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DOCUMENTEN

5

1.

R.W.F. Kyftenbelt aan NZV-zendeling A.J. Bliek1 (Batavia, West-Java), Makassar 10 december 1913,
ARvdZ 6/2.
De NZV had in 1913 haar oog laten vallen op Balantak (Luwuk, Oost-Celebes) als haar tweede zendingsterrein. Dit was
een der laatste gebieden waar men de islam nog voor zou kunnen zijn. Zendeling Bliek had contact gezocht met Kyftenbelt, predikant van de Indische Kerk in Makassar, ten aanzien van mogelijke zendingsplannen van zijn kerk op Celebes.
Hem bleek toen dat deze kerk al in Oost-Celebes werkte. O.m. op grond daarvan besloot de NZV begin 1914 in ZuidoostCelebes te gaan werken.

De Onderafdeelingen Binoewang en Makale zijn door mij bearbeid en heb ik daar nu een tiental guru’s. De
Indische Kerk zal er eerstdaags een hulpprediker plaatsen. De Onderafdeelingen Madjene en Balanipa zijn
Mohammedaansch. Rante Pao en Loewoe en een deel van Mamoedjoe worden door den Gereformeerden
Zendingsbond bewerkt.
Een ander terrein is er echter beschikbaar, dat zeer dringend een of twee zendelingen noodig heeft. Dat is
Kendari. Wij zijn daar ook aangevangen en hebben een goed bezochte school gehad te Palarahi, doch de
propaganda van de Islam van de kust uit was te groot, dan dat wij met onze guru’s die slechts enkele malen in
het jaar door den hulpprediker worden bezocht, den strijd konden volhouden. De bevolking is nog heidensch
en is zeer gewillig om scholen te bouwen, doch daar moeten een paar zendelingen vast wonen, om langzamerhand het te kunnen winnen van de Hadji’s aan de kust.
Wij hebben het terrein nu verlaten en ons aan de Oostkust van Celebes bepaald tot het schiereiland La Mala en
het binnenland van Lingketten, waar wij wel veel last hebben van de Moh. kustbewoners, maar de bergbevolking
toch reeds hebben gewonnen.
Kendari is een gezond land, met een groot aantal kampongs, die goed bevolkt zijn. De civiele gezaghebber die
het land goed kent is de 1ste Luit. Treffers,2 die momenteel in Holland vertoeft en gaarne inlichtingen zal geven.
Hij heeft ons indertijd den raad gegeven in zijne onderafdeeling den arbeid te beginnen.
Voor verdere inlichtingen houden ik en de Heer Kelling3 die reeds tweemaal heel Kendari doorreisde, ons steeds
bereid.

2.

H. Colijn aan M. Lindenborn, 4 director van de NZV, Den Haag 9 november 1914, ARvdZ 6/2

Naar aanleiding van uw vraag,5 welk terrein in de Buitenbezittingen het meest geschikt zou zijn voor zendingsveld der Ned. Zendingsvereeniging, deel ik U mede, dat ik vooral de Toradja-landen hiervoor aangewezen acht.
Weliswaar arbeiden hier reeds het Ned. Zendingsgenootschap, de Gereformeerde Zendingsbond en ook de
Indische Kerk, maar veel meer dan woorden zijn dit niet. De Indische Kerk werkt zonder Europeesch zendeling
en haar arbeid acht ik van tijdelijken aard, aangezien dit saamhangt met de persoonlijke actie van enkele
predikanten. De Ger. Zendingsbond heeft slechts één zendeling6 en ook het Zendingsgenootschap heeft te weinig
arbeiders. Het kan er natuurlijk niet om te doen zijn eenige streken, die men zelf toch niet behoorlijk bewerken
kan, voor zich zelf in beslag te nemen en daardoor anderen te weren. M.i. zal het dus gewenscht zijn met de

1

2

3
4

5
6

A.J. Bliek; 1873-1946; 1906-1919 NZV-zendeling te Meester Cornelis (Jatinegara); 1920-1926 te Sukabumi; 19261928 te Buitenzorg (Bogor); 1929-1935 te Batavia; 1935 emeritus en gerepatrieerd.
F. Treffers, een landmachtofficier, die van november 1910 tot juli 1913 een der eerste Nederlandse gezaghebbers
te Kendari was.
J. Kelling; hulpprediker Indische Kerk; 1885 te Amahai (Ceram).
M. Lindenborn; geboren 21 okt. 1876 te Rotterdam - overleden 10 sept. 1923; gehuwd met J.C. Snel; jan. 1900 Ned.
Herv. pred. te Angeren en Loo; 1 febr. 1913 in dienst getreden als director en eerste secr. van de NZV, speciaal ter
behartiging van de belangen van de NZV naar buiten (alle arbeid in het zendingshuis was opgedragen aan C.Chr.J.
Schröder); nov. 1920 - juni 1921 reis door Ned.-Indië, waarbij o.m. bezoek aan Z.O.-Celebes (reisverslag in Orgaan,
61 (1922) 42-46, 94-98, 106-110); eind 1922 toegetreden tot het gemeenschappelijk directorium van de SZC;
publiceerde in 1918 zijn Zendingslicht op den Islam. Uitgegeven door de Boekhandel van de Zendingsstudieraad
te Den Haag. Over zijn bezoek aan Z.O.-Celebes schreef hij Het bewerken van den zendingsbodem door zendeling
H. van der Klift op Zuid-Oost-Celebes. Rotterdam: Nederlandsche Zendingsvereeniging, [ca 1922].
Gesteld in M. Lindenborn a. H. Colijn, 28/10/1914, ARvdZ 6/2.
A.A. van de Loosdrecht; geb. 1885; 1907-1913 zendingsopleiding te Rotterdam; 1913 te Rantepao (Toraja); aldaar
vermoord 26/7/1917. Plaisier, Over bruggen en grenzen, 155-164. Voor een overzicht van de geraadpleegde
literatuur en bronnen, zie De Jong, Nieuwe hoofden, nieuwe goden en De Jong, Vreemden op de kust.

