m.; Nn I. Rotinsulu, 2e
penn.m.; leden: ds A. Rotti, D.Z. Sahertian, ir G. Pandegirot, ds J.J. Gabriel, S. Purba. Zie Dewan Pimpinan Pusat
Kespekri a. Synode GKJ, 20/6/1964, AS A 1/7/2/48/1964.
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van één van de functionele groepen, namelijk de arbeiders, waar hij opvalt door zijn felle redevoe-
ringen. Onlangs eiste hij de instelling van een gegarandeerd minimumloon van $ 100,-- een irreële
eis als men niet daarbij de wegen aanwijst om dit te bereiken. (Het gemiddelde inkomen van de
Indonesische arbeider schat ik thans op ongeveer $ 40 à $ 50 per jaar). Marpaung claimt voor de
Kespekri 300.000 leden, voornamelijk in Noord-Sumatra, Zuid-Sulawesi en Djakarta.
Hij ontvouwde mij zijn plannen om tot verhoging van de levensstandaard van de leden te komen:
onder andere de oprichting van een eigen assurantiebedrijf en een bank. Wanneer alle leden Rp. 25
per maand zouden storten zou dat Rp. 7.500.000 in kas brengen, waarmee de Kespekri eigen
ondernemingen als plantages, zagerijen en automobielwerkplaatsen zou gaan oprichten. Dat zou de
werkgelegenheid verruimen en life insurance voor de leden bieden via de rendementen. De leden die
met ontslag bedreigd worden door de rationalisering in de regeringsbedrijven zouden emplooi vinden.
Tot zover de plannen van de heer Marpaung. Gevraagd naar de kadervorming antwoordde de heer
Marpaung dat dit ook zeer noodzakelijk is, maar dat de samenwerking met het CNV nog niet
geresulteerd had in de uitzending van een aantal Kespekri-mensen naar Nederland om daar kadertrai-
ning te ontvangen. Volgens het CNV zou het struikelblok zijn dat de Nederlandse regering, die voor
90% het plan moet subsidiëren, zou menen dat de Indonesische regering de uitzending van alleen
Kespekri-leden eenzijdig vindt. Volgens Marpaung is dit onjuist, maar hij was er niet in geslaagd dit
aan het CNV duidelijk te maken, zodat het projekt nog steeds in de ijskast zit.903)
Bij informatie bij de priesters-adviseurs van de S.B. Pantja Sila bleken deze weinig enthousiast over
uit het buitenland teruggekeerde vakbondsmensen na een opleiding in Duitsland of de Verenigde
Staten. Ze pasten niet meer bij de anderen. Men voelde nu meer voor het uitnodigen van buitenlandse
deskundigen voor een flinke periode onder begeleiding van mensen die de situatie ter plaatse goed
kennen.Over het functioneren van de Kespekri buiten Midden-Java kan ik niet oordelen, maar
duidelijk is wel dat zij op Midden-Java weinig voorstelt. Over het aantal leden kon ik geen inlichting-
en krijgen. Het bestuur is verdeeld door sukuïsme en komt zelden bij elkaar. Men beschikt over een
vrijgestelde full-time kracht, die verklaarde zelden of nooit salaris te ontvangen en daarom op allerlei
manieren zijn kostje bij elkaar scharrelde. Het evenement dat de gemoederen nog het meest in
beweging brengt is het jaarlijks terugkerende kerstfeest. Het ontbreken van kadertraining wreekt zich
hier duidelijk. Dit wordt bij de leiding wel ingezien, maar er is nog geen sprake van begin. – – –

3. Sociaal-economische situatie
a) algemeen beeld
Dat de toestand voor de Indonesiërs bijzonder moeilijk is, is voldoende bekend. Wat dit echter in
concreto inhoudt voor het dagelijkse leven, daarvan kunnen we ons maar moeilijk een voorstelling
maken. In de praktijk leeft ongeveer 90% van de stads- en desabevolking een marginaal bestaan. Dat
houdt in dat uitsluitend in de primaire levensbehoefte, en dan nog onvoldoende, kan worden voorzien.

903 Al in 1947 en 1948 hadden de Gereformeerden, in het kader van de “comprehensive approach”, samenwerking
gezocht met het Christelijk Nationaal Vakbond (CNV). Dat was inmiddels bezig om vooroorlogse plannen nieuw
leven in te blazen om in Indonesië een christelijk vakverbond op te richten naar Nederlands model. Ook wilde men
een arbeidsconsul aanstellen, een voorlichtingsambtenaar ten behoeve van het christelijk deel van de arbeidende
inheemse bevolking. Prominente Gereformeerden in Indonesië waren in de jaren vijftig actief binnen het christelijk
vakbondswezen, zoals P. Wassenaar (lid van de deputaten voor de Makassar-zending) in Jakarta. Aan Indonesische
zijde echter stuitten de plannen van het CNV en de Gereformeerde zending op bezwaren, zodat ze niet gerealiseerd
werden. Weliswaar werd een Indonesische afdeling van het CNV opgericht, met afdelingen in Jakarta en Bandung,
doch die stond alleen open voor Nederlanders in Indonesië. Per 1 mei 1951 werd hiertoe opgericht de Nederlandse
Christelijke Werknemersorganisatie Indonesië (NCWI). Per 1 april 1951 (dus nog voor de officiële oprichting)
hadden zich al 130 (Europese) leden aangemeld. Per 1 augustus 1951 verscheen De Gids voor Indonesië, het
maandblad van de NCWI. Sindsdien waren in Indonesië twee christelijke vakorganisatie: de NCWI en de
Christelijke Onderwijzers Vereniging (COV), die samenwerkten in een overkoepeling, genaamd “het CNV-
Indonesië”. Verslag in: Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 24e Verslag 1950-1951, (s.l., s.a.) 524-
532; de oproep om lid te worden verscheen in M.A.S., “Christelijke Vakbeweging”, Contact, nr. 192 (22/10/1950)
1-2; zie ook Bakker, De Christelijke Onderwijzers Vereeniging, hfdst. 7, over de jaren 1946-1949.
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De gewone man eet twee maal per dag een uiterst eenvoudig maal van rijst of maïs, meestal zonder
vlees en met heel weinig groenten. Pisang en djeruk (sinaasappel) zijn voor hem onbetaalbaar. De
eenzijdige voeding verzwakt de lichamelijke conditie. Wordt iemand ziek, dan ontbreekt meestal het
geld voor de polikliniek. In Semarang berekent de polikliniek van het St. Elizabethziekenhuis al
minstens Rp. 100,-. Om van medicijnen en verpleging maar niet te spreken. Ziekenfondsen en
dergelijke ontbreken. Doktersconsulten zijn al minstens Rp. 200,-. De sterfte is dan ook groot. De
mensen hebben eenvoudig geen weerstand. Herhaaldelijk hangt buiten de kampongs de vlag die
aangeeft dat een bewoner overleden is. Vaak betreft het dan kinderen.
Meermalen heb ik een condoleantiebezoek gebracht bij mensen in de kampong waar in het schamel
gemeubileerde vertrek de dode opgebaard lag op een paar planken, afgedekt door een sarong. Zo’n
bezoek stemt je dan steeds triest. Vaak is ook het geld voor de begrafenis – minstens Rp. 1000,- – er
niet, zodat je dat dan maar tegelijk “voorschiet”. Zeker wordt in geval van ziekte ook vaak nog de
dukun (medicijnman) geraadpleegd maar financieel maakt dat weinig uit want ook zijn tarieven
liegen er niet om. 

[De armoede is groot en de lonen laag; de rijken worden steeds rijker, de armen steeds
armer.]

b. Bezoek aan desa’s
De toestand in de desa’s is vaak ontmoedigend. In juni maakte ik een voettocht van 3 dagen naar de
desa Kesimpar ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Pekalongan in de bergen. Vanuit het noorden
ging ik de bergen in, in het zuiden kwam ik er weer uit bij Diëng en Wonosobo. Deze streek is niet
per auto te bereizen. De landbouwopbrengsten, vooral prei, uien en gula arèn (soort bruine suiker)
moeten minstens 5 uur gepikold904) worden voor naar de dichtstbijzijnde pasar. Er zijn zelfs desa’s
die een hele dag lopen van de pasar afliggen. Hoe groots de natuur ook is en hoe rustiek het leven van
de landsman ook schijnt, in werkelijkheid is het voor de meesten bittere armoede.

[Handelaren kopen goedkoop de landbouwprodukten op en verkopen die duur in de
grotere bevolkingscentra aan de kust.]

De desamensen hebben nog geen wapens in de vorm van organisaties en coöperaties om zich tegen
deze vorm van uitbuiting te verdedigen. Beschermende overheidsmaatregelen zijn er niet. Toch viel
mij op dat de christenfamilies in Kesimpar er welvarender uitzagen dan de niet-christenen. Ik vroeg
de hulppredikant naar zijn mening hierover, waarop hij antwoordde dat christenen geleerd hebben
te sparen. In de oogsttijd leggen ze wat apart, waardoor ze in de musim patjeklik (schaarse tijd)
sterker staan. De kerk beschikt over een Lumbung (opslagplaats) waar elk wat rijst en maïs inbrengt
dat voor de armen (ook buiten de eigen gemeente) bestemd is, of men verkoopt het. Ik weet niet of
dit idee op andere plaatsen al toegepast wordt, maar navolgenswaard is het zeker. Iedere desagemeen-
te zou moeten beschikken over een landbouwconsulent die niet alleen voor de kerkleden, maar voor
het algemeen belang werkt. Hij zou een vertrouwenspositie moeten innemen. Samen met de hulppre-
dikant, het desahoofd en de onderwijzer zou hij een team moeten vormen dat de pembangunan
(opbouw) van de desa leidt. Coöperaties mislukken meestal omdat men zijn geld niet kan en wil
toevertrouwen aan een ander. Toch is men zeer wel in staat tot allerlei collectieve acties. Is het
mogelijk coöperaties te vormen waarbij men het kapitaal niet in geld, maar in goederen uitdrukt? Het
is duidelijk dat iedere desa-opbouw, iedere community development stuk loopt op de structuur van
de samenleving.
Ook al overwint men de interne problemen van de desa en kan men deze omhoogstuwen, dan nog
botst men tegen de bovenbouw, de externe structuur van de maatschappij als geheel. Het kan niet
anders of een ingrijpend samenstel van overheidsmaatregelen is nodig om het klimaat te scheppen

904 I.e. aan een juk dragen.
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waarbij community development mogelijk is. De microcosmos van de desa is te afhankelijk van de
macrocosmos van de harde maatschappelijke werkelijkheid dan dat men zich de illusie kan maken
in incidentele gevallen aan desa-opbouw te gaan doen. Zolang een sociale wetgeving praktisch
ontbreekt en zolang een wettelijk bestel nog niet is gevormd dat de bevoorrechte positie van een
kleine clan aantast, zullen alle energieke pogingen in projekten hier en daar slechts een geringe winst
opleveren of tot desillusie leiden. Nodig lijkt wel een totale aanpak die van bovenaf tot een herstruc-
turering van de verhoudingen komt en van beneden af de desabewoner helpt met instructie, training
etc.
Helaas heb ik nog maar weinig mensen ontmoet die de noodzaak van totale herstructurering inzien,
gelukkig wel bij sommige jongeren. Bij de ouderen is het vaak zo dat zij die de brains hebben ook
behoren tot de “vested interests”. In Semarang is een werkgroep gevormd van docenten van de
Universitas Diponegoro en Satya Wacana die over deze vragen nadenkt. Wat is het in dit verband
jammer dat er nog geen christelijk sociaal program is, dat richtlijnen geeft voor een fundamentele
hervorming naar de grondlijnen van het Evangelie. – – –
De schrijnendste armoede trof ik aan in het gebied van Sibebek, Batoer en Diëng. Een trieste
gelatenheid ligt over deze streek die volgens de Bupati tot hongeroedeem-gebied verklaard is. De
grond is in handen van enkele families die in de steden wonen. 100.000 Mensen wonen hier, waarvan
5 christen. De Islam is er fel. Er wordt veel tabak verbouwd die veel te weinig opbrengt. Aangezien
hier zelden of nooit een blanke komt werd ik als een bewoner van een vreemde planeet aangegaapt.

4. Politieke legpuzzel
De politieke kaart van Indonesië is als een legpuzzel waar niemand meer uit kan komen. Men hoort
de meest tegenstrijdige visies op de toekomstige ontwikkeling. Verhelderend is een uitspraak van
Nasoetion905) in een rede van 1967 waarin hij stelde dat Indonesië door 4 grote gevaren op politiek
gebied bedreigd wordt, namelijk: racisme, religieus fanatisme, militarisme en regionalisme. Deze
indeling geeft misschien nog het beste aangrijpingspunt om enige kijk op de zaak te krijgen.

a. Racisme
Wat het racisme betreft is vooral de positie van de 2½ à 3 miljoen Chinezen in het gedrang. Zij zijn
ingedeeld in 2 groepen: WNI’s (Indonesische staatsburgers) en WNA’s (vreemden, waarvan de
meesten de nationaliteit van de Chinese volksrepubliek hebben of statenloos zijn). 
De laatsten hebben zich opnieuw moeten laten registreren en moeten op hun huizen een rood
naambordje laten aanbrengen. Ook mogen zij op vele plaatsen (onder andere Surabaja) geen handel
of bedrijf in eigendom hebben. In de praktijk zullen die wel op naam gesteld worden van WNI
Chinezen. De WNI Chinezen moeten voor een bepaalde datum allen hun naam verindonesieerd
hebben. Veel Chinezen zijn naar de steden getrokken omdat ze zich daar veiliger voelen. Semarang
telt thans zo’n 80.000 Chinezen, waarvan naar eigen zeggen 30.000 nog Chinees sprekend. Beide
groepen, zowel WNA’s als WNI’s voelen zich vaak discriminerend behandeld. Want, zeggen ze, op
straat kun je niet zien of je met WNI of WNA te maken hebt. Men klaagt over afpersingen, chantage,
het “lenen” van auto’s en scooters door militairen en leden van de KAMI.906) Dikwijls worden ze

905 Gen. Abdul Haris Nasution (Nasoetion); geboren in 1918 te Kotanopan, N.-Sumatra; opgeleid aan de Koninklijke
Militaire Academie te Bandung; 1941 officier KNIL; 1946 commandant van de Siliwangi-divisie (W.-Java); 1950
stafchef Indonesische strijdkrachten; 1957 voorzitter chefs van staven; 1959 minister van defensie; belast met de
strijd tegen Darul Islam/Tentara Islam Indonesia-opstand en andere opstandige bewegingen; als coördinerend
minister van defensie en staatsveiligheid ontsnapte hij tijdens de mislukte coup van 1965 aan de generaals-moord
(zie voetnoot 622); bestreed vervolgens de PKI; 21/2/1966 ontslagen als minister door Soekarno; 1966-1972
voorzitter Voorlopige Volksvertegenwoordiging (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, opger.
1959); aanklager van Soekarno; een der machtigste figuren uit het begin van de Soeharto-periode.

906 KAMI – Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia: een zeer militante anti-communistische en tegen Soekarno gerichte
studentenbeweging, die eind oktober 1965 was opgericht op initiatief van gen. Sjarif Thajeb, de minister van
onderwijs. De leden waren uit verschillende islamitische organisaties afkomstig. Tevens werd steun ontvangen van
Rooms-Katholieken, socialisten (PSI) en het leger (ABRI). Net als de Ansor (zie voetnoot 629) en andere
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ervan beschuldigd de prijzen op te drijven, het monetaire verkeer in de war te sturen en dergelijke,
alles op instigatie van communistisch China. Bij relletjes onder andere in Semarang speelde de KAMI
een voorname rol, waarbij inboedels en scooters verbrand werden.
Het is niet te miskennen dat sociale en economische factoren hierbij een voorname rol speelden. Zo
werd in de tijd dat de rijstprijzen sterk opliepen een betoging gehouden voor één van de Semarangse
kerken, waarvan veel Chinezen lid zijn. De beschuldiging was dat enkele leden daarvan de rijst
opgekocht hadden en achterhielden. Ook werd het gerucht verspreid dat de christenen de rijst in zee
zouden werpen. Sommige Chinezen zijn van mening dat hun rechtspositie onder de Orde Lama beter
was dan onder de Orde Baru.907) 

b. Religieus fanatisme
Bij religieus fanatisme hebben we vooral te maken met het opdringen van de orthodoxe Islam. De
mislukte 30 sept. 1965 coup heeft een rechtse reactie gewekt tegen het jarenlange infiltreren en
indoctrineren van het Communisme. Godsdienst wordt gezien als het beste tegengif tegen de als
atheïsme gebrandmerkte linkse ideologieën. Ook het zogenaamde Marhaenisme van Soekarno valt
daaronder.908) Door een “Heer” te dienen (bertuhan) ontkomt men daaraan. De massa wordt toegeroe-
pen: “kiest U heden wie gij dienen zult”. De Islam-leiders gaan ervan uit dat 80% van de bevolking
al gekozen heeft maar zich zijn keuze nog onvoldoende bewust is. Daarom moet deze massa een
“herindoctrinatie” ontvangen tot bewuste belijders van het Islam-geloof. Zij moeten de 5 zuilen in
acht nemen, en de Sjariah – de wet – houden.909)
Daarvoor worden campagnes gehouden onder de naam P3A: godsdienstige vorming, wil men:
kadertraining. Het overheidsapparaat wordt daarvoor ter beschikking gesteld. Op de kantoren,
fabrieken en kazernes worden de mensen bijeengebracht voor godsdienstige vorming. Dit gebeurt op
een doctrinaire, formalistische wijze waarbij niet ingegaan wordt op de concrete situatie. Men maakt
zich echter de illusie dat dit de panacee is voor de kwalen van de Indonesische staat, zonder te
beseffen dat men hierdoor bezig is het volk opnieuw een agressieve ideologie toe te dienen. De
boekhandels liggen vol Islam-literatuur, apologetisch. De prijzen zijn lager dan de BPK-uitgaven, die
ook meestal niet in de algemene boekhandel te krijgen zijn. Zij houden zich bezig met zaken als:
Bijbel en Koran, Jezus niet de Messias, het falen van het Christendom onder andere tegen het
Communisme, Islam de enige godsdienst die daartegen bestand is, Islam-recht, casuïstiek, enz. De
Islamitische feesten worden geïntensiveerd. Veel meer overheidspersonen nemen er officieel aan
deel, luidsprekerwagens rijden door de straten en wekken op het offer van een geit te brengen, en
dergelijke. In deze situatie past de geagiteerdheid over de groei van de kerken.
De activiteiten van zending en missie worden als proselytisme, sheepstealing opgevat. Laten zij zich
richten tot hen die nog geen godsdienstbelijders (lees: monotheïst) zijn. Het wettische en farizeïsti-
sche optreden van vele Islam-leiders leidt echter tot averechts resultaat. Op Midden-Java zijn velen
kopschuw van de P3A indoctrinatie. Daar de Islam de scheiding “kerk” en staat niet kent heeft dit
alles directe repercussie op het politieke vlak. Men probeert op allerlei manier de eigen positie te
versterken. Bestuursfuncties worden hoe langer hoe meer bezet door fanatieke figuren. Gematigden

jeugdbewegingen, was de KAMI betrokken bij het ten val brengen van het Soekarno-regime; na heftige demonstra-
ties over o.m. prijsstijgingen en het dictatoriale optreden van de nieuwe machthebber Soeharto in de eerste
maanden van 1968 nam de betekenis van dergelijke jongeren- en studentenorganisaties af. Southwood, Indonesia,
179; Hughes, The End of Sukarno, 214-278; Van der Kroef, Indonesia after Sukarno, 66 vlg.

907 Orde Lama (Oude Orde) – de tijd van Soekarno; Orde Baru (Nieuwe Orde) – de tijd van Soeharto.
908 Marhaenisme: Soekarno’s filosofie van het Indonesische socialisme, waarbij de minstbedeelden en de boeren

(gesymboliseerd door de figuur van Marhaen, een Javaanse boer, die door Soekarno als ideaaltype gebruikt werd)
tot het proletariaat werden gerekend. Het Marhaenisme kan tot op zekere hoogte gezien worden als het Marxisme-
Leninisme in Javaanse context. Dit Indonesische proletariaat diende de confrontatie aan te gaan met de gevestigde
orde van burgers, industriëlen en grootgrondbezitters, zoals op internationaal vlak de New Emerging Forces
(NEFOS) de strijd aanbonden met de Old Established Forces (OLDEFOS), de oude “imperialistische” wereld.

909 Behalve op het houden van de wet, rust de islam op vijf zuilen: 1. de syahadat, taubat en istighfar (geloofsbelijdenis
en andere gebeden ter reiniging van het gemoed); 2. de salat of sembahyang (gebed, vijf maal per dag); 3. puasa
(vasten, één maanmaand per jaar, Ramadan); 4. de zakat (belasting) en 5. de bedevaart naar Mekka.
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worden vervangen. Op Midden-Java zijn de belangrijkste posten al in hun handen. Sommige streken
worden tot specifiek Islam-gebied verklaard (Atjeh), waarin de vrijheid van de christenen beperkt
wordt! In de pers worden anti-christelijke acties ontketend, waarbij vaak ridicule beschuldigingen
worden geuit. – – –
Het gevaar van deze agitatie voor de kerken is dat ze zich in een concurrentieverhouding laten
dringen, alsof het in deze competitie zou gaan om de vraag wie de meeste schapen achter zich krijgt.
In dat geval ligt het voor de hand dat het christendom aan het kortste eind zal trekken. 
Een ander gevaar is dat de christelijke kerk zich een etiket laat opplakken van een “religie” te zijn,
een variëteit naast de andere, een “way of salvation” zoals er vele wegen zijn. Een godsdienst belijden
betekent dan de best mogelijke van alle religies kiezen. Zoals de Javaan die in alle godsdiensten wel
iets goeds zag en tenslotte overhelde naar het Protestantisme omdat hij in de gegeven omstandigheden
hiervan de minste narigheid verwachtte. Doet dit recht aan de essentie van het Evangelie dat immers
geen religie tussen de andere religies wil zijn?
In de huidige ontwikkeling dreigt een soort verzuiling waarin de communicatie met de Islam èn de
pretentie van de kerk dienstbaar te willen zijn aan de hele samenleving en niet alleen aan het
christelijk deel ernstig gevaar loopt. Er zal misschien een tijd komen waarin men in allerlei missionair
dienstbetoon voorzichtig moet zijn met het woord christelijk omdat het dan direct als vangarm van
het christendom aan de kaak gesteld wordt. De gevoeligheden hierin worden steeds groter.Ook is de
aloude aanklacht dat het christendom de agama welandi (de godsdienst van de Hollanders) of zelfs
agama-kutsir (sic!) zou zijn, nog niet helemaal uitgestorven. Soms geven wij hiertoe aanleiding als
bijvoorbeeld in een gevangenis ter gelegenheid van het kerstfeest alleen een extra maaltijd wordt
uitgereikt aan hen die de lessen in de christelijke godsdienst volgen of als we stellen dat in de jonge
gemeenten vooral aandacht besteed moet worden aan de sociaal-economische opbouw van de
omstandigheden van de christenen zelf. In het algemeen heeft de DGI op voorzichtige wijze tussen
de klippen door gelaveerd en bijvoorbeeld waardig gereageerd op de onlusten in Makassar910), zich
steeds beroepend op de in de Pantjasila-filosofie gegarandeerde vrijheid. De Pantjasila is de paraplu
waaronder we schuilen maar tegelijk is zij het beeld dat ieder hulde moet bewijzen. Zij beschermt ons
maar dreigt ons tevens te verstikken. Want wie is de Tuhan die wij daarin aanbidden? Mag ieder
daarin naar believen een naam invullen? Een moeilijk dilemma voor de kerk. Voorlopig houdt zij het
op de Pantjasila. – – –

c. Militarisme
Wat het 3e door Nasoetion genoemde punt betreft is al voldoende duidelijk dat de macht van het leger
na oktober ’65 nog aanzienlijk toegenomen is. Het leger heeft zichzelf uitgeroepen tot de grote redder
en beschermer van het volk. Nog steeds geldt de uitzonderingstoestand, de staat van oorlog. Dat geeft
tal van bijzondere bevoegdheden aan de militaire instanties, bij wie men voor alle mogelijke zaken
vergunningen moet aanvragen. Door middel van spandoeken met leuzen, het organiseren van feesten,
speciale legerdagen, enz. wil het leger zich populair maken. Het werpt zich ook op als opbouwer van
de natie, dat zijn arbeidskracht en materiaal inzet voor de verbetering van het levenspeil. – – –

e. Regering en Politieke Partijen
– – –
In het politieke spel zijn de Parkindo en Partai Katolik nominaal klein maar feitelijk niet te verwaarlo-
zen stabilisators tussen de Islam-partijen enerzijds en de nationalisten anderzijds. Na de coup van
1965 heeft de Partai Katolik aanvankelijk nogal in het kielzog van de Islam gevaren maar daarop is
ze nu teruggekomen. Ze maakt thans een militanter indruk dan de Parkindo. De belangrijkste figuur

910 In 1967 deden zich in Makassar incidenten en geweldadigheden voor, waarbij vernielingen werden aangericht aan
en in kerken en de gebouwen van de Theologische School. Deze onlusten hingen samen met het voornemen de
algemene vergadering van de Indonesische Raad van Kerken (DGI) in Makassar, op het complex van de
Theologische School, te houden. Zendingsblad, jrg. 65, nr. 12 (dec. 1967) 180; Ibidem, jrg. 66, nrs. 7/8 (juli/aug.
1968) 163-166.
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is Frans Seda afkomstig uit Flores.911) In de Parkindo is, nu de tijd van Dr. Leimena voorbij is, de
voornaamste man Dr. Tambunan, een Batak.912)In de Parkindo doet zich ook sterk voelen het gebrek
aan kaders. Een program dat structurele lijnen aangeeft voor het toekomstig beleid ontbreekt.
Trouwens geen van de politieke partijen heeft bijvoorbeeld een sociaal-economisch programma.
Overal waar plaatselijke afdelingen bestaan, heeft de Parkindo zitting in het zogenaamde Front
Pantjasila, een soort forum voor de politieke partijen, de opvolgster van Soekarno’s Front Nasional. 

Overzicht zendingswerk in de classis Semarang

214. Soesilo Darmowigata, “Het werk in de Classis Semarang (Verslag van de Deputaten Classis
Semarang)”, d.d. Salatiga, s.a.; [uit het Javaans vertaald door J. van der Linden], AGKU 14,
Vergaderstukken 1968.

– – –
II De situatie van de gemeenten en kringen
I. Semarang-Oost913): 
Predikant ds R.S. Hardjabramara; guru indjil Soengbagjo.
De verkondiging. Gemeente actief. In de stad zelf ontstaan nieuwe kringen, die catechisatie krijgen.
Leken zijn ingeschakeld als hulp bij het pastoraat.
Diensten in de buurt van Semarang:
a. Genuk. 6-8 kilometer oost van Semarang. Ongeveer 50 mensen komen ter kerk. Het is een
wonderlijke bevolking daar, nogal “hedonistisch en opvliegend”. Een wonder, deze kring van
gelovigen uit deze dessa. Ze willen er nu een kerkje bouwen. Een stuk grond 65 x 12 meter is al ter
beschikking gesteld door een lid. Op 7-1-1968 is er voor het eerst een dienst gehouden. Pinksteren
1968 werden er 39 volwassenen gedoopt. Zondagsschool bloeit.
b. Sambiredjo. April 1968 geopend als kring. In een huis vinden bijeenkomsten plaats, waar 10-15
mensen komen. Zondagsschool 40-60. Veel sympathisanten. Grond voor een kerk is er al, 60 x 40
meter. Veel verwachting koesteren wij voor deze plaats. Als er een christelijk feest wordt gevierd
komen er 150-200 mensen.
c. Kabluk (op de weg naar Gubuk). Daar zijn ongeveer 15 gezinnen (90 zielen). De prediking vindt
veel steun bij de instanties. Ook daar een stuk grond voor een kerk. Als er gebouwd is, zal er grotere
belangstelling komen, is de verwachting.d. Karanganjar Gunung. Deze kring is al begonnen in 1960.
Toen waren er maar 30 leden. Nu ongeveer 150. Er is goede vooruitgang. De plaats van samenkomst
is een oude Salatiga-school, maar die is zeer vervallen. Een grondstuk is er van 40 x 30 meter. Men
wil graag bouwen, een kerk voor 200 mensen. Zondagsschool met 80 leerlingen. Deze kring is rijp
voor instituering.

911 Franciscus Xaverius Seda; geboren 4 oktober 1926 in Lekebai, Flores; Rooms-Katholieke schakelschool te Ende,
Zuid-Flores; MULO in Muntilan (M.-Java); 1956 afgestudeerd aan de Economische Hogeschool te Tilburg; 1961-
1968 voorzitter van de Partai Katolik in Indonesië; 1964-1973 minister in diverse Indonesische kabinetten; 1973-
1976 ambassadeur van Indonesië in enkele Europese landen en bij de EEG; vervolgens directeur van enkele
Indonesische ondernemingen; lid van de pauselijke commissie Justitia et Pax. Ds B. Probowinoto, een der
oprichters van de Parkindo in 1945, had zitting in de Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) namens
de prot. kerken; Darius Marpaung had zitting namens de chr. vakbeweging Kespekri. 

912 Voor A.M. Tambunan, zie Hoekema, Denken in dynamisch evenwicht, 209-210.
913 De GKJ-gemeente van Semarang was in 1964 in twee delen gesplitst: Semarang-Oost en Semarang-West. In

Semarang-Oost stond ds R.S. Hardjabramara (Hardjobramoro), in Semarang-West ds Soelaksana (Soelaksono)
Koesoemowarsito (1926-1986; studie Theol. Opleidingsschool Yogyakarta) en guru injil Pinoedjadi Prawitosiswo-
jo (geb. 1934; studie Theol. Opleidingsschool Yogyakarta), die eind 1968 in Ambarawa beroepen werd. Semarang-
West werd zendende kerk voor evangelisatie binnen het leger, Semarang-Oost zette voor wat betreft het zendings-
werk de samenwerking met Utrecht voort. Art. 45, Akta Sinode GKD 1964.
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II. Semarang-West: 
Predikant: ds Soelaksana. Hulppredikant Pinoedjadi. Veel steun van leken, die goede kadervorming
ontvingen om te dienen in het kerkewerk. De diensten in de Kalisari-kerk zijn meer dan vol. ’s
Morgens 375-400 mensen, ’s avonds 150-200. Een sterke vooruitgang vergeleken bij vorige jaren.
De kringen:
1. Djatingaleh: een oude kring. Vroeger kwamen hier 25-30, nu 60 mensen. Geen eigen vergader-
plaats. Men wil bouwen. Grondstuk aanwezig, 1000 m². Deze kring heeft een sterke missionaire
inslag. Zij heeft contacten in Karangbendo, Karangredjo, Djangli, Djatisari en Gombel. Men voelt
sterke behoefte aan een kerkgebouw als centrum van de activiteit. Zondagsscholen zijn er ook. Meer
dan 60 leerlingen. Bijbelkringen voor mannen, vrouwen en jeugd. Ook is er een koor. Deze kring kan,
als de groei doorzet, spoedig zelfstandige gemeente worden. Kadervorming met dit doel vindt plaats
onder verschillende groepen. De predikant en hulpprediker werken hierin intensief.
2. Perbalan: deze kring bestaat nog geen 2 jaar. Men komt bijeen in het huis van een van de leden.
Ongeveer 50 hoorders. Veel verwachting voor de toekomst. Ze hebben een stuk grond voor kerkbouw
van 30 x 40 meter. Sterke missionaire activiteit. Binnen het bereik van deze kring liggen: Perbalan,
Panggung, Peres en Boom Lama. Catechisatie wordt goed bezocht. Dezelfde activiteiten als in de
overige kringen. De kadercursus hier vindt veel belangstelling. Veel optimistische verwachtingen van
deze kring.
3. Bulu-Noord. Nog geen 2 jaar oud. Veel vooruitgang. Eerst 20 hoorders in de bijeenkomsten, nu
60. Nog geen eigen kerk. Het kader dat hier werkt is zeer actief en helpt mee in alle mogelijke
kerkelijke arbeid. Reikwijdte van deze kring: Bulu-Noord en Plombokan, links en rechts. 30
Leerlingen op de zondagsschool horen het evangelie. Om de kring te versterken wordt kadercursus
gehouden, door de predikant en hulpprediker. Pas is een bijbelkring begonnen.
4. Karangaju. De grootste nieuwe kring van Semarang-West. Ongeveer 100 hoorders in de bijeenk-
omsten op zondag in het pand djalan Puspowarno No. 10. Grond voor kerkbouw aanwezig 12 x 24
meter. Geen geld genoeg en ook de materialen zijn nog niet bijeen. De geest van deze kring is zeer
verheugend. Wijde omtrek tot in Krobokan, Demangan, Kalibanteng enz. Dit alles nog binnen de
stadsgrenzen. In deze kring ligt ook de polikliniek “Sabda Rahaju”, sterke missionaire werking.
Zondagsschool 75 leerlingen. Bijbelkringen, gezinsbijbelkringen, voor moeders, jeugd. Ook een eigen
koor. Veel kader, militant en actief. Over 3 jaar stellig geïnstitueerd. Wat verwondert is dat ondanks
tegenwerkingen steeds meer mensen naar de catechisaties en de zaaiavonden komen.5. Kalilangse.
Dit is een kring binnen de stad, dichtbij Tjandi Baru. Nauwelijks een jaar oud. Zaaiavonden worden
er gehouden. Nog geen eigen diensten. Een plaats voor samenkomsten hebben de broeders van bambu
gebouwd en men hoopt met Pinksteren de diensten te beginnen. 40 Volwassenen komen naar de
zaaiavonden. Dit is alvast “kapitaal” voor de diensten in de toekomst.
6. Diensten onder de daklozen. 
De overheid in Semarang richtte een aparte barak op voor de bedelaars en daklozen. Dit is nu een
eigen kampung geworden. Iedere zondag is er een dienst met een 80-90 hoorders. Voor de kinderen
zondagsschool. Verdere diensten: naast de zondagsschool, werk onder vrouwen. Ook wordt arbeids-
therapie toegepast. Nog geen plannen voor kerkbouw. De kerk moet hier wel reëel hulp bieden.
Herstel waterleiding, dakreparatie enz. Dit zijn de ellendigen die hulp nodig hebben. Hier zou ook
polikliniek moeten worden gehouden. – – –

IV. Salatiga
De gemeente hier neemt steeds verder toe. In wijde omtrek invloed merkbaar. Voor 1965 6 kringen,
nu 19. Missionaire geest. Kaderwerkers helpen bij zondagsschool en kringwerk. Verschillende
werkers lopen 3, 4 uur om op tijd de zondagsschool te kunnen beginnen.
A. Ten Noorden van Salatiga
1. Nalen. Het begon daar in 1964 met een massale doop. Actieve kring, ook de leiders van de dessa
doen mee. Ongeveer 400 leden. In de bijeenkomsten komen 200 mensen. 80-100 Leerlingen op de
zondagsscholen. Dit is de dessa van het christelijke toneel en wajang. Reikwijdte: Sokosewu,
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Rembes, Kalimangli, Beran. Men heeft plannen voor kerkbouw. Ze maken de baksteen zelf. Grind
en zand worden verzameld. Eén gaf een stuk grond. Hout is er voldoende, ook arbeidskrachten.
Omdat het een arme dessa is, willen ze met onbetaalde krachten de kerk bouwen. Afmetingen 8 x 20.
Het fundament ligt er al.
2. Ngadjaran. Hier begon het in 1966. Nu zijn er 300 leden. Zondags komen er ongeveer 125-150
bijeen. Er zijn christelijke onderwijzers onder, christelijke politie en verplegers. Actief. Reikwijdte:
Kapiputih, Naligunung, Gintungan enz. Er gaat een christelijk getuigenis van deze kring uit.
Kerkeraad Salatiga overweegt instituering. Naaikrans is er, een kookcursus geleid door mevr. Oerip
Karini. Dit werk is belangrijk. Veel verwachting. De wegen zijn hier zeer moeilijk begaanbaar. De
leden wonen ver uiteen met een straal van 2-3 kilometer.
3. Tlogo. Ontstaan in Juli 1966 na de coup. Ongeveer 250 leden. Er komen er maar 80 in de samenk-
omsten. Er zijn er ook al die weer afvielen. Zij wilden behoren bij de categorie die “berTuhan”, die
een god vereerden, om vooral maar niet aangezien te worden voor “atheïsten”. Hun motieven waren
politiek gekleurd. Maar er zijn er ook die zich door de Heer geroepen weten. Tlogo is een minus
gebied, de mensen zijn er doodarm. Kerkbouw: grond is aanwezig, maar ze zijn niet zo actief als in
Nalen. Er zijn er nog al wat die apathisch zijn. Weinig kadervorming in Tlogo. De catechisatie wordt
hier intensief gehouden. Want de kennis is bedroevend. In een straal van 2 kilometer in Watuagung,
Glendang, Sombron wordt gewerkt. Een kerk is dringend nodig. En ook een agrarisch project, dat het
levensonderhoud van velen kan opvoeren.
4. Tuntang. Vanaf 1957. Toen waren er drie gezinnen, die de bijeenkomsten in Salatiga bijwoonden.
Na de coup kwamen velen, 200 zijn er gedoopt. In wijde omtrek invloed: Balekembang, Tojogiri,
Daleman enz. Veel actiever dan in Tlogo. Weinig kader nog. Maar enkelen zijn zeer actief en geven
zich geheel. Veel verwachting. Bijeenkomsten in de polikliniek. Geen grond nog, wel verlangen naar
eigen kerkgebouw. Grond in Tuntang moeilijk te vinden. Men moet contant geld hebben. Als er grond
verkocht wordt, dan nooit met afbetalingen. Catechisaties zijn zeer goed bezet.
5. Kesongo/Lopahiti. Hier begin het in 1959. Na de coup sloeg het over naar Lopahiti. Ongeveer 60
leden. Maar nu veel minder in verband met transmigratie naar Lampung; geholpen door Trukadja-
ja.914) Nu komen er maar 20-30 mensen. Weinig kader, veel oude mensen, die eenvoudig denken. Er
is een kerk, maar die moet verplaatst worden, omdat de omgeving bezwaar heeft. Het stuk grond

914 In 1964 werd ter ondersteuning van de transmigratie van GKJ-leden naar (hoofdzakelijk) Z.-Sumatra een
hulporganisatie in het leven geroepen, Trukajaya (Trukadjaja; i.e. “Geslaagde Migratie”) geheten, die onder de
verantwoordelijkheid viel van de synodale deputat pelaksana (deputaten uitvoering). Zie Art. 46, Akta Sinode GKD
1964. In de beginjaren bemiddelde deze dienst bij de transmigratie van enkele tientallen mensen per jaar. Deze
dienst functioneerde moeizaam, omdat in de regel voor transmigratie kandidaten werden geselecteerd, die de
kleinste kans van slagen hadden. Transmigratie was en bleef een populair middel van kerkelijke diaconieën op Java
om hun budgetten te ontlasten. Het economische peil van veel migranten in Lampong, onder wie medio jaren zestig
zich nagenoeg alle min of meer weerbare inwoners van Salib Putih, de Witte Kruis-kolonie nabij Salatiga,
bevonden, was zeer laag en de neiging om bij tegenslagen spoorslags naar Java terug te keren was groot. Om
terugkeer tegen te gaan en om transmigratie niet in verplaatsing van Javaanse armoede te laten óndergaan, werd
in 1966 in Pugung Raharjo (Lampong) met steun van het Algemeen Diakonaal Bureau (ADB) van de GKN en een
Australische Raad van Kerken (RCA) een “reception centre” ingericht, en werd begonnen met de bouw van een
landbouwcentrum, compleet met een landbouwschool, proeftuinen en een reparatiebedrijf voor landbouwmachines,
ten einde de boeren onder de migranten aldaar, de overgrote meerderheid, bij te staan. In aanvulling hierop trachtte
men de boeren te bewegen voor de markt te gaan produceren; de kosten van karren, gereedschappen en andere
werktuigen en zaai- en pootgoed werden door de classis Lampong voorgeschoten en ieder in aanmerking komend
migrantengezin kreeg ook twee of drie hectare tuinen, landbouw- of sawah-grond. Deze voorschotten moesten wel
worden terugbetaald. Koeien werden aan een geselecteerd aantal boeren in bruikleen afgestaan, de kalveren werden
verdeeld tussen de kerk en de boeren in kwestie. Ter begeleiding van dit sosek-project (sosek – sosial ekonomis)
in Lampong benoemde de GKJ in 1969 een landbouwkundige, ir Goenarto Darmowigata, en een sociaal-econoom,
drs Darmopoerwanto. Zie Korvinus, “Rapport over de zending van Gelderland”, 6/10/1966, AGKA 1, Acten van
Samenwerking, etc., 1951-1970; ADB, “Transmigratieprojekt Java-Lampongs”, 1969, AGKU 15, Vergaderstukken
1970; “Notulen SUMAK-Cie”, 19/3/1970, AGKU 15, Vergaderstukken 1970; A. Schweitzer, “Tweejaarlijks
overzicht van de zending van de Gereformeerde Kerken in Gelderland 1 mei 1967-30 april 1969”, AGKA 1, Acten
van Samenwerking, etc., 1951-1970.
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behoorde vroeger tot de moskeegronden. De familie van degene die het stuk grond afstond, ging
hiermee niet accoord. Vandaar de onrust vooral onder de bijeenkomsten. Naar de mens niet veel te
verwachten hier, maar wie weet ...
6. Tjelengan. Zeer geïsoleerd in het gebergte, 1 uur lopen van Kesongo. 125 leden, zeer eenvoudige
tani’s. Geen kader nog. Jonge mensen uit Salatiga leiden de zondagsschool. Een eenvoudig kerkje,
40-60 bezoekers. Men wil kerkje verbeteren, maar de armoede is groot. Er zijn enkelen die straks
gedoopt zullen worden. Hier moet echter lang gecatechiseerd worden. Peil van de bevolking zeer
eenvoudig.
7. Blotongan. Grens met Salatiga, 125 leden. In de samenkomsten ongeveer 60. Sterke verwachting-
en, 40-60 leerlingen op de zondagsschool. Het begon hier in 1966. Bijeenkomsten nog in een huis.
Geen eigen kerk. Het is een geluk dat ds Sarwi [Padmowidjono] hier in dit gebied woont. De
verzorging van deze kring is dus gewaarborgd.

B. Ten Westen van Salatiga
8. Kajuwangi. Bijna geheel uit jonge mensen, 80% minstens. Kadervorming goed, niveau middelbaar
onderwijs. 70 Leerlingen voor de zondagsschool. Hier is geregelde arbeid mogelijk en systematisch.
50 Leden, 30 komen in de samenkomst, 15 ouderen komen naar de catechisatie. Deze worden
getrokken door de kinderen van de zondagsschool. 
Bijeenkomst in het huis van iemand, die nog niet gedoopt is. Zijn jongen wel. Reikwijdte: Banjadana,
Kalibedji enz. Financieel niet sterk, wel verlangen naar eigen kerk. 7 kilometer van Salatiga aan de
weg naar Banjubiru. Hoewel de omgeving zeer fanatiek is en er ook vele buddhisten wonen, hebben
we toch veel verwachting van deze kring. 2 Kilometer daarvandaan was vroeger een kring in
Bandongan. Een deel daarvan transmigreerde, een deel is gestorven. De ontwikkeling is daar
moeilijk, want het is een fanatiek gebied. Kajuwangi dateert van 1966.

C. Ten Zuiden van Salatiga
9. Kanduares. 400 leden. Als in Nalen zo actief. Velen zetten zich in voor de kerk. 125 Leerlingen
voor de zondagsschool, 200-250 in de samenkomsten. Ze bouwen eigen kerk. Wordt met Pinksteren
geopend. Ze geven daarvoor alles zelf. Er waren er die de opbrengst van hun djagungveld verkochten
om de bouw te steunen. Zonder enige betaling helpen allen mee. Missionair actief. Een van geest,
militante christenen. De grond is zeer onvruchtbaar, maar hun strijdkracht en geest zijn zeer goed. 
Hier gebruikt men tembang in de diensten. Er zijn er die veel gevoel hebben voor Javaanse kunst. Pas
in 1966 begonnen. Kadervorming met 35 leden. Nog even en dan kan de kring worden geïnstitueerd.
Ligging 4 kilometer van Salatiga.
10. Warak. Uit 1967, nadat het in Kanduares begon. Onlangs doop van 90 volwassenen, 30 gaan er
op de zondagsschool. Geen eigen kerk, wel zien ze er verlangend naar uit. Weinig kader nog.
Verzorging vanuit Salib Putih.
11. Bulu. Was er de doop van 8 gezinnen. 40 Leden. Eind 1967 begon het. Vraagt nog veel bewer-
king. Geen eigen bijeenkomsten. De mensen komen naar Salatiga, 2 kilometer afstand. In de omtrek
ritselt het.
12. Djarem. Van Salatiga 18 kilometer. Zeer zware weg. Nog geen doop. Vraagt nog veel bewerking.
Moeilijk bereikbaar. Na de regentijd hopen we hier meer te doen.13. Tugu en omtrek. Oude kring,
zeer weinig activiteit. Maar de Heer heeft hier toch gegeven dat er 12 konden worden gedoopt.
Meerderen komen ter catechisatie. De plaats voor de bijeenkomsten is nu te klein geworden. De
verzorger van deze kring is ds Prawiratirta, emeritus predikant van Tegal. Economisch zeer zwakke
gemeente. Ze zouden wel willen bouwen, maar de krachten ontbreken. Uit de nieuwelingen komen
er enkelen naar een kadercursus. Het gebied loop tot aan Patebon en Tingkir.915)

915 Tingkir was de oude naam van Tugu. Voor de oorlog was hier een kweekschool van de Salatiga-zending gevestigd
geweest, die evenwel in de jaren dertig gesloten was. Zie “Salatiga-zending”, Bijlage I bij: “Notulen Conf.
Zendingsarb.”, 10/8/1926, AGZD 589. Zie Het Eeuwig Evangelie, jrg. 62, nr. 3-4 (maart-april, 1953) 11.
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14. Ngasinan, 22 kilometer van Salatiga, dicht in de buurt van de grens met Solo. Het begon hier in
1967. Vele ex-communisten. Omgeving fanatiek islam. Moeilijk. Eenvoudige mensen. Intimidatie
uit de islamitische omgeving maakt het leven van de christenen moeilijk. (men hoort er nogal eens
zeggen: als de christenen niet met ons meedoen, dan zullen we ze gevangen zetten als politieke
gevangenen); 20 komen er in de dienst. Moeilijke verzorging door de afstand. Geen moed voor
kerkbouw. Geen kader nog. De ontwikkeling hangt hier mee af van de activiteiten van de mensen uit
Salatiga die deze kring verzorgen. Moeilijk leven, de sawahs zijn hier uitgemergeld. Slechts één oogst
per jaar.
15. Kalikendel. Zeer oude kring, statisch. Vele oudjes, 15-20 komen in de diensten. Geen missionair
besef. De christenen isoleerden zich vroeger vaak. Ze werden daardoor niet in de maatschappij
aanvaard. Geen militant kader.
16. Rogomuljo. Nieuwe kring, midden 1967 ontstaan, 15 kilometer van Salatiga. Moeilijke weg.
Merkwaardige hier, de guru’s van de regeringsschool staan zeer sympathiek tegenover het christen-
dom en vroegen om catechisatie. Ze houden nu zondagsschool ook en oefenen een koor. Grote
verwachtingen. Hindernissen: fanatisme en Javanisme. Veel nieuwe ngelmu (geheimleer) leraars. Er
zijn er die het christendom wel willen aanvaarden, maar ze willen niet zelf getuigen. Daarnaast zijn
er die zich werkelijk bekeerden. Daaronder notoire dobbelaars, dieven en rampokkers. Ze volgen
trouw de catechisatie. Ze zijn te verlegen om zich te laten dopen. Er zijn er onder die er 2 vrouwen
op na houden. Maar ze “zondigen” niet meer, vervallen niet meer in hun oude ondeugden.
17. Djangkrikan, Kemiri, Pregolan. 
Zeer slechte weg. Gevaarlijk. Sterke stijgingen in de weg. Bij regen onbegaanbaar, 31 kilometer van
Salatiga, 2 uur met de jeep. Een ander voertuig haalt het nooit. Begin 1968 begon het hier. Zeer
verheugende ontwikkeling, 125 komen er in de dienst. Sterke kadervorming. Br. Pramudya, guru aan
de regeringsschool heeft hier grote invloed. Hij was vroeger de aanstoker tot allerlei kwaad, hoofd-
man van een boevenbende, spelen, vrouwenjagen enz. Hij is nog jong, 24 jaar. Nu hij Jezus volgt,
doet hij het met heel zijn hart. Zijn bekering bracht hem vrede. En het volgen van Jezus is hem meer
waard, dan alles wat hij tevoren najoeg. 50 Mensen komen er in de dienst, 60 naar de zondagsschool.
In deze strekke sterke buddhistische invloeden. Velen volgen Buddha. Maar er zijn er ook, die het
verschil tussen Buddha en Christus goed kennen.D. Oostelijk van Salatiga
Eén kring in Karanggondang. Oude gemeenschap, weinig actief. Uit de dessa’s er omheen komen
aanvragen. We hebben er nog niet aan kunnen voldoen. In Salatiga werken: ds Soesilo en ds Sarwi
Padmowidjono. Verder helpen met preken dr. Sj Roosjen, David Ellis916), ds Roesbyakto en ds
Bratasumedi van de Satija Watjana, ds Reksosoebroto917) en ds Prawiratirto. Guru-indjils: br. G.

916 David Ellis was namens de Overseas Missionary Fellowship (OMF) docent aan de Satya Wacana-universiteit te
Salatiga.

917 W.H. Reksosoebroto, voormalige gemeentepredikant van de GKJ te Bandung, was jeugdpredikant in algemene
dienst van de GKJ. Als zodanig was hij sedert jan. 1966 secretaris van de synodale jeugdcommissie (Komisi
Pemuda). Het belang van dit werk was daarin gelegen dat ruim de helft van de GKJ-leden beneden de 25 jaar was,
de formele leeftijdsgrens waar de commissie zich aan te houden had. Daar kwam bij dat een groot deel van de
christelijke jeugd aangesloten was bij niet-christelijke organisaties en daarmee voor kerkelijke beïnvloeding minder
goed bereikbaar was. De Komisi Pemuda stond onder toezicht van de deputat pelaksana (deputaten uitvoering) van
de synode. De secretaris van deze deputaten, R. Soetjipto Wirowidjojo, was ex officio lid van de jeugdcommissie,
Komisi Pemuda Sinode GKD, “Laporan Komisi Pemuda Sinode”, nov. 1966, AS A 5/2/3/02/1966; “Laporan rapat
bersama antara Dep. Pelaksana/DPI. Klasis/Pengurus Badan² Kristen dlm wilajah Sinode Geredja² Kristen Djawa”,
25-26/1/1966, AS A1 5/2/261/1966. Dit jeugdwerk, dat viel binnen het programma van kadervorming waarvan
ook het werk van de LPK en het vrouwenwerk onderdeel uitmaakten, bestond in het zo mogelijk in samenwerking
met interkerkelijke en interconfessionele jongeren- en studentenorganisaties organiseren van bijbelkringen,
lezingen, zangkoren en het inschakelen van jongeren bij kerkdiensten en ander kerkewerk. Er moest in die tijd veel
gemarcheerd worden in Indonesië. Alle jeugdbewegingen dienden volgens regeringsinstructie daarom op semi-
militaire basis georganiseerd te worden. Dat gebeurde inderdaad met de padvinderij en aanverwante weerbaarheids-
groepen (pramuka, gugusdepan), maar met het vredelievende, van voor de oorlog daterende Tri-Dharma-werk van
onder anderen Bavinck was zo’n organisatievorm minder goed mogelijk, reden waarom dit type jeugdwerk door
de overheid verboden werd. Zie Art. 94, Akta Sinode GKD 1967; W.H. Reksosoebroto, “Dari Blora ke Pakem”,
(gestencilde uitg.; d.d. Salatiga, mei 1970) 11-12.
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Sastrodihardjo en Margono.918) Ouderlingen en anderen die na kadervorming meehelpen in de
preekdiensten 18 broeders. Buiten de vaste krachten zijn er nog 16 die catechisatie geven.