6

reeds arbeidende corporatiën in overleg te treden, ten einde zoo noodig een deel van het arbeidsveld over te
doen. Ware zendingsliefde zal daartoe gaarne medewerken. Het zegt natuurlijk niets of men al aanvoert “Balantak is in beslag genomen door de Indische Kerk”, die er niets of nagenoeg niets doet, de “nood van Celebes” 7
wordt daardoor in het minst niet weggenomen, en ik houd mij dan ook overtuigd dat Midden-Celebes, waar nog
wel plaats voor 10 zendelingen is, ook aan de Ned. Zendingsvereeniging een dankbaar arbeidsveld zou bieden.
Ook komt het mij voor, dat door verschikking in de Karo-landen meerdere hulp – daar ten zeerste noodig – er
voor de Ned. Zendingsvereeniging ruime plaats te vinden is. Dit alles natuurlijk in de onderstelling, dat men een
zendingsveld niet als een privaat jachtterrein beschouwt, vooral niet wanneer men er slechts een klein deel van
bewerken kan.

3.

Het hoofdbestuur van de NZV aan de classicale zendingscommissie te Rotterdam, Rotterdam 20 juli 1915,
ARvdZ 6/2.

Het Hoofdbestuur der Nederl. Zendingsvereeniging heeft het genoegen U te berichten, dat het in zijn vergadering van 19 dezer besloten heeft, de bearbeiding van een zendingsterrein op Celebes ter hand te nemen. Daartoe
heeft het gekozen de landschappen Roembia en Poleang en het eiland Kabaena, zijnde de Z.W. hoek van Z.O.
Celebes. Het Hoofdbestuur zal zich wenden tot de Regeering om toelating te verkrijgen voor deze landstreken,
en vragen, of ook Kendari voor de N.Z.V. gereserveerd kan blijven. Het ligt in de bedoeling van het Hoofdbestuur, om zoo spoedig mogelijk Br. H. v.d. Klift daarheen te zenden, om dit nog weinig betreden land te gaan
onderzoeken en na aanraking met de bevolking verkregen te hebben, scholen te stichten enz. enz. Het is het
Hoofdbestuur natuurlijk onmogelijk van den aanstaanden arbeid thans veel te zeggen. Maar wij hopen, dat God
dien pioniersarbeid moge zegenen.
Het Hoofdbestuur kan U dus berichten, dat Br. H. v.d. Klift de zendeling is van de Classis Rotterdam. Uwe
Commissie zal wellicht met ons er prijs op stellen, dat de gemeenten van de classis hem leeren kennen; Br. H.
v.d. Klift is gaarne bereid om deze kennis te maken.
Het zal ons ook aangenaam zijn, wanneer straks bij het uitgaan van Br. v.d. Klift door Uwe Commissie een
vergadering met de gemeente wordt belegd, waarin van dezen broeder afscheid genomen kan worden. Al deze
dingen zullen gaarne door ons met U besproken worden.
Zoodra de goedkeuring der Regeering is verkregen, zullen kaarten van het terrein gemaakt worden, terwijl het
in onze bedoeling ligt zoo spoedig mogelijk, aan de hand van het werk van Dr. Elbert “Die Sunda-Expedition”
voorloopige kaarten te laten vervaardigen. 8
Wij nemen deze gelegenheid te baat met Uwe Commissie te spreken over de finantieele zaken. Wij vernamen
dat bij de verdeeling der gelden de N.Z.V. een minder deel ontvangt dan de beide andere corporaties 9 n.l. ƒ 400,tegen ƒ 550,-; en dat in Uw Commissie tegen gelijke verdeeling is ingebracht, dat er gerekend moet worden met
het aantal zendelingen der corporaties. Hiertegen nu meenen wij te mogen opmerken, dat dit toch ingaat tegen
de gedachte der Classicale Zending. De Classicale Zending neemt bepaalde posten van enkele corporaties, zonder te vragen naar aantal zendelingen enz. dier corporaties. En de post van de eene corporatie is dan gelijk aan
die der andere. Op grond hiervan en op grond van het feit, dat de uitzending van Br. V.d. Klift en de maatregelen
tot vestiging van dit nieuwe zendingsterrein zoo ontzettend veel van ons vraagt, verzoeken wij U vriendelijk en
dringend ook ons ƒ 550,- te willen uitkeeren.

4.