V. Ungaran 
Ds H. Soeharso.919) Enkelen helpen in de diensten na kadervorming. Aparte cursus over homilitiek
en catechese. Ongeveer 20 doen mee aan deze cursus. In Bandaredjo stond een oud kerkje, ver van
de stad en klein. De plaats van samenkomst moet verplaatst worden. Een Chinese broeder heeft een
kerk gebouwd. Dit gebouw is zeer geschikt voor de Javaanse gemeente. Maar ze moet contant
betalen. Ds Soehardi Hadipranawa heeft hierover reeds geschreven aan U. Het gebouw staat in het
centrum van de stad. Uitstekend gelegen. Zeer practisch. Wij hopen zeer, dat U deze zaak wilt
overwegen.

Enkele kringen van Ungaran
1. Pudakpajong, 5 kilometer van Ungaran. Eigen dienst, geen eigen gebouw. Veel verwachting,
strategisch gelegen aan de grote weg. 2. Glepung, ver van Ungaran. Moeilijke weg. Catechisatie gaat
hier goed. Verzorging vraagt veel tijd in verband met slechte verbindingen vooral in de regentijd.
3. Setro. Nieuwe kring.
4. Ngampon. Idem. Catechisatie gaat regelmatig door.
5. Ngesrep. In de buurt van Srondol. 10 kilometer van Ungaran. Actief kader. Diensten worden
gehouden. Geen eigen kerk. 30 Komen in de dienst. Zondagsschool bloeit.
6. Dampu: een oude kring uit de tijd van de Salatiga-zending. In de laatste tijd enige vooruitgang.
Enkel broeders uit de omgeving, vroeger zeer moeilijk te benaderen, komen thans naar de kerk. Ze
bouwden zelf een zeer eenvoudig kerkje.
7. Karangdjati-Klepu: roomse omgeving. Giri-Sonta is een groot rooms retraitehuis. De omgeving
staat onder sterke roomse invloed. Veel roomse scholen. In de Hollandse tijd waren er 5 protestantse
gezinnen. Ze zijn intussen verhuisd en de kring is ter ziele gegaan. Nu komt er weer leven in Klepu.
Grond voor een kerk is er, men wil graag bouwen. Kader is er ook. Levensvatbare kring.

VI. Ambarawa 
In Ambarawa vertonen zich weer tekenen van leven. Een tijd lang leek het er dood. Na de coup is dit
een gebied dat open ligt voor het evangelie. Maar men weet deze gelegenheid niet te gebruiken. De
oogst is er wel, maar de maaiers ontbreken. 
Ze zijn er nogal op zichzelf en “hardnekkig”. Over het beroepen van een predikant denken ze nog
niet, daardoor lijdt het werk, dat zo veelbelovend is, schade. Maar er komt een kentering. Een jonge
generatie staat op, die over de mogelijkheden gaat nadenken. Maar door dit verleden zijn er heel wat
mensen naar de Pinksterbeweging afgedwaald en maar weinigen die naar ons zijn gekomen. Ambara-
wa heeft de volgende kringen.
1. Bandungan. In 1968 begonnen. 35 Zielen zijn er gedoopt. Het lijkt daar vruchtbare grond, als er
maar zijn die deze willen bewerken. Kader is er wel, ook een zondagsschool. In de omtrek van
Bandungan willen velen wel luisteren, vooral ook onder hen die gevangen zaten.
2. Banjubiru. Daar wordt dienst gehouden. Catechisatie loopt er goed, meer activiteit dan in Bandung-
an.
3. Ngasinan/Ngrengasi. Ontstaan in de tijd toen ds Soeharto predikant was in Ambarawa. Het schijnt
nu wat ingeslapen. Er zijn maar enkele gezinnen. 6 Kilometer van Ambarawa, nogal moeilijk om naar
de kerk te komen. Het lijkt nog dichterbij Tuntang. In deze omgeving zijn er veel dessa’s waar het
evangelie moet worden gebracht. Voorbede gevraagd om een predikant, die de situatie aankan. Als
teken van vooruitgang mag worden genoemd de volle diensten op de zondag.

918 Waarschijnlijk Margono Poespodihardjo, guru injil te Muntilan.
919 J. Soeharso, tot 1956 guru injil in Ungaran, daarna predikant aldaar. R.S. Hardjobramoro a. ZD GKK Utrecht,

12/12/1956, AGKU 3, Notulen van de Zendingsdeputaten, 1948-1957.
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VII Ngampin 
Geen leidinggevende figuur aanwezig. Maar de leken doen wat ze kunnen, al zijn het eenvoudige
mensen. Missionair besef meer dan in Ambarawa. Maar de gelegenheden kunnen niet worden
uitgebuit, omdat er geen leiding is. In de tijd toen Vader Darmawigata nog actief kon zijn, was er
leiding. Er moet zo spoedig mogelijk een predikant komen. De omgeving schreeuwt daarom. Kringen
van Ngampin:
1. Djangglengan. Na de coup ontstaan. Maar er zit niet veel schot in, hoewel elke christelijke feestdag
daar aangegrepen wordt voor de prediking van het evangelie in de dessa.
2. Tambaksela/Paekan. Toen de communisten daar nog machtig waren, is daar een broeder afgeval-
len, aangetrokken door de beloften van de communisten. Hij heeft zich nu bekeerd en nu bloeit de
kring. Catechisatie wordt er gehouden. Zaaiavonden trekken daar veel mensen. Ze worden gehouden
door mensen uit Ngampin. 35-40 Komen er zondags in de dienst. Geen eigen kerk. Er zit wel muziek
in.

VIII Demak 
Predikant: ds Waristama Luhur. Guru indjil: Sardjono. In de streek van Demak is een massale aanpak
onmogelijk. Ze verschilt veel van het zuidelijke deel van het terrein. De meeste christenen in de stad
zijn niet van die plaats zelf. Buiten de stad zijn enkele kringen:
1. Kedongong: het gaat er nogal. Hoewel langzaam. 40 Gezinnen horen tot de kerk. We zien de
instituering dichterbij komen. Maar zullen nog wat geduld moeten oefenen.
2. Bango: 30 gezinnen. Missionair besef sterk, levend in een fanatieke omgeving, waar de islam sterk
is.
3. Modjosimo: 13 gezinnen. Economisch zeer zwak, 1 oogst in het jaar. Weinig missionair besef. 
In Demak weinig militant kader die weten waarom het gaat. Ver van de stad ligt nog Midjen. Daar
wordt een dienst gehouden. In Karanganjar, aan de grens met Kudus, wordt een dienst gehouden,
verzorgd door een mantri-verpleger.

IX. Kudus 
Hier is dringend een predikant nodig. Weinig vooruitgang in ledental, maar het roert zich daar.
Missionair besef is er wel, maar het treedt weinig naar buiten. De invloed van de sigarettenfabrieken
daar is sterk in bepaalde kringen.

X. Kendal 
Predikant: Ketut Dawud. Guru-indjil: Sudibjo, Sudarmo, Sihmijadi. Lekenelement actief. In verre
omtrek invloed tot aan Sukaredjo en Bodja. In de stad zelf weinig vooruitgang. Daarbuiten des te
meer. Maar in Kendal komen toch nieuwe leden erbij, jongeren vragen catechisatie. De kringen daar:
1. Sukaredjo. Goede kadervorming. Veel verwachting. Onderwijzer van regeringsmulo volgt cursus
van de onderwijzers aan de regeringsscholen en ze worden actief. Nieuwe kerk. Kleuterschool werd
geopend. Hier is de behoefte aan een christelijke vakschool met een positieve christelijke onderwij-
zer. Die zou de zaak kunnen stimuleren. Vanuit strategisch oogpunt gezien moet hier een predikant
geplaatst worden.2. Bodja. Sterk vooruitgegaan, 35 gezinnen. 5 Mei zijn hier weer 15 volwassenen
gedoopt. Missionair besef, ’n guru die actief is. Het terrein loopt tot Bleger, waar 20 gezinnen wonen.
De administrateur van de onderneming daar helpt krachtig mee. Hij geeft speciale faciliteiten. Hier
geeft drs Koetsier een kadercursus.
3. Medini. Hier zijn 20 gedoopt. Hier ontwikkelden de communisten een van hun projecten. Thans
komen ze en volgen Jezus Christus. Zondagsschool trekt veel leerlingen.
4. Midjen. 30 Gezinnen. Door lekenwerk veel invloed naar buiten. Hier is hoop op spoedige institue-
ring.
5. Kedawung. 38 Gezinnen. De lurah helpt hier mee, ook is het lekenelement hier krachtig. De
christenen hebben een goede naam hier. Er zijn plannen om Kedawung, Medini en Bodja te institue-
ren. Als er dan ook nog een predikant in Bodja komt, dan zit hij strategisch zeer goed. 
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Het werk in Kendal is zwaar, ook het werk in de kringen, vooral om de grote afstanden.

XI. Andere gemeenten: Pekalongan, Kesimpar en Purbo en Limpung. Geen massale benadering. Hier
niet die ontwikkeling als elders. Doopcijfers niet hoog, maar ze zijn er toch. In Bawang was vroeger
geen leven, dat is bezig te veranderen. Hier zijn nogal al wat Warga Negara Indonesia (vroegere
Chinezen), die overwegen christen te worden. Ze volgen de catechisatie. Nieuwe kringen in Doro en
Karanganjar. Daar komen nogal wat jongeren en mensen die niet uit die streek zijn.

XII. Wonoredjo 
Wonderlijke ontwikkeling. Uit de tijd van de Salatiga-zending. Geen missionair besef. Geen
volwassenen gedoopt. Nu zijn er met Pasen 80 gedoopt. Kringen in Kapikurmo, Ngropoh, Tempuran
en Gogodalem. Kapikurmo: de kring daar is vrucht van het werk onder gevangenen. Toen zij
ontslagen werden, bleven ze aanhouden om het evangelie te horen. Nu zijn ze gedoopt. Br. Sukamto
verzorgt deze kringen. Vroeger was hij een guru van de Parepatan Agung (ex-Salatiga), maar hij
keerde eigener beweging terug. Weinig kader, eenvoudige mensen. – – –

De GKI in Midden-Java

215. “Verslag van een werkbezoek aan G.K.I. Djawa Tengah, gebracht door Dr. J.M. Vlijm, 9
december 1968 tot 19 januari 1969”, d.d. Baarn, 8 maart 1969; AGKU 15, Vergaderstukken
1969.

– – –
Een poging tot inventarisatie van indrukken
Onder dit hoofdje wil ik trachten een aantal punten te noemen, die in het bijzonder mijn aandacht
trokken, om aan de hand daarvan een zekere ordening van mijn indrukken aan te brengen.1) De groei.
a) Deze blijkt allereerst uit het grote aantal nieuwe gemeenteleden. Bijna alle gemeenten zijn sedert
1958 verdubbeld. b) Ook het aantal zelfstandige gemeenten van de G.K.I. is belangrijk gegroeid. Het
beleid van de G.K.I. blijkt erop gericht te zijn een kring zo spoedig mogelijk te institueren en zelfs
aan deze nieuwe gemeente de verantwoordelijkheid voor nieuwe kringen over te dragen. Voor een
echte geestelijke groei lijkt mij deze methode van werken bijna onmisbaar. Verantwoordelijkheidsbe-
sef ontstaat pas daar waar verantwoordelijkheid wordt gegeven. c) Deze groei wordt ook zichtbaar
in een groot aantal nieuwe kerkgebouwen: Jogja, Muntilan, Salatiga, Sukaradja, Tjilatjap, Wonogiri,
Kranggan, Semarang, Lasem, Rembang, Djakarta, terwijl in verschillende plaatsen restauratie en
vooral uitbreiding van het kerkgebouw heeft plaatsgehad. Het grootste gedeelte van deze nieuwbouw
en uitbreiding is door G.K.I. zelf bekostigd. Van vele gemeenten heeft dit een zeer grote inspanning
en betoon van veel offervaardigheid gevraagd in een politiek en economisch zeer moeilijke tijd. d)
Ook de aard van de groei verdient aandacht. Bijna overal is de gemeente van een “ex-Tiong Hwa Kie
Tok Kauw Hwee”, een vroegere Chinese kerk, een echte Geredja Kristen Indonesia aan het worden.
In sommige gemeenten treft men bijna alle suku’s uit Indonesia aan (Jogja, Salatiga, Semarang,
Tjepu, Bandung, Djakarta); bijna overal zijn onder de nieuwe gemeenteleden ook Javanen, die een
voorkeur hebben voor het Indonesisch; in vele kerkeraden ontmoette ik artsen, juristen en andere
academisch gevormden.

2) De godsdienstige situatie. Bijna overal bleek, dat er sedert 1965 van een opleving van alle
godsdiensten gesproken moet worden, door de verplichting van regeringswege gesteld om een
godsdienst te hebben. Vooral op Midden-Java lijkt de activiteit van de Islam groot, zoals deze gestalte
krijgt in de PPPA, in de wandeling genoemd P tiga A, Pilot Projek Pembinaan Agama, een door het
departement van godsdienstzaken geleid proefproject. Soms schijnt het in de desa’s tot duidelijke
discriminatie van christenen te leiden, verbod om te begraven en dergelijke. Het via geluidsverster-
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kers over de steden schallende gebed vanuit de mesdjid is ook een duidelijk teken. Toch kreeg ik de
indruk, dat deze activiteit, hoe agressief ook van vorm soms, in wezen van defensieve aard is en niet
te verklaren is zonder de blijkbare werfkracht van het christelijk geloof. (Als voorbeeld zou ik willen
wijzen op het feit, dat in enkele plaatsen zondags extra bussen rijden voor moskeebezoek!) Ik kan mij
niet onttrekken aan de indruk dat in gebieden waar de Islam sterke activiteit ontplooit de bereidheid
van de G.K.D. om met de G.K.I. samen te werken tot een minimum is gereduceerd. In verband met
de G.K.I. is het de moeite waard te vermelden dat ook de verschillende Chinese godsdienstige
stromingen tot nieuwe activiteiten komen, bijvoorbeeld de Kong Tjiu met zondagssamenkomsten,
zondagsscholen, zangkoren, sociaal werk en initiatieceremonieel dat aan de doop herinnert.920) Onder
de hogere standen, hogere ambtenaren en dergelijke is een herleving van mystieke stromingen te
constateren, waarvan ik in het bijzonder de Pangestu-beweging meen te moeten noemen (de huidige
president zou er een aanhanger van zijn).921) De belangstelling voor het christelijk geloof lijkt echter
veel groter te zijn dan die voor de andere godsdiensten. In sommige gevallen speelt een afkeer van
de dwang die de Islam tracht uit te oefenen een niet onbelangrijke rol, terwijl de houding van de
christelijke kerken tegenover de gevangenen, de van P.K.I.-sympathieën verdachten velen aan het
denken brengt. Het grootst is ongetwijfeld de groei van de Rooms-Katholieke kerk, in het bijzonder
onder Indonesische staatsburgers van Chinese afkomst. Iemand formuleerde het zo; wij scheppen met
lepels, de Roomsen met drums! Hierbij speelt de veel critischer houding van de Rooms-Katholieken
tegenover discriminatie en onrecht een rol en ook het feit, dat zij dankzij een groot aantal Nederlandse
werkers hun scholen handhaven op een peil, dat ver ligt boven het gemiddelde. De godsdienstige
situatie is niet los te denken van de politieke situatie, die gekenmerkt wordt door een waarschijnlijk
voor een deel geforceerde angst voor de P.K.I., – een partij waarmee Indonesië naar mijn mening
ondanks de massamoorden en de massale interneringen nog lang niet klaar is – en de oppermachtige
positie van het leger, dat soms zeer willekeurig optreedt en waarvan bepaalde onderdelen een
angstaanjagende dominante positie hebben, en van de economische situatie, die ondanks het succes
van de regering bij het stabiliseren van de rijstprijs nog steeds abominabel genoemd moet worden.
De handel ligt bijna stil, grote met Russische hulp gebouwde fabrieken liggen te verroesten, textielfa-
brieken werken met verlies door een veel te groot aantal arbeiders, er wordt hout gekapt op onverant-
woorde wijze met erosiegevolgen, die tot tientallen jaren toe schade zullen veroorzaken. De export
is bijna nihil, afgezien van een beetje smokkelhandel van de generaals en admiraals. Daar de
ambtenaren slechts een beperkt aantal dagen van hun salaris kunnen leven, is het begrijpelijk, dat de
corruptie een ongekende omvang heeft aangenomen en ook aan de christenen niet voorbij gaat. In al
deze chaos en onzekerheid klinkt het evangelie en velen luisteren. – – –

[De scholen die onder GKI-beheer vallen, zijn de enige christelijke scholen die met de
goed geleide Rooms-Katholieke scholen kunnen concurreren. Als de zendende kerken
in Nederland belang hechten aan goed christelijk onderwijs in Midden-Java zullen zij aan
de scholen van de GKI maximale steun en medewerking moeten verlenen.]

4) De betekenis van het werk onder en van de vrouwen. In bijna alle G.K.I.-gemeenten is het werk
onder de vrouwen toevertrouwd aan een commissie die onder leiding staat van de kerkeraad. In

920 Zie over deze en andere Chinese bewegingen, Willmott, The Chinese of Semarang, 248-259.
921 Voor de Pangestu-beweging, zie Sopater, Inti Ajaran Aliran Valentinian dan Inti Ajaran Aliran Pangestu, deel B;

Hadiwijono, Man in the present Javanese mysticism, 196 vlg. De stichter van de Pangestu-beweging was Raden
Soenarto, geboren 1899 in de desa Simo, Surakarta. Gedurende twee perioden, febr.-mei 1932 en in de jaren 1949-
1961, ontving hij na lange oefeningen in ascese een aantal openbaringen, die hij vastlegde in een geschrift, getiteld
Sasangka Djati. De Pangestu wenst in vrede en harmonie met andere godsdiensten en filosofische stelsels te leven;
desalniettemin is deze beweging, wier God in Brahmanse termen van één-in-drieheid (Tripurusa of Trimurti)
beschreven wordt, doch die (wellicht) eveneens beïnvloeding van het christendom verraadt, in de praktijk tot op
heden geen geringe concurrent van de GKJ geweest. Volgens Hadiwijono, die zich op Pos beroept, bevond
Soenarto zich meer dan eens onder het gehoor van J.H. Bavinck, toen die begin jaren dertig godsdienstlessen gaf
aan de kraton van de mangkunagara in Solo, Hadiwijono, Man in the present Javanese mysticism, 197.
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sommige gemeenten worden zij die leiding geven aan dit werk in een dienst in hun werk “bevestigd”.
Er worden kookcursussen en naaicursussen gegeven, maar de deelneemsters aan deze cursussen
worden ook uitgenodigd tot bijwoning van lezingen en bijbelstudie. Deze K.W.G.K.I. (Komisi
Wanita Geredja Kristen Indonesia) blijken van zeer grote betekenis te zijn voor de evangelieverkondi-
ging en voor het versterken van de banden binnen de gemeente. Zij tellen onder hun leden vele nog-
niet-christenen, die ondanks tegenwerking soms van hun naaste omgeving, beginnen te leven in de
sfeer van de christelijke gemeente. In vele gevallen dragen deze commissies zeer aanmerkelijk bij
voor de financiële lasten van de kerk. Gelukkig hebben bijna alle gemeenten ook vrouwelijke
kerkeraadsleden, hoewel voorlopig alleen nog diakenen. Dat wat door en onder de vrouwen gedaan
wordt is van eminente betekenis voor het bestaan en de uitbreiding van de G.K.I.922) – – –

9). Het werk onder de politieke gevangenen. Het aantal politieke gevangenen op Midden Java loopt
nog steeds in de tienduizenden. Het probleem schijnt de regering niet te interesseren. Mededelingen
over ook nu nog plaats hebbende moordpartijen hebben een authentiek karakter. Voor zover mij
bekend zijn het alleen de kerken, die zich het lot van hun medemensen – voormalige vijanden –
aantrekken. De gemeenten van de G.K.I. blijven in deze aandacht voor de gevangenen niet achter.
– – –

Sociaal werk en zending onder zwervers

216. Sulaksono Kusumowarsito, predikant, en Hartono Hardjosuharso, scriba, namens kerkeraad
van de Javaanse Christelijke Kerk van Semarang-West, “De Evangelieverkondiging onder
de daklozen en de werklozen (de zogenaamde Tuna-Wisma en de Tuna-Karya)”, d.d.
Semarang, 11 april 1969; [uit het Indonesisch vertaald door K.L.F. le Grand], AGKU 15,
Vergaderstukken 1969.

Deze mensen worden ook wel de zwervers of landlopers genoemd. – – –
Bij ons onderzoek (interview) van hen, kwamen wij tot de ontdekking, dat zij uit twee categorieën
bestaan:
1. De echte landlopers, die geen zin in werken hebben en geen geregeld leven wensen te leiden.
2. Zij die noodgedwongen naar de grote stad kwamen om een hap rijst te zoeken. Aangezien zij geen

huis hebben, zijn zij gedwongen om waar ook maar te bivakkeren.Internaat Ampera
Een deel van hen is ondergebracht in een soort internaat, dat zij de naam gaven Ampera. Deze
onderkomens zijn ontstaan op initiatief van enigen van deze mensen in samenwerking met het
militaire districtscommando van de stad Semarang, de burgemeester, het kantoor van sociale zaken,
het departement voor opvoeding en cultuur, terwijl later ook de kerk erbij is betrokken. 
Deze onderkomens zijn maar heel eenvoudig, te Barutikung, Sleko en Dargo. Binten en wanden zijn
van bamboe, het dak is van gevlochten palmbladeren. Elk gezin krijgt één klein kamertje. Maar ze
voldoen niet aan de hygiënische eisen. Er zijn bijvoorbeeld geen w.c.’s. Er is geen goed drinkwater,
want het water in de omgeving is allemaal zout water. Zij moeten koken, slapen, eten in één eng
kamertje. Begrijpelijk, dat als er een ziekte uitbreekt, alle kinderen meteen geïnfecteerd worden. De
vloeren zijn altijd vochtig, nooit droog. De daken zijn ook niet regenbestendig, veel lekken. Op het
Kerstfeest 1967 was er een stortregen met sterke windstoten van zee. Ofschoon aan één gedeelte van
het gebouw ter uitbreiding van een groot dekkleed (tentzeil) was bevestigd, werden alle aanwezigen
toch nog drijfnat. Maar de Kerstviering ging rustig door; het schijnt dat deze mensen al aan storm en
regen gewoon zijn.

922 Vrouwen maakten binnen de GKI 70% van het ledenbestand uit. Over de plaats van het vrouwenwerk binnen de
GKI, zie “Verkorte notulen van de 1e Refreshing Course der KWGKI”, 22-24/6/1964; L. Goemaat, “Rondschrij-
ven”, 27/7/1964; K. van der Meulen-van Donselaar, “Aantekeningen”, 22/9/1966, alle in AGKM 46, Stukken betr.
het VZT, 1960-1962. 
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De organisatie van de dak- en werklozen
Op eigen initiatief hebben deze mensen een organisatie opgericht, die zij de naam: De beweging van
werkzoekenden in de tijd van het lijden des volks (de G.M.K. Ampera), gaven.
Door middel van deze organisatie zoeken zij contacten met de regeringsdiensten, de Stichtingen op
sociaal gebied, de kerken en dergelijke. De organisatie behartigt voor hen verschillende belangen, op
het gebied van de gezondheidszorg, de opvoeding van hun kinderen, de werkgelegenheid, de
transmigratie, huwelijk, voedselhulp en geestelijke verzorging
Wij ontvingen van deze organisatie de volgende statistiek:
1. Woonachtigen in het Internaat Barutikung 916 personen
2. Woonachtigen in het Internaat Sleko 249 personen
3. Woonachtigen in het Internaat Dargo 477 personen
4. Die nog zwerven in de buurt van de 
Djalan Mataram tot aan Tawang 471 personen
5. Die nog zwerven in de buurt van Kranggan 496 personen
6. Die nog zwerven in de buurt van Kranggan-Pontjol 247 personen
Totaal 2.856 personen

De geestelijke verzorging van de dak- en werklozen
Aan degenen, die al in één der onderkomens zijn ondergebracht, wordt het evangelie verkondigd.
Aangezien dit bij voorkeur in het javaans dient te geschieden, is de taak opgedragen aan de javaanse
kerk te Semarang. Hiervoor is door de javaanse kerk van Semarang-West een sub-commissie voor
de evangelieverbreiding in het leven geroepen.Iedere zaterdagavond wordt aan hen catechisatie
gegeven. En iedere zondag wordt er kerkdienst gehouden. De activiteiten kunnen alleen maar ’s
avonds plaatsvinden, want overdag moeten deze mensen hun kostje opdoen. Het damescomité van
onze kerk werkt reeds samen met de vrouwen van deze mensen ter inzameling en verdeling van
gedragen kleding. 
Voor hun kinderen wordt er een schooltje gehouden op hun eigen initiatief. De onderwijzers worden
uit hun eigen gelederen betrokken. Zo leren de kinderen lezen, maar niet schrijven bij gebrek aan
schrijfmateriaal. Zij zouden leitjes moeten hebben. De onderwijzers volgen het godsdienstonderricht
(catechisatie), daardoor kunnen zij tevens de kinderen onderrichten in de Bijbelse geschiedenis. ’s
Morgens wordt de school in de open lucht gehouden op het grote stadsveld voor die kinderen, die
daar hun operatie-terrein voor het opscharrelen van wat eten hebben. Voor de andere kinderen wordt
het [de school] in het internaat gehouden in de avonduren. Wij zinnen nog op middelen om een
zondagsschool voor hen te beginnen.
Voor de vrouwen is onderricht in gezinsverzorging dringend gewenst. Het blijkt dat velen van hen
hongeren en dorsten naar het evangelie van de Here Jezus Christus. Zij willen gaarne een eigen Bijbel
hebben en zijn bereid die te kopen, maar helaas zijn de Bijbels momenteel uitverkocht. Wat zij gaarne
doen is zingen, christelijke liederen. Zij hebben al een koor gevormd, dat met Kerstmis 1967 liederen
ten gehore heeft gebracht. Ofschoon het wat schor en vals klonk, moeten toch de wil en de geestdrift,
waarmee zij het deden, geprezen worden. Op het Kerstfeest van 1968 hebben ze ook een drama
(Kerstspel) opgevoerd.
Op de laatste vergadering van de subcommissie voor de evangelieverkondiging is men het er over
eens geworden, dat de evangelieverkondiging niet alleen met woorden, maar ook met daden dient te
geschieden. Die mensen moeten van het geestelijk alsook lichamelijk lijden bevrijd worden. Wij
moeten hen helpen hun behuizing te verbeteren, zodat die aan de eisen van gezondheid voldoet. Zij
hebben een kerkje nodig en een polikliniek en scholen met voldoende leermiddelen, ook een
inrichting voor vakarbeid. Voorts zijn nodig voorzieningen voor drinkwater, electriciteit en dergelij-
ke. – – –
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Hoe zij de geestelijke verzorging accepteren
De dak- en werklozen die in de internaten zijn ondergebracht hebben met een warm hart de geestelij-
ke verzorging van de kerk ontvangen, zij hebben over het algemeen uitgesproken, dat zij niet meer
willen zwerven. Zij zijn ontwaakt en tot bewustzijn gekomen op dit punt, zij willen gaarne als een
waardig mens leven, een normaal menselijk bestaan gaan leiden. Zij willen de naam van hun volk
hoog houden en de Heer en de maatschappij dienen. Zij zijn ook bereid te transmigreren. – – –

Kwestie met de Parepatan Agung om het kerkgebouw in Wonorejo

217. Martasuwita, namens de kerkeraad van de GKJ-Wonorejo, aan de Salatiga-zending en de
Neukirchener Mission, d.d. Wonorejo, 30 september 1969; [uit het Javaans vertaald door J.
van der Linden], AGKU 15, Vergaderstukken 1969.

De GKJTU (GKDTU) Parepatan Agung eiste op verschillende plaatsen op noordelijk Midden-
Java (Wonorejo, Wolo, Kaliceret, Purwodadi en elders) de bezittingen van de voormalige, in
1937 gevormde GKJTU op. Door de GKJ (GKD) werd evenwel betwist dat deze kerk de
rechtmatige erfgename van de GKJTU van vòòr de fusie (1949) was.

De Kerkeraad van Wonoredjo wendt zich tot U met het volgende. – – – 
Dit is namelijk gebeurd:
1. 7 april 1969 ontving de kerkeraad van G.K.D. Wonoredjo een brief van de raad van de G.K.D.T.U.

P.A. met het bericht, dat gebruik van de kerk in Wonoredjo niet meer was toegestaan aan de
G.K.D.

2. Op grond van dit schrijven zijn sinds Pasen 1969 de diensten van de G.K.D. in het huis van een
van de leden gehouden.

3. De argumenten daarvoor waren de volgende:
a. Wij wilden naar buiten toe iedere schijn van twist onder christenen vermijden. Vooral ook

omdat vele nieuwelingen tot de gemeente van de G.K.D. waren toegetreden. In 1968 waren
dat 103, in 1969 64 zielen.
Indien er twist zou zijn ontstaan zou dit de voortgang van het evangelie hebben beïnvloed.

b. Op grond van deze overwegingen hebben wij de plaats van onze samenkomsten verlegd.
c. Ofschoon in Semarang zelf wel een kerkgebouw van de vroegere Salatiga-zending gemeen-

schappelijk gebruikt wordt, hebben wij toch in dit geval om de lieve vrede ons teruggetrokken.
4. De broeders van P.A. gebruikten als voorwendsel om ons het gebruik te ontzeggen, dat het gebouw

door de Duitsers aan hen was overgedragen. Dit zou betekenen, dat zij het ook alleen mochten
gebruiken.923)

Wij wilden U hiervan op de hoogte stellen. Wij hopen dat U met ons wilt zoeken naar een weg, opdat
onze verhoudingen weer goed worden. Wij zijn ervan overtuigd, dat in de toekomst dit inderdaad het
geval zal zijn, door Zijn Geest.

Landbouw- en nijverheidskolonie Salib Putih, Salatiga

218. Algemeen Diakonaal Bureau, “Salib Putih”, d.d. Utrecht, 1969; AGKU 15, Vergaderstukken
1969.

923 Dat “voorwendsel” was juist, zie voetnoot 307 bij document 94.
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De Witte Kruis kolonie Salib Putih werd in 1902 opgericht door de hr. Van Emmerich en zijn vrouw,
twee voormalige Leger des Heils-officieren. De kolonie bevindt zich in de nabijheid van Salatiga en
beschikt over 100 hectare grond. Deze grond verkreeg het door medewerking van het toenmalige
gouvernement.
De oprichters wilden door middel van dit instituut hulp bieden aan mensen, die op een of andere
manier in nood verkeerden. Na de oorlog werd Salib Putih door een zoon der oprichters overgedragen
aan de christelijke kerken op Java. Deze hebben het werk, ondanks de vaak zeer moeilijke omstandig-
heden waaronder het moest plaatsvinden, voortgezet. De leiding berust bij de heer Supeno Sastrowij-
ono.
Om de kosten van het instituut te bestrijden exploiteert men met behulp van de inwoners van Salib
Putih de beschikbare gronden. Bovendien is er een spinnerij, een weverij en een steen- en pannenfa-
briek gevestigd. De belangrijkste bron van inkomsten was de koffieplantage (van 90 hectare).
Enige jaren geleden werd Salib Putih in zijn toch reeds zwakke bestaan ernstig bedreigd. In verband
met een nieuwe agrarische wetgeving moest de grond opnieuw geregistreerd worden. Wanneer de
hieraan verbonden kosten niet voldaan werden, zouden de gronden van gouvernementswege
gevorderd worden. Omdat dit geld ontbrak, hebben de Javaanse kerken zich toen tot de Gereformeer-
de kerken in Nederland gewend. Het Algemeen Diakonaal Bureau was in principe bereid te helpen.
De plantage en de gebouwen echter waren de laatste jaren onder invloed van de algemene economi-
sche achteruitgang sterk verwaarloosd. Veiligstelling van de grond alleen was daarom onvoldoende
om Salib Putih weer op de been te helpen. Alvorens te besluiten, wilde men enige zekerheid hebben
of verdere hulp economisch gezien verantwoord zou zijn. Daarom werd een voorlopig onderzoek
ingesteld. Op grond hiervan heeft men besloten behulpzaam te zijn bij het voldoen van de registratie-
kosten.
Om na te gaan op welke wijze verder hulp geboden moest worden, werd door Ilaco een landbouwkun-
dig onderzoek gedaan. Het advies luidde, dat strikt landbouwkundig gezien, er mogelijkheden waren
om hier een renderend projekt van te maken. Voorzichtigheidshalve diende echter de rehabilitatie van
de plantage fase-gewijze te geschieden. Bovendien zouden, om de nodige risicospreiding te bewerk-
stelligen, naast koffie ook andere gewassen verbouwd moeten worden. Met een en ander is men thans
begonnen.
Behalve geld heeft het Algemeen Diakonaal Bureau ook mensen ter beschikking gesteld, namelijk
Dr. Ir. G. Hekstra en de heer M.Th.K. de Vries, die respectievelijk in december 1968 en mei 1969
naar Indonesië vertrokken zijn. In totaal is voorlopig voor een periode van 5 jaar hulp toegezegd.
Salib Putih herbergt 700 mensen: 350 ouden van dagen, invaliden en zieken, 200 wezen en 150
arbeidskrachten. Het erbij behorende landbouwareaal meet 100 hectare. De onkosten verbonden aan
de rehabilitatie van een dergelijk projekt zijn dan ook niet gering. Daar staat tegenover dat er velen
mee gebaat zijn. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats de inwoners van Salib Putih zelf.
Twee andere, nauw met Salib Putih gelieerde instituten hebben er eveneens belang bij: Redjeki en
Trukadjaja. Redjeki is een landbouwtrainingscentrum.924) Trukadjaja is een opvangcentrum, waar

924 Zie boven, document 127. Na enkele jaren verliep de oorspronkelijke, 1954 opgerichte Yayasan Kemakmuran
Rejeki (Welvaartsstichting Levensonderhoud) evenwel, zonder ooit goed van de grond te zijn gekomen. Verschil-
lende experimenten zijn ondernomen, voornamelijk op initiatief van Baas, doch hij werd niet bij het beleid
betrokken, evenmin als later Steenwinkel. Wel slaagde de laatste erin twee afdelingen van de Welvaartsstichting
te openen, de ene in Cilacap en de andere in Magelang. Tegen de achtergrond van de steeds verder verslechterende
economische situatie in Indonesië tijdens de laatste jaren van het Soekarno-bewind, werd in 1964 en 1965 de
Welvaartsstichting Levensonderhoud nieuw leven ingeblazen. Een nieuwe leiding werd aangesteld, die nieuwe
plannen ontwikkelde of stimuleerde, Art. 81, Akta Sinode GKD 1964. Eén daarvan was de bouw van een
kartonfabriekje in Purwodadi in 1966, een particulier initiatief van de classicale zendingsdeputaten, waaraan de
Welvaartsstichting financiële en personele steun gaf. Er kwam evenwel niets van terecht, GK Arnhem a.
Wirjowasito, 23/4/1966, AGKA 3, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1966-1967. Een krijtfabriekje in
Cepu, ter voorziening van de scholen in de buurt, had meer succes. Een andere onderneming was de opening in
1965 in Salatiga op het terrein van Salib Putih van een Rural Centre (Pusat Pertanian) met proeftuinen, een bank
van lening, een koffie- en kruidnagelplantage, economisch onderwijs, een kleine veestapel, een varkenshouderij
en een melkerij, waar een Pendidikan Kader Tenaga Pembangunan Sosial Ekonomi (Kaderopleiding voor
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aanstaande migranten voorbereid worden.925) Beide instituten beschikken over te weinig grond om
hun cursisten voldoende praktijkervaring op te laten doen. Om hen daartoe toch in staat te stellen,
kunnen zij werken op de Plantage Salib Putih. Tenslotte verschaft Salib Putih ook werk aan inwoners
uit de omliggende dessa’s. 
Omdat een belangrijk deel van de inwoners van Salib Putih of schoolgaand of mindervalide is, kan
niet alle werk, ondanks hulp van Trukadjaja en Redjeki, door hen zelf gedaan worden. Bij arbeidsin-
tensieve werkzaamheden als grondbewerking etc. worden dan krachten van buitenaf aangetrokken. 
Niet alleen de plantage maar ook de gebouwen waren in de loop der laatste jaren sterk verwaarloosd.
Omdat de plantage in etappe’s gerehabiliteerd wordt kunnen de inkomsten hieruit in de eerste jaren
niet maximaal zijn. Uit het bovenstaande laat zich wel afleiden dat er hoge kosten met een dergelijk
groot projekt gemoeid zijn. Geschat wordt dat er de komende jaren een steun van een kleine 2 ton
nodig zal zijn

Kerksawah’s in Purwodadi

219. G. Hekstra, “Sawah-project in de classis Purwodadi”, d.d. Salatiga, 16 februari 1970; AGKA
4, Stukken betreffende het sawah-plan, 1969-1973.

In de klassis Purwodadi van de Gredja Kristen Djawa is eind 1968 het sawah-project gestart.926) Het
is een pilot-projekt in de samenwerking tussen de Gereformeerde kerken van Gelderland en de klassis
Purwodadi. Het doel van het project is tweeërlei:
1. Elke gemeente voorzien van een basisinkomen uit sawahs;
2. De gemeenteleden aktiveren in hun belangstelling en medeleven voor het werk in de gemeente.
De oorspronkelijke opzet is als volgt:
Iedere gemeente krijgt voor ± 150.000,- Rp. sawah-grond. Bij dit bedrag is inbegrepen de eerste
aanzet voor zaad, kunstmest en eventueel arbeid. Het is gebleken dat men voor het genoemde bedrag

Arbeidskrachten voor de Sociaal-Economische Opbouw geboden werd, Projectomschrijving van dit Rural Centre
in Soepeno Sastrowijono a. Anggauta Pengurus JKR, 22/5/1964, AS GKJ, A 6/3/4/99/1964 (Salatiga). Soepeno
Sastrowijono BA was de alg. secr.. Hij voerde ook het beheer over de Salib Putih-kolonie. Het ging in dit Rural
Centre om trainingen op het gebied van grond- en gewasverbetering, desa-economie, het coöperatie-wezen, de
organisatie van huisvlijt- en industrie en de afzet der produkten, en andere kleinschalige activiteiten, die de
economie van kerken en hun leden moesten ondersteunen. Tevens moesten ze een alternatief bieden voor de
migratie naar de steden, die steeds onbeheersbaarder vormen aannam. Hoewel ook overheidsambtenaren de
trainingen volgden (vanwege de subsidie), waren de cursussen allereerst bedoeld om kerkelijke werkers op te
leiden, die vervolgens hun kennis in hun eigen classes en gemeenten moesten toepassen. Er werden goedkope
kredieten verschaft en voor weinig geld werktuigen en gereedschap ter beschikking gesteld. Hierop werd door een
aantal classes gereageerd met het opzetten van eigen kleine landbouwtrainingscentra waar het geleerde in de
praktijk kon worden gebracht en verder uitgedragen. Doch na een hoopvolle start in september 1965 bleek
nauwelijks belangstelling voor de cursussen te bestaan. Slechts zeven groepen met bij elkaar 63 mensen hadden
ze gevolgd toen ze in 1969 weer gestaakt werden. “Laporan”, 25-26/1/1966, AS A1 5/2/261/66; Ukur, Jerih dan
Juang, 277.

925 Zie boven, voetnoot 664.
926 Zie eerst voetnoot 480. Dit sawah-project werd ook “bengkok-project” genoemd. “Bengkok” waren ambtstuinen,

-akkers en -sawah van dorpshoofden (lurah) en andere leden van de bestuurlijke en godsdienstige elite. Het meeste
bengkok-land in Purwodadi was in het bezit van de lurah, in de regel 5 tot 10 hectare, soms meer, afhankelijk van
het aantal inwoners van de desa, het minst hadden de islamitische dorpsbeambten, 2 of 3 hectare of minder. Ook
de GKJ bezat bengkok, doch omdat het land in GKJ-eigendom zeer bescheiden van omvang was en zelden meer
bedroeg dan 1 of 2 hectare per gemeente, werd veel land bijgehuurd. De GKJ-Purwodadi was straatarm. Werkelo-
zen en landloze arbeiders maakten in Purwodadi in maart 1970 821 van de 2.002 gezinshoofden binnen de kerk
uit (41%). Onder de overige leden waren (in aantal gezinshoofden) 765 boeren met land. Deze bezaten bij elkaar
647 hectare (waarvan 47% regen-sawah, 38% tegalan en 17% erf), dat betekende gem. 0.85 hectare landbouwgrond
per gezinshoofd in deze categorie. Verder waren onder de kerkleden 351 ambtenaren en anderen met een vast
inkomen van de staat, 6 militairen en 59 handelaars. Sastrowijono a. RvS, 31/3/1970; Reinders, “Rapport eerste
kwartaal 1970”, s.a.; YKR, “Verslag Sawahproject Purwodadi”, 31/3/1970, alle stukken in AGKA 4, Stukken betr.
het zendingsterrein Purwodadi, 1970-1971.
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ongeveer 1,5 hectare sawah-grond heeft kunnen kopen. Dit is dus onbevloeide (regenafhankelijke)
sawah. Bevloeide sawah kost in die streek ongeveer Rp. 500.000,- per hectare. Hierop kan men
tweemaal rijst verbouwen en een polowidjo-gewas (djagung, kedelai, katjang enz.). Op de onbevloei-
de sawahs kan slechts eenmaal rijst worden verbouwd + polowidjo. De arbeid zal door (kerkelijke)
gotong rojong worden geleverd.
Tot nu toe hebben van de 13 gemeenten in de klassis Purwodadi er negen één of meerdere sawahs
gekocht. Van de vier gemeenten die nog geen sawah hebben heeft Gundih reeds een areaal gekocht,
waarvan slechts een klein gedeelte sawah is. Het andere deel van dit terrein wil men nog tot sawah
maken. Er is een geringe mogelijkheid tot bevloeiing. 
De beheerders van het projekt (de klassikale Komisi “Sosek”) willen liever geen droge grond kopen,
daar het een sawah-projekt is. In sommige gemeenten kan dit echter moeilijkheden opleveren, omdat
er geen geschikte sawahs te koop zijn.
Aangezien het op Java niet is toegestaan, dat een kerk of stichting grond bezit, wordt de grond op
naam van een persoon (gemeentelid) gekocht, die gelijktijdig met de koop van de grond een verkla-
ring tekent (notarieel vastgelegd), waarin hij verklaart, dat de grond altijd ter beschikking zal zijn van
de kerk (of de Komisi “Sosek”) en dat hij noch zijn erfgenamen ooit aanspraak mogen maken op
gebruik van de grond.
De sawahs zijn in beheer bij de gemeentelijke Komisi Sosek. Deze regelen de exploitatie. De
klassikale Komisi Sosek heeft de algehele leiding bij de aankoop. In de praktijk (1969) is bij vrijwel
alle gemeenten gebleken, dat het gezamenlijk bewerken van de sawah grote moeilijkheden oplevert.
Hiervoor werden verschillende redenen opgegeven:
a. De gemeenten zijn zeer uitgestrekt, zodat het kan voorkomen, dat leden wel 20 kilometer van de

sawah afwonen.
b. In vele gemeenten zijn de leden (of een deel) landarbeiders, die een zeer schamel inkomen hebben.

De kerk kan van deze mensen onmogelijk verlangen dat zij om niet voor de kerk werken.
c. Door het inschakelen van zo veel mogelijk gemeenteleden, was er dikwijls het merkbare nadeel,

dat het werk te slecht (ondeskundig) gebeurde, waardoor de oogst ook minder is.
Iedere gemeente (Komisi Sosek) is bezig zijn eigen oplossing te vinden voor een verantwoorde
exploitatie. Hieronder volgt in het kort hoe dit op het ogenblik per gemeente funktioneert:

Ngaringan. 1 3/4 hectare onbevloeide sawah. Goede grond. Mogelijkheid tot bevloeiing waarschijn-
lijk wel aanwezig. Persoonlijk door mij bezichtigd. Men was aanvankelijk begonnen de werkzaamhe-
den door de gemeenteleden te laten uitvoeren (gotong rojong). Het bleek echter dat het werk niet goed
gebeurde (verre afstand voor velen). Men is er nu toe overgegaan per kleinere eenheid (± 1 bouw,
0,70 hectare) één verantwoordelijke persoon aan te stellen, die tegen vergoeding van 50 kilo padi de
hele zorg draagt voor het gewas, vanaf grondbewerking tot droge padi in de schuur. 
De Komisi Sosek verschaft zaad en meststoffen en heeft het algehele toezicht. Het werk wordt
uitgevoerd door betaalde arbeiders. Meedoende gemeenteleden werken voor niets. “Vermogende”
leden kopen hun arbeid af met een bijdrage waaruit de gehuurde arbeid wordt betaald. Men maakte
vorig jaar geen grote winst, maar daar de gemeente geen eigen predikant heeft, kon er toch geld
overblijven. Hiervan heeft men (voor 1970) ruim 3 bouw bij kunnen huren. Door de huur een jaar
vooruit te betalen was deze zeer laag (Rp. 3000/bouw). De Komisi Sosek hield nog voldoende geld
over om zaad, meest en arbeid te betalen voor het totale areaal van ± 4 hectare. Ekonomisch gezien
een zeer progressief beleid van de Komisi Sosek.

Wirosari. Ruim 1 hectare onbevloeide sawah op drie verschillende plaatsen. Het principe is hier
gelijk aan Ngaringan, maar alle arbeid wordt betaald. Het verantwoordelijk gestelde gemeentelid
ontvangt voor zijn diensten 5% van de polowidjo-gewassen, dus niets van de padi. Er is in dit systeem
geen enkele bijdrage van de gemeenteleden. Hoewel kunstmest zou worden gebruikt, was dit niet op
tijd aanwezig. Het kan liggen aan de grote afstand van de sawahs tot Wirosari, maar vermoedelijk was
ook de organisatie niet helemaal wat die zou moeten zijn. Het leek mij, dat hier landbouwtechnisch
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wel wat te verbeteren viel. Mogelijkheid tot bevloeiing met behulp van een kleine pomp is vermoede-
lijk aanwezig bij één van de drie complexen. De sawahs werden alle drie door ons bezichtigd.

Kradenan. 1 hectare, 2 sawahs dicht bij elkaar, onbevloeid. Niet door mij bezocht. Men werkt hier
nog met het gotong rojong systeem. De Komisi Sosek betaalt de kosten van zaad en mest. De
gemeenteleden leveren de arbeid. Dit is dus het ideale systeem, dat in deze gemeente kennelijk nog
mogelijk is door gunstige omstandigheden. Een geoorloofde variatie in dit systeem lijkt mij de afkoop
van arbeid door gemeenteleden die ver van de sawah wonen. Van dit geld kunnen zo nodig arbeiders
gehuurd worden.

Gabus. 0,78 hectare onbevloeide sawah.

Grobogan. 2,1 hectare (3 complexen) onbevloeide sawah. 

In beide gemeenten is het systeem: gotong rojong, onder leiding van de Komisi Sosek. Ook hier bleek
het echter nodig te zijn enkele speciale leden aan te wijzen, die een kleinere eenheid runnen. Het
honorarium (“uang lelah”) hiervoor is 5% van de oogst. De gotong rojong bestaat deels in het leveren
van arbeid, deels in materiële bijdrage (geld of voedsel).

Purwodadi (Puluredjo). 0,35 hectare onbevloeide sawah. Men is hier pas in 1970 begonnen, dus nu
de eerste beplanting. Het systeem is gotong rojong, waarbij de gemeenteleden behalve arbeid, ook
de kosten van zaad en mest opbrengen. De Komisi Sosek houdt alleen toezicht.

Midjen. 1,015 hectare bevloeide sawah. Hierop zijn twee padi-oogsten per jaar mogelijk en een
polowidjo-gewas. De gemeenteleden bestaan hier overwegend uit landloze landarbeiders. Deze
werken tegen betaling op de sawah. De Komisi Sosek betaalt alle kosten, maar “vermogende” leden
dragen bij met voedsel en geld. 

Tempurung. 1 hectare onbevloeide sawah.

Gubug. 0,70 hectare (1 bouw) bevloeide sawah. 

In beide gemeenten is het systeem gelijk. Men heeft er de sawah op 50/50-basis aan een gemeentelid
uitbesteed. Deze draagt alle kosten. De Komisi Sosek houdt toezicht. Hier gaat dus 50% van de
opbrengst “schoon” naar de gemeente. Bij dit systeem is dus de gemeente in het geheel niet ingescha-
keld. Mijns inziens is dit het meest passieve systeem in dit sawah-project. Enkele aantekeningen.
1. Hoewel momenteel aankoop van de grond op naam van een gemeentelid nergens moeilijkheden
geeft, moet het toch als een bezwaar worden gezien, dat de grond niet op naam van de kerk gekocht
kan worden.
2. De kerksawah is bedoeld om aan de kerkelijke financiën een bodem te geven. Zodra deze bodem
niet meer noodzakelijk is voor de betaling van de predikant en andere primaire kerkelijke uitgaven,
moet het inkomen uit de kerksawah volledig ten goede komen aan sociaal-ekonomisch werk in de
gemeente. Het is daarom noodzakelijk, dat de sawah altijd onder beheer blijft van de Komisi Sosek.
Het is een onjuist verschijnsel, dat in sommige gemeenten de predikant spreekt over “zijn grond”. Het
is namelijk geen ambtsgrond. 
3. Hoewel op het eerste gezicht het zeer prijzenswaardig is, dat een aktieve Komisi Sosek gronden
bijhuurt om het areaal en daarmee de opbrengsten ten bate van het kerkewerk te vergroten, zijn
hiertegen enkele ernstige bedenkingen in te brengen.
a. Het sawah-projekt wordt zuiver als een commercieel projekt gezien. Het doel is dan: zoveel

mogelijk winst maken. Men kan als sociaal motief aanvoeren, dat men gemeenteleden zonder
grond en zonder werk aan werk helpt. Dit is wel waar, maar ........
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b. De grond wordt (bij vooruitbetaling) tegen zeer lage prijzen gehuurd van mensen die in geldnood
zitten. Dit is, hoewel een normale zaak in deze gemeenschap, een duidelijk asociaal verschijnsel.
De regering strijdt er tegen!

c. De kerk krijgt de allure van grootgrondbezitter als het systeem te uitgebreid wordt. Het is namelijk
vrij eenvoudig om veel grond te huren (vanwege het veelvuldige geldgebrek). Dit zal ongetwijfeld
kwaad bloed zetten! Er zijn in het nabije verleden voldoende slechte voorbeelden bij wereldlijke
overheden geweest. Een lurah, die zowat 100 hectare sawahgrond had “gehuurd”, werd vermoord.