H. van der Klift aan het hoofdbestuur van de NZV, Kolaka 24 Augustus 1917, ARvdZ 12/3/6.

Reeds ging er ruim een maand voorbij sedert ik U onze behouden aankomst op Kolaka meldde. Het was een
maand van hard werken aan ons voorbereidende werk en direct werk, n.l. ziekenbehandeling, evangelieverkondiging, zoowel aan de inlandsche Christenen hier, als aan de Mohammedanen en Heidenen van de kust en uit het
binnenland; taalstudie, enz. Mijne groote tocht door het land heb ik nog moeten uitstellen, aangezien mijne
vrouw de reactie doormaakt, gevolg van het doorgestane op de reis, denk ik. Ze ligt reeds ruim 4 weken te bed
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Aanhalingen uit genoemde brief van Lindenborn, zie noot 4.
J. Elbert, Die Sunda=Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main, 2 delen; Frankfurt
am Main: Hermann Minjon, 1911.
Bedoeld zijn de NZG en de UZV.
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met maagkrampen enz. en kan maar weinig voedsel verdragen. Echter de laatste week wordt de toestand
merkbaar beter en hebben we hoop, dat wij het ergste reeds gehad hebben. Mijn schoolboek (spel- en leesboek)
in het Konio is voor de helft klaar.10 Ik hoop, wanneer dit noodig is, n.l. dat wij scholen gaan oprichten onder
het volk, ik ook met de leermiddelen klaar ben. Met enkele inlandsche vorsten sprak ik reeds daarover en ze
juichten het plan toe. Toch moet er eerst meer voorafgaan. Het volk moet mij kennen en vertrouwen in mij
stellen. Dan is er veel gewonnen. Daartoe helpe mij de Heer. En Hij zal leiden en schenken wat noodig is. Ik
ben vol moed op de toekomst en geloof dat op Gods tijd ook hier Zijn Woord zegevieren zal.
Mijn jongens luisteren elke morgen met gretige aandacht naar de Bijbelsche geschiedenissen die ik hen in hun
taal vertel en zijn vol eerbied onder het gebed. Mijn vierden moerid11 zond ik verleden week, 12 Augustus, naar
Depok12 ter opleiding. De Heer zal helpen en leiden. O, dat we dat wat meer geloofden in de praktijk van onzen
arbeid, n.l. dat wij ’s Heeren boden, die hun leven stelden in Zijnen dienst, slechts te volgen hebben. Onze
plannen worden door Hem dikwijls in de war gestuurd, of Hij bewijst ons, dat die plannen verkeerd zijn. Onze
wijsheid terzijde te stellen en door de dwaasheid Gods ons te laten leiden is, geloof ik, ons opgelegd.
Ik schrijf dit onder den indruk van wat hier gebeurd is en wat U zeker reeds weet. 26 Juli j.l. is n.l. Zendeling
A.A. van de Loosdrecht in het Rante Paosche vermoord door een lanssteek van een Toradja.13 Hij was op
dienstreis door zijn ressort en werd plotseling in het huis van een goeroe overvallen en vermoord. Br. Prins, 14
zijn collega te Makale, schreef mij erover. Toch meldde deze mij geen bijzonderheden, die vernam ik van de
zijde van de scheepskapitein en door middel van het Bestuur. Later, als alles beter bekend is, meer bijzonderheden – er wordt beweerd dat er te veel door zendeling en Bestuur gedwongen is ten aanzien van het schoolgaan
en heidensche gebruiken.
Nu is Rante Pao zonder zendeling en Br. Prins zond mij naar aanleiding daarvan den brief, van welke een
afschrift hierbij gaat.15 Ik zend U deze brieven om des gewetens wille, hooggeachte Heeren. Er komt een
roepstem tot mij. Gewikt en gewogen en overdacht heb ik den toestand en het den Heer voorgelegd; doch vond
geen vrijmoedigheid om heen te gaan, daar ik zonder twijfel geloof dat de Heer ook hier veel voor ons te doen
heeft en op Zijn tijd zeker de overwinning zal schenken. Neem ik de gansche zending in het oog, dat zeg ik: het
is noodig dat van de Loosdrecht vervangen wordt, doch zie ik op ’s Heeren leiding, dan gevoel ik niet te mogen
forceeren en dan weet ik dat ik hier niet weggaan mag. – – –

5.