Men dient er dus voor te waken, dat het bezit van kapitaal niet wordt uitgebuit om zich te verrijken
ten koste van andere groeperingen.
4. De laatste jaren is de regentijd zeer aarzelend op gang gekomen, waardoor men meestal pas een
maand na de normale datum (tweede helft december op regenafhankelijke sawahs) kon planten. Vele
sawahs werden begin februari pas ingeplant. Met regenafhankelijke sawahs kan dit gevoelige
oogstverliezen geven. 1969 had een te droge regentijd; ook 1970 is relatief droog begonnen. – – –
7. Bij de exploitatie van de kerksawahs onder directe leiding van de gemeentelijke Komisi Sosek
moet uit ekonomische overwegingen te allen tijde worden gestreefd naar een maximale opbrengst.
Er is echter een duidelijk tweede aspect, namelijk stimulering van de aktiviteiten om het medeleven
van de gemeenteleden te bevorderen. Dit tweede aspect vereist in feite een uitvoering van de
werkzaamheden, die niet altijd past bij de eisen, die een ekonomische exploitatie stelt. Het is daarom
begrijpelijk, dat vrijwel alle gemeenten zijn afgeweken van het oorspronkelijk ideaal: volledige
gotong rojong met 100% opbrengst voor de kerk.De meest ideale benadering lijkt mij het systeem,
waar de Komisi Sosek de leiding behoudt (eventueel per sawah uitbesteed aan één gemeentelid tegen
vergoeding van een “honorarium”) en de gemeenteleden hetzij hun arbeidskracht gratis ter beschik-
king stellen, ofwel deze afkopen met een materiële bijdrage. Zij die te arm zijn om hun arbeid gratis
te leveren, kunnen een betaling krijgen uit genoemde bijdragen. Hierdoor behoudt het projekt zijn
ekonomische funktie, maar heeft er bovendien een sociale dimensie bijgekregen. – – –

Financieel beleid der Javaanse Kerken

220. C.H. Steenwinkel, secretaris Raad van Samenwerking, “Enkele aantekeningen naar aanlei-
ding van de voor 1972 ontvangen ressortsbegrotingen uit Midden-Java (exclusief de school-
begrotingen)”, d.d. Baarn, 14 oktober 1971; AGKU 16, Vergaderstukken 1971.

Tegen de achtergrond van de afspraken, gemaakt op de conferentie te Kopeng (juni 1969)
waarin op initiatief van de GKN een gefaseerde reductie van de Nederlandse bijdrage aan de
salarispost der Javaanse Kerken was overeengekomen – met ingang van 1970 zou het aandeel
van Nederland afnemen met 20% per jaar –, maakte Steenwinkel tussentijds de balans op.927)

927 De Nederlandse delegatie te Kopeng bestond uit ds A. De Bruin, ds Joh. Dijkstra en drs C.H. Steenwinkel. Na een
oriëntatiereis van dit drietal langs classes en gemeenten van de GKJ in Midden-Java, werd in juni 1969 op een
vergadering te Kopeng, een dorp nabij Salatiga, met de synodale zendingsdeputaten van de GKJ een aantal
afspraken gemaakt, die tot doel hadden de financiële afhankelijkheid van de Javaanse Kerken van hun Nederlandse
partners te verkleinen en de zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, offervaardigheid en financiële efficiëntie der
Javaanse Kerken ten behoeve van de gezamenlijk met Nederland ondernomen zendingsarbeid te verbeteren. Aan
Nederlandse zijde werd voorgesteld de bijdrage van de GKN aan salarissen van predikanten, evangelisten en
andere functionarissen en bestuurders van de GKJ geleidelijk te staken. Aldus geschiedde, ondanks bezwaren aan
Javaanse zijde, zij het met enkele uitzonderingen. Dit betrof geen bezuiniging, want de vrijgekomen middelen
dienden op andere wijze voor de zendingsarbeid in Midden-Java te worden aangewend. Vgl. Art. 100, Akta Sinode
GKD 1967. Verslag van de Kopeng-conferentie in: “Laporan kepada sidang sinode ke 13 tentang: perkembangan
kerja-sama GKD-GKN sejak Juni 1969 hingga kini”, gestencilde uitgave synodekantoor GKJ, gedat. Salatiga, 5
juli 1973; zie ook Zendingsblad, jrg. 68, nr. 7 (juli-aug. 1970) 168-170.
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1 Begrotingen: inhoud en vorm
Jaarlijks worden alleen al vanuit Midden-Java door de Gereformeerde zending tussen de 50 en 60
begrotingen ontvangen, die hier in Nederland moeten worden bestudeerd en beoordeeld. Tussen al
die begrotingen bestaat onderling weinig verband; in elk geval is van coördinatie in Midden-Java zelf
geen sprake. Tot het genoemde aantal kom ik door bij elkaar te tellen:
begrotingen voor kerkewerk vanuit 12 ressorten;
begrotingen voor de schooldienst op regionaal niveau: tussen 15 en 20;
begrotingen voor centraal werk (Raad van Samenwerking): plusminus 25.

Men kan zich afvragen wat het indienen van een begroting voor een classis of synodale dienst in
Midden-Java betekent. Is het een instrument van de samenwerking tussen GKD en GKN? (De GKI
is buiten beschouwing gelaten, omdat uit deze kerk slechts een enkele begroting wordt ontvangen.)
In elk geval staat vast, dat in de meeste van de bilaterale relaties tussen kerken en diensten in Midden-
Java enerzijds en de Nederlandse zending anderzijds de jaarlijkse begroting en de correspondentie
naar aanleiding daarvan periodiek enige gestalte geeft aan de relatie. Is de begrotingsbehandeling
voorbij en zijn de gelden toegewezen, dan zakt de frekwentie van het contact weer in en wordt in
Nederland vaak niets meer vernomen over het werk dat in samenwerking bedoelt te worden gedaan.
Zeker op regionaal niveau worden maar zelden afrekeningen ontvangen en de meeste Zendende
Kerken hebben het opgegeven er nog naar te vragen. De vraag kan dan voor die gevallen worden
gesteld of de samenwerking waarvan de akkoorden spreken niet al is overgegaan in een subsidierege-
ling. De begroting zou dan moeten worden gezien als een subsidieaanvraag in plaats van de financiële
vormgeving van gezamenlijk opgestelde plannen en programma’s.
Hoe reëel zijn de begrotingen die hier ontvangen worden? Dat is erg moeilijk te zeggen. Legt men
ze naast de schaars ontvangen afrekeningen, dan blijken soms enorme discrepanties tussen wat men
werkelijk voor een bepaalde aktiviteit uitgeeft en wat daarvoor werd en wordt begroot. In die zin dan,
dat de uitgaven in veel gevallen slechts een gering deel van het begrote bedrag uitmaken. In ressorts-
werk wordt maar zelden een begrotingspost overschreden en suppletoire begrotingen zijn een hoge
uitzondering. Een voorbeeld van een suppletoire aanvraag is die vanuit de beurzencommissie voor
1971 wegens sterk gestegen college- en internaatsgelden voor de christelijke universiteit in Salatiga.
Dat soms ook veel geld wordt overgehouden bewijst de ervaring in de classis Surakarta-West, waar
van de door Delft gezonden begrotingsbedragen voor 1970 (rond Rp. 10 miljoen) in mei 1971 nog
een kwart niet was besteed en op deposito was gezet bij de bank. 
Ook de nu ontvangen ressortsbegrotingen voor 1972 vertonen soms irreëel aandoende posten, zoals
die van de classis Purwodadi. Daarin wordt voor 1972 een totale salarispost begroot van ruim Rp. 4
miljoen (stijging ten opzichte van 1971 meer dan 50%) ofwel meer dan voor de “belendende” classes
Semarang en Blora samen. Op diezelfde begroting komt ook een post onvoorzien voor van meer dan
Rp. 800.000,-, hetgeen overeenkomt met wat men in Banjumas-Zuid en -Noord voor kaderwerk denkt
uit te geven.
Enkele jaren geleden is door de heer Sardi928) (quaestor van de synode) en zijn collega’s een
begrotingsmodel ontworpen, dat in de meeste ressorten wordt gevolgd en waardoor vergelijking met
andere jaren en classes mogelijk wordt. Helaas zijn er uitzonderingen: Jogjakarta, Semarang en
Purwodadi sturen begrotingen met een eigen vorm en opzet.
In de kapitaalsfeer komen zeer opvallende aanvragen voor; ook zijn er ressorten die in het geheel
geen investeringen begroten. Aan de top staat voor 1972 Purworedjo met een totaal aan kapitaalsteun
van de partner gevraagd tot een bedrag van ruim Rp. 12 miljoen. Dit is meer dan voor 1971 aan
salarissteun voor geheel Midden-Java beschikbaar was in de zendingskas.
Nog een laatste opmerking over de inhoud van de begrotingen. Hoe men ook over deze documenten
denken mag, ze moeten in elk geval gewaardeerd worden als de expressie van wat de Javaanse kerken

928 De econoom drs J. Sardi Karjodimedjo, zie Zendingsblad, jrg. 72, nr. 1 (jan. 1974) 6-7 (alwaar foutief “Karjored-
jo”).
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zelf van de Nederlandse partner menen te mogen verwachten. Ze komen – en dit geldt zeker van die
uit de ressorten – geheel zonder advies van onze kant tot stand. Men kan uit die begrotingen duidelijk
lezen wat de GKD zich voorstelt van samenwerking en van de draagkracht en bereidheid van de
Nederlandse partner.

2 ressortsbegrotingen: enkele globale cijfers
In alles wat nu verder volgt is uitgaan van wat in de uit Java ontvangen begrotingen is af te lezen. De
werkelijkheid kan wel anders zijn, maar we weten in het geval van de ressortsbegrotingen meestal
niet (althans niet in Baarn) wat door de Nederlandse partnerkerken met die begrotingen is gedaan.
Tot op welke hoogte de aanvragen zijn gehonoreerd, is niet na te gaan – in Baarn – en nog minder
is bekend over de realisering van het Javaanse aandeel in de ressortsbegrotingen wegens het ontbre-
ken van (betrouwbare) afrekeningen.
Het totaal van de lopende begrotingen vanuit de ressorten (dus niet voor kapitaalsinvesteringen en
scholen) bedraagt voor 1972 ruim Rp. 72 miljoen. De salarispost maakt daarvan minder dan 1/3 uit,
namelijk ruim Rp. 23 miljoen. Dat is dan voor het aandeel van GKD en GKN sámen. Aangetekend
moet worden dat de werkelijke salarisbegroting nog wel iets hoger zal liggen, omdat enkele classes
de tractementen van reeds geheel zelfstandige gemeenten niet meetellen.
Van de Nederlandse partners wordt een salarisbijdrage gevraagd van iets meer dan Rp. 14 miljoen,
ofwel 60% van wat aan salarissen van predikanten en evangelisten in de regionale begrotingen
voorkomt. In een staatje: (alles in miljoenen Rupiahs)

begrotingsjaar totaal salarispost
 in de begrotingen

hiervan verwacht van
de G.K.D.

hiervan verwacht van
de G.K.N.

1970 20,3 7,2 13,1’)

1971 25,6 9,9 15,7

1972 23,4 9,3 14,1
 
’) in 1970 werd ook nog de halve rijsttoeslag (Rp. 3 miljoen) van Nederland verkregen.

De verhouding GKD – GKN in de salarislast (uitdrukkelijk volgens de aanvragen) is over de laatste
drie jaar enigszins verschoven in de richting van self-support, zoals deze percentages tonen:

1970: GKD 35 / GKN 65       1971: GKD 38 / GKN 62        1972: GKD 40 / GKN 60

Dit zijn gemiddelde cijfers voor geheel Midden-Java. Er zijn ressorten, waar men naar verhouding
minder van de Nederlandse partner vraagt, er zijn er ook, die veel méér vragen. Daarvoor de volgende
cijfers:

begroot aandeel GKD in salarislast (%)

a) ressorten die in de richting gaan 
van afbouw van Nederlandse steun:

1970 1971 1972

Tegal (Rotterdam) ? 41 71

Purworedjo (Leeuwarden) 31 35 40

Banjumas-Zuid (Sneek) 44 35 56

Kedu (Amsterdam) 27 50 50
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Surakarta-West (Delft) 48 52 56

Blora-Bodjonegoro (Midddelburg) 41 44 50

b) ressorten waar van een streven naar afbouw nog niet
veel te merken is (in de begroting):

Semarang (Utrecht) 42 34 31

Kebumen (Leeuwarden) 45 45 39

Purwodadi (Arnhem) 29 26 22

Banjumas-Noord (Rotterdam) ? 19 19

c) ter vergelijking: gemiddeld Midden-Java 35 38 40

d) ter vergelijking: volgens oorspronkelijk plan voor de
afbouw van de Nederlandse steun

20 40 60

Voor de ressorten Jogjakarta en Surakarta-Oost zijn geen cijfers gegeven, omdat onbekend is voor
hoeveel predikanten het tractement reeds geheel zelf wordt gedragen.

3 salarissteun per ziel
Het is misschien ook nog interessant om na te gaan, welk bedrag gemiddeld aan salarissteun vanuit
Nederland wordt verwacht, omgerekend naar het aantal leden van de GKD in elk ressort:

classis G.K.D. partner GKN aantal zielen
volg. census

1971

van GKN gevraagde
steun voor salaris-

sen (p. ziel) 

Tegal Rotterdam 4.703 Rp.  57,27

Surakarta-Oost Delft 13.246 Rp.  57,76

Jogjakarta Amsterdam 15.671 Rp.  76,26

Surakarta-West Delft 10.769 Rp. 112,59

Semarang Utrecht 13.196 Rp. 136,53

Kedu Amsterdam 7.165 Rp. 166,06

Purworedjo Leeuwarden 3.564 Rp. 179,98

Blora-Bodjonegoro Middelburg 3.650 Rp. 195,95

Banjumas-Zuid Sneek 4.114 Rp. 210,65

Kebumen Leeuwarden 2.734 Rp. 286,98

Purwodadi Arnhem 8.213 Rp. 401,55

Banjumas-Noord Rotterdam 2.933 Rp. 482,59

Nogal wat verschillen dus. In grote lijnen blijkt dat de naar ledental kleinere ressorten gemiddeld de
hoogste salarissteun vragen (uitzondering Purwodadi) en de grotere ressorten minder steun aanvragen
(uitzondering Tegal, waartoe echter de gemeenten in Djakarta behoren). De cijfers voor geheel
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Midden-Java 89.958   Rp. 157,35

4 pensioenen
Een post die jarenlang maar een luttel onderdeel van de regionale begrotingen uitmaakte, gaat nu
geleidelijk aan een belangrijker plaats innemen. Het is die van de ingegane pensioenen van Indonesi-
sche werkers. Voor 1972 staat op de regionale begrotingen samen al een aanvraag voor pensioenen
van totaal ruim Rp. 5 miljoen (inclusief rijsttoeslagen), vergelijk met de van Nederland gevraagde
salarissteun voor 1972: Rp. 14 miljoen. In de pensioenaanvragen zit ook een aanvraag van Surakarta-
Oost (Solo) tot een bedrag van ruim Rp. 1 miljoen, omdat men in dat ressort volgend jaar tien mensen
(5 predikanten en 5 evangelisten) met emeritaat wil laten gaan. Omdat men in Midden-Java ervan
uitgaat, dat wie indertijd betrokkene in dienst heeft genomen, voor zijn pensioen zal moeten opko-
men, wordt nu van Delft gevraagd het volledige pensioen te betalen van mensen, die soms al vijftien
of twintig jaar lang hun salaris volledig van de GKD ontvingen (bijvoorbeeld een grote-stadspredi-
kant). Zoiets blijkt ook in Purworedjo gaande te zijn. Het zal zaak zijn er scherp op te letten, dat de
pensioenverplichtingen van Nederland tegenover Indonesische medewerkers gelimiteerd worden
binnen redelijke grenzen. Het is goed erop te letten, dat in Midden-Java al méér pensioenen worden
uitbetaald, zoals rond Rp. 1 miljoen aan reeds gepensioneerde onderwijzers (deze last wordt voor het
grootste deel op Nederland afgewenteld) en uitkeringen aan voormalige werknemers van het
Petronella-hospitaal en de Salatigazending.
Verwacht moet worden dat de pensioenlast progressief zal stijgen, omdat de generatie die vlak voor
de oorlog en vlak erna in dienst gekomen is, in de nabije toekomst met pensioen zal gaan.

Evaluatie betrekkingen Nederland – Midden-Java

221. C.H. Steenwinkel, secretaris Raad van Samenwerking, “Resumé van bevindingen bij
bezoeken van een R.v.S.-delegatie aan de Zendende Kerken”, d.d. Baarn, 20 oktober 1971;
AGKU 16, Vergaderstukken 1971.

1. Werkwijze
De delegatie – – – kreeg opdracht besprekingen te voeren met de Zendende Kerken, teneinde hun
beleid te inventariseren. Dit met het oog op de vorming van een Voorlopig Indonesië-orgaan.
In twee weken tijd ( 1 - 14 oktober 1971) werden achtereenvolgens bezocht de Zendende Kerk van
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden/Sneek, Delft en Arnhem. Het bleek niet mogelijk een
ontmoeting te organiseren met de Zuiderzending. – – – Gesproken werd met de vrijwel voltallige
colleges van deputaten, behalve in Rotterdam en Amsterdam, waar alleen contact met het moderamen
was. De hieronder volgende notities betreffen het beleid in het algemeen.
 
2. Pogingen tot een karakteristiek van het beleid van de Zendende Kerken ten aanzien van Indonesië
We hebben bij onze bezoeken aan de Zendende Kerken nogal wat verschillen aangetroffen in de
relaties tussen de diverse ressorten op Midden-Java en hun partners in Nederland en ook in de wijze
waarop die relatie wordt beleefd. Op gevaar af enigszins te generaliseren, zou ik de volgende
categorieën van relaties willen onderscheiden:

a. veel begrip voor partner’s situatie;
respect voor prioriteiten door partner gesteld;
bereid zich daarvoor extra inspanningen te getroosten;
frequent contact;
eventueel afwijken van “algemene beleidslijn”;



616 Document 222

--- Utrecht, Arnhem, Delft

b. meer reserves ten aanzien van partner’s plannen;
critische instelling tegenover begrotingen;
voorkeur voor vasthouden aan algemene afspraken in R.v.S.-verband;
minder frequente contacten;
-- Leeuwarden, Sneek, Rotterdam (Banjumas-Noord), Amsterdam (Jogjakarta)

c. over het algemeen weinig contact;
goede verstandhouding met partner;
geen problemen bij behandeling begrotingen in de lijn van de R.v.S.-afspraken;
-- Amsterdam (Kedu), Rotterdam (Tegal), Middelburg

Voor een integratie in een algemeen beleid ten aanzien van Midden-Java, zoals straks gevoerd zal
moeten worden vanuit de Java-sectie van het Indonesië-orgaan, zullen de relaties sub c. minder
moeite opleveren dan die sub a. Voor Utrecht, Arnhem en Delft heeft de samenwerking met de
respectieve Indonesische partners iets eigens en zijn over en weer verwachtingspatronen gegroeid.
Een gecoördineerd beleid zal daar maar ten dele aan kunnen beantwoorden, het specifieke karakter
van de nu bestaande relaties zal zich waarschijnlijk niet kunnen handhaven. Het is goed ons dat
vooraf te realiseren, wanneer deze verbanden in een groter geheel gaan worden ingepast.
Dit wil niet zeggen, dat de andere Zendende Kerken in het geheel geen moeite zouden hebben hun
relaties met de partners in Midden-Java geheel op te geven en/of die in te brengen in een beleid voor
geheel Midden-Java vanuit de geplande Java-Sumatra-sectie van het Indonesië-orgaan. Met name de
Friese zending ziet de contacten met de terreinen op Midden-Java node wegvallen, maar is toch
bereid die op te geven en zich achter het werk in Zuid-Amerika te stellen. – – – 

Kadervorming en voorlichting in Purwodadi en Blora-Bojonegoro

222. W.H.M. Reinders, “Rapport over kadervormingsaktiviteiten in de GKD classes Purwodadi
en Blora-Bojonegoro, en de GKI classis Semarang B over de periode okt.-febr. 1971-1972”,
d.d. Salatiga, 16 februari 1972; AGKA 4, Stukken betreffende het zendingsterrein Purwod-
adi 1972-1974929).

I. G.K.D.
A. Classis Purwodadi
1. Algemene Kadervorming voor alle plaatselijke kaders (kerkeraad, commissieleden, onderwijzers).

Alle gemeenten (14) konden weer worden bezocht door het team van de classicale kadervormings-
commissie (2 wisselende leden, de missionair predikant ds. Taberi Wirjowasito en de kadervor-
mingspredikant). Onderwerp van de cursus: “Gods Openbaring in de Bijbel gezien vanuit het
Heilige Land”. Over het algemeen was de opkomst goed, minstens even goed als bij de vorige
ronde. In verschillende gemeenten kwamen zelfs mensen van buiten, ook niet-christenen kijken
en luisteren. (Er werd door het team gebruik gemaakt van audiovisueel hulpmateriaal). In Pandana-
rum, Wirosari, Kalitjeret en Tegawanu was de kerk daardoor geheel bezet, soms dromde men
buiten voor de ramen samen. Het is bij deze ronde nog eens opgevallen, dat de plaatselijke
commissie vooral van de kadervorming verwacht een stimulans tot evangelieverkondiging door
de plaatselijke kerkleden. De samenstelling van de deelnemers was nogal heterogeen, maar dit
stoorde niet.

929 Zie ook Zendingsblad, jrg. 68, nr. 7 (juli-aug. 1970) 171. 
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2. Refreshing Courses. Elke maand wordt een RC gehouden voor alle kerkewerkers. In de afgelopen
maanden werd vooral het accent gelegd op pastorale problemen uit de praktijk, onder andere
kinderhuwelijk, gedwongen huwelijk, huisbezoek. Verder worden elke maand vier preken
besproken, bij toerbeurt gemaakt door de predikanten. Dit neemt uiteraard het leeuwedeel van de
tijd in beslag, maar is zeer vruchtbaar. De preken worden daarna gestencild en gebruikt in de
ongeveer 80 kringen in deze classis. Men geeft hieraan de voorkeur boven het geven van “homili-
tiek” aan ouderlingen en anderen die zondags in de diensten voorgaan.

3. Kadercursus voor Evangelieverkondiging en colportage door het Indonesisch Bijbelgenootschap.
Een uit twee heren bestaand team uit Djakarta en Semarang. Uit alle gemeenten waren enkele
afgevaardigden, in totaal 70. Colportage werd gedurende één ochtend in praktijk gebracht in de
stad Purwodadi. – – –

B. Classis Blora-Bodjonegoro
1. Refreshing Courses voor kerkewerkers: maandelijks.

Behandelde onderwerpen: a. family planning, b. problemen uit de praktijk (evenals in Purwodadi
vooral huwelijksproblemen), c. pastoraat (2x). d. theologie van de revolutie (politieke theologie),
e bespreking van het nieuwe catechisatieboek, voorzover in concept aangeboden.

2. Gezinsweek. Vooral in Tjepu veel activiteiten.
3. Plaatselijke kadervorming door de lokale kadervormingscommissie en de plaatselijke predikant;

vooral voor kerkeraadsleden, kerkrecht en dergelijke, onder andere in Rembang (kerkeraadsleden
met vrouwen) en Pulo/Kedungtuban.

4. Classisbesluiten over kadervorming die het komende jaar plaats zou moeten hebben: Stewardship,
pastoraat, loterij, medisch en paramedisch personeel, preken, catechisatie, evangelisatie, jeugd-
werk, zondagsschoolonderwijzers, onderwijzers aan christelijke scholen, sociaal-economische
problemen. Deze lijst is voor een gebied als dit, met grote afstanden, slechte wegen en voor de
kaders slechte vervoersmogelijkheden, vrij moeilijk om op korte termijn uit te voeren. Het meest
efficiënt blijft bezoek aan de gemeenten door een team van de classicale kadervormingscommissie;
binnenkort zal daarmee weer begonnen worden.

5. In februari vond een instruktiedag plaats voor alle penningmeesters van de plaatselijke gemeenten.
6. Kadercursus Evangelieverkondiging door het Indonesisch Bijbelgenootschap (team van twee

personen, Djakarta en Semarang). Niet al te grote belangstelling, weinig voorbereiding. Gehouden
in Blora en Tjepu.

7. In-service training voor onderwijzers aan christelijke scholen (in de classis Blora-Bodjonegro) 93
deelnemers, 90% van het totaal.

II G.K.I.
1. In deze regio begint de GKI op kadervormingsgebied in beweging te komen. Een programma werd

opgesteld om alle gemeenten vier maal per jaar (zo mogelijk) te bezoeken met een team van de
classicale kadervormingscommissie G.K.I. De eerste ronde heeft inmiddels plaatsgehad. Evenals
de tweede ronde was het onderwerp een hoofdstuk uit de Christelijke ethiek, het achtste gebod,
bezit en eigendom, toegespitst op het concrete probleem van loterij en dobbelen. De tweede ronde
zal gaan over het zevende gebod, met bijzondere aandacht voor sexuele opvoeding en family
planning.

2. Refreshing Course voor jongeren uit de hele classis Semarang. Drie dagen gehouden in Blora
onder andere sociale gerechtigheid.

3. Refreshing Course zondagsschoolonderwijzers, classis Semarang Oost. Blora, 2 dagen. Onder
andere “Dialoog tussen de godsdiensten” en “Gebruik van audiovisueel materiaal”.

4. Refreshing Course voor leden van de evangelisatiecommissie G.K.I. Solo-Sangkrah. Onder andere
“Dialoog tussen de godsdiensten”.
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III Rural Mission
– – –
2. Family planning is een van de meest urgente zaken voor het platteland. Bij informatie, die ik

verzamelde, bleek het voor de meeste boeren nog te duur. Ik begon met voorlichting (filmstrip).
3. Enkele plattelandspredikanten vroegen om een liturgie, te gebruiken bij ploegen, zaaien, oogsten.

Die gaan vaak gepaard met offers aan de aardgodin en dergelijke.

 
Herstructurering en reorganisatie van de Gereformeerde zending 

223. Zendingscentrum van de Gereformeerde Kerken te Baarn, “Rondschrijven”, d.d. Baarn,
oktober 1972; AGKU 16, Vergaderstukken 1972.

– – –
Reeds enige tijd hebben wij de organisatie-struktuur van de zending van onze kerken onder ogen
gezien om na te gaan hoe deze beter dan tot dusver èn aangepast aan de eisen van deze tijd, zou
kunnen functioneren. Zoals u weet was de opzet tot dusver gedecentraliseerd over 9 zendende kerken,
die alle een stukje eigen verantwoordelijkheid hadden voor een deel van Indonesië én een ander land,
waarmee wij in contact staan. Daarnaast waren er de Raad van Samenwerking en Generale Deputaten,
die namens alle zendende kerken en de synode een stuk gezamenlijk werk behartigden. Daar er van
een centraal beleid slechts zeer ten dele sprake was en daardoor de overzichtelijkheid dreigde teloor
te gaan, hebben wij gemeend meer coördinatie in het beleid te moeten aanbrengen, zodat voorkomen
wordt dat de partner overzee te maken heeft met verschillende instanties van onze zending.930)
Zo zijn wij gekomen tot de opzet van een centraal orgaan (van de Zending van De Gereformeerde
Kerken) en 4 regionale organen, te weten het Indonesië-orgaan, het Pakistan-orgaan, het Afrika-
orgaan en het Zuid-Amerika-orgaan. Aan het centraal orgaan worden de algemene beleidszaken
toevertrouwd, aan de regionale organen de contacten met het betreffende land of continent.
De regionale organen worden samengesteld uit vertegenwoordigers van die provincies, aan wie de
relatie met de verschillende landen of continenten is toevertrouwd. Wij hebben de volgende indeling
gemaakt die door de Generale Synode is goedgekeurd:

Indonesië:
a. Oost-Indonesië (Sumba, Timor, Zuid-Celebes en West-Irian) zal worden toevertrouwd aan

de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en enkele Duitse kerken,

930 In 1970 publiceerden de generale zendingsdeputaten een rapport, waarin een opsomming werd gegeven van de
knelpunten in de organisatie van de zending. Met constateerde het bestaan op landelijk niveau van een groot aantal
commissies die de Raad van Samenwerking van advies dienden, alsmede commissies voor bepaalde taken, op
plaatselijk niveau waren zendingscommissies, de classes hadden zendingsdeputaten, er waren provincies met een
zendingscomité, een provinciaal deputaatschap of een zendingssynode. Veel functies hadden de kerken aan deze
commissies en de Raad van Samenwerking gedelegeerd. Landelijk gezien was de organisatie aldus dat ruim 800
Gereformeerde Kerken zending dreven in negen groepen. Deze situatie werd onoverzichtelijk geacht. Men
constateerde een gebrek aan coördinatie van het beleid, een verstoorde communicatie met de gemeenteleden, een
eenzijdige samenstelling van de beleidsorganen (globaal waren 70% van de leden predikanten (mannen), 20% niet-
predikanten (mannen) en minder dan 10% waren vrouwen), een gebrekkige relatie met verwante organen en
overbelaste functionarissen. Hier kwam bij dat de ressortszendelingen, die ooit centraal gestaan hadden in de relatie
tussen zendende kerken in Nederland en hun zendingsvelden in M.-Java, al sedert de jaren vijftig meer en meer
vervangen werden door (Nederlandse en Indonesische) specialisten, die weliswaar als “wakil” optraden (zie boven,
voetnoot 440) doch bepaald niet dezelfde positie innamen. Al deze ontwikkelingen hadden geleid tot of waren
tekenen van ernstig functieverlies van de zendende kerken en uitholling van hun rol, al kon de betrokkenheid bij
de zending van plaats tot plaats verschillen. De generale zendingsdeputaten waren van oordeel dat in een nieuwe
opzet van de organisatie van de Gereformeerde zending het fenomeen van de zendende kerk niet meer paste. Zie:
Generale Deputaten voor de Zending, Herstructurering van de zending.
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dus dezelfde provincies, die tot dusver de Sumba-Brazilië-Zending vorm-
den.

b. Java + Sumatra voor de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland-Noord, dat zijn de
gebieden, die gerepresenteerd werden door de Zendende Kerken Arnhem,
Utrecht en Delft.

Pakistan:
is voor rekening gekomen van Noord-Holland, tot dusver de zendende kerk Amsterdam.

Afrika:
(Rwanda en Zaïre) komt voor rekening van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-
Holland-Zuid, die vertegenwoordigd werden door de zendende kerken Middelburg en Rotterdam.
(Zaïre is het vroegere Kongo).

Zuid-Amerika:
(Argentinië, Brazilië en Suriname) komt voor rekening van de provincie Friesland, tot dusver de
zendende kerken Leeuwarden en Sneek.

Eén en ander houdt dus in, dat de officiële relaties, die de zendende kerken te Leeuwarden, Sneek,
Amsterdam, Rotterdam en Middelburg tot dusver onderhielden met Indonesië, na de invoering van
de herstruktureringsplannen niet worden gecontinueerd, omdat zij verantwoordelijk worden gesteld
voor relaties met andere delen van de wereld. 
Bovendien betekent het, dat de Generale Deputaten, de Raad van Samenwerking, de Sumak-Commis-
sie, Sumba-Brazilië-Zending en in het algemeen het instituut van de Zendende Kerk ophouden te
bestaan in de huidige vorm, omdat alle werk, dat zij tot dusver behartigden, wordt ingebracht in het
betreffende regionale orgaan. – – –

Utrecht en de GKI en GKJ in Semarang

224. J. van der Linden, “Laatste verslag van C.Z.D. over 1972”, d.d. Baarn, maart 1973; AGKU 16,
Vergaderstukken 1972.

In zijn laatste rapport voor de opheffing van het Utrechtse College van Zendingsdeputaten
(CZD) gaf actuarius Van der Linden een slotbeschouwing over de stand van het zendingswerk
in Semarang.

Algemene situatie van de kerken in het Semarangse
Hoe verleidelijk ook, het is ondoenlijk in dit afsluitend rapport een uitvoerige tekening te geven van
de Umwelt, temidden waarvan de kerken in het Semarangse hun opdracht te vervullen. Ik moet hier
volstaan met een korte schets. 
De werkeloosheid is één van de meest verontrustende verschijnselen in het Indonesia van vandaag.
Het aanbod van werkkrachten was nog nooit zo hoog. De maatschappij kan dit aanbod lang niet
verwerken en een oplossing ziet niemand. Duizenden sollicitanten boden zich aan voor enkele posten
op het kantoor van Financiën in Semarang.
Dit alles raakt ook de kerken en heeft te maken met hun financiële draagkracht. Na de laatste
verkiezingen en de overwinning van de nieuwe regeringspartij Golkar is het bijzonder rustig aan het
politieke front. Ideologische tegenstellingen komen zelden aan de oppervlakte. Het partijenstelsel
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wordt van bovenaf gereorganiseerd en tot een drietal partijgroeperingen teruggebracht.931) Een
formatie waarin het de vraag zal zijn of de christelijke partijen hun identiteit kunnen bewaren. Op
politiek terrein zette duidelijk een eb-tij in. Partij-politieke vragen maken geen onderwerp van
gesprek uit.
Apathie heerst er ook ten aanzien van godsdienstige vragen. In de jaren 1966-1968, direct na de
communistische coup was er een honger naar het evangelie, naar echte vrede. Nu wordt alles
overspoeld door de goklust, die de massa’s in haar greep kreeg als nooit tevoren. Buiten de mystiek
van de getallen en de voorspelling van de geluksnummers in de loterij vermag niets hun belangstel-
ling te boeien.
Overigens genieten de erkende godsdiensten alle mogelijke vrijheid. De regering is bijzonder tolerant
en beschermt de godsdienst door haar wetten. Voor de evangelieverkondiging is er nog steeds ruim
baan.
Maar de kerken zelf worstelen met zoveel problemen, dat alles roept om consolidatie. Na de
geweldige toestroom in de jaren tot 1970 moet nu alles geconcentreerd worden op de juiste begelei-
ding van al die nieuwe kringen en gemeenten. In de samenwerking zal daaraan aandacht moeten
worden gegeven en wel zeer konkreet: in de vorm van lektuur, een intensieve begeleiding met
kadervorming en conferenties. De gemeenten zullen moeten leren kerk te worden om daarin hun
opdracht voor de wereld te vervullen. Zij zullen veelszins nog moeten leren onderhouden alles wat
de Heer ook hun geboden heeft.
Dat heeft alles te maken met de dynamische en progressieve wijze, waarop de kerken zullen moeten
blijven zoeken naar de mogelijkheden om alle lagen van de bevolking te bereiken. De Javaanse
kerken staan hier als kleine minoriteitskerk temidden van een miljoenenbevolking voor een haast
onafzienbare taak en wij hun partner zullen daarin ook in deze nieuwe zendingsperiode naast hen
moeten staan. Wij worden met hen uitgedaagd tot een taak, die misschien wel veeleisender zal zijn
vergeleken bij die in het verleden.

Kerkelijke situatie
Voor een beter begrip van de moeilijkheden van onze partner, de javaanse kerken, is het misschien
goed enkele van hun problemen de revue te laten passeren. Het peil van de kerkelijke werkers dreigt
hier en daar achter te blijven bij de snelle ontwikkeling in Indonesia. Men roept om “refresher-
courses” op uitgebreider schaal dan tot nu toe gehouden konden worden.
In verband daarmee stuit men telkens weer op de ontstellende achterstand in theologisch materiaal,
dat ingaat op de vragen van deze tijd. Met alle waardering voor het werk van de kadervorming in alle
geledingen van de javaanse kerken, ook haar uitgaven kunnen deze achterstand niet inhalen.932) De
theologische docenten hebben een veel te zware taak en in hun sabbatsjaar moeten ze veel te hard
studeren om hun eigen achterstand in te halen. Een tweede Verkuyl is helaas nog niet in zicht. Dit
probleem zal in de toekomst alle aandacht moeten hebben.
Is het typerend voor het klimaat van de javaanse kerken, dat hun synode geen uitspraak durft te doen
inzake de kwestie van de gezinsplanning? Terwijl de regeringsinstanties geweldige reklamecampag-

931 Na de staatsgreep van 1965 werd het politieke landschap in Indonesië gereorganiseerd en werd het aantal partijen
teruggebracht tot drie: de Golkar (Golongan Karya, de “functionele groep” van leger, politie, ambtenarij en andere
(semi-)overheidsdienaren), de islamitische PPP (Partai Persatuan Pembangunan) en de kleinste, de PDI (Partai
Demokrasi Indonesia, opgericht 10/1/1973), waarin voormalige nationalistische en christelijke partijen opgingen.
De belangrijkste van deze laatste was de Parkindo (Partai Kristen Indonesia), opgericht op 10/11/1945 te Jakarta.
In juli 1973 ging deze partij op in de PDI. Zie PDI, Bulletin Komunikasi, nr. 1 (jan. 1975) 8-11.

932 Behalve het werk van Van Netten (zie boven, voetnoot 556), verschenen tal van stencils, brochures en ander
vormings- en studiemateriaal van de LPK. Daaronder was van B. Probowinoto, Kaum Awam Kristen, Kristen-
Djadjar, (Jakarta: BPK, 1958), dat inging op de rol en de inzetbaarheid van gemeenteleden binnen de kerkelijke
organisatie. Roosjen a. GK Arnhem, 30/3/1959, AGKA 2, Stukken betr. het zendingsterrein Purwodadi, 1959-
1960. De bijdragen van Baas (zie boven, voetnoten 446, 451 en 452) en Steenwinkel (zie boven, voetnoot 457)
bewogen zich op het gebied van de economische opbouw der gemeenten. Takkenberg richtte zich de vragen
betreffende het christelijk gezin, Takkenberg, “Eindverslag”, 11/3/1963, AGKR 6, Stukken betr. Banyumas, 1963-
1964.
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nes opzetten voor de bewustwording van de bevolking op dit punt, zwijgt helaas de kerk. Geen
Javaanse Rothuizen waagt het om hierin de spits af te bijten.933) 
Wel met een ander brandend vraagstuk hield de laatste synode zich bezig: de werkeloosheid onder
de jongeren, die schrikbarende afmetingen aanneemt. Aan de kerken werd dringend verzocht
aandacht aan deze jonge mensen te schenken en bepaalde suggesties zelfs gedaan, zonder dat de
synode het verband zag tussen dit probleem en de zo hoognodige gezinsplanning. 
Het theologisch onderwijs blijft voor de kerken in Indonesia een levensbelang. Naast de Theologische
Hogeschool in Yogyakarta kwam op eigen initiatief van de javaanse kerken een bijzondere theologi-
sche cursus van vier jaar op gang om een voorspelde achterstand in de kerken in te halen. Bovendien
komen thans de eerste afgestudeerden aan de theologische fakulteit van de christelijke universiteit
in Salatiga klaar en zij zoeken ook hun plaatsing in de Javaanse kerken.
Deze kerken beginnen nu tot hun schrik te ontdekken, dat het aantal afgestudeerden straks niet in
verhouding staat tot het aantal vakatures. Daarbij komt, dat de jongste ekonomische krisis het
verscheidene gemeenten onmogelijk zal maken een predikant te beroepen. Ook dit wordt voor de
javaanse kerken een heet hangijzer. Ingrijpende maatregelen zullen moeten worden genomen om
vraag en aanbod enigszins in evenwicht te brengen. 
In verband met al deze gerezen moeilijkheden en problemen is in de kring van de javaanse kerken
geboren het voorstel een Badan Musjawarah: Raad van Overleg, in het leven te roepen, waarin van
de zijde van de Nederlandse kerken twee figuren permanent zouden moeten meedenken aan de
oplossing van al deze problemen. Delegatiereizen over en weer acht men beslist onvoldoende om aan
de samenwerking die inhoud te geven, die nodig is in de gegeven moeilijke situatie. In het raam van
een Overleg Orgaan, dat zijn zetel in Indonesia zou moeten hebben achten de Javaanse kerken de
toekomstige samenwerking tussen onze beide kerken het beste gewaarborgd. Wie weet kan op deze
wijze onze overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede komen, opdat hun overvloed wederke-
rig ons gebrek ten goede kome.

Het hete hangijzer
De Javaans-christelijke kerken op Midden-Java waren tot voor kort, voor wat hun eigen kerkewerk
betrof, nog met een “zilveren koorde” aan de zending gebonden. Met alle bezwaren daarvan.
Theoretisch heeft de zending steeds de lijn gevolgd van de zelfstandigheid der inheemse kerken ook
op financieel terrein, maar de geweldige ekonomische krises, die elkaar in Indonesia opvolgden,
maakten deze financiële zelfstandigheid der javaanse kerken tot een vrome wens.
De opgaande lijn van de ekonomische ontwikkeling van de laatste jaren, ingezet na de komst van
Suharto, bood een gelegenheid om de javaanse kerken via een bepaald tijdschema te helpen alsnog
het ideaal van de financiële zelfstandigheid te bereiken. In vijf jaar tijd zou de steun uit Nederland
voor de salarissen en traktementen van guru’s-indjil en predikanten worden “afgebouwd”.934) Het
College van Zendingsdeputaten (C.V.Z.) zag zich daarmee in het Semarangse voor een bijzondere
moeilijkheid geplaatst. Op dat terrein, oud-Salatiga zendingsterrein, hadden de gemeenten veel later
dan in Midden-Java ten zuiden geleerd bij te dragen voor hun eigen kerkewerkers.
Bovendien telde Semarang in verhouding tot andere terreinen meer guru’s-indjil, als geestelijke
verzorgers van kleine kringen, die vooral na de mislukte kommunistische coup waren ontstaan en die
nog nooit hadden gehoord van kerkelijke bijdragen. In hun vroegere islamitische wereld was dat iets
ongehoords.
Indien het C.Z.D. zich streng had gehouden aan de gemaakte afspraak van de afbouw, dan zou deze
groep van kerkewerkers onherroepelijk de dupe zijn geworden, want zo rijk waren de javaanse kerken
nu ook niet, dat zij meteen ook maar de schok voor deze kleine gemeenten en kringen konden

933 G.Th. Rothuizen; 1926-1991; studie theol. VU Amsterdam; 1949 Geref. vlootpredikant (Goes); 1952 te Uithoorn;
1957 studentenpredikant te Leiden; 1962 dr Theol.; 1964 hoogleraar Theologische Hogeschool Kampen (ethiek
en evangelistiek). Schreef o.m. Aristocratisch Christendom (1969, over D. Bonhoeffer) en Wat is ethiek (1973).

934 Aldus was overeengekomen op de Kopeng-conferentie, zie hierboven, document 220; en De Jong, “Herstelde
betrekkingen”, 162.
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opvangen. Verscheidene van hen zagen met de allergrootste moeite kans om voor eigen voorganger
genoeg bij te dragen.
In deze situatie heeft het C.Z.D. voor deze groep guru’s-indjil een uitzondering geclaimd. In 1972
is hetzelfde steunbedrag voor hen overgemaakt zonder enige korting. Het lot van deze mensen en hun
gezinnen ging tenslotte boven een wenkend ideaal, dat misschien toch te weinig rekening hield met
de harde realiteit van een nu toch weer stagnerende ekonomische groei. Het zal de opdracht van de
sektie Java/Sumatra zijn om in nauwe samenwerking met de kerken op Midden-Java zelf de ontwik-
keling van dichtbij nauwkeurig te volgen.

De Geredja Kristen Indonesia en haar problemen
In het Semarangse ontmoeten wij ook keer op keer de andere partner. Naast de G.K.J., de Javaans-
christelijke kerk, is daar in vijftig jaar tijd een bloeiende G.K.I. ontstaan, de Geredja Kristen
Indonesia, de vroegere Chinees-christelijke kerk.
De verhouding tussen die beide kent haar ups en downs. Het heengaan van de ook in Utrecht zo
bekende ds. Tan Ik Hay, lange jaren predikant in Salatiga van de G.K.I., kwam juist op een moment
waarin een dieptepunt in de onderlinge verhoudingen moest worden gesignaleerd. Ds. Tan Ik Hay
heeft heel zijn leven ingezet voor een goede samenwerking tussen Javaanse en Chinese christenen.
Hij wist het al te goed, dat rassendiscriminatie in de kerk van Jezus Christus onbestaanbaar zou
moeten zijn. Maar in de praktijk blijkt vaak het tegendeel. Daarom is het heengaan van deze chinese
predikant een groot verlies ook voor de Javaanse kerken. Tan Ik Hay herinnerde beide groepen steeds
weer eraan, dat zij broeders van hetzelfde huis waren.
De G.K.I. vertoont overigens wel hoe langer hoe meer het beeld van een kerk, die zich bewust is van
haar roeping en taak. Op haar laatste synode nam zij het besluit om in de toekomst geen buitenlandse
krachten meer in te zetten voor de vervulling van haar opdracht in de wereld om haar heen. 
Zr. J. van Vliet, als missionair-zuster verbonden aan de G.K.I. in Semarang, werd verzocht in een
afzienbare periode haar werk af te ronden.
Ds. J. Geel, in zijn eerste periode verbonden aan de G.K.I. te Semarang, kreeg een nieuwe opdracht
om in een tweede en laatste werkperiode in Djakarta het jeugdwerk van de G.K.I. te organiseren. Alle
kerken, maar speciaal de G.K.I., worstelen in deze moderne tijd met een generatie-konflikt, dat vooral
in de ouderwetse en nog min of meer autoritaire Chinese kringen grote onzekerheid met zich brengt.
Ds. J. Geel zal Semarang dus verlaten om zich aan deze nieuwe opdracht in Djakarta te geven.
In de samenwerking met de G.K.I. hebben onze kerken dus straks geen “eigen” mensen, als tekenen
van onze verbondenheid met deze kerkegroep. Dit betekent echter niet het einde van onze samenwer-
king met de G.K.I. Onder de nieuwe bedeling van het Indonesia-Orgaan zal juist aan deze kerkeng-
roep ook speciale aandacht moeten worden besteed. Zij staan op een zeer bedreigd punt in de
Indonesische wereld en zullen de uitdaging daarin samen met onze kerken aankunnen als wij samen
blijven zoeken naar het antwoord van het evangelie op de problemen, waarvoor een minoriteitskerk
zich geplaatst ziet.
Als partner van beide kerken blijft er voor ons de opdracht, dacht ik, om waar we kunnen, deze beide
kerken naar elkaar op weg te houden. De christelijke kerken ook in Indonesia zullen in de strijd om
raciale gerechtigheid voorop moeten gaan. Zij en wij hebben het dringend nodig bij voortduur
herinnerd te worden aan het tweede deel van de opdracht: “en leert hen onderhouden alles wat Ik u
geboden heb”. – – –De christelijke scholen
Het christelijk onderwijs in Indonesia behoudt ook onder Suharto de volle vrijheid om zelfs met
beperkte regeringssubsidie christelijk onderwijs te blijven geven. Van de kleuterschool tot de
universiteit toe zijn de christelijke scholen op Midden-Java evenzovele toegangspoorten tot de wereld
van evangelie en kerk. Het christelijk onderwijs haalt de leerlingen uit de traditionele gedachtewereld
van islam en javanistisch levensbesef en brengt ze onder het beslag van de bijbelse visie op de wereld
en hun eigen leven.
Het christelijk onderwijs heeft tot het laatst toe de onverdeelde aandacht gehad van het C.Z.D. Een
vijfjarenplan voor nieuwbouw en herstelwerkzaamheden kon met behulp van Kom over de Brug I
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worden afgewerkt, dank zij de energieke medewerking van de schooldeputaten in Semarang, met
name van de heer S. Poerbasusanto, oud-direkteur van de christelijke H.B.S. aldaar. Heel wat nieuwe
en gerestaureerde schoolgebouwen konden aan het nieuwe Indonesia-Orgaan worden doorgespeeld.
Bovendien was extra zorg besteed aan de leermiddelenvoorziening. Op dit gebied bestond een
geweldige achterstand in heel Indonesia, opgelopen in de zware jaren onder Sukarno.
Het C.Z.D. heeft hierbij de bijzondere steun gehad van de Unie School en Evangelie. In 1972 werd
op aanvraag niet minder dan ƒ 15.000,-- door de Unie beschikbaar gesteld voor dit doel. Weer was
het de heer Poerbasusanto, die met zijn onderwijservaring zorgen kon, dat de scholen in het Sema-
rangse pakketten nieuwe leermiddelen ontvingen, een welkome bijdrage tot verhoging van het
onderwijspeil. De Unie heeft hiermee de zending een grote dienst bewezen. De besturen van de
christelijke scholen ginds hebben door deze bijdrage nieuwe moed geput om hun zware strijd voort
te zetten.
Wij willen ook hier de Unie danken, dat zij niet alleen kans zag om in brede kring in Nederland weer
belangstelling te wekken voor het christelijk onderwijs, maar ook voor kerk en zending een partner
werd, die de nood van het christelijk onderwijs ook in de verte kent en zich daarvoor wil inzetten. –
– – 





BIJLAGEN





A. STUKKEN BERUSTENDE IN ANDERE ARCHIEVEN DAN DIE VAN DE GKN

Stellingname in conflict Nederland-Indonesië

1. J.H. Bavinck, mede namens “enkele zendingsmensen”, Het Indische Vraagstuk, [1947], ARvdZ
118/45/1

Het is ons gebleken, dat in de discussies, die in de laatste weken in onzen kring gevoerd zijn over de
Indische kwestie, bij velen de opvatting heeft postgevat alsof wij, enkele Zendingsmenschen,
aangaande de principieele zijde van dit vraagstuk denkbeelden koesteren, die geheel afwijken van wat
gewoonlijk onder ons geleerd wordt. Dit misverstand is met name gerezen naar aanleiding van de
brochure van Ds van den Brink, getiteld: “Een eisch van recht”1). Omdat Ds v.d. Brink naar Java
vertrokken is, is het ons niet mogelijk geweest, met hem op korten termijn overleg te plegen. Wij zijn
echter van oordeel, dat in het huidige tijdsgewricht alle misverstanden ten volle moeten worden
weggenomen. Het is om die reden, dat wij, die door onze onderteekening met de algemeene strekking
van het betoog van Ds van den Brink onze instemming hebben betuigd, behoefte gevoelen, ter
verduidelijking van ons standpunt het volgende uit te spreken.

1. Wij betreuren het, dat in de brochure “Een eisch van recht” enkele verkeerde voorstellingen van
zaken blijken te zijn opgenomen.

2. Het is onjuist, te meenen, dat wij niet zouden inzien, dat het vraagstuk van het gezag een hoogst
gewichtig vraagstuk is in het geheele probleem van onze verhouding tot Indonesië. Wij zijn er van
overtuigd, dat een rechtvaardige oplossing alleen gevonden kan worden, wanneer men die gezags-
vraag van het begin af aan juist stelt. Er zal in Indonesië moeten komen herstel van gezag, nl. van
zulk een gezag, waarin het zwaartepunt komt te liggen bij de in Indonesië zelf gewortelde gezagsor-
ganen, maar Nederland nog medezeggenschap moet houden, omdat het medeverantwoordelijkheid
draagt voor het ontstaan van een moderne Indonesische rechtsstaat.3. Wij zien evenzeer in, dat
Nederland het recht en de roeping heeft om op te komen voor dit aandeel in de Indische gezagsstruc-
tuut, omdat onze verantwoordelijkheid, die wij in den loop der geschiedenis van Godswege voor deze
volken gekregen hebben, niet ten einde is.