Instructie voor Dirk Kok, NZV-zendeling in Zuidoost-Celebes, 1919, ARvdZ 12/2

Volgens de aan hem uitgereikte “Acte van Ordening” is D. Kok door het Hoofdbestuur der Nederlandsche
Zendingsvereeniging verklaard te zijn “in staat en bevoegd tot de evangelieprediking onder de Inboorlingen van
Nederlandsch Oost-Indië en de bediening der heilige Sacramenten” en is hij tot dit werk den 29sten Mei 1919
in de Groote Kerk te Rotterdam ingezegend en door genoemde Vereeniging afgevaardigd. Het Hoofdbestuur
der Vereeniging heeft te zijnen aanzien de navolgende bepalingen vastgesteld en onderteekend, terwijl hij zich
door mede-onderteekening tot nakoming dezer bepalingen heeft verbonden.
Art. 1
De Zendeling D. Kok wordt uitgezonden naar Z.O. Celebes, om aldaar in dienst der N.Z.V. onder de Inlandsche
bevolking het evangelie te verkondigen, in gehoorzaamheid aan het bevel van onzen Heer en Heiland in Matth.
28:19.
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Het was getiteld Obo Pobasa Pokondao Mobasa en werd in een oplaag van 500 exemplaren gedrukt bij drukkerij
“De Verwachting” in Batavia. H. van der Klift a. Hb NZV, 23/2/1918, ARvdZ 12/3. Ch. Pingak, “Data-Data Sejarah
Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (Gepsultra)”, (getypt MS. [Kendari], 1972) 11. Zie De Jong, Vreemden op
de kust, par. 12.2.1.
G.A. Wagey.
Bedoeld is het seminarie te Depok (Java). Dat was een onderwijzers- en evangelistenopleiding van de Indische Kerk,
die van 1878 tot 1926 bestaan heeft. Coolsma, Zendingseeuw, 80-83.
Zie noot 5.
D.C. Prins; 1888-1945; 1907-1913 studie NZS te Rotterdam; 1913-1915 zendeling namens de UZV te Jailolo,
Halmahera; 1915 overgegaan in dienst van de GZB; 1915-1920 ressortszendeling Ma’kale, Rantepao; verlof, waarna
godsdienstleraar en hulpprediker van de Indische Kerk op Java.
D.C. Pins a. H. van der Klift, 7/8/1917, ARvdZ 12/3/2.
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Art. 2
De Zendeling zal trachten zich zoo spoedig mogelijk een grondige kennis te verwerven van de taal, waarvan hij
zich heeft te bedienen; en dat zoowel om de noodige vaardigheid in het spreken te erlangen, als om in staat te
zijn mede te werken aan de stichting en uitbreiding eener Christelijke literatuur.
Art. 3
De toegebrachten tot het geloof in Christus worden, na het afleggen van belijdenis, door den heiligen Doop, die
mede aan de kleine kinderen der geloovigen wordt bediend, in de gemeente des Heeren opgenomen en tot het
heilig Avondmaal toegelaten.
Art. 4
De gestichte gemeenten vormen te zamen de Christelijke Kerk van Z.O. Celebes, welke wordt ingericht en
bestuurd naar den vorm, die zich in overeenstemming met Gods Woord voor haar zal eigenen.
Art. 5
De behartiging van het schoolonderwijs, in de eerste plaats ten behoeve van de Christenkinderen, maar dan ook
voor de kinderen der niet-Christenen, zal de Zendeling beschouwen als behoorende tot zijne taak. Het onderwijs
zij eenvoudig, ingericht naar de behoefte en hebbe mede ten doel de kinderen tot den Heiland te leiden.
Doet zich daartoe de gelegenheid voor dan is den Zendeling ook de vorming van Inlandsche Evangelisten en
Onderwijzers aanbevolen.
Art. 6
Te beginnen met de eerste mail na zijn aankomst te Batavia, en verder minstens eens per maand, zal de Zendeling aan het Hoofdbestuur schrijven, en het op de hoogte houden van alles wat zijn persoon, zijn gezin en zijn
arbeid betreft. Van deze brieven zal hij voor zichzelven copie houden.
Hij zal, wanneer hem iets vermeldenswaardig en voor publicatie geschikt voorkomt, aan het Hoofdbestuur een
opstel zenden, geschikt ter openbaarmaking in het Orgaan,16 om aan de leden der Vereeniging en verdere
belangstellenden in haren arbeid mededeelingen te doen aangaande zijn wedervaren, zijn arbeid, zijne gemeente,
zijne helpers, de volkstoestand en wat verder van belang kan worden geacht.
Hij zal de gelden en bezittingen der Nederlandsche Zendingsvereeniging, onder zijn beheer, nauwkeurig
administreeren en elke maand een afschrift van zijn kasboek zenden aan het Bestuur der Nederlandsche Zendingsvereeniging.
In de eerste helft der maand Januari van ieder jaar zal hij aan het Hoofdbestuur een kort verslag zenden van zijne
verrichtingen in het afgeloopen jaar en van den stand der werkzaamheden, gemeenten, scholen, eigendommen
der Vereeniging enz. in zijnen werkkring, op het einde des jaars.
Art. 7
Het aanleggen van een dagboek bij zijn vertrek en het getrouw bijhouden daarvan in zijn volgend leven, wordt
den Zendeling dringend aanbevolen.
Art. 8
Na aankomst in Batavia wende de Zendeling zich tot het Zendingsconsulaat en tot br. O. van der Brug te
Buitenzorg,17 om raad en hulp voor zijn verblijf te Batavia en zijne verdere reis en zijne zaken van geldelijken
aard (voor laatstgenoemde tot br. O. van der Brug) en hij zij indachtig bij den Assistent-Resident voor Politie
te vragen eene “voorloopige toelating”, die gevolgd moet worden door eene “Acte van vast verblijf”, bij
gezegeld request te verzoeken aan den Gouverneur-Generaal, wien hij eveneens per gezegeld request te verzoeken heeft om de “Bijzondere toelating tot uitoefening van zijn dienstwerk, bedoeld bij Art. 123 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlands-Indië”.
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Orgaan der Nederlandsche Zendingsvereeniging.
O. van der Brug; 1863-1927; 1885-1890 zendingsopleiding; nov. 1890 aankomst te Batavia; 1890-1900 zendeling
te Indramayu; 1900-1909 te Cirebon; 1909-1926 te Buitenzorg; emeritus.
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Art. 9
De Zendeling ontvangt voor zijn vertrek naar Nederlandsch-Indië door middel van onze Vrouwenvereeniging
eene voldoende uitrusting en van de Nederlandsche Zendingsvereeniging een som van Vijf honderd en vijftig
gulden voor de inrichting zijner woning. Zijne vrouw zorgt voor hare eigene uitrusting. De kosten van overtocht
van den Zendeling en zijne Echtgenoote naar de plaats zijner bestemming komen voor rekening van de Nederlandsche Zendingsvereeniging.
Art. 10
Voor zijn vertrek naar Nederlandsch-Indië teekent de Zendeling eene obligatie tot een bedrag van Twaalf
Honderd gulden, voor de kosten van zijn uitrusting en der inrichting van zijn woning. Bij overlijden zonder
vrouw en kinderen zal dat bedrag uit zijnen boedel aan de Vereeniging moeten worden voldaan. Vijf jaren na
den datum van vertrek des Zendelings naar Nederlandsch-Indië wordt gezegde obligatie vernietigd.
Art. 11
Indien de Zendeling zijn ontslag neemt uit den dienst der Vereeniging binnen tien jaren na den dag zijner
uitzending, zal hij aan de Vereeniging terugbetalen hetgeen hij haar gekost heeft aan opleiding, uitrusting,
passagekosten en inrichting zijner woning. Ook hiervoor teekent hij een obligatie en wel tot een bedrag van Acht
en Zestig Honderd gulden (ƒ 6800.-), zullende de restitutie geschieden op dezen voet: zijn ontslag binnen het
eerste jaar na den dag zijner uitzending als Zendeling dezer Vereeniging betaalt hij het volle bedrag; na een jaar
dienst een tiende minder en zoo voorts voor elk jaar dienst een tiende minder.
Art. 12
De jaarwedde van den Zendeling D. Kok is vastgesteld op een bedrag van ƒ 1200.- (twaalf honderd gulden) per
jaar, zoolang hij ongehuwd is en van ƒ 1800.- (achttien honderd gulden), wanneer hij in het huwelijk is getreden.
In laatstgenoemd geval wordt hem na 10 jaren dienst eene verhooging gegeven van ƒ 100.- (honderd gulden)
per jaar en na normaals 10 dienstjaren eene tweede verhooging van ƒ 100.- (honderd gulden) per jaar.
De jaarwedde gaat in op den dag zijner aankomst te Batavia. Hij kan elken eersten der maand bij vooruitbetaling
over een twaalfde van zijne jaarwedde beschikken bij een persoon of corporatie, die hem zal worden aangewezen.
Art. 13
Wordt het huwelijk des Zendelings met kinderen gezegend, zoo zal hij van de Vereeniging ter tegemoetkoming
in zijne meerdere uitgaven “kindergeld” ontvangen, en wel voor het eerste kind twintig gulden per maand en
voor ieder volgend kind tien gulden per maand, tot aan de voltooiing van hun achttiende levensjaar; doch zoo
zij vóór dezen tijd tot gevestigde staat komen, houdt de uitkeering van het kindergeld op. In geval van bizondere
uitgaven voor schoolgaande kinderen is het Hoofdbestuur bereid eene aanvrage om verhooging van het kindergeld in overweging te nemen.
Art. 14
Het is den Zendeling niet geoorloofd, tenzij na verkregen toestemming des Hoofdbestuurs, zich met eenige
werkzaamheid te belasten, niet voortvloeiende uit zijn zendingsberoep, omschreven in Art. 1.
Art. 15
Ten behoeve zijner weduwe, voor het geval hij vóór zijne echtgenoote mocht komen te overlijden, zal de
Zendeling zich terstond na aankomst in Nederlandsch-Indië als lid laten opnemen in de Vereeniging “Jacobus”.
De contributie groot vijf gulden ’s maands, zal door de Vereeniging worden betaald, om aan de echtgenoote van
den zendeling na diens overlijden een pensioen te verzekeren.
Art.16
Mocht de Zendeling door ziekte, waarvoor geen herstel in Indië te vinden is, genoodzaakt zijn naar het vaderland
terug te keeren en de noodzakelijkheid daarvan blijken uit een certificaat van een bevoegd geneeskundige, zoo
kan hem voor zich, of zoo noodig, voor zich en zijn gezin, door de Vereeniging vrije overtocht worden verleend.
Na een tienjarige onafgebroken werkzaamheid in Nederlandsch-Indië heeft de Zendeling vrijheid een jaar verlof
naar het vaderland aan te vragen, hetwelk hem voor zich of voor zich en zijn gezin zal worden verleend, zoo de
toestand van de geldmiddelen en de omstandigheden der Vereeniging dat veroorloven.
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Zendelingen met ziekte- of ander verlof in het vaderland, ontvangen van de Vereeniging een verlofstractement,
waarvan de som in overeenstemming met de omstandigheden wordt bepaald.
Kindergeld en huishuur staan gedurende het verblijf buiten Nederlandsch-Indië stil. De plaats hunner tijdelijke
vestiging wordt bepaald in overleg met en na goedkeuring van het Hoofdbestuur.
Art. 17
Bij overlijden des Zendelings kunnen zijne vrouw en kinderen, zoo hij die mocht nalaten, voor rekening van de
Vereeniging naar het vaderland terugkeeren. Uit hoofde van Art. 15 neemt de Vereeniging geen geldelijke
verplichting op zich ten behoeve der weduwe, maar het kindergeld zal ook na het overlijden des Zendelings
worden uitgekeerd op den voet als in Art. 13 is gezegd.
Mochten én de Zendeling én zijne echtgenoote komen te overlijden met achterlating van onverzorgde minderjarige kinderen, zoo zal de Vereeniging zich naar omstandigheden het lot dier kinderen aantrekken.
Art. 18
Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht voor, in deze instructie zoodanige wijzigingen te brengen, als door
veranderde omstandigheden noodzakelijk worden geacht.