4. Hoewel wij terdege inzien, dat de Republiek van huis uit een te veroordeelen revolutionair karakter
draagt, zijn wij desniettemin van meening, dat onze Regeering terecht met verantwoordelijke
leidslieden der Republiek onderhandelingen heeft aangeknoopt, een meening, die wij gronden op de
volgende overwegingen:
a. Het is o.i. niet juist, te denken, dat in alle gevallen van aanranding van het gezag alleen wapeng-
eweld beslissen kan. Er kunnen omstandigheden optreden, waarin het geoorloofd, ja zelfs gewenscht
of noodzakelijk is, bij voorkeur den vreedzamen weg van overleg en overtuiging te bewandelen.
b. Tot het bewandelen van dezen vreedzamen weg bestond, naar onze gedachte, in dit geval zeker
aanleiding, omdat allerlei factoren (zooals b.v. fouten van ons vroegere koloniale bewind, de snelle
capitulatie van het Kon. Ned. Ind. Leger, de Japansche propaganda, onze militaire machteloosheid
na de Japansche capitulatie, het beleid van de Engelsche bezettingsautoriteiten enz.) niet alleen groote
verwarring hebben geschapen, maar ook in breeden kring een sterken tegenzin hebben gewekt, om

1 Het “Woord ter Inleiding” in H. van den Brink, Een eisch van recht. De koloniale verhouding als vraagstuk
getoetst, (Amsterdam, 1946), was van de hand van J.H. Bavinck. De daaropvolgende aanbeveling en steunbetui-
ging, getiteld “Wij stemmen in .....”, was ondertekend door F.L. Bakker, P.H. van Eijk, W. Fijn van Draat, R.C.
Harder, A.G. Honig, F. Jonkhof, D.C. Mulder, C. van Nes, R.W. Popma, J.C. Schreuder, Raden Soedarmo, J.
Verkuyl, J.M. Vlijm en H.A. Wiersinga. Ook Verkuyl tekende bezwaar aan tegen onderdelen van Van den Brink’s
boekje, nadat hem gebleken was dat de definitieve tekst op essentiële punten afweek van het oorspronkelijk door
Verkuyl ondertekende manuscript. Zie “Verantwoording” in J. Verkuyl, De achtergrond van het Indonesische
vraagstuk, (Den Haag, 1946). Zijn bezwaren golden Van den Brink’s stellingname ten aanzien van de verhouding
van gezag en revolutie en gezag en verantwoordelijkheid.



zich onder ons gezag zonder meer te voegen en de beloofde gelijkgerechtigdheid uit onze handen te
ontvangen.
Het zijn vooral deze factoren geweest, die in de brochure van Ds v.d. Brink breedvoerig worden
toegelicht. Hiertoe was o.i. aanleiding, daar deze factoren in onze pers te weinig aandacht ontvingen,
tengevolge waarvan velen zich de oplossing al te eenvoudig voorstelden.
c. Willen wij komen tot de oprichting van zulk een gezagsstructuur, waarin het in de door H.M. de
Koningin uitgesproken rede2) in het vooruitzicht gestelde volledige deelgenootschap tot uitdrukking
komt, dan is het o.i. noodzakelijk, dat wij in den weg van rustige overtuiging trachten het geschokte
vertrouwen te herstellen en zoo duurzame grondslagen te leggen voor de toekomst.

5. Het is niet juist, te meenen, dat wij niet zouden zien, dat de leiders van de Republiek tot nu toe niet
in staat gebleken zijn, een einde te maken aan het bandietisme en terrorisme, waaronder de bewoners
van Java thans zoo zwaar lijden. Wij zijn ook van oordeel, dat onze Nederlandsche troepen hier een
gewichtige taak te vervullen krijgen, een taak, die zij echter, naar onze overtuiging, des te beter
zouden kunnen volbrengen, wanneer dit kon geschieden na bereikte overeenstemming, in aansluiting
aan die groepen in de Republiek, die tot samenwerking bereid zijn.

6. Tenslotte achten wij het noodig, er met nadruk op te wijzen, dat de nieuwe verhouding tusschen
Indonesië en Nederland alleen dan zich kan ontwikkelen tot een harmonisch en vrijwillig samengaan
en een duurzame wederzijdse verbondenheid, wanneer van onze zijde ook de laatste resten van
zoogenaamde koloniale mentaliteit krachtig bij onszelf en anderen worden bestreden en uitgeroeid.

Indonesische en Nederlandse jongerendelegaties in Oslo

2. L.A. Tamaela, “Pemandangan umum tentang perdjalanan pemuda² Keristen Indonesia ke ’World
Conference of Christian Youth’ di Oslo (Norway)”3), d.d. Jakarta, 20 september 1947; AS A 5/1/2/73.

– – – 
Maka pada tgl. 23 Mei 1947, pukul 10.00 tepat, bertolaklah dari Djakarta delegatie Indonesia ke
“World Conference of Christian Youth” ke Oslo. – – – 
Kapal jang muat kami itu, kebetulan sebuah “Evacuatieschip” dan pembatja dapat membajangkan,
bahwa perdjalanan kami selama 1 bulan dengan kapal itu bukan perdjalanan pelesir semata-mata.
Selama bulan itu kami selalu dalam perdjuangan, maupun materieel, baik dilapangan moreel.
Materieel, oleh karena accomodatie sangat kurang; moreel, oleh karena kami terus-menerus harus
mendjaga diri, harus berhati-hati, harus menahan segala kebentjian kami terhadap mereka, jang selalu
mentjela pemerintah dan bangsa kita. Maka dengan hati jang berwaspada dan dengan pikiran, bahwa
disitulah baru mulai perdjuangan rohani jang sehebat-hebatnja, sampailah kami pada tgl. 20 Djuni
di Amsterdam.
2 In een radiotoespraak op 6 december 1942 (in Indonesië ontvangen op 7 december) had koningin Wilhelmina de

belofte gedaan van de vorming van een gemenebest van Nederland en haar koloniën. Hierin werd uitgegaan van
de staatkundige gelijkwaardigheid van de vier delen van het koninkrijk, waarbij elk der delen zijn interne zaken
zelf zou moeten regelen, waarboven een rijksconferentie zou moeten komen. In Indonesië zou de Volksraad
moeten worden omgezet in een volwaardig parlement, waaraan de door de gouverneur-generaal samen te stellen
Indische regering verantwoording verschuldigd zou zijn. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, 75-81.

3 Deze jeugdconferentie werd georganiseerd door vier organisaties: de World Student Christian Federation (WSCF),
de Young Men’s Christian Association (YMCA), de Young Women’s Christian Association (YWSA) en de
Wereldraad van Kerken (in oprichting). Deze conferentie werd thans voor de tweede maal gehouden, de eerste keer
was in Amsterdam in 1939, zie J.E. Siregar, “Kata pembukaan”, okt. 1947, AS A 5/1/2/73; zie Hoekema, Denken
in dynamisch evenwicht, 188. De Indonesische delegatie bestond uit J.L.Ch. Abineno (PMKI/CSV), F. Tamboenan
(Persatuan Pemuda Kristen Indonesia-Perpeki-PPKI), Nn. L.A. Tamaela (YWCA), ds S. Marantika (GPM, voorz.
Oostindonesische Raad van Kerken), ds P. Rompas (GMIM), ds Tjan Tong Ho (GKI), Nn. Ch.A. Loen (Prot. Kerk
in Ind.), Tan Hong Kie (YMCA), H. Poeloengan (YMCA), ds T.S. Sihombing (HKBP), G. Pangabean (Perpeki-
PPKI). Sihombing maakte deze zeereis niet mee, daar hij eerst nog in gezelschap van ds W.J. Rumambi de IMC-
vergadering te Whitby (Toronto, Canada) bezocht. De Nederlandse delegatie telde 45 leden.



Satu bulan kami tinggal dinegeri Belanda dan selama bulan itu dapatlah kami bertemu dengan
bermatjam-matjam pemuda Keristen Belanda. Pada pertemuan² itulah kami dapat melihat betapa
sedikit pengetahuan mereka tentang keadaan dan suasana serta kedjadian² dinegeri kita, meskipun
kebanjakan dari pemuda² ini adalah mahasiswa. Itulah “intellectuele jeugd” mereka, jang tidak tahu
sedikitpun tentang keadaan politiek, economie ataupun sosial dinegeri kita, dinegeri jang sudah 3½
abad mendjadi kolonienja???!!! Suatu hal jang mengherankan, akan tetapi djuga menggirangkan hati
kita, jakni bahwa kebanjakan dari pemuda-pemuda ini bermufakat benar dengan kami, mengerti dan
mengakui keadilan perdjuangan kita, mentjela sekeras-kerasnja perkataan² dan perbuatan² kaum
reaksioner bangsanja, jang hendak mendjadjah sadja dibawah perlindungan kata² “om de rust en orde
te herstellen”. Heran kami, melihat mereka mentjoba menolong kami dalam segala hal. Terbukti,
waktu seorang mahasiswa dengan segera mengadakan “boekenactie” waktu ia mendengar tentang
kemiskinan dan kelaparan mahasiswa kita akan buku². Terbukti sekali lagi, waktu pada suatu
pertemuan dengan “Gereformeerde Kerk” kami mendapat undangan akan mengirim pemuda² Keristen
kita, supaja mereka dapat beladjar dan dapat memperluas pemandangannja dinegeri Belanda (dengan
pertjuma, dibawah tanggungan Gereformeerde Kerk).
Maka: Apakah kesan kami dari negeri Belanda? Hanja itulah: banjak diantara pemuda² Keristen
Belanda sungguh menjetudjui perdjuangan kita akan mendjadi bangsa jang merdeka; dan sungguh
besar keinginan mereka akan menolong kita dalam segala hal. Permintaan mereka kepada kami ialah:
akan menegaskan dinegeri kita, bahwa bangsa Belanda tidak hanja terdiri atas kaum reaksioner sadja.
Akan tetapi: memang mereka progressief, memang mereka hendak menolong kita, tetapi bagaimana-
kah mereka hendak memberi pertolongan itu, djika mereka tidak mempunjai pengaruh sedikitpun
pada pemerintah mereka, djika mereka selalu didesak dan didjempit oleh kaum reaksioner itu,
sehingga suara mereka ta’ didengar lagi? Maka djawab kami kepada mereka ialah: “Kamu dapat
menolong kami, hanja djikalau kamu dapat menggunakan segala pengaruhmu akan menghentikan
sekalian perbuatan bangsamu dan pemerintahanmu jang menghalangi kemerdekaan kami”.
Pada tgl. 19 Djuli 1947 berangkatlah kami, delegasi Indonesia, dengan kereta api dari Amsterdam
menudju ke Oslo, bersama-sama dengan delegasi Belanda. Delegasi kami ditambah dengan 3 orang
lagi, jang mewakili pemuda Keristen Indonesia dinegeri Belanda. Nama² mereka ialah: Sdr. T. Sigar,
Mr. Yap Thian Hien, Chr. Mataheru.
Banjak diantara delegasi Belanda jang kami sudah kenali lebih dahulu dan perkenalan itu diteruskan
dikereta-api. Jang kami sukai jakni bahwa kami dapat berbitjara dengan mereka dengan terus terang
djuga tentang soal politiek (suatu hal jang tidak mungkin didaerah Indonesia jang diduduki Belanda).
Maka pengertian dan pengharapan antara satu dengan lain bertambah dan dalam suasana persahabatan
berlangsunglah perdjalanan kami. Dengan penuh perhatian kami ikuti keadaan² disemua negeri jang
kami lalui. Kami melihat akibat kekedjaman peperangan dinegeri Djerman. – – –
Satu hari sebelum konperensi dimulai, tgl. 21 Djuli, sampailah kami dengan selamat di Oslo. Ramai
benar di kota ini, apalagi gedung konperensi. Bermatjam-matjam bangsa, bermatjam-matjam bahasa.
Disanalah kami mengetahui, bahwa bahasa Inggris sadja tidak tjukup untuk bertjampur-gaul dengan
semua bangsa itu. Sekurang-kurangnja kita harus pandai memakai 3 bahasa: Inggris, Perantjis dan
Djerman, djikalau hendak menghadapi dunia luar.Pada tgl. 22 Djuli, pukul 5 tepat berkumpullah
digedung Philadelphia-Hall di Oslo kira² 1500 pemuda Keristen, jang mewakili 71 bangsa didunia
ini. Pada waktu itupun berita tentang perang di tanah-air kita sudah diketahui oleh umum. Terkedjut
benar kami. Pikiran kami melajang kesahabat-sahabat kami serta sanak-saudara kami jang pada waktu
itu sedang berdjuang mati-matian untuk membela kemerdekaan kita. Delegasi Belanda hampir ta’
berani menemui kita. Mereka malu akan perbuatan bangsanja itu, jang mereka rasa sebagai kesalahan
mereka sendiri djuga.
Mula² kami delegasi Indonesia bermaksud akan memberikan sebuah resolusi kepada Sidang Konpe-
rensi, dimana Sidang Konperensi diminta supaja menuntut pada waktu itu djuga perhentian peperang-
an ditanah air kita. Resolusi itu tidak diterima oleh Pengurus Konperensi, oleh karena sudah diputus-
kan lebih dahulu akan menolak sekalian resolusi jang bersifat politiek. Akan tetapi besar harapan
Pengurus, supaja delegasi Indonesia dan delegasi Belanda dapat mengeluarkan suatu deklarasi
pernjataan bersama.



Untuk mentjapai hal itu, maka delegasi Indonesia dan Belanda telah berbitjara dan sembahjang
bersama-sama. Hasilnja tertulis dibawah ini.4)

1. De Indonesische en de Nederlandse delegatie hebben samen gesproken en gebeden. Zij zijn
dankbaar, dat dit juist op dit moment, waarop de 2 volkeren in oorlog verkeren, mogelijk is binnen
het kader van deze conferentie met haar motto: Jezus Christus is Heer.

2. De Nederlandse delegatie belijdt met smart de tekortkomingen der Nederlandse Christenheid. Zij
ziet het gebrek aan geestelijke bewogenheid, aan vurig gebed en aan waarlijk Christelijke eenheid
als mede ten grondslag liggend aan de rampen, die thans over Indonesië gekomen zijn.

3. De Indonesische delegatie spreekt haar overtuiging uit, dat het wapengeweld onmiddellijk moet
worden gestaakt en de weg van overleg moet worden gevolgd.

4. De Nederlandse delegatie, overtuigd als zij is van het recht op vrijheid en zelfstandigheid der
Indonesische volkeren, is zich scherp bewust van het ontzaglijke gevaar, dat het gebruik van
wapenen voor de goede verhouding tussen beide volkeren oplevert. Zij is overtuigd, dat iedere
mogelijkheid tot het onmiddellijk staken van het wapengeweld dient te worden aangegrepen om
terug te keren tot de weg van overleg.

5. De leden der beide delegaties willen elkaar als broeders en zusters in Jezus Christus blijven
ontmoeten, ten einde mede te werken aan de weg tot samenwerking tussen beide volkeren op de
basis van vrijheid en gelijkberechtigdheid.5) – – – 

[De conferentie werd verder gevuld met allerlei activiteiten, waaronder bijbelstudies,
discussiegroepen en toespraken van W.A. Visser ’t Hooft (Nederland), M.M. Thomas
(India), Reinhold Niebuhr (VS), Martin Niemöller (Duitsland) en Daniel Thambyrajak
Niles (Ceylon/Srilanka).6)]

Vertaling

L.A. Tamaela, “Beschouwing naar aanleiding van de reis van Indonesische christelijke jongeren naar
de Tweede Wereldconferentie van Christelijke Jeugd, gehouden in Oslo (Noorwegen) van 22-31 juli
1947”, d.d. Jakarta, 20 september 1947 [vertaling bewerker].

– – –
Op 23 mei 1947, om 10.00 precies, vertrok de Indonesische delegatie naar de “World Conference of
Christian Youth” uit Jakarta naar Oslo. – – –
Het schip waarop we voeren bleek een “Evacuatie-schip” te zijn en de lezers kunnen zich voorstellen
dat onze reis, die een maand duurde, niet bepaald een plezierreis was. Gedurende die maand hebben
we voortdurend strijd moeten leveren, zowel in materieel als in moreel opzicht. Materieel omdat de
accommodatie uiterst beperkt was; moreel omdat we voortdurend op onze hoede moesten zijn,
voorzichtig moesten zijn en voortdurend al onze haat moesten intomen tegen diegenen die altijd maar
weer onze regering en ons volk bekritiseerden. Aldus kwamen we met een hart vol argwaan en met
de gedachte dat de heftigste geestelijke strijd nog maar pas begonnen was op 20 juni in Amsterdam
aan.
4 De verklaring werd eerst in het Nederlands opgesteld en vervolgens in het Engels, Duits en Frans vertaald en

verspreid. De hier gegeven Nederlandse tekst is derhalve de originele.
5 De hier gegeven tekst wijkt licht af van die in Visser ’t Hooft, Memoires, 183. De leden van de Nederlandse en

Indonesische delegaties legden deze verklaring geheel op eigen gezag en namens zichzelf af, niet namens een kerk
of kerkelijke instantie in Nederland of Indonesië. Zij sloot aan bij de openingstoespraak op de conferentie, die
Visser ’t Hooft dezelfde dag gehouden had en waarin hij had gesproken van “de op mijn land rustende schuld aan
ontwikkelingen, die op ditzelfde ogenblik dat wij hier bijeen zijn, leiden tot de verschrikkelijke gebeurtenissen”.
Bovendien speelde Visser ’t Hooft een belangrijke rol bij het opstellen van deze Nederlands-Indonesische
verklaring. Ibidem.

6 Voor een conferentieverslag, zie Visser ’t Hooft, Memoires, 182-184, en D. Tamaela, “Tjatatan-sehari²”, 1947,
AS A 5/1/2/73/1947.



We bleven een maand in Nederland en gedurende die maand hebben we verschillende Nederlandse
christelijke jongeren ontmoet. Tijdens die ontmoetingen merkten we hoe gering hun kennis over de
toestand, de stemming en de gebeurtenissen in ons land was, niettegenstaande het feit dat de meeste
van deze jongeren studenten waren. Dat was dus hun “intellectuele jeugd”, die echter niet het
geringste benul had van de politieke, economische en sociale situatie in ons land, een land dat al 3½
eeuw hun kolonie was???!!! Iets wat ons verbaasde, maar ook ons hart verblijdde was dat de meeste
jongeren het wel degelijk met ons eens waren, dat ze de situatie begrepen en de rechtvaardigheid van
onze strijd erkenden en volstrekt de woorden en daden van hun reactionaire landgenoten veroordeel-
den, die ons alleen maar wilden koloniseren en zich daarbij verscholen achter de woorden “om de rust
en orde te herstellen”. We waren verbaasd te bemerken dat ze ons met van alles wilden helpen. Dat
bleek bijvoorbeeld, toen een student onmiddellijk een “boekenactie” wilde houden toen hij vernam
van het gebrek van onze studenten aan boeken en van hun leeshonger. Dat bleek opnieuw, toen we
tijdens een ontmoeting met de “Gereformeerde kerk” uitgenodigd werden onze christelijke jongeren
te sturen, zodat ze in Nederland zouden kunnen studeren en hun inzicht verruimen (zonder kosten,
geheel betaald door de Gereformeerde kerk).7)
Kortom: wat is onze indruk van Nederland? Alleen dit: veel van de christelijke jongeren in Nederland
zijn het in feite eens met onze vrijheidsstrijd en hun bereidheid om ons te helpen in allerlei zaken is
groot. Hun verzoek aan ons is: dat we in ons eigen land benadrukken dat het Nederlandse volk niet
alleen uit reactionairen bestaat.
Maar: hoewel ze wel progressief zijn en ons willen helpen, hoe zouden ze ons hulp kunnen geven
waar ze niet de geringste invloed op hun regering hebben, waar ze voortdurend op de huid worden
gezeten en in het nauw gedreven door die reactionairen, zodat hun stemmen niet meer worden
gehoord? We hebben hun ten antwoord gegeven: “Jullie kunnen ons alleen helpen indien jullie al
jullie invloed aanwenden om een einde te maken aan alle daden van jullie regering en volk, die onze
vrijheid in de weg staan”.
Op 19 juli 1947 vertrokken wij, de Indonesische delegatie, in gezelschap van de Nederlandse
delegatie per trein van Amsterdam naar Oslo. Onze delegatie was toegenomen met drie leden die de
Indonesische christelijke jeugd in Nederland vertegenwoordigden. Het waren T. Sigar, Mr. Yap Thian
Hien, Chr. Mataheru.
Veel leden van de Nederlandse delegatie kenden we reeds van vroeger en de kennismaking werd in
de trein voortgezet. Wat we aan hen waardeerden was dat we met hen in alle openheid over politieke
kwesties konden spreken (iets wat niet mogelijk is in die gebieden [van Indonesië], die door Neder-
land bezet waren). Het gevolg was dat het begrip en het vertrouwen jegens elkaar groeiden en onze
reis in een sfeer van vriendschap verliep. Vol aandacht namen we kennis van de toestand in alle
streken waar we doorheen kwamen. In Duitsland zagen we de gevolgen van de wreedheden van de
oorlog. – – – 
Een dag voor de aanvang van de conferentie, 21 juli, arriveerden we behouden in Oslo. Was de stad
al druk, het conferentiegebouw was nog drukker. Allerlei volkeren, allerlei talen. Daar bemerkten we
dat alleen kennis van het Engels niet voldoende is om met al die mensen te kunnen omgaan. Indien
we met de buitenwereld willen omgaan, zullen we op zijn minst we drie talen moeten kunnen
gebruiken: Engels, Frans en Duits.
Op 22 juli, om 5 uur, kwamen in de Philadelphia-Hall in Oslo omstreeks 1500 christelijke jongeren
bijeen, die 71 landen vertegenwoordigden. Op dat moment werd ook het nieuws over de oorlog in
ons vaderland algemeen bekend.8) We waren zeer bang. Onze gedachten waren bij onze vrienden en
broeders die op dat moment in een dodelijke strijd gewikkeld waren om onze vrijheid te verdedigen.
7 Enkele leden van deze delegatie bezochten op de heenreis het Zendingscentrum in Baarn. Richters beschreef deze

eerste ontmoeting als volgt: “De Indonesische Oslo delegatie is, voor haar vertrek naar Oslo, op het Zendingscen-
trum geweest. Het werd, zooals als sommigen het uitdrukten, een Sinterklaasavond. Want zoowel de jeugdbonden
als het C.N.V. zegden de delegatie, of liever de kerken, die ze min of meer vertegenwoordigden, allerlei steun toe.
Een nieuwe vergadering, die met de inmiddels teruggekeerde delegatie belegd zal worden, zal een concretere
uitwerking van het aangebodene bezien ...”, Richters, “Eerste rondzendbrief”, 22/8/1947, AGKU 5, Ingekomen
stukken 1940-1948.

8 De Eerste Politiële Actie.



De Nederlandse delegatie durfde ons nauwelijks onder de ogen te komen. Ze schaamden zich voor
wat hun volk deed, ze ervoeren dat als hun eigen schuld.
Aanvankelijk waren wij, de Indonesische delegatie, van plan een resolutie bij de conferentie in te
dienen, waarin de conferentie uitgenodigd werd te eisen dat de strijd in ons vaderland gestaakt zou
worden. Deze resolutie is door de conferentieleiding niet geaccepteerd, omdat eerder reeds was
besloten alle resoluties met een politieke strekking te weigeren. Maar de conferentieleiding hoopte
van harte, dat de Indonesische en Nederlandse delegaties gezamenlijk één verklaring zouden
uitgeven.
Om dat doel te bereiken hebben de Indonesische en Nederlandse delegaties samen overlegd en
gebeden. Het resultaat was als volgt.9) – – –

Mulder als docent in Solo en Yogyakarta

3. D.C. Mulder aan de generale deputaten voor de zending van de Gereformeerde Kerken, over een
reorganisatie aan de Theologische Academie te Yogyakarta, d.d. Yogyakarta, 23 april 1953; AM.

– – –
Voorts is vermeldenswaard, dat er een andere opzet van de organisatie is gekomen. Onder het
Curatorium hadden we tot nu toe een Directorium, dat voor de stoffelijk belangen van de School
zorgde. Dat was echter een voortdurende bron van moeilijkheden, want als bijvoorbeeld de leerlingen
klachten hadden over het eten, kregen de docenten de klachten in ontvangst maar konden ze alleen
maar doorgeven aan het Directorium, dat niet altijd even actief was. Met een radicaal gebaar is nu
dit Directorium door de Curatoren van de tafel geveegd, en één der docenten is benoemd tot Directeur
van het asrama. De kas van het internaat wordt door hem gehouden en hij kan bij klachten direct
ingrijpen. De Curatoren blijven de “kas umum” (algemene kas) in handen houden, en blijven dus
zorgen voor salarissen, gebouwen enz., volgens de begroting, waarin ook U een belangrijk aandeel
neemt. Al met al een vereenvoudiging en dus een verbetering van de situatie.
Wat mijn werk buiten de Theologische School betreft, daarin is een aanzienlijke vermeerdering
gekomen, waarover ik echter allerminst treur. Vorige keer schreef ik reeds, dat ik het vak filosofie
zou gaan geven aan de cursus M.O. paedagogiek, die geopend zou worden.10) Deze cursus is nu
inderdaad in Februari gaan draaien in Solo met een zeer bevredigend aantal leerlingen, en nu ga ik
één keer in de vier weken per trein naar Solo om er vier uur filosofie te geven.
Eind December kwam er echter onverwachts tot mij het verzoek van de zijde van een dergelijke
cursus paedagogiek in Jogja, uitgaande van de Staat, om aldaar de vakken filosofie en sociologie te
geven, en na ruggespraak met het Curatorium heb ik dit verzoek met vreugde ingewilligd. Om
9 De reacties in Nederland waren overwegend afwijzend. Richters vervolgde zijn betoog (zie hiervoor, voetnoot 7)

met: “– – – Als de delegatie komt. U hebt natuurlijk allen gelezen van wat er in Oslo voorgevallen was. Van de
verklaring, die de Nederlandsche en Indonesische delegaties hebben afgelegd. Een verklaring, die in “onze
kringen” kwaad bloed heeft gezet en natuurlijk direct weer in de politieke sfeer is betrokken geworden. – – – Ik
heb met verschillende leden van de Nederlandsche delegatie gesproken en hun gevraagd hoe de voorgeschiedenis
was. De Nederlanders hadden gehoopt, dat de Indonesiërs ook tot een schuldbelijdenis zouden zijn gekomen. Daar
was natuurlijk alle reden voor. Maar in de sfeer van het bericht uit Batavia “Behoort U tot de Prot. Gemeente?”
“Neen, ik ben van de Republiek” konden de Indonesiërs tot een dergelijke schuldbelijdenis niet komen”, Richters,
“Eerste rondzendbrief”, 22/8/1947, AGKU 5, Ingekomen stukken 1940-1948. Op de terugweg uit Oslo kwamen
enkele leden van de Indonesische delegatie toch weer in Baarn (en Oegstgeest) op bezoek. Richters beschreef die
ontmoeting als volgt: “Enkele weken geleden vond een vergadering plaats met leden van de Indonesische Oslo-
delegatie en het C.N.V. en de jeugdbonden. Het ging niet zoo vlot. Een van de afgevaardigden, een Indonesiër,
die al jaren in Nederland woont, stelde de praealabele kwestie, dat hij geen hulp van Nederlandse zijde kon
aanvaarden. Onder uitstorting van veel zweet heeft [ds H.A.] Wiersinga geprobeerd te betoogen, dat de eenheid
in Christus hooger lag dan een politiek conflict. Het hielp niet. De beide andere afgevaardigden waren gelukkig
soepeler. Zoo konden er wel zaken worden gedaan. C.N.V. en jeugdbonden zullen graag zooveel mogelijk helpen
op de wijze als men in Indonesië graag wil”, Richters, “Tweede rondzendbrief”, 23/9/1947, AGKU 5, Ingekomen
stukken 1940-1948.

10 Zie Mulder a. GZD, 16/11/1952, AM.



verschillende redenen met vreugde. Ten eerste is het voor de Christelijke particuliere cursus een groot
voordeel, dat één van haar docenten ook “bij het Rijk” werkt; zo ben ik al benoemd in de examen-
commissie. Ten tweede zijn filosofie en sociologie vakken, waarbij je je eigen visie kwijt kunt,
bovendien vakken, die ik ook aan de Theologische School geef en dus geen extra werk opleveren.
Ten derde ben ik blij met dit werk met het oog op heel mijn positie in de Jogja’se maatschappij,
omdat ik ondermeer wegens tijdgebrek voor mijn gevoel nog steeds te weinig contacten heb in andere
kringen dan de Christelijke. En zo geef ik dus vanaf Januari met veel plezier 4 uur filosofie en 2 uur
sociologie per week. – – –

Mulder over zijn tijd in Yogyakarta

4. D.C. Mulder aan de generale deputaten voor de zending van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, d.d. Yogyakarta, 5 december 1962; AM.

Bij zijn vertrek naar Jakarta deed Mulder verslag van zijn voorafgaande periode van 12½ jaar
in Yogyakarta. Na een korte opsomming van zijn werk bij verschillende instellingen van hoger
onderwijs (Yogyakarta, Salatiga, Solo), vervolgde hij met een overzicht van zijn overige
werkzaamheden.

– – –
Behalve bij het theologisch en ander onderwijs was ik in deze jaren ook betrokken in het kerkelijk
en zendingswerk in meer algemene zin, door Synodale deputaatschappen, missionaire vergaderingen,
enz. Ik woonde niet minder dan 20 Synoden als adviseur bij, vijf van de Hollandse Gereformeerde
Kerken, zeven Javaanse en acht Chinese. Meer in het bijzonder was ik van 1951 - 1962 betrokken
bij het zendingswerk van de Classis Jogjakarta der Javaanse Kerken als ‘wakil’11) van ‘Amsterdam’.
Vooral in de eerste 10 jaren heeft dat veel tijd gekost aan vergaderingen, visitaties, correspondentie
met ‘Amsterdam’ enz. Maar het was altijd prettig, omdat het contact gaf met de reële problemen van
het kerkelijk leven hier. Bovendien had de classis Jogja altijd het verblijdende aspect van financieel
relatief gezond te zijn. Veel tijd heb ik ook besteed aan de pensioenregelingen voor de classis. Nu is
voor allerlei werk een vaste baan geschapen en bekwame Javaanse broeders hebben de financiën in
handen. De classis is ook sterk gegroeid in deze jaren, meer dan verdubbeld in zielental, doch de
laatste jaren meen ik vertraging in de groei te moeten constateren. Dat komt ondermeer omdat een
aantal bekwame jonge predikanten de classis verlieten, ondermeer twee om legerpredikant te worden.
Tenslotte waren er de meer lokale activiteiten; regelmatige preekbeurten in de Javaanse en de Chinese
Kerk, in de H.K.B.P. (Batakse Kerk) en de G.P.I.B. (Protestantse Kerk) alsmede de Engelse dienst,
sinds enkele jaren voor buitenlanders gehouden12); spreekbeurten en catechisaties; en vooral werk
11 Zie boven document 136, voetnoot 440.
12 Voor het werk onder studenten, op wie deze Engelse diensten zich ook richtten, waren in M.-Java Yogyakarta,

Salatiga en Semarang de belangrijkste steden, niet alleen wegens de vele instellingen van voortgezet en hoger
onderwijs met hun tienduizenden studenten (zie bijv. documenten 178, 212) , maar ook wegens de wervende
activiteiten die een aantal kerken en genootschappen, zoals de Rooms-Katholieken, Pinksterkerken, Yehova's
Getuigen, Methodisten, Baptisten en andere er ontplooiden. De Amerikaanse Southern Baptists hadden in de jaren
vijftig een seminarie in Semarang; in 1959 breidden ze hun activiteiten uit naar het zuiden en stichtten een
zendingspost in Solo en een jaar later een studiecentrum en een kerk in Yogyakarta. Omdat hun Engelstalige
kerkdiensten onder de GKJ-jeugd en studenten veel belangstelling trokken, ging ook Gondokusuman in Yogyakar-
ta ertoe over Engelstalige kerkdiensten te houden, Mulder a. GZD, 11/1/1960, AM. De Rooms-Katholieke kerk
had in Yogyakarta een grote lerarenopleiding (PTPG/FKIP Santa Darma) en in de stad en omgeving werkten in
deze jaren niet minder dan 120 Nederlandse missionarissen, wier activiteiten ook studenten uit GKJ- en GKI-milieu
trokken; omgekeerd achtten de leiders van het GKJ- en GKI-jeugd- en studentenwerk hun arbeidsveld niet beperkt
tot hun eigen kerken en richtten ze zich ook op studenten van Rooms-Katholieke en andere onderwijsinstellingen.
Tot het jeugdwerk van de GKJ in Yogyakarta behoorden conferenties over het marxisme, het socialisme en Rooms-
Katholicisme, op dat moment de drie “meest acute bedreigingen van de studentenwereld”. Mulder a. GZD,
26/5/1960, 15/1/1961, 13/7/1961, 19/1/1962, 4/6/1962, AM.



onder de studenten. Altijd heb ik geprobeerd veel aandacht te geven aan de Christen-studentenbewe-
ging. Het meest vruchtbare jaar was wel 1961/62, toen we een hele reeks activiteiten hebben
ontplooid om de studenten te versterken in hun geloofsovertuiging. Vurig hoop ik dat er binnen niet
al te lange tijd een studentenpredikant in Jogja zal komen. Een aantal studenten heb ik tot de Heilige
Doop mogen leiden.
Moeilijk is het om de algemene situatie van de Kerk op Midden-Java sedert 1950 te evalueren. De
eerste zeven jaren stonden in het teken van de samenwerking (het ‘regionale accoord’) en van de
ontplooiing van allerlei arbeid. Het werk bloeide, de samenwerking liep over het algemeen vlot, de
Kerk nam snel in ledental toe. Daarna kwamen de zware jaren. Het aantal Nederlandse zendingsarbei-
ders liep terug van bijna 40 tot 13, de economische situatie werd steeds moeilijker, en de druk van
de staatsfilosofie zwaarder. Door het wegvallen van de missionaire vergadering ontbrak coördinatie
en concentratie.13) De opzet van thuisfront en zendingsfront heb ik, zoals U weet, al sinds lang
inefficiënt gevonden: zeven zendende Kerken, Raad van Samenwerking en Generale Deputaten, elk
met hun partners hier en vaak ongecoördineerd in beleid, dat moest wel allerlei verwarring scheppen.
Maar dat werd pas goed voelbaar, toen geen missionaire vergadering de arbeiders meer in overleg
bijeenbracht. De musjawarah dinas geredjani is nooit echt tot leven gekomen, en lijkt sinds meer dan
een jaar geheel dood. Als U er nog eens toe komt een delegatie hierheen te sturen, moet dit geloof ik
een belangrijk punt van bespreking zijn: herstel in één of andere vorm van de missionaire vergadering
als punt van coördinatie, ook van contact met de partner.
Een zwak punt in de Kerken van Midden-Java vind ik verder het ontbreken van oecumenisch besef.
Zelfs de Javaanse en Chinese Kerken werken nauwelijks samen; laat staan dat de Javaanse Kerken
rekening zouden houden met andere Kerken in Indonesië of met het werk van de DGI. Men wil alles
zelf doen (tot en met het opzetten van een drukkerij) en meent alles beter te doen dan elke andere
Kerk. Een erfenis van de Gereformeerde Zending?14) – – –

13 Dat voor de plaatsing van buitenlandse (Nederlandse) zendingsarbeiders in M.-Java en hun taakomschrijving en
arbeid alleen de GKJ-synode verantwoordelijk was, vond zijn welsprekendste uitdrukking, behalve in de Nota-
Probowinoto van 1955 (zie document 129) en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van 1959 (zie document
169), in de opheffing van de tot dan toe met enige regelmaat gehouden missionaire vergaderingen. De “musyawar-
ah dinas gerejani”, het overleg van alle kerkelijke werkers van de GKJ, dat daarvoor eind jaren vijftig in de plaats
kwam en meer de vorm had van ontmoetingen van (Indonesische) vertegenwoordigers van deputaatschappen en
kerkelijke commissies en instellingen, had meer symbolische dan praktische betekenis. Het gevolg was dat het
laatste forum verdween, waar de Nederlanders nog met één stem konden spreken. Zie documenten 72, 75 en 80,
in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980.

14 Ook Rullmann constateerde na de oorlog een gebrek aan oecumenische gezindheid bij Indonesische kerken (niet
alleen bij de GKJ), dat alleen maar groter werd naar mate de Nederlandse zendingsarbeiders zich uit de leiding van
kerkelijke organen terugtrokken, Rullmann, “De “Heidelbergse Catechismus” en de Zending”, 14-15. In 1966 trad
de GKJ toe tot de in dat jaar opgerichte Dewan Gereja-Gereja Wilayah Jawa Tengah (Regionale Raad van DGI-
Kerken van M.-Java). De andere kerken in Midden-Java die zich aansloten waren: de Gereja Isa Almasih (GIA),
Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Persatuan Gereja² Kristen Muria
Indonesia (GKMI), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Majelis Propinsi Jawa Tengah Gereja Bethel Injil Sepenuh
(GBIS), Gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat (GPIB), Bala Keselamatan (BK, Leger des Heils), Gereja
Pentekosta Pusat Surabaya Cabang Semarang en als buitengewoon lid de Gereja Kristen Jawa Tengah Utara
Parepatan Agung. Zie K. Sitompul, “Peresmian dari Dewan Geredja-Geredja Wilajah Djawa-Tengah dan
pelantikan Badan Pekerdja Lengkap D.G.W. Djawa-Tengah”, 8/6/1966, AS A 1/3/2/245/1966. Conform een besluit
van de vijfde assemblée van de Indonesische Raad van Kerken (DGI) in mei 1964, werden in Indonesië tien
regionale raden van kerken opgericht: Sumatra, Kalimantan, M.- en N.-Celebes, Z.- en Z.O.-Celebes (Sulawesi),
W.-Java en Jakarta, M.-Java, O.-Java en Bali, O.-Nusatenggara, Molukken, W.-Irian. Contacten met kerken buiten
Java, die buiten de DGI en regionale raden van kerken om gingen, beperkten zich in hoofdzaak tot het verlenen
van assistentie bij de evangelisatie in kringen van Javaanse transmigranten. Dat was bijvoorbeeld het geval met
de Gereja Toraja Mamasa (W.-Celebes), waarmee in 1969 dergelijke betrekkingen werden aangegaan, Art. 55,
Akta Sinode GGD 1969.



Mulder’s werk aan de UKI en STT te Jakarta 

5. D.C. Mulder aan de generale deputaten voor de zending van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, d.d. Jakarta, 9 april 1963; AM.

– – –
Thans geef ik gaarne een eerste verslag van mijn werk in Djakarta. Het viel de eerste weken niet mee.
We voelden ons eenzaam in de miljoenenstad, waren misschien ook al te veel verwend door de
intimiteit van Jogja, waar we zo velen kenden. Langzaam maar zeker beginnen we ons hier nu thuis
te voelen, en dat is natuurlijk vooral ook te danken aan het feit dat het werk volop begonnen is.
Wat dat werk betreft, aan de S.T.T. geef ik filosofie in de eerste klas, apologetiek in de 3de en de 5de
klas en nieuwe kerkgeschiedenis in de 4de klas (dit laatste omdat er nog steeds geen opvolger voor
Dr Enklaar gevonden is15)). Besloten is dat vanaf volgend jaar de filosofie in het 2de jaar gegeven zal
worden en de apologetiek in het 4de en 5de jaar in plaats van het 3de en 5de jaar. – – –
Aan de Universitas Kristen Indonesia geef ik 2 uur per week filosofische antropologie voor de
paedagogen (eerste jaar doctoraal) en twee uur algemene filosofie voor de economen (tweede jaar
candidaats). Over de U.K.I. valt het heuglijke feit te melden, dat zij voor haar meeste faculteiten
erkenning van de Regering heeft gekregen, voor paedagogiek en economie tot het doctoraal, voor
rechten en letteren tot het candidaats. Dit zal natuurlijk veel stevigheid aan de zaak geven. De
behuizing en outillage zijn overigens nog erbarmelijk slecht, maar ik hoop dat alle betrokken partijen
in de erkenning aanleiding zullen zien om deze onderneming te versterken. Ik meen ook tekenen te
zien van een nauwere samenwerking van de U.K.I. met de Satyawatjana. Dat zou alleen maar gunstig
zijn.
Vaste punten op mijn program zijn voorts een studentencatechisatie en een “Hollandse bijbelkring”.
Op die laatste kring komen een tachtigtal mensen, en het wordt steeds meer. Er zijn hier nog tientallen
die geheel in het Nederlands denken en spreken en die weinig voedsel ontvangen via Indonesische
preken. Er zit wel een gevaar in, namelijk dat voor deze personen de Hollandse bijbelkring surrogaat
wordt voor de kerkgang. Maar als er niets gebeurde, zouden ze waarschijnlijk geheel onverschillig
worden. – – –
In de B.P.K. doe ik mee als zittende in het Bestuur (pleno), in de productieraad en in de theologische
commissie, die speciaal aandacht besteedt aan het theologische program. Geregeld val ik ook eens
binnen en heb contact met leidende figuren. Mijn Inleiding op het Oude Testament, bijna twee jaar
geleden als manuscript ingeleverd, begint nu van de pers te komen.16) – – – 

Kerk, revolutie en communisme

6. D.C. Mulder aan de generale deputaten voor de zending van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, d.d. Jakarta, 10 januari 1965; AM.

– – –
Wat de achtergrond van het werk betreft, die wordt allereerst gekenmerkt door een snelle verslechte-
ring van de economische situatie. Sedert de maand december is de spiraal van de prijsstijgingen
opnieuw omhoog geschoten, en vele primaire levensbehoeften zijn met 50% tot 100% in prijs
gestegen. Ik vermoed dat de index voor het eerste kwartaal van 1965 wel weer ver boven die van het
15 Ido Hendricus Enklaar; 1911-1994; 1930-1936 studie Theol. Utrecht, Straatsburg, Aberdeen; 1936 drs Theol. RU

Utrecht; 1936 bevestigd tot predikant van de Indische Kerk (PKNI); 1937-1941 te Ambon; 1941 te Kupang, tevens
werkzaam in de zending namens de Indische Kerk in de Timor-archipel; 1942-1945 geïntern.; 1945-1946 gevangen
in een republikeins concentratiekamp; 1947 dr Theol. RU Utrecht; 1947-1956 docent/wnd rector Theol. School
Makassar (1947-1953 te Soé; 1954-1956 te Makassar); 1956-1961 hoogl. kerkgeschiedenis STT Jakarta; 1961-
1964 pred.-dir. Ned. Zendingsschool, Oegstgeest; 1963-1969 kerkelijk docent missiologie, RU Groningen; 1969-
1971 rector Ned. Zendingshogeschool, Oegstgeest; 1971-1976 rector Hendrik Kraemer Inst. (HKI), Oegstgeest.

16 D.C. Mulder, Pembimbing kedalam Perdjandjian Lama. 1e dr., Jakarta: BPK, 1963; 2de dr. 1970.



laatste kwartaal 1964 zal liggen, en de laatste was al de helft hoger dan de vorige. En verder kan
gesproken worden van een – eveneens snelle – radicalisering van de situatie. Er heeft een enorme ruk
naar links plaatsgehad, waarbij de uiterst linksen overwinning op overwinning halen. Men krijgt de
indruk dat zij rusteloos bezig zijn alle toekomstige tegenstanders nu alvast kapot te slaan, en daarin
slagen ze wonderwel dank zij de confrontatie met Maleisië. Het uittreden van Indonesië uit de VN
zal deze radicalisering van de politiek ongetwijfeld nog verscherpen en de samenwerking met China
verstevigen. Er is reden om bezorgd te zijn over de toekomst, misschien zelfs al de naaste toekomst.
Ondertussen gaat de indoctrinatie onbeperkt door en herhaalt ieder de officiële leuzen en kreten. Ook
de christen-leiders doen hier hard aan mee (en dat is misschien wel het meest zorgwekkende aspect
van de situatie). Er is op enorme wijze kerstfeest gevierd, dit jaar niet alleen in christelijke kring,
maar zeer algemeen. Telkens wordt echter de godsdienst in dienst van politiek en revolutie gesteld.
Een vooraanstaand christen-leider zegt (en velen herhalen het), dat de revolutie door Jezus Christus
bewerkt parallel loopt aan de Indonesische revolutie en Ds Oerip Hartojo17) beweert volgens de krant
in een toespraak tot de christen-jeugd in Surabaja: een christen, die het niet eens is met alle punten
van de revolutie is een huichelaar. 
Niettemin, het is nog steeds mogelijk in deze situatie het evangelie te prediken – al is het wel eens
een beperkt evangelie en moet men oppassen niet medeplichtig te worden. – – –Ik heb eindelijk
contact gekregen met Drs Han Bin Kong18) betreffende de zaak van de samenwerking van de GKI-
Oost-Java met de Gereformeerde zending. Hij geeft een overzicht van de situatie van zijn kerk (8
geïnstitueerde gemeenten en 6 kringen). De jaarlijkse groei is tussen de 5 en 10%. Heel de Sinode
van de Oost-Javaanse GKI staat achter het verzoek aan U en de Sinode Am (van de drie Chinese
kerken van Oost-, Midden- en West-Java)19) heeft geen enkel bezwaar. Oost-Java vraagt om mensen
– minstens Drs – voor kadervorming en vrouwenwerk, eventueel ook een deskundige in kerkmuziek
(misschien te combineren met een werkster onder de vrouwen?). – – –
Het aantrekkelijke van deze zaak lijkt me, dat Oost-Java werkers vraagt en geen geld, dit in tegenstel-
ling tot de Javaanse kerken van Midden-Java. Dr Roosjen vertelde dat het hem opviel dat op de
Javaanse Synode van Salatiga wel veel gesproken werd over financiële steun van de partner, maar
niet om werkers gevraagd werd. – – –

Nieuwe Nederlandse zendingsarbeiders 

7. Goei Ping Djien, namens het Kadervormingscentrum (LPK), aan de Raad van Samenwerking, d.d.
Yogyakarta, 2 maart 1966; AS A 5/1/5/206/1966.

Hiermee delen wij U mede, dat heden de Pengurus en Badan Pelaksana20) van de Lembaga Pendidi-
kan Kader tezamen met de Deputat Pelaksana van de Synode GKD21) en de Deputat Kerdja22) van
de Synode GKI – – – te Salatiga beraadslaagd hebben. Het verheugt ons, U nu de resultaten van deze
consultatie te kunnen berichten.
17 Oerip Hartojo was sinds 1964 studentenpredikant in Yogyakarta. Hij had in Kampen gestudeerd. In Indonesië was

hij lid van de Dewan Perancang Nasional (Depernas, Raad van Nationale Planning). In 1966 werd hij benoemd
tot docent in de christelijke godsdienst aan de Akademi Penerangan te Yogyakarta, een school voor ambtenaren
van het Departement van Voorlichting, O. Hartojo a. Dep. Pelaksana GKJ, 6/10/1966, AS A 2/1/3/383/1966.

18 Han Bing Kong; hij was een zoon van een oudere zuster van Ong Yan Hong (van 1937 tot 1942 Geref. zendings-
arts in Makassar); studie Theol. VU Amsterdam; docent in Malang; in 1958 volgde Han te Surabaya ds H.G.
Meynen (1905-1995) op als Geref. predikant aldaar; zie De Bruin, “Het werk gaat door”. Han kwam later met zijn
vrouw bij een verkeersongeluk in de USA om het leven.

19 Zie voetnoot 267 bij document 84.
20 Resp. Bestuur en Uitvoerend Orgaan; zie ook document 213, sub a. formele structuur en positie PPW, en voetnoot

648 aldaar.
21 Zie Inleiding, par. De regionale akkoorden en de zending der Javaanse Kerken.
22 “Deputat kerdja” (“kerja”) – lett.: deputaten werk, i.e. de deputaten die namens de synode van de GKI toezicht

hielden op de LPK en andere gezamenlijke activiteiten van de GKI-gemeenten. Dit deputaatschap bestond uit
enkele oudere predikanten, enkele jongere en twee ouderlingen. Deze vergaderden elke twee maanden. Zie Vlijm,
“Verslag van werkbezoek aan G.K.I. Djawa Tengah”, 8/3/1969, AGKU 15, Vergaderstukken 1969.



De vergadering heeft de volgende rayonindeling benevens vaststelling der benodigde kadervormings-
experts goedgekeurd.
1. De classis GKD Semarang zal samen met de classis GKI Semarang een expert voor het

kadervormingswerk onder de fabrieksarbeiders hebben (te weten in de persoon van Ds.
Koetsier). Standplaats is: Semarang. – – –

2. De classes GKD Surakarta West/Oost en Jogjakarta zullen tezamen met de classis GKI
Jogjakarta een expert in “Moderne stromingen” (Communisme, materialisme, kapitalisme etc.)
en Filosofie hebben. Standplaats is: Surakarta. Het verdient aanbeveling, dat genoemde expert
bekend is met de toestanden in de zogenaamde “Socialistische landen”.23)

3. De classes GKD Banjumas Noord/Zuid zullen samen met de classis GKI Djakarta een expert
voor het werk onder de jeugd hebben. Gevraagd is tevens een zekere deskundigheid in
organisatie-aangelegenheden (Hier is grote behoefte aan). Standplaats: Purwokerto.24)

4. De classes GKD Purwodadi/Blora zullen tezamen een expert voor het kadervormingswerk
onder de boeren (petani’s) hebben. Uiteraard zal deze expert over enige kennis in landbouwza-
ken moeten beschikken. Standplaats: Tjepu.25)

5. De classes GKD Kedu/Purworedjo/Kebumen zullen samen een expert in “Religious Educati-
on” hebben. Standplaats: Kebumen.26)

Op grond van deze besluiten richten wij nu tot U het verzoek, of U ons aan de in sub 2 t/m 5
genoemde experts zoudt kunnen helpen. – – –
Voorts willen wij U van de volgende besluiten op de hoogte brengen, welke door de vergadering
genomen zijn:
1. De, naar de nieuwe richtlijnen van beide synodi, beroepen missionaire predikanten zullen

voortaan niet meer het werk van “ressortspredikanten” verrichten, maar geheel worden ingezet
voor het kadervormingswerk zowel in hun eigen rayon als voor heel Midden-Java.

2. Bovengenoemd aantal (5) van benodigde experts is niet limitatief, maar kan in de toekomst
uitgebreid worden naar gelang van de behoefte van het kadervormingswerk op Midden-Java.

3. Voornoemde experts zullen nauw samenwerken met de “classicale commissies ter bevordering
van het kadervormingswerk” (Panitya Pembantu Pengaderan Klasis) en zullen, wat het
kadervormingswerk betreft, de richtlijnen van het “kadervormingscentrum” (de Lembaga)
volgen. – – –

5. Aangezien de kadervorming een kerkelijk karakter draagt, zullen de experts ook theoloog
moeten zijn. – – –

Ziekenhuiswerk in Yogyakarta

8. R.Dj. Hadisiswojo, “Laporan Pekabaran Indjil di Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta, tahun 1966”,
d.d. Jogjakarta, 10 januari 1967; AS A 4/3/2/238/1967.

Dengan ini, perkenankanlah kami sebagai Pendeta di Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta, melaporkan
keadaan Pekabaran Indjil di R.S. Bethesda, selama tahun 1966. Pada tgl. 30/9 1965 kami sebagai
Pendeta R.S. Bethesda, diteguhkan oleh G.K.D. Gandakusuman (sebagai Gredja Pemanggil, jang
ditundjuk oleh Jakkum) karena permohonan Dokter Pemimpin di R.S. Bethesda Jogjakarta.27)I.
Laporan pekabaran Indjil kepada para patient
1. Didalam zaal jang terbuka, para patient dapat dikabari Indjil bersama-sama, ditempat jang telah
disediakan oleh para perawat. Setelah dibatjakan dan diterangkan dari nas Alkitab lebih kurang 10
sampai dengan 15 menit, lalu dido’akan, termasuk keluarganja. Lain kali, para patient diadjak bitjara
23 Hiervoor werd uitgezonden S. de Jong.
24 Hiervoor werd uitgezonden W.M. Verbaan.
25 Hiervoor werd uitgezonden W.H.M. Reinders. 
26 Hiervoor werd uitgezonden J.D.A. de Zwart.
27 R. Djenaldi Hadisiswojo; geboren 1912; 1946 studie aan de Theologische Opleidingsschool te Yogyakarta; 1949

evangelist te Wonosari; 1951 predikant te Wonosari; 1965 ziekenhuispredikant in Bethesda in Yogyakarta.



satu persatu. Bila ada jang agak senang menerima Indjil, makin didekati/kerap didatangi. Kalau
memang ada jang membutuhkan keselamatan, dicatechisatie.
2. Bagi patient jang ada didalam kamar-kamar, didatangi satu persatu.
3. Tjara dan waktu memberitakan Indjil kepada patient, memang lain dari pada kepada orang jang
sehat. Karena harus mengingat keadaan sakitnja, agar tidak mengganggu perawatan Dokter. Lagi
pula, selalu mendjaga djangan sampai merasa tertekan oleh pengindjil/pendeta.
a. Didalam Pendeta memperkenalkan diri dan bertjakap-tjakap mengenai umum atau sakitnja, bila
kelihatan tidak keberatan, dan rasa hatinja dapat terbuka, Indjil dimasukkan. Terkadang didalam
permulaan, hanja perkara jang biasa sadja.
b. Bagi patient jang beragama R.K. tentu terdapat tasbih dan salib dimedjanja dan buku² sembahjang.
Pendeta didalam bitjara sudah ada pengertian agama patient tersebut dan tidak pernah menolak, bila
dibatjakan Alkitab dan dido’akan. Seminggu sekali ada pastoor jang keliling, djuga telah kita temui
apa maksudnja.
c. Bagi patient jang beragama Islam, tidak ada tanda²nja. Tetapi setelah bertjakap-tjakap sebentar,
sudah menjatakan agamanja. Sebagian besar malahan mengadjak: supaja ada front agama. Pernah ada
patient Islam, jang menolak kita batjakan Alkitab. Kita djawab: Berhubung beragama Islam, saja akan
membatja dari Kitab Zabur: dan diterima. Ada djuga patient Islam, jang menjatakan: Meskipun saja
orang Islam, tetapi tjotjok dengan bapak pendeta.
d. Waktu memberitakan Indjil: Diambil sebelum djam bezoek umum, dan setelahnja. Ada kalanja,
meskipun famili patient mengundjungi, djuga dapat dihubungi Indjil. Biasanja, para familinja
mengutjap terima kasih. Pernah terdjadi: ada usul dari suami patient, supaja dibuat renungan,
meskipun pengundjung umum telah datang, biar mendengar Indjil.
4. Patient jang tertekan djiwanja, hingga tubuhnja menderita sakit, dari Dokter jang merawatnja,
menghubungi kepada pendeta, agar dirawat djiwa. Hal ini pendeta dapat lebih menolong kesembu-
hannja, disamping pengobatan dari Dokter.
5. Nazorg. Bagi patient jang selama mondok senang menerima Indjil, sepulangnja masih dihubungi
oleh pendeta, dan selandjutnja diserahkan kepada Geredja jang berdekatan dengan rumahnja. Jang
menjanggupkan diri akan mendjadi Kristen, ada kurang lebih 10 orang, diantaranja ada djuga jang
tidak sungguh²/mengulur waktu. Patient jang telah baptis baru ada 1 orang dengan isteri dan anaknja.
6. Ketjuali di R.S. Bethesda, djuga melajani P.I. di Rumah Sakit Paru² di Sanatorium Pakem
Jogjakarta, dan di Poliklinik Bersalin di Lempujangan Jogjakarta (tjabang R.S. Bethesda).II.
Pekabaran Indjil kepada para siswa/karjawan jang belum Kristen
1. Tiap hari Rabu, selama 1 djam, siswa² Djuru Kesehatan dan para murid bidan di R.S. Bethesda
diberi peladjaran: Asuhan Rochani, dan diberi nilai seperti peladjaran² kesehatan. Nilai masuk raport.
2. Tiap hari kamis petang, selama 1 djam tiap kelompok diadakan catechisatie; kelompok, jang ingin
mendjadi Kristen, diberi catechisatie dasar. Bagi jang telah mengadjukan ingin Baptis, dipersiapkan
akan menerima baptis, begitu pula jang akan sidi. Bagi jang telah baptis/sidi, diadakan landjutan
Bijbelstudie.
3. Perawatan di Asrama. Ketjuali oleh ibu Asrama, oleh pendeta seminggu sekali diadakan renungan
dari Alkitab. Asrama Putra: hari Kamis. Asrama Putri: tiap hari Rabu dan Djum’at, pada waktu
malam.
4. Para karjawan jang belum Kristen: Diberi peladjaran dari Alkitab, istilahnja: Asuhan rochani, pada
hari Senen, Rabu, Kamis, Djum’at, siang hari djam 12.30 sampai dengan djam 13.30 (bergilir tiap²
kelompok lebih kurang 15 orang). Diantaranja, jang ingin mendjadi Kristen, diberi catechisatie, sore
hari.

III. Pelajanan rochani seluruh pegawai/karjawan
Tiap hari Senen dan Sabtu djam 7 pagi, seluruh pegawai/karjawan di R.S. Bethesda ditambah patient
jang dapat berkumpul, diadakan renungan: Pembukaan hari kerdja, dan penutupan hari kerdja, di
Poliklinik. Jang membuat renungan berganti-ganti para Dokter dan pegawai jang telah terdaftar.

IV. Kesimpulan



1. Penting sekali adanja Pekabaran Indjil di R.S. Bethesda dan tjabangnja. Karena dasarnja rumah
sakit Kristen, ialah Pemberitaan Indjil kepada patient.
Disamping pengobatan pelajanan kasih Kristus terhadap penjakit badan, djuga djiwanja jang telah
dirusak dosa itu, perlu ditolong agar bertobat, dan tertolong djiwanja. Lebih² bagi patient jang tidak
mungkin sembuh, dapat mengungsikan djiwanja kepada Tuhan Jesus Kristus.
2. Para petugas di R.S. Bethesda selalu dibimbing, agar menampakkan kasih Kristus didalam
pelajanannja kepada para penderita.
3. Boleh dikata, semua patient sangat membutuhkan hiburan, penguatan iman dengan do’a, dan
meringankan penderitaannja.

Vertaling

R.Dj. Hadisiswojo, “Verslag evangelisatiearbeid in het Bethesda-ziekenhuis in Yogyakarta over
1966”, d.d. Jogjakarta, 10 januari 1967; [vertaling bewerker].

Het zij mij hierbij vergund als predikant in het Bethesda-ziekenhuis in Yogyakarta verslag te doen
van de evangelisatiearbeid in het Bethesda-ziekenhuis gedurende het jaar 1966.
Op 30 september 1965 ben ik door de Gondokusuman-kerk (die als roepende kerk was aangewezen
door de Yakkum) bevestigd als predikant van het Bethesda-ziekenhuis. Dit gebeurde op verzoek van
de geneesheer-directeur van het Bethesda-ziekenhuis in Yogyakarta.

I. Verslag van de Evangelieverkondiging aan de patiënten 
1. Op de open zaal kan aan de patiënten gezamenlijk het Evangelie verkondigd worden in een ruimte
die door het verplegend personeel ter beschikking is gesteld. Nadat gedurende ongeveer 10 tot 15
minuten een bijbelgedeelte gelezen en uitgelegd is, wordt er gebeden waarbij de familie der patiënten
aanwezig is. Een andere keer worden de patiënten uitgenodigd een voor een iets te zeggen. Indien er
patiënten zijn die het Evangelie graag blijken aan te horen, dan worden die extra benaderd/dikwijls
bezocht. Patiënten die verlossing zoeken ontvangen ze catechisatie.
2. De patiënten die op de kamers liggen worden afzonderlijk bezocht.
3. De manier waarop en de tijden wanneer het Evangelie aan de patiënten wordt verkondigd,
verschillen van die welke gebruikelijk zijn bij gezonde mensen. We moeten ons ervan bewust zijn
dat ze ziek zijn, om de verzorging door de artsen niet te verstoren. Bovendien mogen ze zich nooit
onder druk gezet voelen door de evangelist/predikant.
a. De predikant stelt zich eerst voor en praat wat over algemene dingen of over de ziekte van de
patiënt, indien die daar geen bezwaar tegen blijkt te hebben, en indien die zich openstelt, wordt het
Evangelie gebracht. Soms wordt in het begin alleen over gewone dingen gepraat.
b. Voor een rooms katholieke patiënt liggen een rozenkrans, een kruisbeeld en gebedenboeken op de
tafel. De predikant houdt in zijn gesprek altijd rekening met de godsdienst van de patiënt en weigert
nooit de bijbel te lezen of te bidden. Eenmaal per week doet de pastoor zijn ronde, ik weet inmiddels
wat zijn intentie is.
c. Een islamitische patiënt heeft geen uiterlijke kenmerken. Maar na even met hem gesproken te
hebben, vertelt hij wat zijn godsdienst is. Een groot deel van hen verlangt bovendien dat er een
godsdienstig front moet zijn.28) Er was eens een islamitische patiënt, die niet toestond dat ik uit de
bijbel las. Ik antwoordde: omdat jij islamiet bent, zal ik uit het Boek der Psalmen lezen; en dat vond
hij goed. Een andere islamitische patiënt zei: hoewel ik een Islamiet ben, vind ik goed wat dominee
leest. 
28 “godsdienstig front”: vertaling van “front agama”: in de eerste jaren na de mislukte communistische staatsgreep

van sept./okt. 1965 werd door christenen, islamieten en andere aanhangers van een godsdienst massaal stelling
genomen tegen het als atheïstisch bestempelde communisme. Er was sprake van een sterke opleving van publieke
godsdienstigheid, waarbij alle Indonesiërs verplicht werden zich als aanhanger van een der van staatswege erkende
godsdiensten te laten registreren. Zie bijv. document 213, sub b. Religieus fanatisme, en document 215, sub 2) De
godsdienstige situatie. 



d. Het tijdstip van de Evangelieverkondiging: dat wordt gekozen voor het bezoekuur en erna. Soms
ook kan het Evangelie verkondigd worden terwijl de familie op bezoek is. Gewoonlijk toont de
familie zich daar dankbaar voor. Het is eens gebeurd dat op voorstel van de echtgenoot van een
patiënte een kort overweging werd uitgesproken, hoewel de bezoekers al gekomen waren; het gaf niet
als iedereen het Evangelie hoorde.4. Indien er een patiënt is met zulke grote geestelijke problemen
dat hij er lichamelijk ziek van is, dan neemt de behandelende arts contact op met de predikant, opdat
de betrokkene geestelijk kan worden verzorgd. In zulke gevallen kan een predikant de genezing goed
bevorderen, naast de verzorging door de arts.
5. Nazorg. Patiënten die gedurende hun verblijf in het ziekenhuis het Evangelie gaarne hebben
aangehoord, worden na hun ontslag door de predikant opgezocht en vervolgens worden ze overgedra-
gen aan de kerk die het dichtst bij hun woonplaats in de buurt is. Het aantal dat christen wilde
worden, bedroeg ongeveer 10 mensen, maar daaronder waren ook die het niet meenden of hun
bekering op de lange baan schoven. Pas één patiënt is gedoopt, tezamen met zijn echtgenote en kind.
6. Behalve in het Bethesda-ziekenhuis verkondig ik het Evangelie ook in het longlijderssanatorium
in Pakem, Jogjakarta, en in de Kraamkliniek in Lempujangan, Jogjakarta (afdelingen van het
Bethesda-ziekenhuis).

II. De Evangelieverkondiging aan leerlingen en werknemers van het ziekenhuis die nog geen Christen
zijn
1. Elke woensdag krijgen leerlingverplegers en -verpleegsters en de leerling-vroedvrouwen in het
Bethesda-ziekenhuis gedurende één uur onderwijs in het vak: Geestelijke Vorming. Hiervoor krijgen
ze een cijfer net als bij de andere vakken van hun medische opleiding. Dat cijfer komt op hun
cijferlijst.
2. Elke donderdagmiddag wordt gedurende één uur aan alle groepen catechisatie gegeven; groepen
die christen willen worden, krijgen catechisatie over de grondbeginselen [van het christendom]. Zij
die te kennen hebben gegeven gedoopt willen worden, worden op de doop voorbereid; zo ook met
hen die belijdenis willen afleggen. Voor wie al gedoopt is of belijdenis heeft gedaan, wordt daarna
nog bijbelstudie gehouden.
3. Verzorging in het internaat. Naast de geestelijke verzorging door het hoofd van het internaat, wordt
door de predikant eenmaal een overweging uit de Bijbel gehouden. In het jongensinternaat op
donderdagavond, in het meisjesinternaat elke woensdag- en vrijdagavond.
4. De werknemers die nog geen christen zijn, ontvangen onderwijs uit de Bijbel, geestelijke vorming
geheten, op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, ’s middags van half één tot half twee
(beurtelings aan verschillende groepen die uit ongeveer 15 personen bestaan). Aan degenen onder hen
die christen willen worden, wordt in de namiddag catechisatie gegeven.

III. Geestelijke verzorging van de personeelsleden/medewerkers gezamenlijk
Elke maandag en zaterdag om zeven uur ’s morgens wonen alle personeelsleden en overige medewer-
kers van het Bethesda-ziekenhuis, aangevuld met patiënten die daartoe in staat zijn, in de polikliniek
een wijding bij: de opening en sluiting der werkdagen. De overweging wordt uitgesproken volgens
een rooster, beurtelings door de artsen en de overige staf.IV. Besluit
1. Het is zeer belangrijk dat in het Bethesda-ziekenhuis en zijn afdelingen het Evangelie verkondigd
wordt. Want het fundament van een christelijk ziekenhuis is de Evangelieverkondiging aan de
patiënten. Naast de genezing van lichamelijke ziekten, die geschiedt op grond van de liefde van
Christus, hebben ook de zielen, die geschonden zijn door de zonde, hulp nodig om te genezen.
Bovendien kan de ziel van een patiënt die ongeneeslijk ziek is, bij de Heer Jezus Christus in veilig-
heid worden gebracht.
2. De werknemers van het Bethesda-ziekenhuis worden voortdurend onderricht opdat ze de liefde van
Christus laten blijken in hun verzorging van de zieken.
3. Het dient gezegd te worden, dat alle patiënten grote behoefte hebben aan troost, aan versterking
van hun geloof door gebed en aan verlichting van hun lijden. 



Geel’s jongerenwerk GKI in Jakarta

9. “Samenvatting van een evaluerend werkrapport van ds J. Geel over het project jeugdwerk van de
G.K.I. classis Jakarta over de periode september 1973-september 1974”, d.d. Jakarta, oktober 1974;
AG.

– – – 
2. Taakomschrijving
In september 1973 werd door de classis Jakarta een werkgroep gevormd, die samen met mij mijn
taakomschrijving moest opstellen. Helaas werd deze groep na twee maanden alweer ontbonden,
omdat men vond, dat deze taak beter rechtstreeks door de plaatselijke en synodale jeugdcommissie
gedaan zou kunnen worden. Hoewel er dus geen taakomschrijving kwam, werden er wel enkele
gedachten geformuleerd, die wij graag tot uitgangspunt van deze evaluatie willen maken: 
1. jeugdwerk is niet alleen de taak van een full-timer, maar van de gehele gemeente;
2. de problemen van de jeugd staan niet op zichzelf, maar hangen samen met de problemen van de

gemeente;
3. nodig is een inventarisatie van de problemen van de jeugd, zowel persoonlijk als gezien hun

plaats in de gemeente;
4. participatie vanuit de kerkeraad vanaf het begin is een noodzaak;
5. over de plaats van de jeugd in de gemeente moet grondig nagedacht worden;
6. er moet continuïteit zijn in de organisatie van het jeugdwerk; met andere woorden er moet een

counter-partner of interest-group voor ds. Geel zijn;
7. doel van het jeugdwerk: de jeugd helpen om als bewuste en verantwoordelijke mensen in kerk

en maatschappij te leven.

3. Uitvoering en ervaringen daarbij
3.1. Als principe is iedereen het met deze stelling eens, maar in de praktijk blijkt, dat de kerkeraad
al erg druk is met andere zaken en daardoor is het gevaar groot dat van de full-timer een one-man-
show verwacht wordt. Ik probeer steeds weer iedereen ervan te doordringen, dat deelname van leden
en leiding van de kerk een absolute voorwaarde voor het welslagen van het jeugdwerk is.
Verheugend was de uitvoerige aandacht van de G.K.I.-synode in juni 1974. Na een werkelijk serieuze
bespreking werden de volgende besluiten genomen:
- er moet een counter-partner komen, te benoemen door de classis Jakarta;29)
- elke classis moet een werker aanwijzen, die in het bijzonder het jeugdwerk behartigt: deze vijf

werkers vormen dan samen met mij een werkteam;
- deputaten opvoeding moeten het project jeugdwerk begeleiden en coördineren;
- een memorandum zal aan alle gemeenten worden aangeboden;
- toegestemd wordt in de vorming van een stichting voor christelijk jeugdwerk.

3.2. Problemen van de jeugd
3.2.1. In het algemeen: Door de grote bevolkingsdruk in Indonesië, waardoor de gemiddelde
inkomens laag blijven, en door onvoldoende voorzieningen op schoolgebied, kunnen talloze jongeren
geen opleiding volgen. De weinigen, die het wel konden, krijgen vaak geen werk. Gevolgen: apathie,
jeugdcriminaliteit, verzwakking van het normbesef. De oude levensstijl wordt verlaten maar is nog
niet vervangen door een nieuwe. Juist de jongeren voelen heel sterk de overgang van een
29 Dat werd ds K.G. Hamakonda, aangesteld per 29/11/1974, Deputat Kerja (Depker) Klasis GKI Jakarta ke-18 a.

K.G. Hamakonda, 9/12/1974, AG. Geel werkte verder samen met een “interest-group”, de Kelompok Minat
Kepemudaan, die regelmatig bijeenkwam in het LPK-gebouw in Yogyakarta. Deze groep werd geleid door een
andere Nederlandse kadervormingspredikant, W.M. Verbaan (Purwokerto); in 1976 werd door de synode van de
GKI van M.-Java een eigen kracht aangesteld voor het jeugdwerk, Lazarus Hendro Purwanto S.Th. Deze diende
het werk van Geel na zijn repatriëring voort te zetten, maar dan gericht op de gehele GKI van M.-Java, Warta
Synode GKI, jrg. 2 (maart-april 1976) 1; L.H. Purwanto a. Alg. Secr. GKI, 15/1/1976, AG.



conservatief-feodaal-agrarische naar een progressief-modern-industriële maatschappij. De jeugd heeft
in deze overgang een goede begeleiding nodig, niet-autoritair, helpend met woord en daad.
3.2.2. In de kerk: De meeste jongeren hebben nauwelijks contact met elkaar buiten de zondagse
kerkdiensten om; er is vaak geen tijd en/of geld voor activiteiten. De kerkelijke jeugdcommissie weet
vaak nauwelijks iets van de jeugd af. De verhouding tussen jongeren en hun ouders is vaak slecht.
Daarmee bedoel ik niet allerlei meningsverschillen en verschillen in leefpatroon. Die kunnen positief
gewaardeerd worden. Maar verontrustend is, dat de communicatie tussen jongeren en hun ouders
afbreekt, omdat ze als het ware in gescheiden werelden leven. De ouders dwingen hun kinderen om
net zo te zijn als zijzelf òf ze laten hen maar gaan, zonder enige correctie. Gevolg: vervreemding, een
geweldig gevaar, vooral in een grote stad als Jakarta.
De verhouding tussen jeugd en kerkeraad is ook vaak slecht: de kerkeraad ziet de jeugd tamelijk
negatief als kinderen, die toch niet mee willen doen; hierdoor worden de aanwezige elementen van
enthousiasme en zelfvertrouwen bij de jeugd gedood, en de jeugd wordt passief. De kerkeraad klaagt
dan over de jeugd, die niets kan en niet wil. Een self-fullfilling prophecy! 
Anderzijds is de jeugd als gevolg van de ontwikkelingen, geschetst onder 3.2.1., vaak labiel, negatief
en zonder veel initiatief en vertoont zij de neiging zich maar aan de situatie over te geven.
De pastorale zorg vanuit de kerk voor de jeugd is minimaal. Terwijl een positief gerichte aandacht
en een open houding, die niet bij voorbaat veroordeelt, juist zo hard nodig is. Misschien komt dat wel
omdat de kerkelijke structuur geneigd is de status quo te handhaven: bestaande normen worden hoog
aangeslagen en bij verschuiving ervan wordt protest aangetekend. De leiding berust bij een kleine
groep, de anderen hebben maar te volgen; een kleine groep neemt de besluiten, de anderen hebben
die maar uit te voeren. Van een dialoog is nauwelijks sprake.
Daarbij komt dan nog dat de zorg voor de jeugd dikwijls geheel wordt overgelaten aan een jeugdcom-
missie, die het te druk heeft om zich met de jeugd te bemoeien, of er gewoon niets van af weet.
Wat betreft de organisatorische struktuur van het jeugdwerk: zoals gezegd is het doel van de
jeugdcommissie vaak niet duidelijk voor de leden ervan. Dat betekent tegelijkertijd, dat er geen
behoorlijke programmering kan zijn. Veel activiteiten zijn incidenteel en zonder een bepaald doel.
Er is vaak geen kennis op het gebied van management en organisatie. De jeugdcommissies van de
G.K.I. hebben als status: het bijstaan van de kerkeraad in de zorg voor de jeugd. Gevaar: de jeugd-
commissie wordt geacht alleen maar de besluiten van de kerkeraad uit te voeren, zonder werkelijke
partnership. Bovendien is de jeugdcommissie financieel afhankelijk van de kerkeraad. De werkperio-
de van de commissieleden is te kort: slechts 1 jaar, waardoor geen continuïteit kan groeien. Dikwijls
is er geen lokaliteit beschikbaar voor vergaderingen en activiteiten. Tenslotte: de kerkelijke activitei-
ten voor de jeugd verliezen het vaak tegen film, dansen en tochtjes naar buiten de stad.
De vragen van het geloof komen vooral aan de orde naar aanleiding van de vragen hoe een christen
in de wereld moet leven. Geldt de bevrijding door Christus alleen de kerk, of ook de wereld? Veel
jongeren leven, wat dit betreft, in een geestelijk vacuüm. Godsdienstige vorming van de jeugd moet
daarom betrekking hebben op het dagelijks leven en mag niet puur theoretisch blijven.

3.3. Gezien de enorme problematiek ben ik geneigd mijn taak als volgt te formuleren:
“proberen de weg te wijzen hoe een situatie X, die reëel is, maar die moeilijk als geheel te kennen
en te peilen is, veranderd kan worden tot een concrete situatie Y, waarvan de omtrekken nog niet
duidelijk zijn.” 
Duidelijk is wel, dat het probleem van de jeugd het probleem van de gemeente is, die niet of verkeerd
functioneert. Terugziend op dit afgelopen jaar moet ik zeggen, dat ik soms wel, maar vaker niet
tevreden was. Er is nog niet veel bereikt. Geen opvallende experimenten, geen spectaculaire
structuurveranderingen. Alsof alles nog bij het oude is gebleven. Ik noem enkele onderdelen van mijn
taak, die uitgevoerd zijn: 
- contacten met de jeugd, vooral de plaatselijke jeugdcommissies. Op vergaderingen en conferenties

is wederzijds begrip ontstaan, hoewel het vaak nog een ongeordende zaak is en mijn suggesties
daaromtrent niet veel vrucht hebben. Werkteams in de plaatselijke jeugdcommissies konden nog
niet gevormd worden.



- op classisniveau (Jakarta) is een begin gemaakt met leadership training. Op een daartoe georgani-
seerde bijeenkomst van 2½ dag waren slechts 8 aanwezigen, maar het was toch een goede
ervaring.

- deelname in de synodale jeugdcommissie.
- deelname in de jeugdcommissie van het overlegorgaan van de 3 G.K.I.-synodes (West-, Midden-

en Oost-Java).
- goede contacten met de afdeling voor opvoeding en communicatie van D.G.I.
- met de jeugdcommissies van Jakarta wordt gewerkt aan jeugddiensten; op het ogenblik staat dit

weer stil omdat ik niet zie wat voor nut het heeft, jeugddiensten te organiseren zonder dat de daarin
liggende mogelijkheid voor kerkeraad en jeugd om over de principiële vragen te spreken, benut
wordt.

- relaties met de kerkeraden laten te wensen over; slechts éénmaal was er gelegenheid met de
kerkeraad van Kwitang over het jeugdwerk te spreken. Mogelijke oorzaken: de kerkeraden hebben
het te druk of hebben er geen aandacht voor: te weinig activiteit van mijzelf in dezen. Maar naar
mijn mening is de hoofdoorzaak: de verwachtingspatronen van de kerkelijke leiders en van mijzelf
van taak en functie van een “jeugdpredikant” stemmen niet overeen. Het is best mogelijk, dat de
kerkelijke leiders op de full-timer wachten, terwijl ik vind, dat zij primair verantwoordelijk zijn.
Dan rijst de vraag: laat de kerk zich werkelijk de jeugd een zorg zijn? Met welke bedoelingen
hebben de kerken in de classis Jakarta mij beroepen? Die vragen moeten gezamenlijk en openlijk
besproken worden.

- preken, preekschetsen, artikelen, vergaderingen, studie. Het laatste is zeer belangrijk: ik moet mijn
kennis uitdiepen op het gebied van groepswerk en groepsdynamica, gesprekstechniek, jeugd-
psychologie, etc. – – – 



B. ZENDINGSPOSTEN IN MIDDEN-JAVA EN HUN (NEDERLANDSE) BEZETTING
VANAF OMSTREEKS 1900

De Nederlandse zendingspredikanten, -artsen en missionaire zusters die in deze lijst zijn opgenomen
zijn gerangschikt naar zendingsterrein en periode van verblijf op het zendingsveld. Consulentschap-
pen van zendingspredikanten en korte tijdelijke benoemingen van en/of waarnemingen door artsen
zijn niet opgenomen. Ten aanzien van de artsen is bovendien geen onderscheid gemaakt naar hoofd-
en hulpziekenhuis. De meeste zendingsterreinen hadden één hoofdziekenhuis aangevuld met een
aantal hulpziekenhuizen en poliklinieken, Banyumas en Surakarta hadden ieder twee hoofdziekenhui-
zen. De jaartallen geven het feitelijke verblijf van de betrokkene op het zendingsterrein aan. Na de
oorlog werden zendingsartsen uitgezonden door de Raad van Samenwerking, al behielden ze wel een
band met de uitzendende kerk op wier terrein ze werkzaam waren. Bijlagen B, D en F zijn deels
samengesteld op basis van archiefonderzoek dat verricht is door mevr. H. Ruitenbeek.

BANYUMAS – ZUID-HOLLAND-ZUID; resp. BANYUMAS-NOORD – ZUID-HOLLAND-ZUID en
BANYUMAS-ZUID – FRIESLAND (1950-1955 Heeg, vanaf 1955 Sneek)
Predikanten:
Ruyssenaers, G.J. (1901-1907)
Esser, B.J. (1908-1940)
Rullmann, J.A.C. (1930-1940)
Verkuyl, J. (1940-1942)
Pieron, A.F.J. (1940-1943, spec. Chinezenzending)
Bruin, A. de (1950-1956, Banyumas-Noord) 
Vliet, P. van (1951-1958, Banyumas-Noord) 
Wind, A. (1951-1959, Banyumas-Zuid) 

Theologisch onderwijs (noodopleiding):
Rullmann, J.A.C. (1948/1949-1951)
Kuiper, G.D. (1949-1951)

Artsen te Purbolinggo:
Stokkum, M.W.Th. (1910-1919) 
Vogelesang, W.L. (1921-1932)
Hoekstra, G.J. (1931-1933)
Miedema, J.J. (1931-1943)
Esser, S.J.D. (1933)
Kal, E.Th. (1936-1941)Allaart, B. (1948-1959)
Dreckmeier, G.J. (1950-1952) 
Braakman, G. (1952-1953; 1959-1963)
Rot, P. (1953-1954) 
Kremer, J. (1954-1957) 
Bakker, H. (1956-1961)
Haspels, A.A. (1958-1961)

Artsen te Purwokerto:
Zwaan, A.C. (1933-1942, 1946)
Oosterveen, H. (1935-1943) 

Missionaire zusters Banyumas-Noord en -Zuid:
Esser, C. (1936-1938)
Takkenberg, C. (1950-1962) 
Hoeksema, A. (1949-1952)



Goemaat, L. (1951-1955)
Netten, R.S. van (1957-1959) 

BLORA – MIDDELBURG (vanaf 1950)
Predikanten:
Schut, H. (1953-1957) 

Artsen:
Walraven, C.A. van (1957-1958)

KALIMANTAN/BORNEO (geen zendingsveld van de GKN)
Artsen:
Dreckmeier, G.J. (1947-1949) namens de Basler Mission

KEBUMEN – HEEG (tot 1955, nadien Leeuwarden)
Predikanten:
Dijk, K. van (1906-1931) 
Bergema, H. (1929-1937) 
Korvinus, L.W. (1937-1940, 1942-1943)

Artsen: 
Oosterhuis, J.W. (1915-1921) 
Vonk, A.H. (1921-1944) 
Feher, K.E. von (1921-1923)
Brummelkamp, R. (1925-1929) 
Poel, Chr. van der (1930-1932) 
Peddemors, W. (1931-1937)Koeverden Brouwer, G.H. van (1935-1941) 
Kremer, J. (1957-1960)

MAGELANG – MIDDELBURG (tot 1942, vanaf 1950 Amsterdam)
Predikanten:
Merkelijn, A. (1912-1939)
Nes, C. van (1937-1943)
Bakker, D. (1951-1958) 

Missionaire zuster:
Baarbé, C. (1934-1944)

Docenten SPWK:
Hoeksema, A. (1956-196?)
Netten, R.S. van (1959-1964) 

Artsen:
Dreckmeier, G.J. (1931-1943; 1959-1964) 
Merkelijn, H.H. (1945) 
Braakman, G. (1963-1967) 



PATI (Doopsgezinde Zending) 
Artsen:
H.J. Bakker (1957-1960) 

PURWODADI – ARNHEM (vanaf 1950) 
Predikanten:
Roosjen, Sj. (1951-1955/1958)

Artsen:
Bol, J. (1953-1956)
Braakman, G. (1953-1959)
Haspels, A.A. (1956-1957) 
Bakker, D. (1956-1960)

PURWOREJO – UTRECHT (tot 1942, Heeg 1950-1955, nadien Leeuwarden)
Predikanten:
Adriaanse, L. (1895-1904)
Ingwersen, H.P. (1906-1913)
Haas, W.S. de (1915-1918)
Netelenbos, L. (1918-1931)
Keuchenius, A.F. (1930-1942)Linden, J. van der (1938-1943)
Honig, A.G. (1951-1954) 
Nooteboom, G.P. (1957-1964)

Theologisch onderwijs/kadervorming:
Nooteboom, G.P. (1959/1964-1972)

Artsen:
Scheurer, J.G. (1893-1895) 
Flach, J.C. (1915-1936)
Dreckmeier, G.J. (1920-1929) 
Slettenaar, H. (1930-1940)
Renes, G.J. (1934-1943) 
Veldstra, F. (1936-1943)

SEMARANG – UTRECHT (vanaf 1950)
Predikanten:
Reenen, G.J. van (1945-1946) 
Eijk, P.H. van (1946-1950)
Vlijm, J.M. (1949-1958, spec. Chinezenzending)
Linden, J. van der (1951-1958) 

Missionaire zusters:
Goemaat, L. (1949-1951) 
Vliet, J.C. van (1951-1974, spec. Chinezenzending) 

Artsen:
Dreckmeier, G.J. (1952-1957) 
Bol, J. (1956-1964, 1965)



Bouma, J. (1959-1965)

NOORD-SUMATRA – COMMISSIE VOOR DE WEDEROPBOUW/RAAD VAN SAMENWERKING
Gemeentepredikanten, tevens werkzaam in de zending:
Korvinus, L.W. (Medan, 1948/1951-1958) 
Grand, K.L.F. le (Medan, 1964-1979) 

ZUID-SUMATRA – ARNHEM/RAAD VAN SAMENWERKING
Gemeentepredikanten, tevens werkzaam in de zending:
Sybesma, G.J. (Palembang, 1934-1940)
Korvinus, L.W. (Palembang, 1941-1942)
Grand, K.L.F. le (Palembang, 1951/1959-1964) ZUID-SUMATRA – UTRECHT-NOORD/RAAD VAN
SAMENWERKING
Predikant:
Hoogerwerf, E. (Tanjungkarang, 1966-1973)

SURAKARTA (SOLO-KLATEN) – AMSTERDAM-NOORD (Delft vanaf 1923)
Predikanten:
Andel, H.A. van (1912-1942)
Pos, A. (1921-1922)
Eijk, P.H. van (1925-1939)
Bavinck, J.H. (1929-1934) 
Kuiper, G.D. (1933-1943, 1951-1956)
Zuidema, S.U. (1937-1943)

Missionaire zusters:
Goemaat, L. (1931-1943/1946) 
Bos, S.J. (1931-1937)
Baarbé, C. (1935-1944/1946) 
Hoeksema, A. (1939-1943/1946; 1953-1956) 

Artsen (Jebres):
Scheurer, J.G. (1895-1897) 
Vogelesang, W.L. (1910-1921)
Proosdij, C. van (1915-1918)
Groot, K.P. (1919-1930) 
Verhagen, D. (1922-1942)
Leersum, C.P. van (1928-1943) 
Wiersema, J.S. (1930-1933) 
Hörchner, J.G./Bakker-Hörchner, J.G. (1932-1934; 1955-1961)
Velde, H. te (1938-1942)
Bakker, D. (1955-1961)

Artsen (Klaten):
Bakker, D. (1926-1943; 1952-1955)
Wiersema, J.S. (1933-1937)
Verveen, J.E. (1933-1935) 
Hoekstra, G.J. (1933-1939)
Westveer, H.J.M. (1933-1942) 



Allaart, B. (1936-1942)
Bakker-Hörchner, J.G. (1952-1955)
Walraven, C.A. van (1954-1956)

WONOSOBO – DELFT (Heeg vanaf 1930)
Predikanten:
Netelenbos, L. (1904-1918) 
Dijk, K. van (1931-1943)Artsen:
Gehrels, F. (1916-1921)
Dreckmeier, G.J. (1930-1931) 
Berg, J. (1931-1933)
Verveen, D. (1933-1943)

YOGYAKARTA – AMSTERDAM
Predikanten:
Zwaan, C. (1900-1921)
Pos, A. (1922-1932)
Allaart, D.J.B. (1931-1943)
Reenen, G.J. van (1934-1943)

Theologisch onderwijs te Yogyakarta
Bakker, D. (1906-1929) 
Bakker, F.L. (1923-1942)
Bavinck, J.H. (1934-1939)
Pos, A. (1932-1943)
Rullmann, J.A.C. (1940-1943; 1951-1953)
Mulder, D.C. (1950-1962) 
Honig, A.G. (1954-1957) 
Kuiper, G.D. (1956-1958) 
Bakker, D. (1958-1972) 

Artsen:
Scheurer, J.G. (1897-1906)
Ley, S. van der (1902-1903) 
Esser, S.J.D. (1902-1904)
Marle, F.G. van (1904-1907)
Pruijs, H.S. (1906-1918; 1928-1934)
Vogelesang, W.L. (1907-1910)
Offringa, J. (1912-1930)
Proosdij, C. van (1918-1920)
Verhagen, D. (1919-1922)
Muller, M.G. (1922-1943)
Bakker, D. (1924-1926)
Zwaan, C.L (1927-1942)
Groot, K.P. (1930-1942)
Veen, R. (1931-1942) 
Pruijs W.M. (1931-1943) 
Hörchner, J.G. (1935-1942)
Zuidema, P.J. (1938-1943; 1952-1958)
Renes, G.J. (1950-1958)
Timmer, M. (1954-1960) Elshove, P. (1956-1960, 1964-1975) 



Hoorweg, L. (1956-1968)

Zendingsarbeid onder vrouwen en meisjes in het Petronella-Hospitaal:
Heidema, A.J. (1939-1942)

JAVA - RAAD VAN SAMENWERKING
Sociaal-economisch adviseurs:
Baas, H. (1950-1963) 
Steenwinkel, Chr.H. (1957-1960) 

Landbouwkundig adviseur:
Hekstra, G. (1968-1974)

Kadervormingspredikanten:
Koetsier, C.H. (1966-1968)
Jong, S. de (1968-1976)
Zwart, J.D.A. de (1968-1976) 
Verbaan, W.M. (1968-1977)
Reinders, W.H.M. (1970-1982)
Ree, J. van de (1971-1976) 

Studentenpredikant:
Dethmers, J. (1970-1976)

Zendingsconsuls:
Bakker, F.L. (1948-1951) 
Reenen, G.J. van (1951-1953) 

Lectuurdienst:
Verkuyl, J. (1945-1963) 
Bruin, A. de (1957-1958) 

Onderwijsdeskundige:
Waals, Jac. van der (1949-1958)



C. EERSTE RAAD VAN SAMENWERKING: MODERAMEN EN ADVIESCOMMISSIES
(1951) 

Moderamen [gekozen op de eerste vergadering van de raad te Baarn op 12 januari 1951]
Praeses: Ds K. Hart
Assessor: Ds D. Scheele
1ste scriba: Ds G. Bouwmeester
2de scriba Ds B. Richters
Quaestor: F. Mandersloot

Lectuurdienst
Ds C.A. van Nood Ds J.C. Gilhuis
F. Mandersloot J.A.G. Kok
Ds B. Wentsel Ds A. Pos
Ds N. Willemse J.D. Wolterbeek
Ds B. Richters

Medische dienst
Ds D. van Enk Dr D. Bakker
L. van Rij Dr J. Berg
Mr G. Verburg Dr K.P. Groot
één vertegenwoordiger van Zeeland30) Dr J.S. Wiersema
Ds B. Richters

Onderwijsdienst
Ds K. van Anken Dr H. Kroeskamp
Ds E.H. Broekstra G.M.A. Laernoes
Ds S.J. Koster H.J.W.A. Meijerink
G.J. Sybesma W. Vermolen
Ds B. Richters

Zending onder de Chinezen
Ds H. van Koningsveld
Dr H. Mulder
Ds P. van Til
Ds P. Veenhuizen
Ds B. RichtersPropaganda Thuisfront
T. van Dijk Dr H. Mulder
Dr W.G. Harrenstein Ds P. Robbers
Ds D. Krijger Ds H. van der Veen
één vertegenwoordiger van Zeeland Ds N. Warner
Ds B. Richters

Algemene adviseurs
Prof. dr J.H. Bavinck
Ds H.A. Wiersinga
30 Omdat de Zeeuwse Kerken bezwaar hadden tegen de voortschrijdende centralisering van het zendingswerk, zag

men er aanvankelijk van af zich in de Raad van Samenwerking te doen vertegenwoordigen.



D. NEDERLANDSE ZENDINGSARBEIDERS IN MIDDEN-JAVA IN DIENST VAN DE
GEREFORMEERDE ZENDING VANAF OMSTREEKS 1900

Hieronder volgen enige biografische gegevens van Nederlandse zendingsarbeiders, die in dienst van
de Gereformeerde zending of ten behoeve van medische dienst en het onderwijs tussen omstreeks
1900 en 1970 in Midden-Java werkzaam zijn geweest voor zover ze in de documenten voorkomen.
In de regel zijn alleen hun hoofdwerkzaamheden vermeld en het jaar waarin ze daarmee aanvingen.
Verlofperioden zijn, op een enkele uitzondering na, niet vermeld.

Adriaanse, L.; 1856-1947; studie Theol. VU; 1887 kandidaat; 1888 Geref. predikant te Zeist; 1894
beroepen voor miss. dienst; 8/11/1894 uitzending vanuit Zeist; 5/1/1895 aankomst te Purworejo
(naderhand het terrein van de zendende kerk van Utrecht); 1897 tijdelijk hulpdienst voor Rotterdam
te Banyumas na ontslag zendeling R.J. Horstman (Pekalongan, Tegal); 1897 tijdelijk te Surabaya;
1904 emeritus; 1910-1921 schoolopziener in Arrondisement Rhenen; 1919-1931 lid Prov. Staten van
Utrecht; tot 1947 gecommiteerde van de kerkeraad van Utrecht van de Zending. In 1908 gehuwd met
Johanna Margaretha de Buisonjé.

Allaart, Bernhard; geboren 1908 te Harlingen; broer van D.J.B. Allaart; 1928 studie med. te Leiden;
febr. 1936 artsexamen; 1936 benoemd tot tijd. miss. arts Dr. Scheurer Hospitaal te Klaten tijdens
verlof van Wiersema; 5 juni vertrek; 1942 gemobiliseerd als reserveofficier van gezondheid bij het
KNIL; geïntern., afgevoerd naar Singapore, Birma en Thailand (Siam); tot aug. 1946 medische zorg
voor Javaanse koelies in Thailand; sept. 1946 gerepatr. vanuit Bangkok; dec. 1948 naar M.-Java voor
aflossing van K.P.C.A. Gramberg in Trenggiling, Purbolinggo; maart 1949 aank. te Purbolinggo;
1959 gerepatr.; nadien bedrijfsarts in Schiedam en Delft. In 1948 gehuwd met J.M. Schouten.

Allaart, D.B.J.; 1898-1945; studie Theol. VU; 1923 kandidaat; 1926 Geref. predikant te Kollum; 1929
beroepen door GK Amsterdam voor de miss. dienst te Yogyakarta; 11/11/1931 intrede en bevestiging;
14/12/1931 aankomst te Yogyakarta; 8/9/1943 geïntern. te Yogyakarta; febr. 1944 te Cimahi.
Gehuwd met M.J. Scheurer (dochter van J.G. Scheurer, zendingsarts, en G. van der Riet).

Andel, H.A. van; 1875-1945; 1892 studie te Kampen; 1896 kandidaat en vervolg studie VU Amster-
dam; 1900 Geref. predikant te Zuidland; 1908 te Baarn; 1911 beroepen door GK Amsterdam voor
miss. dienst te Surakarta; 14/5/1911 bevestiging te Amsterdam voor miss. dienst te Surakarta;
7/6/1912 dr Theol.; 12/12/1912 aankomst te Surakarta; 28/12/1922 beroepen door GK te Delft voor
miss. dienst te Surakarta; 1928 bezoek Wereld-zendingsconferentie in Jeruzalem; 1938 reis naar
Sumatra; aug. 1942 geïntern. te Surakarta, sept. 1943 te Ngawi, febr. 1944 te Cimahi IV en okt. 1944
te Baros; overleden in Semarang. In 1912 gehuwd met J.C. Rutgers, zuster van J.F. Rutgers.

Antheunisse, A.; geboren 21 okt. 1896; 1922 onderwijzer Holl. Chin. School te Kebumen; 1934 hoofd
der HCS (uitgaande van de Ver. voor Chr. Hollands Onderwijs op het Zendingsterrein van Frieslands
Geref. Kerken, tevens administrateur medische dienst te Kebumen; leider colportage; 1940 te
Bandung; 1941 gepension., vertrek naar Batavia; 1941 administrateur classis Batavia; 1942-1945
geïntern. in Japan; 1945-1946 te Pare-Pare (Z.-Celebes); 1946 gerepatr. Gehuwd met M. de Vlieger.

Baas, H.; 2/12/1921-13/2/1989; studie sociale geografie; sociaal economisch adviseur GKJ; 1950 te
Bandung; 1950 te Salatiga; 1953 te Purworejo; 1956 over in de dienst van de GK te Utrecht; docent
Chr. Lerarenacademie (PTPG), vanaf 1959 FKIP-KI te Salatiga en enkele andere instellingen; 1963
gerepatr.; 1964 leraar godsdienst en internaatleiders te Butare (Ruanda); juli 1968 gerepatr.; 1969-
1972 ambtenaar VU; 1973 Afrika-secr. der Gereformeerde zending; 1978 secr. informatie en
eindredacteur Vandaar; 1983 gepension. Gehuwd met A. Roosjen, 1926-1985.

Bakker, D.; 1865-1932; 1883 studie Theol. VU; 1888 kandidaats-examen; 1889 Geref. predikant te
Apeldoorn; 1892 te Broek op Langendijk; 1899 te Sneek; 1899 beroepen door Heeg voor miss. dienst



te Kebumen; 1900 aankomst op M.-Java; 1904 consulent voor Purworejo; 1906 docent Theol.
Opleidingsschool voor helpers bij de dienst des Woords te Yogyakarta; 1908 secretaris van de
Bijzondere Vergadering van Miss. Dienaren op Java; vanaf juli 1915 herziening Javaanse bijbelverta-
ling; 1919-1920 consulent te Solo en Yogyakarta; 1925 consulent Europese Geref. Kerk te Yogyakar-
ta; 1929 emeritus; 1930 eredoctoraat VU. Gehuwd met Margaretha van der Bom, overleden 1946.

Bakker, F.L.; 1893-1971; zoon van ds D. Bakker en Margaretha van der Bom; broer van zendingsarts
D. Bakker; studie Theol. VU; studie Oosterse talen te Leiden; 20/1/1922 promotie VU; 1922
benoemd door deput. GKN tot zendingsadviseur; november 1923-juli 1924 te Kaïro (Egypte);
10/10/1923 beroepen door GK Amsterdam als miss. predikant te Yogyakarta en docent Theol.
Opleidingsschool te Yogyakarta; 1927 hulp te Yogyakarta tijdens verlof Pos; 1942 geïntern. te
Bentang, Cimahi en Baros; sept. 1945 te Semarang; 1946 gerepatr.; 1947 te Jakarta om Verkuyl af
te lossen voor zendingswerk; 1/3/1948-31/5/1951 zendingsconsul in Jakarta; 1951 emeritus;
1951-1963 secr. buitenland NZR. Gehuwd met Hermina Elisabeth Allaart (dochter van H.J. Allaart
en M. Wijers; zuster van B. Allaart en D.J.B. Allaart).

Bakker, D.; 1898-1973; zoon van ds D. Bakker en M. van der Bom; broer van F.L. Bakker; onderwijs
aan de Holl. Chr. School te Yogyakarta; HBS te Amsterdam; 1916 studie geneeskunde VU; 1924
door GK te Amsterdam benoemd tot zendingsarts Petronella-Hospitaal te Yokyakarta; 1926 geneesh.-
dir. ziekenhuis van de Klatense Cultuur Maatschappij te Klaten; 1943 geïntern.; 1946 gerepatr. en
eervol ontslag; 1947 part. praktijk te Hilversum; 1953 vertrokken naar ziekenhuis te Klaten; 1955 van
Klaten overgeplaatst naar Solo-Jebres; 1961 gerepatr.; daarna tijdelijk in dienst van de Basler
Mission, standplaats Ghana. In 1924 gehuwd met Arendina Liberta Dethmers (overleden 1945;
dochter ds H.M. Dethmers en H. Douwes te Sneek; zuster van G.M. Pruijs-Dethmers). In 1953
gehuwd met Johanna Geertruida Hörchner. 

Bakker, D.; geboren 1924; zoon van F.L. Bakker; 12/9/1951 beroepen door de GK te Amsterdam
voor miss. dienst te Magelang; 8/1/1952 bevestigd als miss. predikant te Magelang; 1958-juli 1972
docent Theol. Academie te Yogyakarta; 1972 conrector HKI Oegstgeest; 1987 gepension.

Bavinck, J.H.; 1895-1964; studie Theol. VU; 21/3/1918 kandidaat; 3/7/1919 dr Filosofie te Erlangen;
11/1/1920 Geref. hulppred. te Medan; 3/7/1921 predikant te Bandung; 1927-1928 te Heemstede;
10/1/1929 bevestiging door W.G. Harrenstein; 2/5/1929 miss. examen te Leiden; 1930-1933
zendingspredikant te Solo; 1934-1939 docent aan de Theol. Opleidingsschool te Yogyakarta;
1939-1964 hoogl. zendingswetenschap Kampen en VU. In 1922 gehuwd met T. Robbers, 1900-1953.
In 1956 gehuwd met F. van der Vegt, geboren 1904.

Berg, Jelle; 1895-1982; arts; 18/6/1924 uitzending te Groningen; 21/10/1925 aankomst op Sumba;
1925-1930 en 1933-1946 miss. arts te Sumba; 1930-1933 miss. arts Wonosobo (Midden-Java); 1942
geïntern.; 1945-1946 arts te Makassar; 1946 te Sumba; 1946 gerepatr., waarna schoolarts in Neder-
land.

Bergema, H.; 1902-1969; studie Theol. VU; juli 1927 kandidaat te Groningen; 1929 benoemd door
GK te Heeg voor de miss. dienst te Kebumen; 18/9/1929 bevestigd als predikant; 11/11/1929
aankomst te Kebumen; tot jan. 1936 miss. predikant te Kebumen; 20/10/1937 intree als miss.
predikant te Nijverdal; 8/7/1938 dr Theol. VU; 1938 docent Theol. Opleidingsschool te Karuni
(Sumba); 1942 geïntern. op Celebes; 1945-1948 te Makassar, actief op het terrein van de lectuurpro-
duktie (o.a. Pedoman Goeroe) en de politiek; speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van
de Oostindonesische Raad van Kerken (maart 1947, Malino-conferentie); 1948-1956 rector en docent
aan de Theol. School te Soé (Timor) en Makassar; 1956-1968 hoogleraar aan de Theol. Hogeschool
te Kampen. Gehuwd met Jitske de Jong, geboren 1903.



Bol, J.; dec. 1953 zendingsarts te Purwodadi; sept. 1956 in Panti Wilasa, Semarang; 1964 gerepatr.;
1965 een jaar te Panti Wilasa ter vervanging J. Bouma; 1965 gerepatr.

Bouma, Joke; 1955 artsexamen; tot 1958 arts te Ermelo in het ziekenhuis Salem; 1957 benoemd tot
arts voor de kraamkliniek Panti Wilasa te Semarang; 1958 wegens uitstel van visum voor Indonesië
tijdelijk naar Lambarene; 1959 terug in Nederland; sept. vertrek naar Semarang; 1959 arts te Panti
Wilasa; 1965-1971 specialisatie te Groningen; promotie; 1971-1976 gynaecoloog in het Bethesda-
ziekenhuis te Yogyakarta; 1976-1993 Academisch Ziekenhuis te Groningen.

Braakman, G.; 1952 afgevaardigd door de GK van Amersfoort; 1952 arts in regeringsdienst te
Purbolinggo; 1953 te Purwodadi; 1959 overgeplaatst naar het Trenggiling-ziekenhuis te Purbolinggo;
1963 te Magelang; 1967 gerepatr.

Brinkman, R.; 1928 onderwijzer Holl. Chin. School te Kebumen; 1932 hoofd Holl. Inl. School te
Gombong; 1946 gerepatr.

Bronkhorst, C.; administratrice bij de Maatschappij tot Onderlinge Verzekering te Amsterdam; 1927
benoemd tot administratrice van de Chr. Schoolvereniging en het zendingsbureau te Solo; 1934 belast
met de boekhouding ziekenhuis te Solo; 1942 te Arnhem; 1949 voor het Rode Kruis naar Java; 1950
gerepatr.

Bruin, A. de; 1914-1985; studie Theol. VU; 1941 kandidaat; april 1942 Geref. hulppred. te Dordrecht;
20/6/1943 predikant te Opperdoes; 1943 Bavinck’s zendingsopleiding; 13/1/1946 te Driebergen; 1950
beroepen door Delft voor miss. dienst te Solo, beroep aangenomen maar nooit bevestigd; 28/6/1950
beroepen door Rotterdam voor miss. dienst te Banyumas-Noord; 29/6/1950 bevestigd te Rotterdam;
23/8/1950 bevestigd te Purwokerto door ds A.R. Misael voor de miss. dienst (tegelijk met ds
Soedarmadi); juni 1953-1954 tijdelijk te Jakarta; v.a. 1/1/1957 werkzaam bij de lectuurdiensten TPK
en BPK te Jakarta; jan. 1959 gerepatr.; 16/10/1959 predikant te Den Haag-Loosduinen; 1961 te Den
Haag-Eskamp; 1/6/1979 emeritus; 1979 hulppred. te Den Haag-Eskamp; 13/9/1981 hulppred. te
Delft; voorzitter NBG.