6.

D. Kok, “Onze vestiging te Sanggona op Z.O.-Celebes”, Sanggona 1920, ARvdZ 12/2.

Wij kwamen in Febr. 1920 na drie dagen reizen van Makasar te Kolaka aan. Het was vroeg in den morgen maar
allerlei prauwen en prauwtjes lagen de boot op te wachten. Een tien minuten roeiens van de pier van Kolaka liet
de boot haar anker vallen en toen was het een wedstrijd van al die bootjes welke het eerst de boot zou bereiken.
Jongens sprongen in zee om van een prauw het touw uit te brengen naar het schip, om het aldaar vast te maken,
waarna de bemanning de prauw naar het schip toe trok, wat vlugger ging dan roeien. Een helsch lawaai en gegil
heerscht er dan en dat er niet meer ongelukken gebeuren is een wonder.
We stapten in een roeiboot, vergezeld van eenige jongens in dienst bij Van der Klift, die ons een schrijven van
hem brachten inhoudende dat het hem speet ons niet te kunnen afhalen daar het heugelijke feit van gezinsvermeerdering bij hem thuis had plaats gehad. Niettemin bleek dat hij uitnemend voor ons gezorgd had. De pasanggrahan konden we betrekken te Kolaka. Voor mijn vrouw bestond er eenig bezwaar om te paard naar Mowewe
te gaan en we besloten gebruik te maken van een draagstoel voor haar, terwijl ik te paard zou stijgen. De jongens
van Van der Klift gingen terug naar Mowewe om ons besluit over te brengen terwijl wij ons inrichtten en de
dragers en de draagstoel afwachtten. Na eenige dagen kwam het verlangde dan ook.
Wij hadden gelegenheid gehad om Kolaka eens te bekijken. Een groote plaats is Kolaka niet, wanneer er een
duizend menschen wonen, de Chineezen, Boegineezen, en Amboneezen, die als soldaat daar gelegerd zijn,
medegerekend is het veel.
Na eenige dagen gingen wij op reis naar Mowewe. ’s Morgens om zeven uur verzamelden zich de dragers voor
de pasanggrahan en nam mijn vrouw plaats in de draagstoel terwijl ik mijn paard besteeg. Reeds dadelijk buiten
het dorp begon de klimpartij, waar de weg nogal stijl oploopt en waar de draagstoel bijna op haar kop stond,
verder ging het meer geleidelijk. Vlug ging de reis zoo niet, telkens moest de draagstoel worden neergezet. Wel
droegen een achttal dragers, maar aan de stoel zelf zat nogal gewicht en dit vermeerderd met dat van mijn vrouw
maakte de last nogal zwaar. Ik trachtte de menschen te helpen door aan een touw mijn paard te laten trekken.
Dit ging iets vlugger, maar nu was er wat anders. Hoe meer trekkracht het paard uitoefende, hoe meer de dragers
die kracht op hun schouders gevoelden, zoodat spoedig bleek dat ook deze methode niet de juiste was. Neen,
waar de dragers meer ooren naar hadden was mijn voorstel aan mijn vrouw om zoo nu en dan eens uit te stappen
en aan mijn arm wat te loopen. Ook mijn vrouw nam dit voorstel met beide handen aan. Het schommelen der
stoel, die zoo nu en dan op haar kop stond, zoodat mijn vrouw meer stond dan lag, was nu niet zoo geschikt om
haar te doen zeggen: “Heerlijk om zoo gedragen te worden!” De weg gaat over drie bergruggen, dus op en af.
Het liep al naar eenen toen we halverwege ons even versterkten en verfrischten, we moesten echter spoedig voort
om nog voor donker te Mowewe te komen. Eindelijk tegen zonsondergang bereikten we de laatste bergtop en
zagen we voor ons, beneden in het dal, heel klein het huis van Van der Klift. Een luid geschreeuw der dragers
ging op nu ze zoo ver gevorderd waren. Mijn vrouw had zich zoodanig vermoeid bij het opgaan van den berg
dat ze nu naar beneden gaande maar weer van de draagstoel gebruik maakte. Ook van het erf van Van der Klift
had men ons opgemerkt. En, zoo hoorden we later, zag het witte paard dat door de avondzon beschenen goed
zichtbaar was en later ook een stoet van menschen. Wij hadden dan ook niet den voet van den berg bereikt of
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daar kwam hulp opdagen en toen ging het in looppas vooruit, schreeuwende en gillende. Het was flink donker,
zoodat we bij het huis van Van der Klift gekomen wel een lamp zagen die als een zoeklicht op ons werkte, wel
de stem van Van der Klift hoorden, maar van hem zelf zagen we niets.
U kunt begrijpen hoe blij we waren aangekomen te zijn, maar ook de blijdschap van de familie van Van der
Klift, die na een klein jaar in de bergen gewoond te hebben, hun eerste logé’s ontvingen, waarin zij spoedig
medehelpers zouden vinden.
Wat we onze beenen voelden den volgenden dag! Dat ons verblijf in Mowewe slechts tijdelijk zou zijn ligt voor
de hand, maar dat het nog een goed jaar zou duren voor we naar Sanggona, de plaats onzer vestiging, zouden
gaan, dat hadden we allerminst verwacht. Daar we bij onze aankomst te Mowewe zoo goed als niets van de taal
kenden, deden we de eerste maanden niets dan taalstudie. Toen we later een huisjongen hadden was die ons
daarin behulpzaam. Die jongen had van zijn makkers een bijnaam gekregen, die zooveel beteekende als zonder
werken toch aan zijn brood te kunnen komen. Een luilak eerste klas, tenminste wat het buitenwerk betrof. Ik had
hem dan ook reeds lang zijn ontslag gegeven, had hij het hart mijner vrouw niet gestolen door zijn nette werken
binnenshuis en zijn geduld waarmede hij haar pogen om zijn taal te spreken aanhoorde en juist die beteekenis
harer woorden begreep die zij erin had willen leggen maar helaas er zoo weinig in lag. Dat overkwam natuurlijk
mijn vrouw niet alleen, dat begrijpt U wel.
Hij bleef dus en zeide zoo eens tot mij, dat ik hem maar alles moest vragen dan zou hij mij de taal wel leeren.
Dan kon hij op zijn matje zitten en een sigaretje rooken dat ik hem aanbood om den moed er in te houden,
begrijpt U? Die jongen bleek dus ook zijn goede eigenschappen te hebben en hij heeft ons dan ook veel van de
taal geleerd door zijn geduld dat soms zoover ging dat hij erbij in slaap viel.
Na eenige maanden maakten Van der Klift en ik ons reisvaardig om een tocht naar het Noorden te maken, om
een plaats uit te zoeken waar we ons zouden kunnen vestigen.18 Na veertien dagen kwamen we weder thuis, waar
mijn vrouw, toen we een dag van huis waren, ziek geworden was en nog van een darmaandoening niet genezen
te bed lag. Of het nu het terug zien van haar man was of iets anders, zij was na eenige dagen gelukkig weder
hersteld en konden we over de toekomst praten, over Sanggona, een plaats twee dagreizen van Mowewe gelegen,
dus drie dagen van de kust af. Dit dorp is voor daar een flinke plaats, maar telt toch niet meer dan 400 inwoners.
Deze menschen behooren tot een andere stam dan de lieden waaronder Van der Klift werkt. Sanggona ligt aan
de Konaweha rivier, welke naar Kendari stroomt. Dat zoo’n rivier, die breed en diep genoeg is voor groote
vlotten beladen met rotan of klappers, haar beteekenis heeft voor het achterland begrijpt U, maar dat die goede
verbinding met Kendari ook de verbreiding van den Islam in de hand gewerkt heeft en nog doet is voor ons werk
minder gewenscht. De handelaars, en hier bestaan die voornamelijk uit Boegineezen en slechts uit enkele
Chineezen, de handelaars koopen de rotan en de klappers op in de dorpen aan de rivier gelegen. Als echte
Mohammedanen propageeren zij den Islam. Hier komt bij dat de hoofden daar stammen uit de vroegere overheerschers, uit Boni en Loewoek afkomstig, en dus meestal ook Mohammedanen zijn, wat ook hier het geval
is.
Nu heeft de Islam reeds zoover ingang gevonden dat er Moh. Godsdienstleeraars zijn, bedehuizen in enkele
dorpen zijn opgericht, dat wij menigmaal een goeroe, die in een der naastbij liggende dorpen woont, in ons dorp
zagen. Geen doode wordt er begraven of eerst wordt op zijn komst gewacht. Verder laten velen uit ons dorp zich
besnijden. Dat er ook wat anders achter zit dan gevoel voor aansluiting bij den Moh. godsdienst zal U straks
duidelijk worden.
Sanggona zou dus onze woonplaats zijn, wanneer alles liep zooals we het ons voorstelden. Toen Van der Klift
en ik als de plaats het meest geschikt voor ons werk, Sanggona aanwezen, lieten wij het dorpshoofd roepen, het
vroegere dorpshoofd, de oude kapala genaamd, voorts het vroeger stamhoofd en de onder-dorpshoofden. Aan
hen werd ons voornemen medegedeeld. Stil hoorden ze alles aan, ze maakten geen bezwaren en op onzen vraag
waar de meest geschikte plats voor ons huis zou zijn, werd ons een plek gewezen. Alles liep dus van een leien
dakje. Over niet zoo langen tijd zouden we een eigen huisje hebben en dan zou ons werk beginnen.
Wat kwamen we bedrogen uit!
Na eenige tijd gingen Van der Klift en ik weder naar Sanggona, om de menschen wat aan te sporen. Toen dit
gebeurd was keerde Van der Klift naar huis terug en ik bleef alleen achter om in ontvangst te nemen wat
gebracht zou worden. Wat al verwachtingen koesterde ik. Ik maakte mij al ongerust dat er nog geen opslagplaats
was voor alles en ik besloot de balken maar zoolang onder de pasanggrahan te bergen opdat die niet te veel van
de regen zouden te lijden hebben. Bracht men maar vast een honderd atap dan kon ik mijn jongens een schuur
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laten maken. Zoo dacht ik en overlegde ik, maar de eerste dag ging voorbij zonder dat ik iemand zag, het dorp
scheen als uitgestorven. Zoo ging het ook de volgende dagen. Ik had twee jongens bij mij. Zij waren afkomstig
uit Mowewe en behoorden dus niet tot die stam waartoe de menschen uit Sanggona behooren. Daarbij kwam
misschien dat ze meer wisten dan ik en beter van het gevoelen der menschen op de hoogte waren. Hoe het ook
zij, zij sliepen bij mij in de pasanggrahan en bonden de rotandeur goed dicht van binnen, terwijl ze hun groote
hakmessen dicht bij de hand hielden.
Ik merkte duidelijk dat ze niet op hun gemak waren en ze spraken het dan ook uit, nadat wij eenige dagen
gewacht hadden terwijl niemand verscheen, dat het niets zou worden, de menschen wilden niet. Toen dan ook
den volgenden dag niemand verscheen en ik in het dorp geen menschen zag, besloot ik terug te keeren.
Toch was ik niet geheel vrij van het gevoel dat een soldaat moet hebben die van zijn post is gevlucht, maar ik
was zoo teleurgesteld, waarbij ook nog kwam dat ik nog zoo weinig van de taal kende, zoodat van een gesprek
met mijn jongens weinig terecht kwam. Zoo geheel alleen en onder zulke omstandigheden had ik behoefte om
eenige dagen terug te gaan. Vrees voor de menschen deed mij niet terugtrekken, hoewel in het dorp het vroegere
stamhoofd19 woonde. Deze had een gloeiende haat voor al wat blank was.
Hij was eerst belangrijk beperkt in zijn macht door het gouvernement. Kon hij vroeger, toen het gouvernement