Dethmers, Jan; 1933-1976; studie Theol. VU; 18/10/1964 bevestigd als Geref. predikant te Woubrug-
ge; 1969 in dienst van de Geref. zending; 1970 beroepen GK te Leiden voor studentenwerk in
Semarang, m.n. aan de Diponegoro Universiteit. In 1962 gehuwd met Margaretha Maria Anema,
geboren 1937.

Dijk, K. van; 1877-1945; 1896 studie Theol. te Kampen; 1903 kandidaat; 29/11/1903 bevestigd als
Geref. predikant te Knijpe; 1905 beroepen d. Heeg voor miss. dienst te Kebumen (res. Kedu) als
opvolger van D. Bakker; 1906 aank. te Kebumen; 1906 scriba van de algemene vergadering op M.-
Java; 1914 consulent voor Purworejo na vertrek Netelenbos; 1931 te Wonosobo; 1943 geïntern.;
19/7/1945 overleden te Ambarawa. Gehuwd met Riemke van der Kouwe, overleden te Wonosobo
1942.

Dreckmeier, G.J.; 22 dec. 1895 - 24 okt. 1992; 1913 studie med. te Utrecht; 31/1/1919 artsexamen;
1920-1929 zendingsarts voor Utrecht te Purworejo; 1921-1922 wnd directrice ziekenhuis te Wonoso-
bo; 1/1/1930-1/7/1931 in Friese zendingsdienst zendingsarts/geneesh.-dir. ziekenhuis Wonosobo;
1/7/1931 in dienst van GK te Middelburg, directrice van het zendingsziekenhuis te Magelang; 1932
opening van het zendingsziekenhuis Magelang; 1936 afgevaardigde naar een Vrouwenconferentie
te Colombo (Ceylon/Sri Lanka); dec. 1943 geïntern. te Muntilan; 1946 gerepatr.; sept. 1947-1949
namens de Basler Mission (BM) werkzaam te Kuala Kapuas op Borneo/Kalimantan; 1950 arts in het
Trenggiling-ziekenhuis te Purbolinggo; 1952 in Panti Wilasa te Semarang; 1954 overgang in de
dienst van de GK van Zeist; 1959 in dienst van de Chr. Ziekenhuisstichting Midden-Java, werkzaam



in ziekenhuis te Parakan, bij Magelang; 1965 te Magelang, specialiste aan een kraamkliniek; 1970
Albert Schweitzer-prijs; 1973 gerepatr.

Eijk, P.H. van; 1899-1960; 1919 studie Theol. VU; 1924 kandidaat te Boskoop; 19/11/1924 beroepen
door GK Delft voor miss. dienst te Surakarta; mei 1925 peremptoir en miss. examen; 1925 vertrek
naar Surakarta; 17/6/1925 bevestiging te Delft door K. van Anken; 1941-1945 hulppred. te Hilver-
sum; dec. 1946 te Semarang, ter vervanging van Van Reenen; 1948 tevens geest. verz. gerepatrieer-
den; 1950 emeritus, gerepatr.; 1950-1958 hulppred. te Maartensdijk (Utrecht). In 1925 gehuwd met
Sijtje Boes, overleden 1971.

Elshove, Paulina; geboren 1919; 1939-1948 studie med. te Leiden en Groningen; 1948-1955
opleiding tot longarts; 1955 benoemd tot zendingsarts in het sanatorium te Pakem nabij Yogyakarta;
1956-1960 werkzaam te Pakem; 1960-1962 Europ. verlof, tijdelijk werkzaam te Den Haag; 1962-
1964 werkzaam in het United Christian Hospital te Lahore, Pakistan; 1964-1967 werkzaam te Pakem;
1967-1975 na sluiting van het sanatorium werkzaam in het Bethesda-ziekenhuis te Yogyakarta,
tevens supervisor van het TBC-programma van de YAKKUM in Midden-Java; 1975-1983 in dienst
van de Provinciale Brabantse Vereniging tot Tuberculosebestrijding, werkzaam aan het consultatiebu-
reau te Eindhoven; dec. 1983 gepension.
 
Esser, B.J.; 1876-1944; studie Theol. VU; 29/5/1901 kandidaat; 1903-1905 Geref. hulppred. te
Gorkum; 24/2/1905 promotie VU; 28/5/1905 predikant te Reeuwijk en Sluipwijk; 1908 beroepen
door Rotterdam voor miss. dienst te Purbolinggo; 28/5/1908 intrede te Rotterdam waarna vertrek;
1912 en 1918-1925 consulent te Wonosobo; 1924-1925 te Purwokerto; 1924 oprichting zendingsblad
Uit Poerbolinggo; 1/4/1940 emeritus, bleef te Purbolinggo; 14/4/1942 gearrest. te Purwokerto,
waarna weer vrijgelaten; juli 1942 verhuisd n. Kaliurang (Yogyakarta); begin sept. 1943 opnieuw
gearrest., geïntern. te Yogyakarta; korte tijd later opnieuw vrijgelaten, vervolgens te Semarang;
13/9/1943 opnieuw gearrest. Gehuwd met J.F. Rutgers, zuster van J.C. Rutgers.

Flach, Jan Coenraad; 1884-1964; 1915 benoemd tot zendingsarts te Purworejo in dienst van de GK
van Utrecht; vertrek in april 1915; 1916 naar Kutoarjo; opening polikliniek; 1917 naar Purworejo;
opening zendingsziekenhuis; 1936 gerepatr.; 1/2/1937 gepension. Gehuwd met G.J. de Walle,
overleden 1967.

Gazendam, G.; 1891-1963; 1926-1939 werkzaam als zendingsverpleegster op Java, waarvan sinds
1933 te Purwokerto; 1940 tijdelijk werkzaam in Haags ziekenhuis; 1946 in NICA-verband werkzaam
in het KPM-ziekenhuis te Jakarta; 1948 tijdelijk te Sumba, als vervangster J. Biersteker (1903-1971);
1950 gerepatr.

Geel, J.; geboren 1934; 1963 Geref. predikant te Winsum; 1968 in dienst Gereformeerde zending;
1969 beroepen door de GK van Rotterdam en GKI Semarang als kadervormingspredikant;
24/10/1969 vertrek naar Indonesië; 1973 beroepen GK Krimpen a/d IJssel jeugdpredikant van de GKI
te Jakarta; 1977 predikant te Groningen-Helpman; 1985 ziekenhuispredikant te Hilversum.

Grand, K.L.F. le; geboren 1922; 1947 Geref. predikant te Twijzel; aug. 1949 legerpredikant in
Indonesië; nov. 1951 predikant GK te Palembang (Z.-Sumatra); 1959 zendingspredikant N.-Sumatra
namens de GK te Arnhem; sept. 1964 namens de GK te Arnhem en Medan zendingspredikant te
Medan (N.-Sumatra); 1967 docent evangelistenopleiding Abdi Sabda te Medan; 1979 docent Faculté
de Theologie Protestante au Zaïre, Kinshasa (Afrika); 1982 hulppred. in de Evangelisch-Oecumeni-
sche Gemeente te Ispra-Varese (Italië); 1988 emeritus. Gehuwd met J. Woudt.

Grondsma, H.; geboren 1898; kweekschool te Leeuwarden; onderwijzeres te Sneek; werkzaam in de
ziekenverpleging Emma Kinderziekenhuis en Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam; 1929 benoemd



tot tweede hoofdverpleegster voor het ziekenhuis te Klaten; 1941 eervol ontslag uit zendingsdienst;
omgekomen tijdens Japanse bezetting.

Groot, Klaas Pieter; geboren 1888; studie med. te Amsterdam; 1918 benoemd tot zendingsarts in
dienst van Amsterdam te Solo; 22/8/1919 aankomst op M.-Java; 1919-1930 zendingsarts te Solo;
1930-1942 geneesh.-dir. Petronella-Hospitaal te Yogyakarta als opvolger van J. Offringa; tevens
geneesh.-dir. Sanatorium te Pakem; 1943 geïntern.; 1946 gerepatr. Gehuwd met N. Boot, overleden
1931 te Solo. Gehuwd met Martha Oldeboom.

Haas, W.S. de; geboren 1883; studie Theol. VU; 1909 kandidaat, tevens doct. examen; 1909 Geref.
predikant te Donkerbroek; 1911 te Tzummarum; 1915 beroepen door Utrecht voor miss. dienst te
Purworejo, vertrek in april; 1918 buiten bediening, betrekking in rijksopvoedingsgesticht. Gehuwd
met P.W. von Meijenfeld, geboren 1885.

Hamer, G.P.; 1914 onderwijzer Chr. Holl. Jav. School te Gombong (Kebumen) (Ver. voor Chr. Holl.
Onderwijs); 1924 hoofd der Holl. Inl. School te Gombong; 1932 gepension. en gerepatr.Heidema,
A.J.; geboren 1903 te Heinenoord; dochter van ds R. Heidema en A. Medema; studie kweekschool
te Groningen; 1921 leerling-verpleegster Academisch Ziekenhuis Groningen; 1924 gediplomeerd;
1929-1938 hoofdverpleegkundige Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; 1938 bijzondere opdracht voor
evangelisatie op vrouwenzalen en toerusting van Javaanse verpleegsters van het ziekenhuis; 1946-
1948 te Semarang; 1948 verlof; 1949 werkzaam in de kraamkliniek Panti Wilasa te Semarang; 1961
gerepatr.

Hekstra, G.; geboren 1931; 1950-1957 studie Landbouwhogeschool Wageningen; 1958-1962 als
bodemkundige-landbouwkundige verbonden aan het Landbouwproefstation te Nieuw-Guinea; 1963
verbonden aan het Laboratorium voor bloembollenonderzoek, Lisse; 1968 promotie te Wageningen;
1968-1974 namens het Centrum voor Werelddiakonaat GKN als adviseur van de Witte Kruis-kolonie,
de Welvaartsstichting en Trukajaya op M.-Java; 1974-1992 verbonden aan het Internationaal
Agrarisch Centrum te Wageningen; 1992 gepension.

Hoekstra, Gerrit Jelkes; geboren 1907; 1924 studie med. te Groningen; 1931 artsexamen; 1931
benoemd door GK te Rotterdam tot miss. arts voor Trenggiling-ziekenhuis te Purbolinggo; 1933
benoemd tot miss. arts te Klaten; 1939 verlof in Nederland; in militaire dienst tot augustus 1940,
waarna vestiging in Bilthoven; 1945 benoemd tot arts in NICA-verband, ten dienste van de regering
van de Deelstaat Oost-Indonesië, in afwachting van vertrek naar Purbolinggo; 1946-1951 miss. arts
Labuang Baji-ziekenhuis te Makassar (Z.-Celebes); 1952 gerepatr. In 1935 gehuwd met G. Smilde.

Honig, A.G.; geboren 1915; studie Theologische Hogeschool Kampen; 1940 Geref. hulppred.
Dedemsvaart; 1941 predikant te Siegerswoude; 1943 door GK te Heeg beroepen als miss. predikant;
13/12/1946 drs theol.; m.i.v. 1/12/1946 tijdelijk werkzaam onder Aziatische studenten in Leiden;
1951 dr Theol.; mei 1951 predikant te Kutoarjo (classis Purworejo); 1954 docent Theologische
Opleidingsschool te Yogyakarta; 1957 docent Theologische School te Makassar; 1967 buitengewoon
hoogleraar Theologische Hogeschool te Kampen; rector Zendingsseminarie, Baarn; 1972 hoogleraar
te Kampen; 1972-1976 lid Theological Education Fund Wereldraad van Kerken; 1984 emiritus.

Hoogerwerf, A.; arts te Breukelen; 1/8/1965 benoemd tot zendingsarts voor Panti Wilasa te Sema-
rang; 1973 gerepatr. 

Hoogerwerf, E.; geboren 1932; 1963 Geref. predikant te Schoondijke; 1966 beroepen GK te Utrecht-
Noord als kaderpredikant in Tanjungkarang, Zuid-Sumatra; 1967 zendingsopleiding te Baarn;
22/4/1968 vertrokken naar Indonesië; 28/10/1968 bevestigd; 1974 predikant te Vlissingen; 1980 te
Nieuwerkerk aan den IJssel; 1993 emeritus.



Hörchner, Johanna Geertruida; geboren 9 april 1905 - overleden 3 augustus 1995; gymnasium in
Amsterdam; 1922 studie med. te Amsterdam; 1929 artsexamen; 1929-1931 werkzaam in het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam; 1931-1935 gouvernementsarts in Ned.-Indië; 1931 arts in het
Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; 1932-1934 arts te Solo-Jebres; gaf tevens lessen aan de Chr.
Huishoudschool te Solo; 1935 arts in het Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; 1942 geïntern.,
ondermeer in kamp 8 St. Louis; 1946 gerepatr.; 1947 tijdelijk te Timor in gouvernementsdienst ter
beschikking van de Prot. Kerk aldaar; 1952 arts te Klaten. In 1953 gehuwd met D. Bakker sr; 1955
te Solo-Jebres; 1961 gerepatr.

Ingwersen, H.Ph.; 1878-1950; studie Theol. VU; 1901 kandidaat; 1901 Geref. predikant te Koudeker-
ke (Walch.); 1905 beroepen door GK te Utrecht voor de miss. dienst te Purworejo; april 1906 vertrek
naar M.-Java; 1914 predikant te Berlikum; predikant te Nijkerk; 1928 te Katwijk aan Zee; 1939
emeritus. Gehuwd met Gesina Hendrika Heijer.
 
Jong, S. de; geboren 1933; 1961 Geref. predikant te Eernewoude; 1964 te Soestdijk; 1967 benoemd
tot miss. predikant voor vormingswerk op de terreinen van GKK te Amsterdam en Delft vanuit Solo
op M.-Java; 20/6/1968 vertrek naar M.-Java; 26/2/1969 bevestigd als predikant te Solo; 1970 docent
aan de Sekolah Kepandaian Kristen Atas (Hogere Huishoudschool, SKKA) te Solo in moderne
geestelijke stromingen, godsdiensten en secten; 27/6/1973 dr Theol. VU; 1976 predikant te Lunteren;
1983 te Woerden.

Kal, E.Th.; 1911-1966; 1930 studie med. te Batavia; 1936 zendingsarts namens GKM Zuid-Holland-
Zuid te Purbolinggo; dec. 1941 gemobiliseerd als reserveofficier van gezondheid bij het KNIL in
Yogyakarta; 1942 geïntern., krijgsgevangen in Birma en Thailand (Siam); 30/10/1945 arts voor de
koelie-kampen in Kijang (Riouw); 1946 officier van gezondheid in Tanjung Pinang (Riouw); 1948
naar Nederland, waarna huisarts te Ruurlo. In 1936 gehuwd met J.B. Pompe van Meerdervoort,
geboren 1913 te Batavia.

Kate, Henderika Femechina ten; geboren 11 augustus 1894 te Emmen, overleden 14 april 1980 te
Amsterdam; opleiding ziekenverpleging te Ermelo; later diploma te Leiden; werkzaam onder andere
in het Chr. Sanatorium te Zeist; per 15/3/1923 door de GK van Heeg benoemd tot hoofdverpleegster
in het zendingsziekenhuis te Kebumen; 1/8/1943 ontslagen door het regentschap, verhuizing naar
Purworejo; okt. 1943 geïntern., eerst in Muntilan daarna in Banyubiru; 14/8/1945 bevrijd; sept. 1945
in dienst van het Rode Kruis te Semarang; najaar 1946 gerepatr.

Kate, Pietje Froukelina ten; geboren 24 juni 1904 te Uithuizermeden, overleden 14 febr. 1995;
MULO en een boekhoud- en typcursus te Kampen; 1920-1927 werkzaam op het kantoor van
houthandel P. Cramer te Kampen, actief in het jeugdwerk en evangelisatiekoor, zendingscursus aan
de Theologische Hogeschool te Kampen; vanaf 1 dec. 1931 verpleegstersopleiding in het Juliana-
Ziekenhuis te Amsterdam; 1936 door de Gereformeerde Kerk van Amsterdam benoemd tot verpleeg-
ster aan het Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; okt. 1936 aankomst te Yogyakarta; 1937-1941 belast
met de leiding van het internaat der leerlingverpleegsters; 2 aug. 1943 ontslagen door de Japanners;
aug. 1943 geïntern. in kamp 8 St. Louis, vervolgens in Banyubiru; jan. 1946 gerepatr.; april 1947 -
febr. 1948 werkzaam in het ziekenhuis Zuidwal te Den Haag; 1948 tijdelijk naar Timor in gouverne-
mentsdienst, ook werkzaam voor de Prot. Kerk aldaar; 1952 verpleegster in het Trenggiling-zieken-
huis te Purbolinggo als opvolgster van A.H. Vegter; 1959 gerepatr., waarna werkzaam in het
revalidatiecentrum De Hoogstraat in Doorn en enkele opvanghuizen voor repatriërende Indische-
Nederlanders.

Keuchenius, A.F.; 1895-1944; 1916 eindexamen HBS te Weltevreden; werkzaam op kantoor Kon.
Paketvaart Maatschappij (KPM); 1919 naar Nederland voor studie Theol. te Kampen; 1921 studie
Theol. VU; 1926 kandidaat; 1927 Geref. predikant te Ottoland; 1929 beroepen door GK te Utrecht
voor de miss. dienst te Purworejo; 1942 geïntern.; 22/8/1944 overleden te Semarang als gevolg van



mishandeling door de Kenpeitai. In 1926 gehuwd met Pieternella Cornelia van Lonkhuijzen,
overleden 1982.

Keulemans, Arina Frederika Cornelia; geboren 1912; 1932 opleiding verpleegster Juliana-ziekenhuis
te Amsterdam; 1937 cursus wijkzuster; 1938-1940 als verpleegster werkzaam te Brussel; 1940
werkzaam in het zendingsziekenhuis te Magelang; okt. 1943 geïntern.; 1946 gerepatr.; vervolgens
werkzaam te Veenendaal, Gorinchem, Ermelo en Amsterdam; 1972 gepension.

Koene, Agatha Maria; geboren 1909; opleiding MULO en Industrie- en Huishoudschool te Haarlem;
werkzaam in de ziekenverpleging te Krommenie en Leiden; 1937 verpleegster in het Trenggiling-
ziekenhuis; 1939 ontslag vanwege gezondheid, waarna gerepatr.

Koetsier, C.H.; geboren 1932; 1950 eindexamen studie Openbare Handelsschool; 1950-1954
werkzaam bij een beleggingsmaatschappij; 1953 staatsexamen Gymnasium Alfa, waarna studie
Theol. VU; 1961 Geref. predikant Koog aan de Zaan; 1964 beroepen door de GK te Semarang-Oost;
1965 doct. ex. theol.; 1966 kadervormingspredikant te Semarang namens de GK te Utrecht-Noord;
14/4/1967 bevestigd te Semarang; 1968 gerepatr., waarna secr. ontwikkelingssamenwerking GKN
en andere maatschappelijke functies; 1975 dr Theol.; 1978 predikant te Amsterdam; 1984 industrie-
pastoraat te Amsterdam; 1994 emeritus. In 1961 gehuwd met T.C. Korvinus.

Koeverden Brouwer, Gerrit Hendrik van; geboren 1905; 1925 studie med. te Amsterdam; 1933
huisarts te Amsterdam; 1935 tijdelijke benoemd door de Friese zending tot miss. arts voor Kebumen
tijdens verlof Vonk, Peddemors en Verveen; 1936 te Wonosobo tijdens verlof Verveen; 1937 in vaste
zendingsdienst van Friesland te Kebumen; 1941 uit zendingsdienst; vertrokken naar Palembang voor
werk onder Javaanse kolonisten; 1942 januari te Surabaya als Off. van Gezondheid op Hospitaal-
schip; nov. 1942 op transport gesteld naar Japan; dec. 1942 geïntern. te Myoshi (70 km van Hiroshi-
ma); 1945 na bevrijding terug naar Java.

Kombrink, M.; verpleegster Chr. Sanatorium te Zeist; Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam; 1932
particulier verpleegster te Tarutung, Sumatra; 1933 hoofdverpleegster in het ziekenhuis te Klaten;
1939 verlof tot maart 1940; 1943 geïntern.; 1946 gerepatr.; 1947 naar Indonesië in dienst van het
Rode Kruis; overleden 1974.

Kooi, Jetje; geboren 1906; 1931 leerling-verpleegster Diaconessenhuis te Leeuwarden; 1934 diploma;
1936 diploma kraamverpleging; 1939 benoemd door de GK te Delft tot vierde verpleegster voor het
ziekenhuis te Klaten; 1940 eervol ontslag uit zendingsdienst.

Korvinus, Hinka Laura; geboren 1913; 1928 diploma huishoudschool; 1934 nijverheidsakte aan de
Haarlemse Huishoud- en Industrieschool; 1935 lerares te Yogyakarta; 1946 gerepatr.

Korvinus, L.W.; 1910-1975; studie Theol. VU; 1933 kandidaat; 1934 Geref. evangelisatiepredikant
kop van Noord-Holland (Hoorn); 1936 beroepen door de GK te Heeg voor de miss. dienst te
Kebumen; 18/6/1937 gearr. te Kebumen; jan. 1941 consulent te Palembang (Z.-Sumatra), o.m.
werkzaam onder Javaanse transmigranten in geheel Sumatra; jan. 1942 te Kebumen; 14/7/1943
geïntern. te Muntilan, nadien te Salatiga en Bandung; jan. 1944 te Bendungan en Bandung; 1945
predikant te Bandung; 1946 gerepatr.; 1947 hulppred. te Beetsterzwaag; 1948 als miss. predikant in
dienst van de Commissie voor de Wederopbouw; 1948-1958 miss. predikant ten dienste van de GKI
en de Javaanse Kerk in Medan; 1951 predikant van de Europese GK te Medan; 1959 predikant te
Hilversum; 1960 te Nijmegen; 1968 emeritus; 1968 actuarius Raad van Samenwerking; 1972 secr.
Java/Sumatra-sectie van het Indonesië-orgaan. Gehuwd met C. de Wit.

Kremer, J.; 1953 uitgezonden als miss. arts naar Kebumen; eerst tijdelijk te Jakarta; 1957 augustus
kort-verlof; 1960 vertrek uit Kebumen; 1961 gerepatr.



Kroeskamp, H.; geboren 1897; opleiding aan normaalschool te Utrecht; onderwijzer aan de chr.
school te Naarden; 1922 leraar Chr. MULO Noordwijk aan Zee; 1922 dr Lett. en Wijsb. RU Leiden;
1931 leraar Chr. Holl. Inl. Kweekschool te Solo; 1934 in dienst van de Stichting Chr. Holl. Inl. en
Chinese Kweekschool te Solo (gedeeltelijk de opvolger van de Keucheniusschool in Yogyakarta);
1939 directeur nieuwe Chr. HBS te Solo; na de oorlog naar Nieuw-Guinea; o.a. Directeur voor
Culturele Zaken. 

Kuiper, G.D.; 1903-1974; 1927 kandidaat; 8/4/1928 Geref. predikant te Aalsmeer; 20/12/1931
bevestigd als miss. predikant namens de GK Delft te Solo en Klaten; november 1932 miss. examen
in de classis Den Haag; 8/2/1933 bevestiging en intrede te Delft; 7/4/1933 vertrek, waarna vest. te
Klaten; 1936 verhuizing van Klaten naar Solo; jan. 1938 tot jan. 1939 te Purwokerto voor hulpdienst
tijdens verlof Rullmann; 1943 geïntern.; 1946 werkzaam te Bandung als consulent van de Ned.-
sprekende gemeente aldaar; 1947 gerepatr.; 1947-1949 hulppred. te Staphorst; aug. 1949 namens
Friesland docent aan de evangelistenopleiding te Purwokerto; 1951 te Klaten; 1953 te Solo; 1/8/1956
docent Opleidingsschool te Yogyakarta; juli 1956 gevestigd te Yogyakarta; 14/7/1958 gerepatr.;
benoemd tot adviseur voor de zendingsdeputaten van Delft en samenwerkende classes; 1959
emeritus; 1959-1965 hulppred. te Daarle; 1967 verhuizing naar Heerde. In 1933 gehuwd met Alida
van Dijk, dochter van ds K. van Dijk (Wonosobo) en Riemke van der Kouwe, 1905-1985.

Kuipers, Th.; 1890-1945; 1919 Geref. predikant te Beilen; 1928 te Yogyakarta (Europese GK); 1928-
1937 hoofdred. De Zaaier; 1939 hoofdred. Uit de levensbron (een prekenserie); tot 1940 hoofdred.
van het Kerkblad; 1942 geïntern. te Ambarawa, alwaar begin sept. 1945 overleden.

Leersum, C.P. van; 1901-1970; 1925 zendingsarts namens de GK te Delft te Solo; 1928 aankomst te
Solo; 1943 geïntern; na de oorlog arts in dienst van de DVG te Semarang, vervolgens Rode Kruis-arts
in Jakarta en Hoofd van de medische dienst van het Nederlandse Rode kruis, Afd. Indonesië; 1958
gerepatr., waarna schoolarts te Kampen.

Linden, J. van der; geboren 1907; 1927-1932 theol. studie te Kampen; 1932-1934 te Tübingen; 1934
dr Theol.; 1934 Geref. predikant te Tzum; 1936-1938 studie RU Utrecht ter voorbereiding voor de
missionaire dienst; 5/5/1938 in dienst van de GKK van Utrecht en Gelderland; 1938-1943 miss.
predikant te Purworejo; 1943-1945 geïntern. (Ambarawa, Muntilan, Salatiga, Bandung); aug. 1945-
1946 geest. verz. kampen Banyubiru, Semarang, Ceylon/Sri Lanka; 1946 gerepatr.; 1947-1950
hulppred. te Harmelen; eind 1950 vertrek naar Semarang; 1951 in dienst van de GK te Utrecht; 1958
gerepatr.; 1959 emeritaat; 1959-1966 hulpprediker in Maartensdijk; 1963 scriba coll. van prov.
zendingsdep. prov. Utrecht; 1966-1971 zendingssecr. Gelderland en Utrecht (Sumak), tevens
actuarius generale zendingsdeputaten; 1973 uit actieve dienst.

Meijerink, H.J.W.A.; 1917 onderwijzer Idenburgschool (Holl. Chin. School) te Solo; 1919-1934
directeur Chr. Holl. Inlandse Kweekschool te Solo; 1937-1952 lid Tweede Kamer voor de ARP; 1951
lid Raad van Samenwerking; lid generale zendingsdeputaten tot 1959; als onderwijsadviseur lid van
de Arnhemse Commissie van Advies actief voor de Gelderse zending; 1959 overleden.

Merkelijn, A.; 1878-1943; 1902 studie Theol. te Kampen; 1903 studie Theol. VU; aangezocht voor
dienst der zending voor Sumba; na aanvankelijke toestemming uiteindelijk ingetrokken; 1907
kandidaat; 1908 Geref. predikant te Schoondijke; 1911 beroepen door Middelburg voor miss. dienst
te Magelang; 26/1/1912 aankomst te Batavia; april 1912 aankomst te M.-Java; 1924 drie dagen per
drie maanden bezoek aan Wonosobo; consulent voor Wonosobo tijdens verlof Netelenbos; 1937
consulent voor Purworejo tijdens verlof Keuchenius; 1938 gerepatr. en uit zendingsdienst; 1939
emeritus.



Merwart, Ph.A.M.; omstreeks 1914 onderwijzeres Koningin Wilhelminaschool te Yogyakarta; 1935
nazorg-werk onder oud-leerlingen (vrouwen en meisjes) te Solo; 1943 geïntern., omgekomen tijdens
Japanse bezetting.

Miedema, J.J.; 1897-1978; med. studie te Groningen; 1925 artsexamen; 1925 arts te Nijkerk; 1931
benoemd door GK te Rotterdam als tweede arts in het zendingsziekenhuis Trenggiling te Purboling-
go; juli 1943 geïntern; eind 1945 te Semarang; 1946 naar Australië; 1946 gerepatr.; 1947 terug naar
Indonesië in NICA-verband, o.a. te Nieuw-Guinea; 1949 gerepatr.; revalidatiearts, dir. revalidatiecen-
trum De Hoogstraat in Doorn. Gehuwd met A.M.J. Berg uit Sappemeer (zuster van zendingsarts J.
Berg).

Mulder, A.H.; 1907-1987; dra lett.; 1933-1948 docente Engelse taal en letterkunde aan div. middelba-
re scholen in Nederland; 1949-1958 lerares Chr. Lyceum te Bandung; 1958 benoemd tot docente
PTPG/Satya Wacana-universiteit te Salatiga, doch geen werkvergunning; 1960 gerepatr.; 1962
docente aan het Kinnaird College, Lahore (Pakistan); 1973 gerepatr. en gepension.

Mulder, D.C.; geboren 1919; 1936-1943 studie Theol. en Rechten VU; 1943 aangesteld tot hulppredi-
ker met opdracht zich voor te bereiden op het zendingsexamen; 1945 zendingsexamen; 1945 door de
GK te Amsterdam bevestigd als miss. predikant; 1947-1948 studie Henry Martyn School for Islamic
Studies te Aligarh (India); 1949 dr Theol. VU; 1950-1962 docent Theol. Opleidingsschool te
Yogyakarta; 1953-1965 buitengewoon docent Gajah Mada Universiteit, Yogyakarta; 1953-1957
docent aan de Pedagogiekcursussen te Solo en Yogyakarta; 1956-1961 docent/hoogl. PTPG/Satya
Wacana Universiteit, Salatiga; 1963-1965 hoogl. Theol. Hogeschool (STT) te Jakarta, tevens docent
UKI; 1965-1985 hoogl. godsdienstwetenschap VU; 1972-1976 buitengewoon hoogl. Theol. Hoge-
school te Kampen; 1983-1992 voorz. Raad van Kerken in Nederland. 

Muller, M.G.; 1894-1981; med. studie te Utrecht; 1919 artsexamen, waarna specialisatie interne
geneeskunde in Rotterdam; 1922 benoemd door de GK te Amsterdam tot zendingsarts in Petronella-
Hospitaal te Yogyakarta; 1943 geïntern.; 1946 te Jakarta; 1948 gerepatr., waarna huisarts te Delft.
Gehuwd met J. Koetsier, 1975 overleden.

Nes, C. van; geboren 1906; studie Theol. en Psychologie VU; 1932 kandidaat; 1937 miss. predikant
te Magelang namens de GK te Middelburg; 1943 geïntern. o.a. te Magelang en Cicalengka; 1946
gerepatr.; 1947 Geref. hulppred. te Meliskerke; 1949 predikant te Meliskerke; 1956 te Rotterdam-
Kralingen, voor het Geref. maatschappelijk werk; 1965 buiten bediening. Gehuwd met Neeltje
Adriana de Putter, geboren 1907.

Netelenbos, L.; 1876-1955; studie Theol. VU; 1901 kandidaat; 1901 Geref. predikant te Hijlaard;
1903 beroepen door Delft, voor de miss. dienst te Wonosobo; 10/11/1903 miss. examen; 10/12/1903
bevestigd door ds L. van der Valk te Scheveningen; 8/7/1904 vertrek; 1905 tijdelijke woonplaats
Banjarnegara; verzoekt om terrein te Surakarta aan te vragen wegens ongeschiktheid van Wonosobo;
niet akkoord; 1905 gearr. te Wonosobo; 1907-1908 consulent van Purbolinggo tot de komst van B.J.
Esser; Netelenbos blijft consulent van Banyumas; 1915 consulent voor Banyumas (uitz. Cilacap),
zendingsterrein van Rotterdam i.v.m. verlof B.J. Esser; 1917 tijdelijk te Yogyakarta; 1918 beroepen
door Utrecht, voor de miss. dienst te Purworejo; 1923/1924 oprichter zendingsmaandblad Uit
Poerworedjo; 1930 gerepatr.; 15/4/1931 emeritus. Gehuwd met Anna Geertruida Ozinga, overleden
1908. In 1913 gehuwd met Jeanne Françoise Chevallier, overleden 1954.

Nieboer, Hilke; geboren 1899; opleiding Salem te Ermelo en Bethesda-ziekenhuis te Hoogeveen;
1925 benoemd tot verpleegster voor Utrecht te Purworejo; 1931 uit zendingsdienst als gevolg van
voorgenomen huwelijk; 1933 benoemd door GK te Utrecht voor ziekenhuis te Purworejo; 1940
gepension.



Nooteboom, G.P.; geboren 1926; 1953 Geref. predikant te Borne; 1957 miss. predikant te Purworejo
en Kebumen namens de Friese zending; 1959 hulpdocent aan de Theol. Academie te Yogyakarta;
1964 doct. ex. theol. te Kampen; 1964 in dienst van de Raad van Samenwerking, t.b.v. de kadervor-
ming in M.-Java; 1972 gerepatr.; 1974 predikant te Nieuwkoop en Woerdense Verlaat. Gehuwd met
Corien Aalbers.

Offringa, Johannes; 1883-1950; broer van de onderwijzers J.J.Z. en P. Offringa; studie med. te
Groningen; 1912 dr Med.; 1912-1918 onder H.S. Pruijs miss. arts te Yogyakarta als opvolger van
W.L. Vogelesang; 1918-1930 geneesh.-dir. Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; tevens ouderling der
GK te Yogyakarta; 1930 hoofdinspecteur ziekenhuiswezen in Ned.-Ind. der DVG te Weltevreden;
dec. 1938 gerepatr.; 1939 gepension. Gehuwd met R.R. van der Kam.

Oosterveen, Harm; geboren 2 dec. 1908 - overleden 28 dec. 1944; zoon van ds J. Oosterveen en A.
van Ommen; 1927 studie med. te Utrecht; 1935 artsexamen; 1935 benoemd door Rotterdam tot miss.
arts voor Purwokerto, vertrek in maart; 1943 geïntern.; 1944 op transport gesteld naar Japan; geïntern
te Fukuoka (Kiushu). In 1939 gehuwd met W. Wielenga (dochter van D.K. Wielenga (Sumba) en
M.A. Telder; verbonden aan de Mardi Kenya-huishoudschool te Purwokerto.Peddemors, W.; geboren
1906 te Almelo; Chr. HBS te Zwolle; 1922 studie med. te Groningen en Utrecht; 1930 artsexamen
te Utrecht; tijdelijk scheepsarts naar Mekka; 1930 arts te Almelo; 1931 in tijdelijke dienst van de GK
te Amsterdam als miss. arts te Yogyakarta; okt. 1931 in vaste dienst van de Friese zending te
Kebumen; 1937 gerepatr., waarna vestiging als huisarts te Utrecht; 1980 gepens. In 1931 gehuwd met
Maria van der Hooft, geboren 1906.

Pieron, A.F.J.; 1908-1943; studie Theol. VU; 1932 kandidaat; 1932 beroepen door Katendrecht voor
zendingsarbeid onder Chinezen aldaar; 4/10/1932 bevestigd; 1939 beroepen door GK te Rotterdam,
voor de miss. dienst te Banyumas-Noord onder de Chinezen (ter vervanging van J.A.C. Rullmann);
17/1/1940 miss. examen en bevestiging; februari 1940 aankomst in Midden-Java; 1941 reserve-
veldprediker voor de landstormkring Purwokerto-Cilacap. Gehuwd met M.E. Bronkhorst, geboren
1912.

Pos, A.; 1888-1971; 1917 kandidaat; 1919 als kandidaat beroepen door GK Amsterdam voor miss.
dienst te Yogyakarta; 1919 doct. examen; nov. 1921 miss. predikant te Yogyakarta, doch eerst een
jaar te Surakarta; tot 1925 tevens consulent voor de Europese GK te Yogyakarta; 1933 opv. D.
Bakker sr aan de Theol. Opleidingsschool te Yogyakarta, docent hinduïsme en buddhisme; 1943
geïntern. o.a. te Cimahi; 1946 gerepatr., doch terug naar Indonesië; consulent GK te Palembang;
1/7/1950 emeritus, waarna hulppred. te Haarlem-Noord en docent Zendingsseminarie te Baarn, tot
1958. Gehuwd met Johanna Hendrika Breukelaar (1892-1996), dochter W. Breukelaar en A.
Stroeven.

Prins, J.; geboren 1890; 1911 werkzaam in de verpleging te Amsterdam; 1915 diploma ziekenverple-
ging; 1918 diploma kraamverpleging; 1923 vertrek naar Surabaya; 1925 verpleegster in het
Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; hoofd kraamvrouwenkliniek; na de oorlog verpleegster in het
Labuang Baji-ziekenhuis te Makassar (Z.-Celebes); 1958 gerepatr.

Pruijs, H.S.; geboren 1869; studie med. te Amsterdam; 1896-1906 officier van gezondheid in Ned.-
Indië, o.m. Kupang; 1906-1918 miss. arts, benoemd tot waarnemend geneesh.-dir. Petronella-
Hospitaal te Yokyakarta in dienst van Amsterdam wegens ziekte en repatr. van Scheurer; 1918
wegens ziekte tijdelijk te Solo; 1918-1928 arts te Wonosobo (als gevolg van slechte gezondheid) in
klein particulier ziekenhuis; 1928-1934 terug in zendingsdienst, Petronella-Hospitaal te Yogyakarta;
1934 gepension. en gerepatr.

Pruijs, Willem Marie; 1901-1982; zoon van H.S. Pruijs, zendingsarts te o.m. Yogyakarta; 1921 studie
med. te Amsterdam; 1928 artsexamen; benoemd door Amsterdam aan het Petronella-Hospitaal te



Yogyakarta; enkele jaren in Ned. voor studie; 1929 werkzaam in de Universiteitskliniek te Heidel-
berg; ass. chirurgie; 1931 vertrek naar Yogyakarta; 1943 geïntern.; 1946 gerepatr.; 1948 chirurg
Salem te Ermelo, Bethesda-ziekenhuis te Hoogeveen en ziekenhuis te Drachten. Gehuwd met Gesiena
Margaretha Dethmers (dochter ds H.M. Dethmers te Sneek en H. Douwes/zuster van A.L. Bakker-
Dethmers). 

Ree, J. van de; geboren 1937; 1966 Geref. predikant te Fijnaart; 1969 zendingsopleiding te Baarn;
1971 kadervormingspredikant (industriewerk) te Semarang namens de GK te Veenendaal; 1977
predikant te Uden-Veghel.

Reenen, G.J. van; 1905-1964; studie Theol. VU; 1930 predikant te Warns en Scharl; 1932 beroeping
door GK Amsterdam voor miss. dienst te Yogyakarta; 1933 aank. te Yogyakarta; 1943 geïntern.;
1945 hoofd sociale zaken en voorz. afd. Semarang van het Rode Kruis voor verzorging van gerepa-
trieerden, predikant Europese Gereformeerde Kerken Semarang; dec. 1946 gerepatr.; 1948-1950
hulppred. te Maartensdijk; 1950 vertegenw. voor de Geref. zending in het overleg met Javaanse
Kerken te Semarang; 1/6/1951 - 1/1/1953 zendingsconsul in Jakarta; 1953-1957 te Jakarta, verschil-
lende kerkelijke functies, w.o. lid van een toezichthoudend college voor de zending in Z.-Celebes;
1957 emeritus; 1957 hulppred. te Montfoort; 1962 idem te Oostzaan. In 1930 gehuwd met Gerarda
Vonk, geboren 1907.

Reinders, W.H.M.; geboren 1931; 1957 Geref. predikant te Hijken; 1961 predikant van de Evang.
Broedergem., in dienst van de Javaans-Chr. Kerk in Suriname; 1967 in dienst van de Raad van
Samenwerking; 1969 kadervormingspredikant namens de GK te Eindhoven in de classes Purwodadi
en Blora-Bojonegoro; 30/6/1969 vertrek naar Indonesië; 1974 kadervormingspredikant namens GK
te Arnhem; 1982 gerepatr.; 1983 predikant te Ten Boer; 1989 te Amsterdam-West. Gehuwd met E.
van Goor.

Renes, G.J.; 1934 als miss. arts uitgezonden naar Sumba, maar te Purworejo gebleven; 1938 studie
te Heidelberg; 1938 te Purworejo; 1942-1945 geïntern.; 1946 gerepatr.; 1950 dr Med. RU Leiden;
vertrek naar Jakarta (tijdelijke waarneming particuliere praktijk, tot oktober); 1950 miss. arts
Bethesda-ziekenhuis te Yogyakarta; 1959 gerepatr., waarna benoemd aan het Kon. Juliana-ziekenhuis
te Hengelo.

Richters, B.; 1910-1967; eerst werkzaam in de handel; 1939 kandidaats-examen theol. VU; 1941
Geref. hulppred. te Weesp; 1942 predikant te Heerhugowaard; 1944 directeur Zendingscentrum te
Baarn. In 1942 gehuwd met Maria Johanna Petronella Hessels, geboren 1918.

Rinck, Wilhelmina Christina; geboren 1905; werkzaam bij de gemeente Rotterdam; 1926 werkzaam
in de verpleging te Hillegersberg; 1928 verpleegster gemeenteziekenhuis te Schiedam; 1931
verpleegster Academisch Ziekenhuis te Utrecht; 1931 benoemd door de Friese zending tot verpleeg-
ster voor ziekenhuis te Wonosobo; vertrek in december; 1933-1934 tijdelijk te Sumba.Roosjen,
Sjoerd; 1915-1986; 1940 Geref. hulppred. te Smilde; 1943 te Amsterdam; 1944 predikant te Wate-
ringen; 1947 te Andijk; 1951 miss. predikant te Purwodadi namens de GK te Arnhem; 1954 docent
staatscursus pedagogiek te Surakarta; 1956 docent filosofie en ethiek aan de Academie/Chr. Univ.
PTPG/Satya Wacana te Salatiga; 1963 dr Theol. VU; 1972 emeritus en gerepatr. Zijn vrouw, T.F.
Roosjen-Esselink, werkte v.a. 1958 in Panti Wilasa, Semarang.

Rullmann, Johan Antoon Christoffel; 1898-1971; studie Theol. VU; 1923 kandidaats-examen; 1924
Geref. predikant Ned.-sprekende GK te Batavia (Weltevreden); 16/11/1930 beroepen door GK te
Rotterdam voor miss. dienst te Purwokerto; 2/6/1931 uitgezonden (eerst 1½ jaar te Purbolinggo
wegens verlof B.J. Esser); 1933 te Purwokerto; 1936 consulent voor Kebumen na vertrek H.
Bergema; 1940 docent Opleidingsschool te Yogyakarta; 1943 geïntern.; 1946 gerepatr.; 1948/1949-
1951 docent evangelistenschool te Purwokerto; 1951-1953 docent Opleidingsschool te Yogyakarta;



1953-1959 hulppred. te Soest; 1954 emeritus; 1960-1963 te Brazilië; 1959-1968 conrector zendings-
seminarie Baarn. In 1924 gehuwd met Anna Martina Pelle, geboren 1901.

Ruyssenaers, G.J.; 1875-1907; 1895 studie Theol. VU; 1901 kandidaats-examen; 1901 miss.
predikant te Purbolinggo namens GK te Rotterdam; 1903-1904 ernstig ziek, tijdelijk te Yogyakarta;
1904 werkzaam op zendingsterrein van samenw. classes Den Haag, Woerden en Leiden. In 1901
gehuwd met Heiltje Vogelaar.

Scheffer, Y.; 1935 zendingsverpleegster te Purwokerto; 1943 geïntern.; 1946 gerepatr.; 1948 via het
Rode Kruis naar Indonesië, werkzaam te Bogor; 1949 te Purbolinggo; 1952 gerepatr.

Scheurer, Jan Gerrit; 1864-1927; 1883 zendingsopleiding UZV te Utrecht; 1886 volgde de Doleantie;
1887 namens de NGZV opleiding in het zendingsziekenhuis van de Medical Missionary Association
at Home and Abroad in Londen; 1892 tijdelijk waarnemer van een huisarts te Londen; 27 april 1893
geordend tot zendeling-arts in de Westerkerk te Rotterdam; vertrek 13 mei 1893; aankomst 27 juni
1893 op Java, waarna arts te Purworedjo; 1895-1896 te Solo, poging medische dienst te openen,
mislukt; tevens voor talenstudie te Solo; 1897 arts te Yogyakarta op het terrein van de zendende kerk
van Amsterdam; 1906 gerepatr. In 1893 gehuwd met G. van der Riet, overleden in 1929.

Schut, H.; geboren 1921; 1945 Geref. predikant te Noordeloos; 1948 emeritus, waarna legerpredikant
in Klaten; 1950-1953 voorlopleiding voor de zending; 1952 miss. predikant te Blora-Bojonegoro
namens GK te Middelburg; mei 1957 met verlof, doch dit werd repatriëring; 1958 predikant te
Bussum; 1966 te Utrecht-Zuid; 1973 geest. verz. Psych. Ziekenhuis “Vogelenzang”, Bennebroek.
Gehuwd met M.K. den Uyl.Slettenaar, H.; geboren 1899 te Almelo; studie te Leiden en Groningen;
1926 artsexamen; arts te Nijverdal; 1930 miss. arts te Purworejo namens de GKK van Utrecht en
Gelderland; 1940 te Tapanuli (N.-Sumatra) in dienst van de Batak-Nias-Zending ter vervanging van
Duitse geïnterneerde artsen; 1942-1945 geïntern.; 1946 arts te Medan; gerepatr.; 1948 werkzaam bij
Hoofdinspectie Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Gehuwd met J.E.A. Wolff, geboren 1906.

Steenwinkel, Chr.H.; geboren 1929; 1957 sociaal-economisch adviseur, verbonden aan de Yayasan
Kristen Kemakmuran Rejeki; tevens docent Chr. Lerarenacademie (PTPG), vanaf 1959 FKIP-KI te
Salatiga en enkele andere instellingen; 1958 verhuizing naar Magelang; dec. 1960 gerepatr.; 1961 te
Sheikhupura, Lahore, Pakistan, namens de Paruba-cie; 1967 adjunct-dir. Zendingscentrum Baarn,
Java-Sumatra-secr.; jan. 1975 verbonden aan ILACO (Adviseursbureau voor Plattelandsontwikkeling
in de Derde Wereld) te Arnhem.

Stolk, C.G; 1930 verpleegster in het zendingsziekenhuis te Wonosobo, doch tijdelijk te Magelang in
afwachting van de komst van A.F. van de Waal, die in 1932 werd benoemd tot hoofdverpleegster in
het ziekenhuis te Magelang.

Veen, R.; 1906-1972; 1931-1943 namens de GK te Amsterdam arts in het Petronella-Hospitaal te
Yogyakarta; 1943 geïntern.; na de oorlog marine-arts en algemeen arts in Surabaya; 1957 gerepatr.,
gevestigd te Groningen.

Velde, Hendrik te; 1908-1942; studie med. te Groningen; 1934 artsexamen; daarna werkzaam te
Harderwijk; 1938 benoemd door GK te Delft tot zendingsarts te Solo; vertrek in juni 1938; maart
1942 overleden tijdens bombardement als Off. van gezondheidszorg aan boord van een hospitaalschip
voor de kust van Surabaya. Gehuwd met Anna Johanna Baarsma, geboren 1910.

Veldstra, F.; 1885-1965; studie med. te Groningen; 1927-1930 miss. arts en chirurg in het Petronella-
Hospitaal te Yogyakarta; 1930-1933 idem in het zendingsziekenhuis te Waikabubak (W.-Sumba);
1933 idem in het Mardi Usodo-ziekenhuis te Pati (noordelijk M.-Java); 1936 arts en geneesh.-dir.
zendingsziekenhuis Purworejo; 20/12/1943 geïntern.; 1947-1949 arts in het Labuang Baji-ziekenhuis



te Makassar in dienst van de Commissie voor de Wederopbouw; 1949 part. praktijk in Hilversum,
hoofdgeneeskundige en wnd medisch adviseur van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam.
Gehuwd met K. Keizer, overleden 1968.

Verbaan, W.M.; geboren 1937; dec. 1965 Geref. hulppred. te Den Haag-Oost; 1/7/1969 benoemd tot
kadervormingspredikant te Purwokerto namens de GK te Rotterdam-Schiebroek; 1969-1970
zendingsopleiding in Baarn; 18/1/1971 vertrek naar Indonesië; ook actief binnen de LPK in Yogya-
karta; 1978 predikant te Bolsward; 1985 te Emmen.Verhagen, Dirk; 1890-1961; 1909 studie med.
te Amsterdam; 1916 artsexamen; 1919 benoemd tot arts te Solo namens de GK te Amsterdam; 1919
tijdelijk te Yogyakarta, Petronella-Hospitaal wegens verlof J. Offringa; 1922 arts te Solo-Jebres; 1930
geneesh.-dir. te Jebres na vertrek van K.P. Groot naar Yogyakarta; 1942 geïntern.; 1945 te Bandung;
1946 naar Australië; 1947 gerepatr.; 1948 woonachtig te Ede, werkzaam als schoolarts. Gehuwd met
Cornelia Gorzeman, geboren 1892.

Verkuyl, J.; geboren 1908; 1927-1932 studie theol. VU; 1932 Geref. predikant te Laren; 1937-1939
studentenpredikant onder Aziaten in Nederland (Leiden); 1940-1942 miss. predikant in Purwokerto
(res. Banyumas) namens de GK te Rotterdam; 1942 geïntern. te Purwokerto, Pekalongan, Ngawi en
Cimahi; vanaf 1945 te Jakarta, werkzaam op het gebied van de lectuurvoorziening (Nood Lectuur-
Commissie); 1948 dr Theol. VU; 1949-1963 docent en hoogleraar (1954) Hogere Theol.
School/Theol. Hogeschool Jakarta; 1950 secretaris BPK en belast met de leiding van de TPK; 1963
gerepatr.; alg. secr. NZR; 1965-1978 hoogleraar zendingswetenschap VU.

Verveen, D.; geboren 1903; broer van J.E. Verveen; 1921 studie med. VU Amsterdam; 1928
artsexamen; 1929-1933 arts te Klaten namens GK te Delft; 1933 namens GK te Heeg arts en
geneesh.-dir. te Wonosobo als opvolger van J. Berg; 8 jan. 1943 gevangen te Magelang; sept. 1943
te Bandung, febr. 1944 geïntern. te Cimahi; sept. 1945 arts in het Juliana-ziekenhuis te Bandung; aug.
1946 gerepatr.; 1947-1949 specialisatie K.N.O.- arts; 1949 promotie aan de UvA; 1950 verbonden
aan ziekenhuis Salem te Ermelo. Gehuwd met Maria Catharina Vermeer, geboren 1909.

Verveen, J.E.; geboren 1905; broer van D. Verveen; studie med. te Utrecht; 1930 artsexamen; 1932
promotie RU Groningen; 1932 arts te Purworejo namens GK te Utrecht; 1933 arts te Klaten (’ge-
leend’ van Utrecht) namens GK te Delft; 1935 gerepatr.; 1935 arts in ’Dennenoord’ te Zuidlaren.
Gehuwd met Elisabeth Douma, dochter ds J. Douma en W. Vissers.

Vliet, P. van; geboren 1920; 1950 Geref. miss. predikant te Tegal en Banyumas-Noord namens GK
te Rotterdam; 1958 gerepatr.; 1959 hulppred. te Veenendaal; 1961 in dienst van de Morgenlandzen-
ding voor de zendingsarbeid in Algerije; 1967 overgegaan naar de Église Réformée in Frankrijk.

Vlijm, J.M.; geboren 1917; 1940 kand. theol. VU; 1942 Geref. hulppred. te Ameide; 1943 predikant
te Ameide; 26/9/1945 examen vooropleiding voor classis Utrecht; 1945 miss. predikant te Semarang
namens de GK te Utrecht; 1946 drs theol.; 1947 predikant Europese Kwitang-kerk, Jakarta; 1949 te
Semarang in dienst van de GKI voor zendingswerk onder de Chinezen; 1951 beroepen door de GK
te Rotterdam voor de miss. dienst onder de Chinezen te Semarang; 1956 dr Theol. VU; 1957 docent
lerarenopleiding Salatiga (PTPGKI) en de Theologische Akademie te Yogyakarta; 1958 gerepatr.;
secr. adviescommissie voor de zending onder de Chinezen op M.-Java; 1958 docent Zendingssemina-
rie als opvolger van A. Pos; 1958 predikant te Voorburg; 1964 studentenpredikant te Leiden; 1977
wetensch. hoofdambt. VU; 1982 emeritus; 1983 hulppred. Den Haag-Loosduinen.

Vogelesang, Wouter Laurens; 1879-1932; studie med. te Amsterdam; 1907 promotie in de oogheel-
kunde; 1907 miss. arts te Yogyakarta namens GK te Amsterdam; 1910 miss. arts te Solo namens de
GK te Delft; 1912 tijdelijk in dienst van het gouvernement; 1912-1913 miss. arts/geneesh.-dir. nieuwe
ziekenhuis te Solo; 1921 miss. arts/geneesh.-dir. te Purbolinggo; 1932 overleden tijdens verlof in
Nederland. Gehuwd met S.M. Zweers.



Vonk, A.H.; geboren 1893; zoon van ds E. Vonk en G.C. Broer; arts te Utrecht; 1921 miss. arts te
Kebumen namens GK te Heeg; 19/5/1944 geïntern. te Bangkong (Semarang) en Ambarawa, alwaar
hoofdkamparts; 1946-juni 1947 in DVG-dienst en tevens tot sept. 1947 geneesh.-dir. Leger des Heils-
Ziekenhuis te Surabaya; 1950 gepension. Gehuwd met S. van der Poel.

Waals, Jac. van der; onderwijsdeskundige; opgeleid aan de zendingscursus te Baarn; 1949 vertrek
naar M.-Java; 1949 (her)oprichter en directeur van de Christelijke Kweekschool Nieuwe Stijl te
Semarang; 1950 school verplaatst naar Solo; 1951 heruitzending door de Raad van Samenwerking
als onderwijsdeskundige ten dienste van de GKJ; 1953-1955 docent aan de Christelijke Universiteit
(UKI) te Jakarta; 1953-1959 docent B I en B II pedagogiekopleidingen te Solo; 1955 docent Chr.
Lerarenacademie te Salatiga; 1958 gerepatr.; benoemd bij de Stichting Evangelisch Herstel en
Opbouw.

Walraven, C.A. van; 1928-1971; 1954 zendingsopleiding te Baarn; 1955 miss. arts te Klaten namens
de GK te Dordrecht; 1956 ter vervanging van T. Franssens te Payeti (Sumba); 1957 arts regeringszie-
kenhuis te Blora; 1958 gerepatr.; 1958 tijdelijke benoemd aan Schots ziekenhuis te Tiberias, Israël
(daartoe ’uitgeleend’ door de Raad van Samenwerking); 1960 miss. arts te Taxila, West-Pakistan
(vanuit United Presbyterian Church, U.S.A.); okt. 1964 gerepatr. Gehuwd met C. van der Ven.

Wiersema, J.S.; geboren 1907; 1930 artsexamen te Groningen; 1/5/1930 voor twee jaar benoemd tot
zendingsarts te Solo; vertrek 16 mei; 1932 in vaste dienst; 1933 benoemd als arts te Klaten; 1937 met
studieverlof voor vier jaar; 1940 dr Med. RU Groningen; werkzaam te Rotterdam; 1941 chirurg en
vrouwenarts in Diaconessenhuis te Meppel, wonend te Apeldoorn; 1943 nieuw contract met Delft;
1943 begeleiding van voor Indië bestemde artsen; 1943 lid commissie voor de vooropleiding; 1945
arts in NICA-verband; betrokken bij plaatsing van uitgezonden artsen en verpleegsters; 1946 arts in
het KPM-Ziekenhuis te Jakarta; 1947 geneesh.-dir. KPM-Ziekenhuis; 1949 gerepatr. Gehuwd met
D. Bos.Wiggers, Jan Albert; geboren 1893; opleiding voor onderwijzer; 1915 hoofdakte; 1918 akte
L.O. Frans; onderwijzer te Eibergen, Winterswijk en Harderwijk; 1919 vertrek naar Java; onderwijzer
Chr. Holl. Inl. School te Klaten; 1921 hoofd Chr. Holl. Inl. School te Sragen; 1922 benoemd aan de
Keucheniusschool te Yogyakarta; 1923 waarnemend directeur Keucheniusschool ter vervanging van
D. Koelewijn; 1925 hoofd schakelschool te Solo; 1925 benoemd tot directeur Keucheniusschool als
opvolger van D. Koelewijn; 1935 na sluiting Keucheniusschool inspecteur bij het onderwijs te
Ambon en Semarang; 1940 gerepatr. In 1919 gehuwd met Wilhelmina Frederika Bonhaar uit
Nieuweschans. 

Wind, A.; 1924-1996; studie theol. Kampen en VU; 1951 miss. predikant te Banyumas-Zuid namens
GK te Heeg (vervolgens Sneek); 1956 dr Theol. VU; 1959 te Kebumen, werkzaam in de kadervor-
ming; 1959 gerepatr.; 1960 docent Zendingsseminarie te Baarn; 1960 Geref. predikant te Almelo;
1964 te Bussum; 1968 docent Near East School of Theology te Beirut; 1971 godsdienstleraar Visser
’t Hooft-college te Leiden; 1978 docent Chr. Sociale Academie te Kampen; 1980 wetensch. hoofdme-
dew. Theol. Hogeschool GKN te Kampen; 1987 emeritus.

Wolterbeek, Jan David; geboren 1890; 1905 bij de marine; 1909 bevorderd tot officier; 1913 in dienst
van tram- en spoorwegen op Java; 1915 lid van de Geref. Kerk te Semarang; 1919 hoofdinspecteur
Semarang-Cirebon Stoomstram Maatschappij te Tegal; contacten met Salatiga-zending, m.n. met H.
Raatschen, die in kringen van Javaans spoorwegpersoneel werkte; 1933 vervroegd pensioen; 1933
benoemd tot buitengewoon docent Keucheniusschool en Opleidingsschool voor helpers bij de dienst
des Woords te Yogyakarta; hoofd bijbehorend internaat; 1944 geïntern. te Cimahi; 1946 gerepatr.;
1951 ontslag uit zendingsdienst; 1956 docent Javaanse taal aan zendingsseminarie te Baarn.

Zuidema, Jacob Popkes; 1859-1932; timmerman; onderwijzer; voor 1886 akte als hulpprediker,
godsdienstonderwijzer en hulponderwijzer; onderwijzer te Reitsum; 1886 aanstelling bij de NGZV
als zendeling-onderwijzer; 6 maanden lessen VU; 1887 examen voor de NGZV, waarna vertrek naar



M.-Java; 1888 akte als zendeling (hij was niet geordend als zendeling); 1891 opening Keuchenius-
school te Purworejo; 1894 overgang in dienst der GKN die bezittingen en arbeid van de NGZV
overnamen; 1897-1899 ziekteverlof in Nederland; 1899 reeds plannen omtrent verplaatsing Keuche-
niusschool naar Yogyakarta; 1902-1907 waarnemend docent en directeur Keucheniusschool; okt.
1903 met leerlingen vertrokken naar Yogyakarta (zonder toestemming der zendingsdeputaten GKN);
dec. 1912 hulp-docent Opleidingsschool van helpers voor Dienst des Woords bij ds D. Bakker; 1924
eervol ontslag en per 1 januari gepension., waarna te Bandung; 1927 te Malang; voorzitter van de
kerkeraad aldaar; secr. van verschillende schoolverenigingen.

Zuidema, Pieter Jan; 1907-1996; 1925 med. studie te Amsterdam; 1934 dr Med. UvA; 1934-1937
opleiding tot internist in het Wilhelmina gasthuis te Amsterdam; 1938 als internist verbonden aan het
Petronella-Hospitaal te Yogyakarta; 1943 geïntern. in Yogyakarta en Cimahi (Bandung); 1947
werkzaam aan de Universiteit van Indonesië in Jakarta; 1952 werkzaam in het Bethesda-ziekenhuis
te Yogyakarta; 1958-1977 verbonden aan het Kon. Instituut voor de Tropen in Amsterdam en als
buitengewoon hoogleraar aan de UvA. Gehuwd met Augusta Tannetje Sietske Elizabeth van der
Kooi, 1907-1992.

Zuidema, Sytse Ulbe; 1906-1975; 1926-1931 studie theol., letteren en wijsbeg. VU Amsterdam; 1930
kandidaat theol.; 1931-1935 Geref. predikant te Anna Paulowna (NH); 1935 beroepen tot miss.
predikant te Solo namens GK te Delft; 1936 dr Lett. en Wijsbeg.; 1937 vertrek naar Java; febr. 1937
intree te Solo; maart 1942 geïntern.; juni 1946 gerepatr., waarna tot 1948 als predikant hulpdiensten
verricht te Leeuwarden; 1948 bijzonder hoogleraar wijsbegeerte RU Utrecht en VU; 1951 hoogleraar
wijsbegeerte VU. In 1931 gehuwd met Froukje Buwalda, geboren 1909.

Zwaan, Anthonie Cornelis; overleden 1959; zoon van ds C. Zwaan en C.H. Adriaanse; HBS te Den
Helder; 1918 studie med. te Amsterdam; 1925 artsexamen; arts te Zuidland; 1933 benoemd door GK
Rotterdam tot zendingsarts te Purwokerto, Banyumas; 1942 geïntern.; 1946 te Bandung; 1946 terug
naar Purwokerto op verzoek Ned.-Ind. Rode Kruis; opnieuw geïntern.; eind 1946 gerepatr.; 1947
geneesh.-dir. Rode Kruis-ziekenhuis te Bogor; 1950 gerepatr. In 1927 gehuwd met Nelly van Dalen.

Zwaan, C.; 1871-1938; studie Theol. VU; 1898 kandidaat; 1898 Geref. predikant te Zevenhoven;
1900 miss. predikant te Yogyakarta namens GK te Amsterdam; 1904 te Kebumen als opvolger van
D. Bakker; 1903-1906 consulent voor Purworejo na vertrek Adriaanse en tot de komst van Ingwersen;
1904 consulent van Temon en Solo; 1910-1912 naast Yogyakarta ook miss. dienst te Solo; 1921
emeritus en gerepatr. Gehuwd met Cornelia Helena Adriaanse, zuster van L. Adriaanse.

Zwaan, C.L.; geboren 1901; zoon van ds C. Zwaan en C.H. Adriaanse; lagere school en MULO te
Yogyakarta; HBS te Den Helder; 1919 studie med. te Amsterdam; 1926 artsexamen; 1926 miss. arts
aan het Petronella-Hospitaal te Yogyakarta namens GK te Amsterdam; vertrek mei 1927; 1942
geïntern.; overleden tijdens transport naar Japan. Gehuwd met Hendrica Colpa, geboren 1906.

Zwart, J.D.A. de; geboren 1935; 1961 Geref. predikant te Zuidlaren; 1962 te Bennebroek; 1966 in
zendingsdienst; 1967 benoemd tot kadervormingspredikant in Kedu, Purworejo, Kebumen namens
GK te Leeuwarden; 15/1/1968 vertr. naar M.-Java; 1972 doct. examen theol. VU; 1977 predikant te
Voorschoten.



E. JAVAANSE PREDIKANTEN IN MIDDEN-JAVA 1926-1942

Het genoemde jaar is dat van hun examinering, beroeping en bevestiging in hun eerste gemeente.

Ponidi Sopater (bevestigd te Yogyakarta, 1926)
S. Wirjotenojo (bevestigd te Tlepok, 1928)
Z.H. Soesena (bevestigd te Kebumen, Glonggong en Pamrian, 1928; geschorst en uit het ambt gezet
in 1939)
Idris Naham Siswawasana (Siswawarsana; bevestigd te Magelang, 1928)
Soedarmadi (bevestigd te Purbolinggo, 1929)
Mas Asmara Radaniman Misael (bevestigd te Cilacap, 1931) 
Soepanahardja (bevestigd te Solo-Margoyudan, 1932) 
Josafat Darmohatmodjo (bevestigd te Purworejo, 1933) 
Jochas Reksadiardja (bevestigd te Kebumen, 1935)
Soepardi Sastrasoewirja (bevestigd te Glonggong, 1935)
Soeginrin Atmowidjono (bevestigd te Solo-Manahan, 1937) 
Mitrotenojo (bevestigd te Wonogiri, 1937)
Rebin Hardjosiswojo (Ardjasiswaja, bevestigd te Wates, 1938)31)
Soemardjo Atmosoekarto (bevestigd te Parakan, Temanggung, 1938)
J.S. Hardjowasito (bevestigd te Yogyakarta, 1938; intrede te Lampong, Zuid-Sumatra, 1942)
Sadjan Darmosoemarto (bevestigd te Cilacap-Adireja, 1940)
31 In de jaren dertig werden in O.-Sumatra (Medan en omgeving) twee Javaanse evangelisten beroepen en als

predikant bevestigd, namelijk R.Md. Dhanoepranoto in Medan en Raden Samuel Tjakra Soesila (Tjokrosoesilo)
in Medan en vervolgens in Pematang Siantar (afd. documenten, noot 33). Doch anders dan in Z.-Sumatra het geval
was, waren hun gemeenten niet aangesloten bij de synode van de GKJ en deze synode had derhalve niets met hun
bevestiging van doen. Het initiatief ging uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerk van Medan. Zie document
19 in Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa, 1896-1980. R. Mardojo Dhanoepranoto; voor de
oorlog opgeleid te Yogyakarta; guru injil te Kutoarjo (Purworejo); 1936 te Medan in O.-Sumatra; aug. 1948
gemeentepredikant te Semarang; okt. 1950 namens de GKJ legerpredikant voor geheel Indonesië, zie Van
Randwijck, Verslag ... 1937, 1938, 1939, 124; “Laporan pekerdjaan dari pendeta Tentara Dhanupranoto”, [eind
1955], AS A 2/3/3/359/1955.



F. NEDERLANDSE EN JAVAANSE MISSIONAIRE ZUSTERS ACTIEF IN HET VROU-
WENWERK IN MIDDEN-JAVA

Diegenen wier namen van een asterisk * voorzien zijn, waren niet formeel in dienst van een Neder-
landse zendende kerk, doch hebben zich desalniettemin atcief met het vrouwenwerk beziggehouden.

Andel*, Cornélie Cathérine Hermance van; geboren 1913 als dochter van H.A. van Andel en J.C.
Rutgers; 1933 actief in het vrouwenwerk in de zending; 1936 opleiding tot verpleegster in het Kon.
Emma- of Cikiniziekenhuis te Batavia; 1939 verpleegsters-examen aldaar; 1940 verpleegster in het
Trenggiling-ziekenhuis te Purbolinggo; 1946 gerepatr., woonachtig te Wassenaar, Amsterdam en
Soestduinen.

Baarbé, Cornelia; 1894-1981; 1921 onderwijzeres Kon. Emmaschool te Solo; 1925 directrice Holl.
Chin. Meisjesschool te Solo; 1929-1932 hoofd Huishoudschool te Magelang; daarna hoofd Chr.
schakelschool te Magelang; mei 1935 benoemd tot zendingszuster te Magelang namens de GK te
Middelburg met als opdracht de arbeid onder Javaanse vrouwen en meisjes te Magelang; 16/10/1935
vertrek naar M.-Java; 1936 vrouwenzendingswerk te Magelang vanuit haar huis Panti Wara;
samenwerking met Dhiong Hong Sik voor katechese aan Chinese vrouwen; samenwerking Javaanse
vrouwenvereniging Karoekoenan Wanita Kristen en de Chinese vrouwenvereniging Ketjintaan; maart
1944 geïntern. eerst 1½ maand te Muntilan, daarna te Banyubiru; 1946 gerepatr., terug naar Java;
1950 afgestudeerd aan de HThS (Jakarta); 1951 predikant GKI te Bandung; 1954 gerepatr.

Bos, Sarah Jacoba; geboren 1909; aktief in Geref. meisjesvereniging; hulp in de huishouding in
Zwitserland, tevens werkzaam in tevens in opleiding aan de zendingscursus te Creschona (Zwitser-
land); 1931 te Nunspeet; 11/5/1931 benoemd tot zendingszuster door de deputaten van Delft voor
vrouwenzendingswerk te Solo op verzoek van H.A. van Andel en J.C. van Andel-Rutgers; 14/8/1931
vertrek naar Solo; 1935/1936 organisatie vrouwencursus te Yogyakarta; 1936 organisatie interkerke-
lijke conferentie voor vrouwenzending in Midden-Java te Solo; 1937 na verlof in Nederland uit
zendingsdienst.

Esser*, Cornélia Catherine Hermance; geboren 1911; dochter van B.J. Esser en J.F. Esser-Rutgers;
onderwijzeres, diploma in 1930; 1933 terug naar Ind.; 1934 tijdelijk onderwijzeres aan de Holl. Chin.
School te Purbolinggo; 1936 zonder aanstelling onbetaald werk onder vrouwen en meisjes op het
terrein van de Rotterdamse zending, te Purbolinggo en Purwokerto, samenwerking met Sri Ong en
Moertinah; 1938 werkzaam te Batavia; 1940 2e secretaresse van de YMCA voor Indonesië; overleden
19 juni 1945 in Japans kamp.Goemaat, Louise; 8 mei 1904 - 28 mei 1992; werkzaam in een admini-
stratieve functie; 1931 korte opleiding tot zendingszuster in het zusterhuis van de Basler Mission in
Basel; 1931 benoemd tot zendingszuster in dienst van de GK te Delft voor vrouwenwerk te Solo
samen met Sarah J. Bos op verzoek van H.A. van Andel en J.C. van Andel-Rutgers, vertrek in aug.
1931; 1935/1936 organisatie vrouwencursus te Yogyakarta; 1936 organisatie interkerkelijke
conferentie voor vrouwenzending in Midden-Java te Solo; 1943 geïntern.; 1946 gerepatr.; 1947-1948
zendingscursus te Baarn; 1949-1951 Semarang, werk onder vrouwen in gevangenissen; 1951-1955
te Banyumas-Zuid, gemeente-opbouw onder vrouwen en meisjes; 1/4/1952 benoemd tot zendingszus-
ter door de Friese kerken te Adirejo in de plaats van C.J. Miedema; 1955 gepension. en gerepatr.;
1956 secr./penn.m. van het Vrouwencomité; tevens werkzaam in Comité Linnenkasten; 1957
voorlichtster van het Zendingscentrum; 1969 gepension.

Hoeksema, A.; geboren 1905; tot aan 1939 onderwijzeres Chr. school te Bierum; 1939 benoemd tot
zendingszuster te Solo voor vrouwenwerk; 1946 gerepatr.; 1947-1948 zendingscursus te Baarn; 1948
uitzending als onderwijzeres, in dienst van GK Delft, maar overgegaan in dienst van de CvW; begin
1949 overgegaan in gouvernementsdienst; febr. 1949 vertrek naar Indonesië; 1950 namens de GK
te Rotterdam werkzaam te Purwokerto; 1952 tijdens verlof in Nederland werkzaam op Chr. Lagere
School te Kerkdriel; 1953 in dienst van de GK te Delft als zendingszuster te Klaten; vanaf 1956



docente aan de Opleidingsschool voor kerkelijke werksters te Magelang (SPWK), hoofd internaat
aldaar; 1970 gepens., doch zette haar werk als docente voort; 1973 te Ambarawa.

Jong, J.T. de; 1965 benoemd tot internaatleidster Panti Wilasa te Semarang; aug. 1966 gearriveerd
in Semarang.

Miedema, Catharina Janna; 16 juli 1908 - 13 sept. 1994; dochter van ds J.J. Miedema en T.
Hieminga32); studie Lett. en Gesch. te Groningen; 1933 doct. examen; 1934 benoemd tot lerares
Nederlands aan de Chr. Holl. Inl. Kweekschool te Solo; 1935 directrice Juliana van Stolbergschool
(huishoudschool) te Yogyakarta; 1942 geïntern. te Ambarawa, vervolgens te Banyubiru; aug. 1946
gerepatr.; 1946 miss. zuster van de Friese Kerken; jan. 1948 terug naar Indonesië, tijdelijk in dienst
van de Ned. regering als lerares aan de AMS te Ambon; 1951 miss. zuster te Adireja (Banyumas)
namens Heeg en de Friese Kerken; docente aan div. scholen te Salatiga en Semarang; 1956 docente
Chr. Lerarenacademie (PTPG), vanaf 1959 FKIP-KI te Salatiga, uitgezonden vanuit de GK te
Soestdijk; 1962 te Yogyakarta, alwaar assistente in het gemeentewerk van de GKI; 1973 gepensi-
on.Netten, Rens S. van; 28/2/1957 vertrek als zendingszuster naar Cilacap, namens GK van Sneek;
13/6/1957 ingewijd in haar werk te Cilacap; 1959 verhuizing naar Magelang; verbonden aan de
SPWK aldaar; tevens werkzaam in de kadervorming; overgang in dienst van de Raad van Samenwer-
king; 1964 gerepatr. (als opvolgster werd benoemd C.E. van Bentum, ingewijd 23/2/1969, vertrokken
maart 1969). 

Rutgers*, Jacqueline C.; geboren 15 nov. 1874 - overleden 3 sept. 1951; dochter van prof. dr F.L.
Rutgers (VU) en Cornélie Cathérine Hermance Guye; zuster van J.F. Rutgers; 21/4/1893 akte van
onderwijzeres; 1896 met haar vader aanwezig op de synode van Middelburg; 1896 betrokken bij de
oprichting van de Vereeniging “Dr. Scheurer Hospitaal”, samen met J.H. Kuyper; 1897 verpleegters-
opleiding met als afsluiting de Evangelische Verpleegstersopleiding “La Source” te Lausanne;
27/11/1900 aankomst te Yogyakarta in dienst van GK te Amsterdam als hoofd-verpleegster voor
Petronella-Hospitaal; 1907 verlof, met studie Arabisch en Javaans te Leiden; 1912 terug naar Java;
1912 huwelijk met H.A. van Andel; jan. 1913 naar Solo: werk onder vrouwen en meisjes; actief in
colportagewerk, organisatie en administratie van christelijke scholen; 1917 betrokken bij de oprich-
ting van de vrouwenvereniging Boedi Wanita; 1918 onderwijzeres aan een HCS; 1928 aanwezig op
de Wereld-zendingsconferentie in Jeruzalem; dec. 1942 geïntern. in o.m. Soemowono en Ambarawa;
1946 gerepatr., waarna woonachtig te Wassenaar, Amsterdam en Soestduinen.

Rutgers*, J.F.; dochter van prof. dr F.L. Rutgers (VU) en Cornélie Cathérine Hermance Guye; zuster
van J.C. Rutgers; gehuwd met B.J. Esser; 1908-1909 tijdelijk onderwijzeres op school voor Javaanse
meisjes te Yogyakarta wegens ziekte H.J. Wellensiek; 1909 opening Holl. school te Purbolinggo voor
Javaanse en Chinese meisjes; samen met dochter Cornélie actief in het vrouwenwerk in Banyumas
(het zendingsterrein van GK te Rotterdam); 1931 medeoprichtster van de Nederlandse Mardi Kenya-
school, een lagere nijverheidsschool voor meisjes, eerst gevestigd in Purbolinggo en vanaf 1934 te
Purwokerto.

Schreuder, J.C.; geboren 1917; theol. studie VU; 1943 benoemd door de GK te Amsterdam tot miss.
zuster voor de arbeid onder vrouwen en meisjes te Yogyakarta; 1946 vertrek naar Semarang,
uitgezonden door GK te Utrecht; 1947 in dienst van de GK te Bandung voor werk onder vrouwen en
meisjes; 1948 te Semarang; 1949 gerepatr.

32 Van de zeven kinderen van de Geref. predikant J.J. Miedema (1869-1936; 1893 Witmarsum; 1896 Charlois
Rotterdam; 1907 Groningen; 1935 emeritus) waren er vijf die werkten in cq banden onderhielden met de Geref.
zending in Ned.-Indië: de oudste dochter, G. Miedema, was getrouwd met J. Ubels, Geref. predikant in Batavia;
zoon J.J. Miedema was zendingsarts in Purbolinggo; dochter C.J. Miedema; dochter Wieke Miedema (overleden
1982) was getrouwd met taalgeleerde dr L. Onvlee op Sumba; dochter Gerbrig Miedema (1905-1994) was
getrouwd met zendingsarts J. Berg. Een zuster van J. Berg was getrouwd met zendingsarts J.J. Miedema.



Soemakno (Sumakno), S.; jaren dertig evangeliste onder patiënten en oud-patiënten van het
Petronella-Horpitaal te Yogyakarta; 1949 evangeliste onder patiënten en oud-patiënten van de
kraamkliniek Panti Wilasa in Semarang.Soetartimen (Sutartimen); geboren in een priyayi-milieu in
Solo; Kon. Emmaschool te Solo; huishoudschool te Yogyakarta; internaathoofd Petronella-Hospitaal
te Yogyakarta; vrouwenwerk te Magelang; 1945 docente huishoudschool te Magelang; 1950-1951
SOCCI-cursus bij ds H.A. Wiersinga in Nederland; 1950-1954 studie Sociale Academie te Amster-
dam; 1955 docente aan de School voor Kerkelijke Werksters (SPWK) te Magelang; 1958 tevens
docente aan de Kweekschool voor Huishoudschoolonderwijzeressen te Solo en aan de gouverne-
mentsschool voor maatschappelijk werk te Solo; jaren zestig en zeventig in dienst van de synode van
de GKI-Irja te Irian Jaya.

Soetirah (Sutirah); onderwijzeres; evangelisatiewerk op kinder- en vrouwenzalen zendingsziekenhuis
te Magelang; 1935-1936 deelneemster vrouwencursus te Yogyakarta; inwoonster Panti Wara van C.
Baarbé te Magelang; 1937 werkzaam als vrouwelijke guru injil op vrouwenzalen van zendingszieken-
huis te Magelang; 1950 evangeliste te Magelang; 1955 directrice Sekolah Pekerja Wanita Kristen
(SPWK) te Magelang.

Takkenberg, C.; 1950 examen cursus voor miss. zusters; april 1950 miss. examen voor de kerkeraad
te Rotterdam; 21/8/1950 gearr. te Purwokerto (Banyumas); 23/8/1950 “ingeleid” door ds A.R. Misael,
waarna werkzaam als miss. zuster; 1962 gerepatr.

Vliet, Johanna Catharina van; geboren 1920; opvoedkundig ambtenares Heldringstichtingen te Zetten;
1947-1950 zendingsopleiding Baarn; 1950-1951 predikantsassistente te Den Haag; 21/3/1951
benoemd door de GK te Rotterdam voor werk onder vrouwen en meisjes van de GKI in Midden-Java,
standplaats Semarang; 17/6/1951 uitgezonden te Rotterdam; mei 1974 gerepatr.

Wellensiek*, H.J.; aug. 1906 vertrek naar Yogyakarta voor het stichten van een school voor adellijke
Javaanse meisjes; 1907 oprichting Chr. Javaanse Meisjesschool, de Kon. Wilhelmina-school, met
internaat te Yogyakarta; 1908 tijdelijk te Wonosobo vanwege ziekte; 1924 oprichting chr. huishoud-
school te Yogyakarta; 1932 wegens gezondheidsredenen naar Nederland; 1935 terug naar Ned.-Indië;
1935 wegens gezondheidsredenen gerepatr.; overleden 1968.

Woerden*, M. van; opgeleid aan de GOZE (Geref. Opl. voor Zending en Evangelisatie) te Arnhem;
werkzaam in de evangelisatie; 1936 gepension.; 1936 te Yogyakarta voor nazorg onder oud-leerling-
en van de Kon. Wilhelmina-school en andere christelijke scholen in de stad.



G. BELIJDENDE LEDEN VAN DE JAVAANSE KERKEN IN DE JAREN 1928 TOT 195433)

RESSORT 1928 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Banyumas 472 537 - - 731 777 984 1.173 1.412 1.371 tot. 1.728

Purworejo 477 457 467 487 590 754 850 987 894 1.070  1.038

Kebumen 371 408 360 350 500 602 685 713 712 743 tot. 2.279

Wonosobo 59 - 75 150 297 321 312 328 378 398

Yogyakarta 1.077 1.777 - 1.300 1.425 1.463 1.657 1.644 1.769 1.823 1.823

Magelang
(Kedu) 

399 305 306 397 448 529 636 797 893 892 tot. 2.016

Surakarta 1.190 1.444 1.300 1.680 1.893 2.031 2.317 2.458 2.813 2.905 tot. 4.926

Purwodadi

Semarang

Blora-Bojo-
negoro

TOTAAL 3.985 4.928 2.508 3.197 5.884 6.477 7.441 8.100 8.871 9.202 tot.
16.562

33 Teldata waren in de regel aan het eind van het jaar. De opgaven in het Zendingsblad, jrg. 1928-1938, bevatten
alleen de cijfers voor de belijdende leden. Ze verschillen soms aanzienlijk van de opgaven van de zendingsarbei-
ders in hun correspondentie. In sommige gevallen ontbraken gegevens over belijdende leden, zodat daar het totaal
aantal van belijdende leden en doopleden is opgenomen (“tot.” - totaal).

34 De classis Banyumas was in 1950 gesplitst in twee nieuwe classes, Banyumas-Noord en Banyumas-Noord. Hier
zijn echter beide samengenomen. Bovendien was het westelijk deel van de classis Tegal-Pekalongan bij Banyumas-
Noord gevoegd. 

35 Kedu en Wonosobo tezamen.
36 Kedu en Wonosobo tezamen.



H. CLASSES EN GEMEENTEN VAN DE JAVAANSE KERKEN IN MIDDEN-JAVA EN
ZUID-SUMATRA IN 1968

Het verspreidingsgebied van de GKJ in Midden-Java besloeg een oppervlakte van 35.556 km².
Bedroeg het aantal inwoners van dit gebied in 1950 nog 19,3 miljoen, in 1968 was dit opgelopen tot
ruim 25 miljoen. Ze bewoonden 8.461 desa en 6 provinciehoofdsteden (kotamadya), die bestuurlijk
verdeeld waren over 491 onderdistricten (kecamatan), 28 districten (kabupaten) en 6 provincies. Het
aantal GKJ-leden steeg van 60.000 in 1964 via 90.000 in 1969 tot 130.000 eind 1972. Het ledental
schommelde rondom de 0,5% van de bevolking. Het aantal geïnstitueerde gemeenten bedroeg eind
1972 189, het aantal kringen en zendingsposten (pepantan) was 72437). Het aantal volledige bevoegde
predikanten bedroeg in 1968 92. Van de kringen en zendingsposten is nadien maar een klein deel
geïnstitueerd. Het aantal gemeenten in Midden-Java bedraagt thans (1997) ca. 220. De Javaanse
kerken op Oost-Sumatra waren in een groter kerkverband opgegaan, dat onder de naam Gereja
Kristen Protestan Indonesia (GKPI) in augustus 1964 zelfstandig was geworden (d.w.z. hadden een
eigen synode gevormd). Ze zijn hier beneden niet opgenomen38); de Javaanse Kerken in Zuid-
Sumatra, waar in 1952 de eerste classis werd gevormd, werden pas in 1987 zelfstandig en zijn
derhalve wel opgenomen.39)

37 Van deze 189 geïnstitueerde gemeenten waren 24 in staat geheel hun eigen predikant en andere krachten te
bekostigen, de overige 165 ontvingen hiervoor steun. Hiervan 165 gemeenten werden 42 in staat geacht binnen
een periode van 2 tot 5 jaar financiële zelfstandigheid te bereiken; de 123 overige zouden dat zelfs op langere
termijn niet bereiken. Aldus het “Laporan kepada sidang sinode ke 13 tentang: perkembangan kerja-sama GKD-
GKN sejak Juni 1969 hingga kini” van de synodale zendingsdeputaten, (gestencilde uitgave synodekantoor GKJ
van 5/7/1973) 5-7. De tellingen van zowel het aantal gemeenten als het aantal leden (vgl. document 221) gingen
uiteen, hetgeen grotendeels het gevolg was van de snelle groei van de GKJ in deze jaren. Een ander stuk,
“Pemashuran Indjil Keradjaan Allah diwilajah Sinode GKD”, (gestencilde uitgave synodekantoor GKJ van
2/8/1970) 3, noemt al voor 1970 een getal van 192 geïnstitueerde gemeenten.

38 De GKPI werd opgericht op 30 augustus 1964 in Pematang Siantar. Voor de kerkorde, zie “Tata Geredja Kristen
Protestan Indonesia (GKPI)”, Pematang Siantar, 30/8/1964, AS A 1/3/8/120/1964. De grondslag van de kerk was
volgens Art. 2 van de kerkorde naast de bijbel het Apostolicum en de “Katechismus Dr. Martin Luther” (welke
van de twee dat was werd niet vermeld, Luther’s Grote en Kleine Katechismus waren beide in 1529 verschenen).
De leiding van de kerk bestond vrijwel geheel uit Bataks. De GKPI was verdeeld in districten en de districten in
ressorten. In 1964 telde de kerk vier districten, O.-Sumatra, Silindung, Samosir en Humbang. Deze omvatten acht
ressorten, Pematang Siantar, Medan, Harianboho Samosir, Nainggolan Samosir, Tarutung, Pangaloan Pahae,
Sigompulon Pahae en Doloksanggul.

39 Op 15 okt. 1987 kwam te Metro (Z.-Sumatra) voor het eerst de synode van de Gereja-Gereja Kristen Sumatra
Bagian Selatan (GKSBS) bijeen. Hiermee waren deze kerken los van van de synode van de GKJ. Ze telden op dat
moment 35 predikanten, 25 evangelisten en een dertiental hulpkrachten en kantoorpersoneel. Het aantal gemeente-
leden bedroeg 40.541, het aantal zelfstandige gemeenten 52. Deze waren ondergebracht in zeven classes, Metro,
Seputih Raman, Sri Bhawono, Tanjungkarang, Bandarjaya, Belitang en Palembang. Zie Goenarto Darmowigata,
“Peresmian Sinode GKSBS”, in Warta Gereja, jrg. 22, nr. 12 (dec. 1987) 422-423; Goenarto Darmowigata, “GKJ
di Sumbagsel sebagai gereja daerah”, Warta Gereja, jrg. 22, nomor khusus, (1987) 48-52.



Midden-Java

1. Blora/Bojonegoro Cepu, Rembang, Tuban, Blora, Pulo/Kedungtuban, Sale/Lasem, Randublatung
(Menden), Dander, Singgahan

2. Purwodadi Purwodadi, Kaliceret, Wolo, Kradenan, Tempurung, Gubug, Mijen, Tlawah,
Wirosari, Grobogan, Ngaringan, Gabus/Sulursari, Gundih, Tegowanu

3. Tegal Tegal, Moga, Jakarta, Slawi, Pemalang, Kebayoran
4. Semarang Semarang-Oost, Semarang-West, Salatiga, Ambarawa, Ngampin, Demak,

Ungaran, Wonorejo, Salib Putih, Kudus, Pekalongan, Limpung, Kendal,
Purbo, Kesimpar, Karangayu

5. Kedu Magelang, Plengkung, Temanggung, Parakan, Wonosobo, Mertoyudan,
Muntilan, Bono, Banjarnegara, Bendungan, Jumo, Jonggolsari, Mangunrejo,
Ngablak

6. Banyumas-Noord Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Sokaraja, Klampok, Kertoyoso, Pengal-
usan

7. Banyumas-Zuid Cilacap, Nusakambangan, Adirejo, Kroya, Bangsa, Kawunganten, Sidareja,
Karanggedang, Patimuan, Meluwung, Majenang, Bandung, Candrungmangu

8. Kebumen Kebumen, Karangglonggong, Prembun, Tengahan, Grujugan, Sruweng,
Karanganyar, Tunjungseta, Gombong, Bumiagung, Karanggadung, Kutowin-
angun, Sikayu

9. Purworejo Purworejo, Kutoarjo, Temon, Palihan, Tlepok, Bener, Sidorejo lor, Plana,
Gowok, Jenar/Geparang, Jatirejo, Karangjasa, Pituruh

10. Yogyakarta-West Ngenta-enta, Wates, Jatimulya, Wirobrajan, Medari, Ngulakan, Kalipenten,
Rewulu, Gunturgeni, Kebonagung

11. Yogyakarta-Oost Gondokusuman, Mergangsan, Tanjongtirta, Ambarukmo, Pakem, Kotagede,
Patalan, Bantul
12. Gunung Kidul Wonosari, Palihan, Wiladeg, Watusigar, Baran
13. Surakarta-Oost Margoyudan, Yoyodiningratan, Kepuh/Sukoharjo, Wonogiri, Slogohimo,

Wuryantoro, Sragen, Karanganyar, Gondang, Baki, Nusukan, Tawangmangu
14. Surakarta-West Klaten, Manahan, Kartasura, Boyolali, Delanggu, Pedan, Kerten, Gondang-

winangun, Simo, Wonosari, Wedi, Prambanan, Kebonarum

Zuid-Sumatra

15. Metro Metro, Margorejo/Purwodadi, Wonosari, Tanggulangin, Batanghari, Pugung-
raharjo16. PalembangPalembang, Belitang, Srikaton, Tugumulyo, Purwodadi,
Tanjongsari

17. Seputih Raman Seputih Raman, Kotagajah, Ramanirwana/Seputih Banyak, Seputih Surabaya
Ilir, Moroseneng



18. Bandarjaya Bandarjaya, Tanjungkarang40), Sidowayah/Simpangagung, Astra Ksetra,
Pringsewu, Seputih Mataram

19. Sri Bawono Sri Bawono, Brajasaka, Sadar/Sriwijaya, Srikaloka
40 In 1969 werd Tanjungkarang een aparte classis, Art. 131. Akta Sinode GKD 1969.



I. ENKELE OPMERKINGEN OVER DE BESTUURLIJKE INDELING VAN MIDDEN-JAVA
TOT AAN 1942

Tot aan de eeuwwisseling was zuidelijk Midden-Java bewesten de vorstenlanden verdeeld over drie,
rechtstreeks door het gouvernement bestuurde residenties (gouvernementslanden): Banyumas,
Bagelen en Kedu, gebied dat voorheem aan de vorstenlanden had toebehoord41); na een herindeling
omstreeks 1900 bleven daarvan, met uitzondering van de periode 1928-1932, nog twee residenties
over: Banyumas en Kedu. Banyumas, het meest westelijke van de twee, dat in het westen grensde aan
de Preanger Regentschappen, bestond uit de regentschappen (of districten) Banyumas, Purwokerto,
Purbolinggo, Banjarnegara en Cilacap; Kedu bestond uit Karanganyar, Purworejo, Kutoarjo,
Kebumen, Wonosobo, Magelang, Temanggung. De gezamenlijke bevolking van Banyumas,
(Bagelen) en Kedu groeide van 1,25 miljoen in 1850 tot bijna 5 miljoen in 1930, die van Yogyakarta
en Surakarta tezamen van 1 miljoen tot 5 miljoen over dezelfde periode.42)
In 1928 en 1929, aan het begin van de hier beschreven periode, vonden in Midden-Java bestuurlijke
herindelingen plaats, waarbij tevens de bestuursvoering op regionaal niveau tot op zekere hoogte
gedemocratiseerd werd en de regentschappen der gouvernementslanden een grotere mate van
bestuurlijke autonomie kregen. In die regentschappen werden, naast de assistent-residenten en
regenten, op basis van Art. 121 van de Indische Staatsregeling (1925), regentschapsraden ingesteld.
De samenstelling van deze raden weerspiegelde de samenstelling van de bevolking, zowel getalsma-
tig, als naar landaard. Een deel der leden was benoemd, een ander deel gekozen. De vorstenlanden
werden bij deze herindeling niet geraakt (die kenden hun eigen bestuurlijke hervormingen), doch uit
de twee overige residenties van zuidelijk Midden-Java werden vijf nieuwe geschapen: Noord-
Banyumas, dat bestond uit de regentschappen Banyumas, Purwokerto en Purbolinggo; Zuid-Banyum-
as, dat bestond uit Cilacap en Karanganyar; Wonosobo, dat bestond uit Wonosobo en Banjarnegara;
Kedu, dat bestond uit Magelang en Temanggung; en Bagelen, dat Purworejo, Kutoarjo en Kebumen
omvatte. In het kader van de bezuinigingen, die noodzakelijk waren wegens de economische crisis
en waarbij Java en Madura in grotere residenties werden ingedeeld, werden deze vijf residenties via
verschillende tussenfasen weer samengevoegd tot twee, waarbij in 1932 de toestand van voor 1929
nagenoeg hersteld werd. Alleen het district Karanganyar bleef vooreerst bij de residentie Banyumas,
tot het in 1936 werd opgeheven en bij het district Kebumen in Kedu werd gevoegd. Deze bezuini-
gingen en herindelingen gingen vooral ten koste van de bevoegdheden der lagere, door Javanen
bestuurde bestuurseenheden, waar verschillende functies werden opgeheven of gecombineerd. 
Bleef de indeling in residenties en regentschappen tot aan 1942 verder min of meer ongewijzigd, zo
niet die in districten, onderdistricten en desa’s. Deze werden voortdurend samengevoegd, opgeheven
41 Over de geschiedenis van het Binnenlands Bestuur in Ned.-Indië, zie Van den Doel, De stille macht, s.v.; over

Yogyakarta, zie Suwarno, Hamengku Buwono IX. NB Over de naam Surakarta: het gewest en de hoofdplaats heten
beide Surakarta, de hoofdplaats heet ook wel Solo, naar de desa waar de kraton gebouwd staat; soms wordt ook
het gehele gewest Solo genoemd. Naar de overlevering was de stichter van de stad Kyai Solo. MMK 156, II, 2;
“Masalah hubungan geredja dengan perubahan² sosial kulturil atau modernisasi”, 1967, AS B 3/1.

42 Men raadplege de betreffende Memories van Overgave. Zie ook Boomgaard, Population trends 1795-1942, 108,
110, 121.



dan wel opnieuw geformeerd, al naar gelang de stand van ’s lands financiën of andere overwegingen
zulks toelieten of noodzakelijk maakten.
De Chinese bevolkingsgroep had een eigen bestuur, dat per residentie geregeld was en rechtstreeks
onder toezicht van het residentskantoor viel. Dat bestuur bestond uit een hiërarchie van kapiteins,
luitenants en wijkmeesters, wier voorkomen de dichtheid van de Chinese bevolkingsgroep weerspie-
gelde. Net als de dorpshoofden der Javanen inden ze voor het bestuur de belastingen en regelden ze
kleine geschillen. Meestal werden deze functies vervuld door particulieren, die dit deden naast hun
dagelijks werk en hiervoor een vergoeding ontvingen.



J. LIJST VAN ONDERWERPEN

In dit register is een aantal in de documenten voorkomende onderwerpen opgenomen. Ze zijn per
categorie gerangschikt. De nummers duiden de documenten aan, waarin het betreffende onderwerp
aan de orde komt. Deze lijst is geenszins uitputtend; hij is slechts bedoeld om de lezer een eerste
ingang in de materie te geven. NB Behalve in de persoonsnamen is hier de Indonesische spelling-
1971 gebruikt.

De arbeiders- en vakbeweging
De kerk in Purwokerto richt zich speciaal op arbeiders (1957) 148
Koetsier over kerk en vakbeweging (1968) 213

Banjarnegara
Friese overname van Banjarnegara? (1938) 49

Banyumas
Instituering kerk te Cilacap (Banyumas) (1932) 5
Meisjesscholen in Banyumas (1938) 44
Visitatie in Banyumas (1939) 53
Verkuyl's beroepsbrief voor Purbolinggo (Banyumas) (1939) 61
Vernielingen in Banyumas (1948) 85
Gevangenispastoraat op Nusakambangan (1950) 101
Wind's eerste indrukken van Banyumas (1951) 112
Van Vliet over de armoede in Banyumas (1952) 118
Tucht in Cilacap (1956) 146
Van Netten en haar vrouwenwerk in Banyumas-Zuid (1957) 155
Wind over de Nota-Probowinoto in Banyumas-Zuid (1959) 171
Jaarverslag 1959 van zending in Banyumas-Zuid (1960) 181
Rapporten over onderwijs, kerk en zending in Banyumas-Zuid (1960) 186

Blora
Vrouwenwerk (1951) 110
Tucht (1952) 119
Medisch werk (1958) 164
Overzicht van het zendings- en kerkewerk in Rembang (1958) 165
Steun de christelijke middelbare school in Blora! (1958) 167
Kadervormingswerk (1972) 222C

Centralisatie der Gereformeerde zending in Nederland
Pleidooi voor decentralisatie (1945) 73



Centralisatie in Nederland: de Commissie voor de Wederopbouw (1946) 78
Pleidooi voor tijdelijke centralisatie (1947) 83
Gecentraliseerde opleiding van zendingsarbeiders (1950) 98
Zendingsarbeiders der hulpdiensten en de “Uitzendende Kerk” (1953) 124
Centralisatie in medische zaken (1960) 175
Waardering voor het Zendingscentrum in Baarn (1964) 200
Decentralisatie, de opheffing Sumak- en Parubacommissies (1965) 202
Enige decentralisatie (1965) 205
Evaluatie betrekkingen Nederland – Midden-Java (1970)
Voortschrijdende centralisatie (1972) 223

Colportage en lectuurdienst
Colportage in Kebumen (1933) 11
Colportage in Magelang (1934) 16
Colportage in het ressort Yogyakarta (1936) 28
Lectuurverspreiding in Wonosobo (1937) 36
Bijbelverspreiding in Solo (1938) 42
Colportage in Petronella, Yogyakarta (1939) 51
De lectuurdienst en colportage in Kebumen (1939) 52
Bakker’s werk als bijbelvertaler in 1940 67
Het belang van colportage voor de zending (1940) 67
Verkuyl's lectuurwerk en de boekhandel op Kwitang 22, Jakarta (1951) 107
Verspreiding van het evangelisatieblad Sabda Rahaju in Tegal (1951) 109
Lectuurdienst en colportage te Semarang (1952) 120
Een nieuw interkerkelijk kerkblad, Patunggilan (1953) 122
Boeken van Anne de Vries op Javaanse christelijke scholen (1956) 131
Hoeksema in Solo heeft een kleine colportage aan huis (1955) 132
De Bruin over lessen in colportage in Banyumas (1956) 144
Mobiele colportage in Purwodadi (1957) 152
Colportage in westelijk Midden-Java (1957) 153
Vlijm's werk voor de Chinese lectuurdienst (1957) 156
De Bruin over reorganisatie van colportage en boekhandel TPK (1958) 162
Lectuurdienst in Banyumas en Midden-Java (1960) 181
R. Prawiro over de Javaanse lectuurdienst (1960) 183
D.C. Mulder's werk voor de BPK (1963) Bijlage A, 5
Colportage in Banyumas (1963) 196
Lectuurdienst in Semarang (1965) 205

Confrontatie met Rome en niet-christelijke religies
Een mystieke beweging in Wonosobo (1932) 8



Vonk over de islam (1933) 11De islam is een “een stervende godsdienst” (1933)11
Confrontatie met de islam in Magelang (1934) 16
Rome en de islam in Purworejo (1935) 24
Pos over de islam en het hinduïsme in Brits-Indië (1932-1933) 26
Tegenwerking in Magelang (1936) 27
Zaaiwerk onder “Islammers” (1936) 29
Muhammadiyah in Kulon Progo (Yogyakarta) (1937) 35
De Roomse missie in Kulon Progo (Yogyakarta) (1937) 35
Contacten met de islam in Wonosobo (1937) 36
Zuidema over contacten met de islam (1937) 41
Verbod op gele hoofddoek van bekeerde haji 52
Protestanten, islamieten en Roomsen in Purworejo (1939) 60
Agressie tegen de kerk (1946) 79
Kerkgebouw in karasulan-vorm der Sadrach-christenen (1952) 111
Contact met “Samin”, een godsdienstige beweging in Purwodadi (1956) 142
Islamitische indoctrinatie en agressie (1968) 213
De islam in de kring Ngasihan (1968) 214
De godsdienstige situatie in Midden-Java (1969) 215

Ethiek en moraal
Europeanen in Ned.-Indië missen moreel en intellectueel overwicht (1945) 76
Inkomensverschillen Ned. en Jav. zendingsarbeiders (1950) 100
De geneeskundige ethiek is in een crisis (1952) 116
Vlijm doceert ethiek in Salatiga (1957) 156
Levensvernieuwing op sociaal-economische terrein (1954) 127
Christenfamilies welvarender dan de niet-christenen (1968) 213
Actie tegen het dobbelen in Purwodadi en Blora-Bojonegoro (1972) 222

De Europese Gereformeerde Kerken in Indië en de zending
De GK van Yogyakarta en de zending (1934) 15
De GK van Magelang steunt de zending in Kedu (1934) 16
De GK van Bandung steunt de zending in Magelang (1938) 45
De Gereformeerde Kerken in Indië steunen de zending (1940) 67

De Ned. Zendingsraad, de Wereldraad en de Intern. Zendingsraad
Van Andel over de IMC-conferentie te Jeruzalem (1928) 2
Inspiratie van Tambaram (1938) 52
De Gereformeerden, de NZR en Tambaram (1938) 54
Harrenstein over Tambaram (1938) 57
De Gereformeerde zending en de internationale zendingsbeweging (1938) 57



Rullmann over de GKN en de Wereldraad (1949) 96
Toetreding tot de Nederlandse Zendingsraad (1952) 117

Gevangenis- en studentenpastoraat
Studentenwerk in Amsterdam (1942) 70
Verkuyl over de kerk in de kampen (1945) 76
Gevangenispastoraat op Nusakambangan (1950) 101
Goemaat's werk in de vrouwen-gevangenis in Semarang (1950) 103
Geestelijke verzorging van studenten in Salatiga (1959) 173
A.H. Mulder over haar studentenwerk te Salatiga (1959) 178
Het gevangeniswerk van Soekesi in Purwodadi (1960) 182
Gevangeniswerk in Kebumen (1961) 193
Studentenwerk in Semarang (1965) 205
De commissie voor het jeugdwerk in Purwodadi (1967) 209
Studentenpastoraat in Yogyakarta (1968) 212
Het werk onder politieke gevangenen (1969) 215

De GKJ, hun organisatie en hun verhouding met anderen
De oprichting van de GKJ (1931) 1
De Javaanse kerkenordening (1932) 7
De Gereformeerde synode en de zondagse toko-sluiting (1936) 34
Regeling van de verhouding tussen zending, GKN en GKJ (1939) 58
Verhoogde offerbereidheid der Javaanse Kerken (1940) 67
Versterkt verantwoordelijkheidsbesef der Javaanse Kerken (1940) 67
Berichten over de situatie in bezet Nederlands-Indië (1944) 72
De toekomstige samenwerking met Nederland (1946) 79
Bavinck over Kwitang (1947) 82
Indonesische en Nederlandse jongerendelegaties in Oslo (1947) Bijlage A, 2
Het Kwitang-akkoord (1947/1948) 84
Herstel der betrekkingen met Banyumas (1948) 85
De oude zendingsmethode dient geheel verlaten te worden (1948) 87
Overname van het terrein der Salatiga-zending (1949) 94, 95
Naoorlogse wederopbouw betrekkingen: regionale akkoorden (1950) 102
Voorwaarden GKJ samenwerking met buitenlandse organisaties (1951) 105
Beperkte mogelijkheden in Midden-Java voor de Salatiga-zending (1951) 105
Erfenis en eigendommen Salatiga-zending in Tegal (1951) 109
Het terrein van de vroegere Salatiga-zending (1951) 111
De Javaanse Kerken en de Parepatan Agung in Purwodadi (1952) 121
Oost- en Middenjavaanse oecumene (1953) 122
De regionale akkoorden in de praktijk (1953) 123



De Javaans-Nederlandse betrekkingen in cijfers (1954) 128
De Nota-Probowinoto: nieuwe opzet samenwerking in de zending (1955) 129
Een gedeeltelijk einde aan de regionale akkoorden (1955) 129
Kuiper over de regionale akkoorden met Solo en Yogyakarta (1955) 136
Uitvoering van de regionale akkoorden (1956) 147
Hernieuwde aanwezigheid van de Neukirchener Mission (1957) 149
Javaans-Nederlandse kerkelijke betrekkingen (1958) 157
De Nieuw-Guinea-crisis en de beeldvorming in Nederland (1958)
158Neukirchener Mission hervat haar steun aan de Parepatan Agung (1958) 159
Verkuyl over de politieke crisis: geen overhaaste reacties (1958) 163
Nieuwe overeenkomst van samenwerking GKJ-GKN (1959) 169
Steenwinkel en Baas over de financiële relatie met Nederland (1960) 180
Zich herstellende contacten tussen Delft en Solo (1964) 200
De Parepatan Agung als de erfgenaam van de Salatiga-zending (1965) 201
Nieuwe fase in de samenwerking GKJ/GKI - GKN (1966) Bijlage A, 7
Vergelijking van vaste bijdragen in Yogyakarta (1967) 210
Indonesische notities, algemeen (1968) 213
Kwestie met Parepatan Agung in Wonorejo (Semarang) (1969) 217
Ingediende begrotingen van de Javaanse Kerken (1971) 220

Instituering van Javaanse en Chinese Kerken
Ras noch natie als “verdelingsprincipe” voor de kerk (1931) 2
Instituering Javaanse Kerk te Cilacap (Banyumas) (1932) 5
Instituering Chinese Kerk in Magelang (1934) 16
Instituering vier gemeenten in Magelang (1936) 27
Niet spreken van Chinese maar van Maleise Kerken (1936) 29
Tlepok's instituering betekende financiële zelfstandigheid (1936) 31
Instituering Chinese Kerk te Purworejo (1936) 32
Een eigen predikant voor Kutoarjo: Wirjotenojo (1938) 47
Reeds 57 geïnstitueerde Javaanse kerken (1940) 67
Groot gebrek aan Javaanse predikanten (1940) 67
Instituering van de Chinese Kerk te Wonosobo (1960) 174
Kerkgeschiedenis van Purwodadi: de instituering van Mijen (1968) 211

Jakarta
Verkuyl's lectuurwerk in Jakarta (1951) 107
Geel's jongerenwerk voor de GKI in Jakarta (1973-1974) Bijlage A, 9

De Japanse tijd
Christelijk onderwijs in Magelang onder de Japanners (1942) 69



Berichten over Nederlands-Indië (1944) 72
Bevrijding uit de Japanse kampen (1945) 75
Verkuyl over de kerk in de kampen (1945) 76
Een Nederlandse gevangene in Japan (1946) 77
Probowinoto over de kerk tijdens de Japanse bezetting (1946) 79
Poerbowijoga over het kerkelijk leven tijdens de Japanse bezetting (1946) 80
Trenggiling-ziekenhuis (Purbolinggo) tijdens de Japanse bezetting (1946) 81
Kebumen in de Japanse tijd en tijdens de revolutie (1949) 92
Wonosobo in de Japanse tijd (1950) 99

Javaanse liturgie, kerkorde en kerkrecht
De Javaanse kerkenordening (1932) 7
Van Dijk's psalmberijming (1936) 33
Javaanse zendingsorde (1949) 93
Preekschetsen en een boek over de Javaanse kerkenordening (1951) 107
Javaanse psalmberijming (1957) 149
Opbouw van classicale deputaatschappen in Banyumas-Zuid (1959) 171
“Het bizondere adatrecht” (1967) 208

Geen “Javaanse” theologie!
Van Andel: geen “Javaanse theologie” (1931) 2
De Geref. belijdenis als beste expressie van het wedergeboren hart (1937) 41
De Javaanse wereld is duister en zondig 42
De Javaanse wereld is duister en zondig 43
De absoluutheid van het christendom dient gehandhaafd (1939) 57

Javaanse zendings- en kerkgeschiedenis
Kerkgeschiedenis van Purwodadi: de instituering van Mijen (1968) 211

Jeugd- en jongerenwerk
Jeugdwerk in het ressort Yogyakarta (1936) 28
Jeugdwerk in Kebumen (1939) 52
Jeugdwerk in Purworejo (1939) 60
Stand van het jeugdwerk in Midden-Java in 1940 67
Jeugdraad Midden-Java (1940) 67
Indonesische en Nederlandse jongerendelegaties in Oslo (1947) Bijlage A, 2
Jeugdwerk in Semarang (1952) 119
Jeugdwerk in Klaten (Solo) (1955) 130
Jeugdwerk in Purworejo (1956) 139
Goemaat werkt onder de Nederlandse jeugd (1957) 154



Van Netten verricht jeugdwerk in Banyumas-Zuid (1957) 155
Kindervakantiekolonies (1959) 170
Jeugdwerk in Banyumas-Zuid (1960) 181
Het jeugdwerk van Soekesi in Purwodadi (1960) 182
Jeugd- en jongerenwerk in Purworejo (1961) 192
Jeugdopvang in Banyumas-Noord: Siloam (1963) 196
Christelijke padvinderij in Purwodadi (1963) 198
Jeugdwerk van de GKI (1969) 215
Geel's jongerenwerk voor de GKI in Jakarta (1973-1974) Bijlage A, 9

Kinderzendingsverenigingen
Jubileum Bond van Gereformeerde Kinderzendingsverenigingen (1938) 48
Beroep op de Utrechtse Kinderzendingsvereniging (1966) 204

Kebumen
Bergema over de zending in crisistijd in Kebumen (1933) 10
Zending in crisistijd in Kebumen (1933) 11
Overgang van Sadrach-gemeenten (1933) 12
Overgang van Sadrach-gemeenten (1934) 13
Meisjesscholen in Kebumen (1938) 44
Een bescheiden groei in Kebumen (1939) 52
Hoofddienst in Kebumen (1939) 52
Berichten over Kebumen in de Japanse tijd (1945) 75
Kebumen in de Japanse tijd en tijdens de revolutie (1949) 92
Overzicht sociaal-economisch werk in de classis Kebumen (1955) 133
Hoofddienst in Kebumen (1956) 141
Medisch werk en de hongersnood in Kebumen (1958) 158
Medisch-sociaal werk in Kebumen (1959) 168
Stand van het zendingswerk in Kebumen (1961) 193
Delftse steun bij hongersnood in Solo (1964) 200

Kerk, staat en (Indonesische) politiek
De sunan en het medische zendingswerk in Solo (1937) 39
De taak van kerk en zending t.a.v. de economie (1941) 68
De hervatting van het zendingswerk niet onmiddellijk mogelijk (1945) 74
Een “Java-oorlog” lijkt onvermijdelijk (1945) 75
De Politieke Club (1945) 76
Kerk en staat tijdens de revolutie (1946) 79
Bavinck e.a. over conflict Nederland-Indonesië (1947) Bijlage A, 1
Yogyakarta kort na de Tweede Politiële Actie (1949) 90



Solo kort na de Tweede Politiële Actie (1949) 91
Nazi-sympathieën van een Duitse zendeling (1949) 94
Rampokpartijen in Semarang (1951) 113
Overheidssteun voor het christelijk onderwijs (1952) 108
Communistische propaganda in Semarang (1952) 120
Poerbowijoga over de kerk en de communisten (1956) 140
Zending onder communisten in Purwokerto (1957) 148
Verkuyl over de Nieuw-Guinea-crisis: geen overhaaste reacties (1958) 163
Houding der Javaanse Kerken tijdens de Nieuw-Guinea-crisis (1958) 163
De GKI, “PP 10” en de communisten (1960) 184
Is het mogelijk een “Theologie der Revolutie” te ontwikkelen? (1962) 194
De GKJ en de nationale revolutie (1962) 194
D.C. Mulder over kerk en communisme in Indonesië (1965) Bijlage A, 6
Veranderd straatbeeld in Magelang (1965) 203
De gevolgen van de coup voor de kerk in Salatiga (1965) 204
De kerk en de mislukte staatsgreep in Solo (1966) 206
Indonesië leeft naar de principes van de Pancasila (1967) 209
De politieke kaart van Indonesië (1968) 213
Kerk en politiek in een verwarrende situatie (1969) 215
De toestand in Semarang, Utrecht (1972) 224

Kerk, zending en adat
Zuidema over het Javaanse huwelijk (1937) 41
Den Christus en de adat (1939) 41
De positie van de inheemse vrouw en de adat (1939) 56
De positie van de inheemse vrouw en de adat (1940) 67
Het adatrecht in de theologische opleiding (1946) 79
De “christelijke” adat der voormalige Sadrach-gemeenten (1952) 111
Het “kerkelijk” adatrecht, geldend in Midden- en Oost-Java (1953) 122
Roosjen doceert over ethiek en adat (1957) 156
“Het bizondere adatrecht” (1967) 208

Kerk, zending en nationalisme
Kerk, nationalisme en de conferentie te Jeruzalem (1931) 2
Nationalisme en tucht (1935) 22
Het dorpshoofd van Bana (Magelang) werkt tegen (1936) 27
Niet spreken van Chinese maar van Maleise Kerken (1936) 29
Indonesisch nationalisme na de bevrijding (1945) 75
Bavinck e.a. over conflict Nederland-Indonesië (1947) Bijlage A, 1
Indonesische en Nederlandse jongerendelegaties in Oslo (1947) Bijlage A, 2



Kerk, zending en nationalisme in Banyumas (1948) 85
Bergema over het Indonesische nationalisme (1948) 87
De Darul Islam in Midden-Java (1951, 1952) 112, 119
Nauwelijks anti-Nederlandse stemming in Salatiga (1960) 179
Zending en het Indonesische nationale zelfbewustzijn (1964) 199
Koetsier over kerk, politiek, vakbeweging en nationalisme (1968) 213
Anti-Chinese hetze in Semarang (1968) 213

Lectuurdienst, zie Colportage en lectuurdienst

Magelang
Opening ziekenhuis (1932) 6
Vrouwenwerk in Magelang (1934) 16
Zending in crisistijd (1934) 16
Werkverslag van Merkelijn (1936) 27
Meisjesscholen in Magelang (1938) 44
Baarbé over haar vrouwenwerk (1938) 45
Christelijk onderwijs onder de Japanners (1942) 69
Oprichting Opleidingsschool voor Kerkelijke Werksters (1955) 134
Kerkelijke en maatschappelijke veranderingen (1965) 203

Medische dienst
Raad van Toezicht voor het zendingsziekenhuis te Purworejo (1931) 3
Opening zendingsziekenhuis te Magelang (1932) 6
Ziekenhuisvisitatie in Wonosobo (1932) 9
Ondergeschikte positie medische zending in Kebumen (1933) 11
De arts Lie Hing Dhiam, Yogyakarta (1935) 20
Utrecht naait voor de medische zending (1935) 21
Visitatie van het ziekenhuis in Purworejo (1936) 29
Zending via het ziekenhuis in Purworejo (1936) 29
Waardering voor het medische zendingswerk in Solo (1937) 39
Het Petronella-Hospitaal in Yogyakarta in 1938 (1939) 51
Ziekenhuisvisitatie in Purwokerto en Purbolinggo (1939) 53
De kroonprins van Yogyakarta geopereerd in Petronella (1940) 64
Medisch zendingswerk in Solo (1941) 65
Stand medisch werk in Midden-Java (1940) 67
Medisch werk tijdens de Japanse bezetting (1946) 80
Waardering voor het medische zendingswerk in 1940-1942 (1946) 81
Trenggiling-ziekenhuis (Purbolinggo) in de Japanse tijd (1946) 81
Toestand der ziekenhuizen in Solo (1949) 91



Kuiper over het ziekenhuis in Wonosobo (1950) 99
De linnenkastcommissie van Utrecht-Gelderland (1951) 114
Werkverslag van Renes, arts in Yogyakarta (1952) 116
Zendingsarts Braakman in Purwodadi (1953) 125
Medische dienst in Kebumen (1956) 141
Bakker, Leimena, overdracht voormalige zendingsziekenhuizen (1956) 143
Zendingsarts Kremer in Kebumen tijdens de Nieuw-Guinea-crisis (1958) 158
Het medisch werk van Van Walraven in Pulo (Blora) (1958) 164
Kinderopvang en wezenzorg in Kebumen (1959) 168
Centralisatie in medische zaken, Nederland (1960) 175
Heidema over de kraamkliniek Panti Wilasa in Semarang (1960) 176
Impressie van het Yakkum-bestuur (1960) 187

Nederlandse zendingsarbeiders en de Javaanse/Chinese Kerken
Taak der Nederlandse adviseurs in de Javaanse Kerken (1938) 43
Verhouding van de zending en de Javaanse Kerken (1939) 53
Nederlandse zendingsarbeiders en Javaanse guru (1939) 55
Rol der Nederlandse zendingsarbeiders ten opzichte van de GKJ (1939) 58
De zending en de zelfstandigheid der Javaanse Kerken (1946) 79
Bavinck's impressies van Kwitang (1947) 82
Het Akkoord van Kwitang (1947/1948) 84
Zuidema wijst Nederlandse “dienzucht” van de hand (1948) 88
Rullmann leidt Javaanse predikanten op (1950) 97
Salariëring mag niet voor iedereen gelijk zijn (1950) 100
Nieuwe plaats en taak der Nederlandse zendingsarbeiders (1950) 102
Situatie van de missionaire predikanten (1956) 147
Vlijm's positie in de Maleise (Chinese) Kerk (GKI) (1957) 156
De positie der Nederlandse zendingsarbeiders in het geding (1958) 157
Nieuwe overeenkomst van samenwerking GKJ-GKN (1959) 169
Nederlandse zendingsarbeiders gezien als dwarskijkers (1964) 199

Oecumenische en interkerkelijke contacten en betrekkingen
Samenwerking met Oost-Java in het onderwijs (1934) 14
Samenwerking tussen theologische opleidingen (1936) 26
Pos bezoekt Brits-Indië (1932-1933) 26
De zending en de internationale zendingsbeweging (1939) 54
Gevolgen van Sung’s bezoek aan Java (1938-1939) 67
Guru injil van geheel Java treffen elkaar (1940) 67
Plannen voor een Raad van Kerken in Indonesië (1946) 79
Interkerkelijke conferentie te Yogyakarta (1946) 79



Overname Salatiga-zendingsterrein (1949) 94
Terugkeer NM en Salatiga-zending in noordelijk Midden-Java? (1949) 95
Samenwerking GKN, GKJ met buitenlandse organisaties (1951) 105
Oost- en Middenjavaanse oecumene (1953) 122
Samenwerking in de Theologische Hogeschool te Jakarta (1953) 123
De Bruin over oecumenische samenwerking in Tegal (1957) 148
Oecumenische betrekkingen met Noord- en Oost-Java (1957) 149
Nederlands-Duits spoedoverleg (1958) 160
Neukirchener Mission hervat steun aan de Parepatan Agung (1958) 160
Sumbanese jongens en meisjes te Solo (1959) 172
Gebrek aan oecumenische gezindheid bij de GKJ (1962) Bijlage A, 4
Contacten met de Parepatan Agung in Purwodadi (1963) 198
Overseas Missionary Fellowship (OMF) in Midden-Java (1964) 199
Contacten van de GKN met de Oostjavaanse GKI (1965) Bijlage A, 6
Problemen rondom de fusie GKJ - GKJTU (1965) 201
Kwestie met Parepatan Agung in Wonorejo (Semarang) (1969) 217

Onderwijs (theologisch) 
Bavinck over het theologisch onderwijs in Yogyakarta (1936) 26
Theologisch onderwijs in Yogyakarta (1938) 46
De Javaanse cursus in Yogyakarta (1939) 55
Opleiding van Nederlandse zendingsarbeiders (1943) 71
Plannen voor een Theologische Opleiding in Yogyakarta (1946) 79
Rullmann leidt Javaanse predikanten op (1950) 97
Opleiding van zendingsarbeiders in Nederland (1950) 98
De herscholingscursus in Salatiga (1951) 111
Verkuyl geeft les aan de Theologische Hogeschool, Jakarta (1951) 107
D.C. Mulder als docent in Solo en Yogyakarta (1953) Bijlage A, 3
Reorganisatie Theologische Academie Yogyakarta (1953) Bijlage A, 3
De GKJ en de Theologische Hogeschool te Jakarta (1953) 123
Geen Barth op de Theologische Hogeschool te Jakarta (1953) 123
D.C. Mulder's werk aan de UKI en STT in Jakarta (1963) Bijlage A, 5
Aanvullende vierjarige theologische cursus (1972) 224

Onderwijs (universitair) 
Tegenstelling humanistisch en christelijk onderwijs (1946) 83
Financiering van de nieuwe lerarenacademie in Salatiga (1955) 135
Roosjen over zijn werk aan de lerarenacademie te Salatiga (1959) 173
Satya Wacana; een nieuwe christelijke universiteit te Salatiga (1960) 178
A.H. Mulder over haar werk aan de Satya Wacana te Salatiga (1960) 179



Verkuyl over de Universitas Kristen Indonesia (UKI) (1960) 188

Onderwijs (volks-) 
Overheidsbemoeienis met het christelijk onderwijs (1933) 11
Het christelijk onderwijs tijdens de crisis in Kebumen (1933) 11
Fusie kweekscholen Solo en Probolinggo (1934) 14
Onderwijs en de crisis in Surakarta (1934) 17
Propaganda voor de schooldienst in en om Amsterdam (1934) 18
Een nieuwe school in Punduhsari (Surakarta) (1935) 25
Moeilijk te vervullen vacatures in het onderwijs (1936) 30
Onderwijs in het ressort Yogyakarta (1936) 28
Snelle groei van het onderwijs in Yogyakarta (1936) 30
Opleidingsschool voor zendingsonderwijzers te Solo (1937) 37
Groei van het onderwijs in Solo (1937) 41
Van Andel over het christelijk onderwijs in Solo (1938) 42
Overzicht van de Gereformeerde meisjesscholen in Midden-Java (1938) 44
Zending en evangelieverkondiging via het onderwijs in Solo (1938) 50
Scholen in Kebumen (1939) 52
Zendingsscholen in Purworejo (1939) 60
Christelijk onderwijs in Solo (1940) 65
Onderwijs in Midden-Java (1940) 67
Christelijk onderwijs in Magelang onder de Japanners (1942) 69
Onderwijs tijdens de Japanse bezetting (1946) 80
Toestand der scholen in Solo (1949) 91
Kuiper over de christelijke scholen in Wonosobo (1950) 99
Zendingsonderwijs als de taak van de Javaanse Kerken (1950) 102
De christelijke huishoudschool in Semarang (1950) 103
Laubach-werk (1951) 107
Herstel christelijke onderwijs in Midden-Java (1951) 108
Hoeksema over het onderwijs in Klaten (1955) 130
Boeken van Anne de Vries op Javaanse christelijke scholen (1955) 131
Een nieuwe Middelbare Economische School (SMEP) in Salatiga (1955) 137
Van der Waals' werkverslag 1952-1956 (1956) 138
Spreiding van christelijke scholen over Midden-Java (1956) 138
Schooldienst in Kebumen (1956) 141
De schooldienst van de Javaanse Kerken (1956) 147
Van Netten bestrijdt het analfabetisme in Banyumas (1957) 155
Van der Waals: onderwijsstatistieken Indonesië (1958) 161
Resultaten van het christelijk onderwijs in Blora (1958) 167
Een nieuwe huishoudkweekschool te Solo (1959) 170



Onderwijs als zendingsmiddel in Banyumas (1960) 186
Rapporten over onderwijs, kerk en zending in Banyumas-Zuid (1960) 186
Toestand der christelijke scholen in Midden-Java, 1959-1960 (1961) 189
De Opleidingsschool voor Kerkelijke Werksters, Magelang (1961) 191
Gebrek aan christelijke scholen en schoolboeken in Purworejo (1961) 192
Onderwijs in Banyumas: de Mardi Kenya-school (1963) 196
Drie particuliere kleuterschooltjes in Magelang (1965) 203
Onderwijs in het Semarangse (1965) 204
GKI-scholen (1969) 215
De christelijke scholen in het Semarangse (1972) 224
Steun van de Unie School en Evangelie (1972) 224

Opleiding/vorming zendingsarbeiders, kadercursus (Indonesië) 
Opleiding Javaanse helpers te Yogyakarta (1931) 4
Bavinck over “Hollandse” en Javaanse cursussen in Yogyakarta (1936) 26
Opleiding van inheemse zendingsarbeiders te Yogyakarta (1936) 30
Het belang van goede guru injil (1937) 41
Een nacursus voor de guru in Kebumen (1939) 52
De Javaanse cursus in Yogyakarta (1939) 55
Cursus Theologie Purwokerto (1950) 97
Opleidingsschool voor Kerkelijke Werksters, Magelang (1956) 134
Baas over de opleiding van nieuw kerkelijk kader (1955) 137
Desa-vak-onderwijs (1955) 137
De maandelijkse guru injil-vergadering in Purworejo (1956) 139
De Bruin over opleiding van colporteurs in Banyumas (1956) 144
De evangelieverkondiging door onbetaalde krachten (1956) 147
Herscholing van de guru injil (1957) 153
Vlijm als docent aan de opleidingen in Salatiga en Yogyakarta (1957) 156
Kadervorming in Midden-Java (1960) 181
De kadercursus in Banyumas-Zuid (1960) 186
De Opleidingsschool voor Kerkelijke Werksters, Magelang (1961) 191
Plaatsing evangelisten, nieuwe kadercursus in Purworejo (1961) 192
De inzet van Nooteboom bij de kadercursussen in Kebumen (1961) 193
Kaderwerk in Purwodadi (1963) 198
Opleidingsschool voor Kerkelijke Werksters in Magelang (1965) 203
Kadervorming in Semarang (1965) 205
Kadervormingswerk (1968) 213
Kadervormingscentrum (LPK) en Ned. zendingsarbeiders (1966) Bijlage A, 7
Kaderwerk in Semarang (1968) 214
Kadervormingswerk en voorlichting in Purwodadi (1972) 222



Opleiding zendingsarbeiders in Nederland
Bavinck's zendingscursus in Amsterdam (1940) 62
Opleiding van Nederlandse zendingsarbeiders (1943) 71
De “Vooropleiding” (1947) 84
Opleiding van zendingsarbeiders in Nederland (1950) 98
Opleiding en examinering van missionaire zusters (1951) 115

Organisatie van de zending in Indonesië; financiën
Onenigheid in de missionaire vergadering (1936) 33
Reorganisatie van de zending in 1940 67
Gereformeerde en Hervormde aalmoezeniers (1948) 85
Geen Gereformeerd “kerkisme” (1948) 87, 88
Het optreden in Yogyakarta van de Ziekenhuisstichting (1952) 116
Verhouding zendingsdeputaten, classes en zendende kerken (1954) 126
Voorstel tot reductie van het aantal Javaanse evangelisten (1955) 129
Herziening inzet Nederlandse zendingsarbeiders in Midden-Java (1955) 129
Financiering en organisatie van de zendingsarbeid in Solo (1955) 136
Zendingsarbeid in Purworejo (1956) 139
De uitvoering van de regionale akkoorden (1956) 147
Gering missionair élan in Purworejo (1957) 150
Interclassicale samenwerking in oostelijk Midden-Java (1957) 152
Interclassicale samenwerking in westelijk Midden-Java (1957) 153
Groeiende financiële zelfstandigheid GKJ in Banyumas (1959) 171
Opheffing missionaire vergadering (1962) Bijlage A, 4
Explosief stijgende kosten van de zending in Solo (1994) 200
Begrotingen en steunaanvragen der Javaanse Kerken (1971) 220

Organisatie van de zending in Nederland; financiën
Utrecht naait voor de medische zending (1935) 21
Zendingsactie onder Kampense studenten (1937) 38
De Gereformeerde zending en Nederlandse Zendingsraad (1939) 54
Belangstelling in Nederland voor het vrouwenwerk (1939) 56
De Gereformeerde zending en Nederlandse Zendingsraad (1939) 57
Van Dijk's protest tegen monopolisering van de zending (1939) 59
Verkuyl's beroepsbrief voor Purbolinggo (Banyumas) (1939) 61
Zendingsgelden in tijden van oorlog (1941) 66
Studentenwerk in Amsterdam (1942) 70
Voorstel tot stichting van een zendingscentrum (1943) 71
Berichten uit en over Nederlands-Indië (1944) 72
Voorbereiding van de hervatting van het zendingswerk (1945) 74



Rol van het nieuwe Zendingscentrum in Baarn (1946) 78
Onzekerheid in Utrecht over hervatting der zendingsarbeid (1947) 83
Geringe betrokkenheid van de Gereformeerde achterban (1948) 86
Zendingscommissies en zendingsavonden (1948) 86
Salariëring van de Nederlandse zendingsarbeiders (1950) 100
Besteding der zendingsgelden (1950) 104
Missionaire zusters (1951) 115
De linnenkastcommissie van Utrecht-Gelderland (1951) 114
Zeven takken van gemeenschappelijke zendingsdienst (1952) 117
Rol van de Raad van Samenwerking en generale deputaten (1952) 117
Raad van Samenwerking over uitzending nieuwe stijl (1953) 124
Financiering van de nieuwe lerarenacademie in Salatiga (1955) 135
Explosief stijgende kosten van het zendingswerk (1964) 200
Herverdeling van zendingsterreinen (1965) 202
Een nieuwe generatie Nederlandse zendingsarbeiders (1966) Bijlage A, 7
Herstructurering en reorganisatie in Baarn (1972) 223

Personalia
Esser als zendingsarbeider (1932) 5
Merkelijn neemt afscheid (1938) 43
Wolterbeek als docent (1938) 46
Bavinck als docent (1938) 46
Verkuyl's beroepsbrief voor Purbolinggo (Banyumas) (1939) 61
Bezetting van het zendingsveld in 1940 67
De internering van Vonk (1945) 75
Antheunisse in Japan (1946) 77
De internering van J.J. Miedema (1946) 81
Pos over de kwestie-Asmawinangoen (1948) 85
Het functioneren Wind en Van Netten (1960) 181
Wind verruilt Banymas voor kadervorming in Kebumen(1960) 181
Personalia zendingsarbeiders en predikanten in Banyumas (1960) 186
Werkverslag van D.C. Mulder over zijn Yogyakarta-tijd (1962) Bijlage A, 4
Dreckmeier als anti-anti-communist (1965) 203

Propaganda (zie ook: Zaaiacties)
Propaganda voor de schooldienst in en om Amsterdam (1934) 18
Propaganda in Kampen (1937) 38
Een “zaaiactie” in Yogyakarta (1937) 40
Propaganda in Nederland via zendingscursus (1940) 62
Bavinck e.a. over conflict Nederland-Indonesië (1947) Bijlage A, 1



Propaganda voor de zending in Nederland (1948) 86
Goemaat aangesteld voor propaganda en voorlichting in Nederland (1957) 154
Beeldvorming over het Javaanse vrouwenwerk in Nederland (1962) 195
Pinksteren in Purwodadi (1966) 207
Een desa met christelijk toneel en wayang (1968) 214

Purbolinggo
Ziekenhuisvisitatie in Purbolinggo (1939) 53
Pieron's aankomst en eerste impressies in Purbolinggo (1940) 63
Purbolinggo tijdens de Japanse bezetting (1946) 81
Takkenberg's werk in Banyumas (1963) 196

Purwodadi
Visitatie te Kaliceret en Tempurung (Purwodadi) (1952) 121
Arnhem heeft een tweede man in Purwodadi (1953) 125
Contact met “Samin”, een godsdienstige beweging in Purwodadi (1956) 142
Zaaiwerk in Purwodadi (1956) 145
Evangelisten en colporteurs in Purwodadi (1957) 152
Jeugd-, vrouwen- en gevangeniswerk in Purwodadi (1960) 182
Zending en kerstvieringen in Purwodadi (1963) 198
Pinksteren in Purwodadi (1966) 207
Reisverslag Korvinus naar Purwodadi (1967) 209
Kerkgeschiedenis van Purwodadi: de instituering van Mijen (1968) 211
Kerksawah's (bengkok) in Purwodadi (1970) 219
Kadervormingswerk in Purwodadi (1972) 222

Purwokerto
Ziekenhuisvisitatie in Purwokerto (1939) 53
Vernielingen in en om Purwokerto (1948) 85
Cursus Theologie Purwokerto (1950) 97
Colportagelessen in Purwokerto (1956) 144
Kerstfeestviering in Purwokerto en Tegal (1957) 148

Purworejo
Raad van Toezicht voor het ziekenhuis te Purworejo (1931) 3
Darmohatmodjo over de overgang van enige Sadrach-christenen (1934) 19
Kristen Jawi Neutral te Kranon (Purworejo) (1934) 19
Utrecht naait voor Purworejo (1935) 21
De Gereformeerde Kerk van Utrecht versus Keuchenius (1935) 23
Een optimistisch jaarverslag uit Purworejo (1935) 24



Visitatie van het zendingsveld Purworejo (1936) 29
Ex-Kristen Jawi Neutral te Kranon (Purworejo) (1936) 29
Tlepok's instituering betekende financiële zelfstandigheid (1936) 31
Instituering Chinese Kerk te Purworejo (1936) 32
Meisjesscholen in Purworejo (1938) 44
Een eigen predikant voor Kutoarjo: Wirjotenojo (1938) 47
De hoofddienst in Purworejo (1939) 60
Protestanten, islamieten en Roomsen in Purworejo (1939) 60
Zendingsarbeid in Purworejo (1956) 139
Prawirohandoko's dienstrooster in Purworejo (1957) 150
Zendingswerk in Purworejo (1961) 192S

Sadrach-gemeenten
Overgang van enkele Sadrach-gemeenten in Kebumen (1933) 12
Overgang van enkele Sadrach-gemeenten in Kebumen (1934) 13
Sadrach-gemeenten in Magelang (1934) 16
Darmohatmodjo over de overgang van enige Sadrach-christenen (1934) 19
Ex-Sadrach-gemeente in Karanjasa (1935) 24
Kerstening van Sadrach-christenen (1936) 29
Ex-Kristen Jawi Neutral te Kranon (Purworejo) (1936) 29
Sadrach-gemeenten in Wonosobo (1937) 36
Drie oude Sadrach-gemeenten (1951) 111

Salatiga (zie ook Onderwijs) 
Synode van Salatiga (1949) 102, 137
Lectuurdeputaten GKN in Salatiga (1951) 107
De schoolvereniging van Salatiga (1951) 109
De cursus in Salatiga (1951) 111
Ds Tan Ik Hay van de GKI-Salatiga (1952, 1972) 119, 224
De nieuwe lerarenacademie in Salatiga (1955) 135
Kadercursus economie, 10-12 juli 1950 te Salatiga (1955) 137
Conferentie te Salatiga 19-21 juni 1950 (1955) 137
Roosjen als docent aan de lerarenopleiding te Salatiga (1959) 173
Satya Wacana, de christelijke universiteit te Salatiga (1960) 178
Nederlanders in Salatiga (1960) 179
De SMEP en de SMEA in Salatiga (1961) 189, 190
Bergema over de Javaanse Kerk in Salatiga (1963) 197
Synode van de GKJTU, 5 juli 1949 te Salatiga (1965) 201
De coup-poging en de kerken in en om Salatiga(1966) 204
Overzicht kerkewerk Salatiga (1968) 214



Landbouw- en nijverheidskolonie Salib Putih, Salatiga (1969) 218

Salatiga-zending/NM
Helpers voor het terrein van de Salatiga-zending (1931) 4
De Salatiga-zending en Sadrach (1934) 13, 16
Onderwijzers voor Salatiga (1937) 37
De Salatiga-zending en de oecumene (1946) 79
Neukirchener Mission, de Salatiga-zending en GKN (1949) 94
Voorwaarden GKJ voor samenwerking in de zending (1951) 105
Ds Liem Siok Hie van Semarang en de Salatiga-zending (1952) 119
De Salatiga-Zending in Purwodadi (1953) 125
Synode van de GKJTU, 5 juli 1949 te Salatiga (1965) 201
De eigendommen van de Salatiga-zending (1965) 201
Wonorejo verzoekt om bemiddeling van de NM (1969) 217

Semarang
Goemaat hervat haar werk, doch thans in Semarang (1950) 103
Samenwerking GK Rotterdam en GKI Semarang (1951) 106
Rampokpartijen in Semarang (1951) 113
Chinezenzending in Semarang (1952) 119
Lectuurverspreiding te Semarang (1952) 120
Werkverslag van Joke van Vliet (1957) 151
Kraamkliniek Panti Wilasa (1960) 176
De geestelijke verzorging van Panti Wilasa (1960) 177
De herleefde Parepatan Agung in en om Semarang (1965) 201
De situatie van de GKJ in het Semarangse (1965) 204, 205
Koetsier over Semarang (1968) 213
Zendings- en gemeenteopbouwwerk (1965) 214
Geestelijk en sociaal werk onder zwervers en bedelaars (1969) 214, 216
Kwestie met Parepatan Agung in Wonorejo (1969) 217
Algemene situatie van de kerken in het Semarangse (1972) 224
Steun van de Unie School en Evangelie (1972) 224

Sociaal-economische dienst
Van Andel: geen sociale taak voor de kerk (1931) 2
Armen- en blindenkolonie te Blondo (1934) 16
De “comprehensive approach” op Kwitang (1947) 84
Bergema over de “comprehensive approach” (1948) 87
Van Vliet over de armoede in Banyumas (1952) 118
Levensvernieuwing op sociaal-economische terrein (1954) 127



De Welvaartsstichting (1955) 129
Overzicht sociaal-economisch werk in de classis Kebumen (1955) 133
Overzicht vrouwenwerk en sociaal-economisch werk (1955) 134
Baas over zijn sociaal-economisch werk in Midden-Java (1955) 137
Kadercursus economie, 10-12 juli 1950 te Salatiga (1955) 137
De sociaal-economische dienst (1956) 147
De kerk en de arbeiders (1957) 148
Sociaal-economische samenwerking in westelijk Midden-Java (1957) 153
Het verzamelen van goederen voor het clubwerk in Indonesië (1957) 154
Gezamenlijk landbouwproject Yogyakarta - Malang (plantage) (1958) 166
Steenwinkel en Baas over financieel beleid der Javaanse Kerken (1960) 180
De missionaire betekenis van de sociaal-economische dienst (1961) 190
Evaluatie van het werk van Steenwinkel, 1957-1960 (1961) 190
Kerksawah’s in Purworejo (1961) 192
Voedselschaarste in Purwodadi (1963) 198
Javaanse migranten in Zuid-Sumatra (1965) 205
Kadervormingswerk (1968) 213
Sociale en geestelijke verzorging van zwervers in Semarang (1969) 214
Landbouw- en nijverheidskolonie Salib Putih, nabij Salatiga (1969) 218
Kerksawah's (bengkok) in Purwodadi (1970) 219

Solo (Surakarta) 
Zending en kerk in crisistijd in Solo (1934) 17
Een nieuwe school in Punduhsari (Surakarta) (1935) 25
Opleidingsschool voor zendingsonderwijzers te Solo (1937) 37
Zuidema over Wonogiri (Surakarta) (1937) 41
Van Andel's jaarrapport over Solo (1938) 42
Meisjesscholen in Solo (1938) 44
Kerstfeestvieringen in Solo (1938) 50
De Javaanse Kerken en de zending in Solo (1941) 65
Het kerkelijk leven in Solo kort na de Tweede Politiële Actie (1949) 91
D.C. Mulder als docent in Solo en Yogyakarta (1953) Bijlage A, 3
Hoeksema's zendingswerk in Tegalyoso, Klaten (Solo) (1955) 130
Zendingswerk in het Tegalyoso-ziekenhuis, Klaten (Solo) (1955) 132
Kuiper over het regionaal akkoord met Solo (1955) 136
Een nieuwe huishoudkweekschool te Solo (1959) 170
Sociaal instituut ten behoeve van christenvrouwen in Solo (1959) 170
Poerwowidagdo over de Margoyudan-kerk in Solo (1959) 172
Zich herstellende contacten tussen Delft en Solo (1964) 200
De kerk en de mislukte staatsgreep in Solo (1966) 206



Tegal
Van Vliet over de Javaanse Kerken in zijn ressort (1951) 109
Kerkvorming (1952) 119
De Bruin over Tegal (1957) 148

Tucht en tuchteloosheid
De kerkelijke tucht (1932) 7
Tucht in Wonosobo (1932) 8
Aanstellingsbeleid en tucht bij Lie Hing Dhiam, arts (1935) 20
Tucht en discipline in Yogyakarta (1935) 22
Tucht en discipline over missionaire predikanten (1935) 23
Magelang; het geven niet als maatstaf van christen-zijn (1936) 27
Tucht op het zendingsveld Purworejo (1936) 29
Tlepok's instituering betekende financiële zelfstandigheid (1936) 31
Falende onderlinge tucht in Midden-Java (1936) 33
Tucht in het gevangenispastoraat (1950) 101
Tucht in Blora (1952) 119
Poerbowijoga: tucht voor de communisten (1956) 140
Tucht in Cilacap (1956) 146
Tuchteloosheid in Geparang (Purworejo) (1957) 150
Actie tegen het dobbelen in Purwodadi en Blora-Bojonegoro (1972) 222V

Vrouwenwerk en -theologie
Vrouwenwerk in Magelang (1934) 16
Cursus vrouwenwerk in Yogyakarta (1936) 29
Het werk onder vrouwen en meisjes in Solo (1938) 42
Goemaat en Baarbé over hun werk (1938) 43
Vrouwenwerk in Kebumen (1938) 44
Het werk onder vrouwen en meisjes in Midden-Java (1938) 44
Baarbé: haar vrouwenwerk in Magelang (1938) 45
Wenselijkheid van goed opgezet vrouwenwerk in Midden-Java (1939) 56
Islamitische vrouwenbeweging (1939) 56
Vrouwenwerk in Solo (1941) 65
De eerste vrouwelijke zendingsarbeiders opgeleid (1950) 98
Goemaat over haar werk in Semarang (1950) 103
Vrouwenwerk in Blora en Bojonegoro (1951) 110
Kerkelijke positie van missionaire zusters (1951) 115
Hoeksema's vrouwenwerk in Tegalyoso, Klaten (Solo) (1955) 130
Opleidingsschool voor vrouwelijke kerkelijke werksters is nodig (1955) 132
Vrouwenwerk in Midden-Java, een overzicht (1955) 134



Joke van Vliet en het vrouwenwerk onder Chinezen in Semarang (1957) 151
Van Netten houdt vrouwen-bijbelkringen in Banyumas (1957) 155
Sociaal instituut ten behoeve van christenvrouwen in Solo (1959) 170
Vrouwenwerk in Panti Wilasa in Semarang (1960) 177
Vrouwenwerk in Banyumas (1960) 181
Soekesi over haar vrouwenwerk in Purwodadi (1960) 182
Verzending van handwerkmateriaal naar Indonesië (1960) 185
De Opleidingsschool voor Kerkelijke Werksters, Magelang (1961) 191
Vrouwenwerk in Kebumen (1961) 193
Werk van het Vrouwenzendingsthuisfront in Nederland (1962) 195
Vrouwen van kerkelijke werkers in Banyumas (1963) 196
Takkenberg's vrouwenwerk in Banyumas (1963) 196
Het Vrouwenzendingsthuisfront (1965) 205
De betekenis van het vrouwenwerk van de GKI (1969) 215

Wonosobo
Visitatie van het zendingsveld Wonosobo (1932) 8
Ziekenhuisvisitatie in Wonosobo (1932) 9
Van Dijk's zendingswerk in Wonosobo (1937) 36
Van Dijk's protest tegen monopolisering van de zending (1939) 59
Kuiper: Toestand in Wonosobo (1950) 99
Instituering van de Chinese Kerk te Wonosobo (1960) 174Y

Yogyakarta
De Gereformeerde Kerk van Yogyakarta en de zending (1934) 15
De arts Lie Hing Dhiam, Petronella-Hospitaal (1935) 20
Tucht en discipline in Yogyakarta (1935) 22
Het zendingsveld van Yogyakarta (1936) 28
Opleiding zendingsarbeiders te Yogyakarta (1936) 30
Groei in Kulon Progo (Yogyakarta) (1937) 35
De eerste doopbediening in Kebonagung (1937) 35
Een zaaiactie in Yogyakarta (1937) 40
Meisjesscholen in Yogyakarta (1938) 44
Yogyakarta kort na de Tweede Politiële Actie (1949) 90
Eerste werkverslag van zendingsarts Renes (1952) 116
D.C. Mulder als docent in Solo en Yogyakarta (1953) Bijlage A, 3
Kuiper over het regionaal akkoord met Yogyakarta (1955) 136
Bethesda-ziekenhuis (1960) 187
Studentenpastoraat (1960) 210
Ziekenhuiswerk (1967) Bijlage A, 8



Zaaiacties (zie ook: Propaganda)
Zaaiwerk in Purworejo (1936) 29
Zaaiweek in Wonosobo (1937) 36
Een “zaai-actie” in Yogyakarta (1937) 40
Zaaiwerk (1940) 67
Zaai- en lectuuracties in Banyumas (1951) 112
Zaaiacties in Kebumen (1955) 141
Zaaiwerk in Purwodadi (1956) 145
Zending en kerkewerk in Banyumas (1960) 186
De Evangelieverkondiging in Purworejo (1961) 192
Zaaiacties in Kebumen (1961) 193
Zaaiacties en de Wereldgebedsdag in Banyumas (1963) 196
De Evangelieverkondiging in de classis Purwodadi (1967) 209

De zending en de wereldcrisis
Bergema over de zending in crisistijd (1933) 10
Bergema over de zending in crisistijd, Kebumen (1933) 11
Zending in crisistijd in Magelang (1934) 16
Zending en kerk in crisistijd in Solo (1934) 17

De zending en de hoofden (priyayi-stand) 
Medische dienst onder de priyayi in Wonosobo (1932) 9
Bergema’s contacten met de priyayi (1932) 10
Geen belangstelling van de priyayi in Purworejo (1935) 24
Steun van enkele hoofden in Punduhsari (Surakarta) (1935) 25
De zending en de hoofden (1937) 41
Baarbé en de dochters van de elite in Magelang (1938) 45
De zieke kroonprins van Yogyakarta (1940) 64
De priyayi en de zending (1940) 67
De zending en de hoofden in Banyumas (1951) 112

Zendingsmethodiek
Rullmann over zijn methode (1932) 5
Bergema's zendingsmethode (1933) 10
Merkelijn's dispuut met de islam in Magelang (1934) 16
Purworejo: zendingsorde als voorbeeld voor methode (1935) 23
Zendingsmethodiek in Purworejo (1936) 29
Esser's methodiek van kennisoverdracht (1938) 46
Bergema over de zendingsmethode (1948) 87
De aanpak van zendingspredikant Soeparno (1950) 101



Zending via kerstfeestvieringen in Purwodadi (1963) 198

Zendingstheologie
Kerk, nationalisme en de conferentie te Jeruzalem (1928) 2
Bakker sr./Zuidema over Gereformeerde zendingstheologie (1937) 41
Gering Gereformeerd gehalte der Javaanse Kerken (1938) 43
De absoluutheid van het christendom dient gehandhaafd (1939) 57
Gereformeerde zendingsbeginselen ter discussie (1945) 73
Bergema: theologische heroriëntatie is nodig (1948) 87
Zuidema contra Bergema inzake de heroriëntatie der zending (1948) 88
Van Renes bestrijdt Zuidema en Pol (1949) 89
Theologische verantwoording van sociaal-economisch opbouwwerk (1954) 127
De GKJ, de christen en de Indonesische revolutie (1962) 194

Zendingswerk in en door de medische dienst
Zending door ziekenzorg in Wonosobo (1932) 9
Zending door medische dienst in het ressort Yogyakarta (1936) 28
Zending door medisch werk in Purworejo (1936) 29
Waardering voor het medische zendingswerk in Solo (1937) 39
Zending door medische dienst in Yogyakarta (1939) 51
Christelijk karakter van de medische arbeid onvoldoende zichtbaar (1939) 51
Zending door medische dienst in Banyumas (1939) 53
Van Renes bestrijdt Zuidema en Pol (1949) 89
Van Renes: medische zending is volledig zending (1949) 89
De betekenis van de christelijke ziekenzorg (1952) 116
Hoeksema's werk in het Tegalyoso-ziekenhuis Klaten (Solo) (1955) 130
Verbod op ziekenhuiszending in Klaten (Solo) (1955) 132
Zending via de kraamkliniek Panti Wilasa in Semarang (1960) 176
Ibu Soemakno, de “ibu gereja” in Panti Wilasa in Semarang (1960) 177
Zendingswerk in het Bethesda-ziekenhuis, Yogyakarta (1960) 187
Ziekenhuiswerk in Yogyakarta (1967) Bijlage A, 8

Zendingswerk onder de Chinezen
Chinezenzending in Banyumas (1932) 5
Chinezenzending in Magelang (1934) 16
Niet spreken van Chinese maar van Maleise Kerken (1936) 29
Instituering Chinese Kerk te Purworejo (1936) 32
Toko-sluiting op zondag voor Chinese christenen (1936) 34
Baarbé: haar werk onder Chinese vrouwen in Magelang (1938) 45
Pieron's Chinezenzending in Purbolinggo (1940) 63



GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR

Chinese Kerk in Solo (1941) 65
Samenwerking GK Rotterdam en de “Maleise” GKI van Semarang (1951) 106
Vlijm over de Chinezenzending in Midden-Java (1952) 119
De GKI-synode te Magelang (1952) 119
Joke van Vliet over vrouwenwerk onder Chinezen in Semarang (1957) 151
Vlijm over de Chinezenzending in Midden-Java (1957) 156
Instituering van de Chinese Kerk te Wonosobo (1960) 174
Ds Tan Ik Hay over de situatie Chinezen in Indonesië (1960) 184
Contacten van de GKN met de Oostjavaanse GKI (1965) Bijlage A, 6
De toestand van de GKI in Midden-Java (1969) 215
De GKI in Semarang (1972) 224
Geel's jongerenwerk voor de GKI in Jakarta (1973-1974) Bijlage A, 9

Zondagsschoolwerk
Zondagsschool in Wonosobo (1932, 1950) 8, 99
Javaanse zondagsscholen in Purworejo (1935, 1936, 1956) 24, 29, 139
Geen zondagsschool in Magelang (1938) 45
Negentien zondagsscholen in Kebumen (1938) 52
Zondagsscholen, jeugddiensten, jeugdclubs, driehoek, tridharma (1940) 67
Zondagsschool in Tegal (1951) 109
Chinese zondagsschool in Gombong (1952) 119
Zondagsschool in Gondang (Solo) (1955) 130
Uitstraling van de zondagsschool in Kebumen (1955) 141
Duitse zusters voor zondagsschoolwerk en naaikransen (1957) 149
De zondagsschool in Rembang (1958) 165
Zondagsschoolwerk en naaikransen buiten Panti Wilasa (1960) 176, 177
Arbeid van Soekesi op de zondagsschool (1960) 182
Opleiding tot zondagsschooljuf in Magelang (1961) 191
Zondagsschoolwerk in Kebumen (1961) 193
Dertien zondagsscholen in Salatiga (1963) 197
Zondagsschoolwerk in de classis Purwodadi-Grobogan (1967) 209
Zondagsschoolwerk in en om Semarang (1968) 214
Refreshing zondagsschoolonderwijzers, classis Semarang-Oost (1972) 222



GERAADPLEEGDE AANVULLENDE BRONNEN EN LITERATUUR
(zie ook de Verantwoording) 

Tijdschriften en periodieken
Contact. Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken
Het Eeuwig Evangelie. Maandblad der Salatiga-Zending
De Heerbaan. Algemeen Zendingstijdschrift
De Heerbaan. Tijdschrift voor Zendingswetenschap
De Heidenbode; Orgaan der Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging
Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-Indië
De Macedoniër
Mededeelingen. Tijdschrift voor Zendingswetenschap
De Opwekker. Orgaan van den Ned.-Ind. Zendingsbond
PDI, Bulletin Komunikasi. Uitg. van de Yayasan Komunikasi, Jakarta. Diverse jaargangen.
Uit Poerbolinggo. Maandschrift gewijd a.d. belangen der Zending op het terrein der Provincie Z.-
Holland (Zuid) 
Uit Keboemen. Maandblad gewijd a.d. belangen der Friesche Zending. Uitgave van de zendende
Kerk van Heeg
Van Friesland’s Zendingsveld 
Warta Gereja. Majalah Bulanan Gereja-Gereja Kristen Jawa
Warta Synode GKI
(Het) Zendingsblad van De Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendingsblad voor Nederlandsch-Indië

Memories van overgave
Memorie van overgave van den aftredenden Resident-Afdeelingshoofd van Zuid-Banjoemas W.R.
March, 1930 (MMK 58).
Memorie van overgave van den op 1 Augustus aftredenden Resident van Noord-Banjoemas en wd.
Resident van Zuid-Banjoemas V. de Leeuw, d.d. Banjoemas, juli 1931 (MMK 57).
Memorie van overgave van het bestuur over de op te heffen afdeeling Wonosobo op 29 October 1931
door G.J.K.A. Oosthout (MMK 68).
Memorie van Overgave van H.H. de Cock, Resident van Bagelen (3 Januari 1930 tot 25 Februari
1932) (MMK 67).
Memorie van overgave van den afgetreden Gouverneur van Soerakarta, J.J. van Helsdingen, 1932
(MMK 155).
Memorie van overgave van J. van Pelt, Resident van Kedoe, d.d. Magelang, 22 juli 1933 (MMK 65).
Memorie van Overgave van den afgetreden Resident van Banjoemas, H.G.F. van Huls, 1934-1937
(MMK 56). Memorie van overgave van den afgetreden Gouverneur van Soerakarta, M.J.J. Treur,
Bestuursperiode 21 Mei 1933 - 26 Januari 1937, d.d. Buitenzorg, 11/5/1937 (MMK 156).
Memorie van overgave van den afgetreden Gouverneur van Jogjakarta, J. Bijleveld, 1934-1939
(MMK 143). 



GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR

Acta van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Acta der Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 1896-1958

Acta van de Classis Batavia
Acta van de vergadering der Classis Batavia der Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-Indië,
gehouden te Malang op 30 Juni, 1 en 2 Juli 1941. S.l., s.a.

Acta van de GKJ

Tenzij anders aangegeven zijn de Acta vanaf 1949 in gestencilde vorm uitgegeven door het synode-
kantoor van de GKJ in Salatiga, Midden-Java. De meeste Acta uit de periode 1931-1948 zijn getypt,
sommige zijn echter gedrukt. De Acta van de synode van januari 1942 zijn met de hand geschreven.
Met ingang van 1949, toen de GKJTS en de GKJTU fuseerden tot de GKJT, werden de synodes
opnieuw genummerd. Tot 1964 zijn de Acta in het Javaans gesteld, daarna in het Indonesisch. 
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Akta Sinode ke-IX Gredja² Kristen Djawa Tgl. 23-27 Nopember 1964 di Salatiga
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dilandjutkan tg 30 s/d 31 Djanuari 1967
Akta Sinode GKD XI Tgl. 28 April s/d 8 Mei 1969 di Salatiga

Kerkorde van de GKJ
Tata Gereja GKJ Keputusan Sidang Sinode XVII GKJ tanggal 12-22 Juni 1984 di Metro, Lampung
Tengah. Yogyakarta: Penerbit Taman Pustaka Kristen, 1985
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Akta Persidangan Synode Geredja Kristen Indonesia Djawah Tengah Ke I - Ke XII. GKI gestencilde
uitgave. S.l., s.a.
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