zich nog niet zoo liet gelden in het binnenland, zoowat alles doen waar hij zin in had, zelfs om iemand te
dooden, later moest hij zich aan de voorgeschreven bepalingen houden. Toen hij zich ook toen nog aan verschillende dingen schuldig maakte werd hij gestraft met verbanning. Teruggekeerd mocht hij zijn plaats als
hoofd niet meer innemen en was toen niets meer dan een gewoon dorpsbewoner, die evenals zij aan den weg
te werken had wanneer daartoe de tijd was. In de praktijk bleek hij evenwel nog zijn ouden invloed te bezitten
en dat het tegenwoordige stamhoofd zelfs bang voor hem was en hem zooveel mogelijk ontzag.
Die man met zijn onsympathiek gezicht en gloeiende haat voor al wat blank was, die door zijn brutaliteit en
praatjes zooveel invloed had, woonde in Sanggona. Hij was altijd vriendelijk wanneer hij ons ontmoette, en den
dag voor zijn arrestatie liet hij ons nog eenige klappers brengen, doch achter onzen rug zou hij blijken de man
te zijn die ons het meest tegenwerkte. Ik zei zoo juist dat hij een goed prater was, waarbij ook kwam dat hij als
dwangarbeider iets van de wereld gezien had, al bestond voor hem die wereld slechts uit Makasar en eenige
plaatsen op Java. Hij had daar ook meer Maleisch geleerd en voerde daarin graag een gesprek met ons. Daar
geldt het: wie het beste praten kan heeft het recht aan zijn kant. Om daar een staaltje van te noemen.
Een jongen van Van der Klift was met een drager naar Kolaka gezonden. Die drager droeg een kist, en in die
kist waren ook brieven geborgen, daarin gedaan om beveiligd te zijn tegen de regen. Die jongen en die drager
hadden tegenspoed gehad onderweg. De jongen zou doorgaan naar Kolaka dat hij alleen, nog voor donker zou
kunnen halen; de drager zou ergens overnachten maar zorgen den volgenden morgen bij het eerste schemeren
in Kolaka te zijn. De boot kwam en vertrok evenwel zonder de brieven omdat de drager niet was komen opdagen. De jongen ging op zoek en vond die kist nog in het dorp waar hij haar had achtergelaten, waarop hij den
man die zijn woord niet gehouden had een flink pak slaag toediende.
Die drager liet het daarbij evenwel niet zitten, maar ging naar Van der Klift en dreigde dien jongen te zullen
aanklagen wanneer deze hem geen rijksdaalder, als soort van schadevergoeding gaf. De jongen, geroepen, zeide
echter: “ga jij maar naar den gezaghebber en dan zullen we eens zien wie het beste praten kan.” De drager
bewust van zijn minderheid in het praten droop af en bracht niets voor den gezaghebber.
Nu zoo’n prater was dat vroegere stamhoofd ook en niemand was er die tegen zijn wil zou durven ingaan, laat
staan hem aanklagen. Zijn brutaliteit zou hem toch ten val brengen. Hij werd steeds minder voorzichtig en ten
slotte maakte hij het zoo bont, dat het tegenwoordig stamhoofd, dat op zijn beurt zijn reden had om hem vijandig
te zijn, de zekerheid had dat hij hem kon laten veroordeelen, en nu draalde hij niet langer maar klaagde Pombili
aan. Wij waren juist in Sanggona en dus bij zijn arrestatie tegenwoordig. Liever was ik er niet bij tegenwoordig
geweest om zelfs de schijn te vermijden hier in de hand te hebben, maar we hoorden slechts enkele uren vantevoren dat hij gearresteerd zou worden en toen te vertrekken zou juist die schijn hebben versterkt.
Uit vrees voor hem, liet de inlandsche assistent het voorkomen of Pombili slechts voor een kleine zaak naar
Kolaka geroepen werd. In tegenwoordigheid van Pombili liet die inlandsche assistent mij zijn revolver zien,
alleen om hem van mogelijke plannen van overval af te brengen. Eenmaal in Kolaka zijnde werd hij dadelijk
in de gevangenis gestopt, en moest hij baden dan geschiedde dit aan een lang touw met een lus om zijn hals
geslagen. Bij het verhoor kwamen de tongen los, zijn veroordeeling volgde en nu werd hij voor een tiental jaren
verbannen. Duidelijk was nu zijn afwezigheid te Sanggona te bemerken, er kwamen nu meer menschen met ons
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praten. Hout halen echter voor ons deden ze nog niet. Toen wij er op aandrongen maakte het dorpshoofd een
snijdende beweging met zijn hand langs zijn kin en zei: “Al snijdt U ook mijn hoofd er af, het zal de menschen
niet bewegen om hout te halen.”
Nu toonde ik mij verstoord en hoewel de avond begon te vallen maakte ik mij gereed tot vertrek en vertrok. Ik
overnachtte in het huis van het stamhoofd die eenige dorpen verder woonde. Deze trok flink van leer tegenover
mijn dragers die uit Sanggona afkomstig waren. Toen ik den volgenden morgen vroeg vertrekken wilde zaten
daar het dorpshoofd van Sanggona met eenige voornaamste uit dit dorp. Ik deed of dit mij geen belang inboezemde, groette ze allen en wilde vertrekken. Nu hielden ze mij evenwel terug en zeiden nog eens te willen praten
met mij. Ik stemde daarin toe.
Het dorpshoofd vertelde nu dat de menschen wel hout wilden halen doch op één voorwaarde. Die voorwaarde
hield in dat ze niet gedwongen zouden kunnen worden om Christenen te worden. Aan die voorwaarde kon ik
makkelijk voldoen en zeide hun dan ook dat ik dat nooit van plan was geweest te doen en dat ze ervan op aan
konden dat dit in de toekomst ook niet gebeuren zou. Tabak werd nu te voorschijn gehaald en papier, een
sigaretje werd gerold: de overeenkomst was getroffen. Mijn reis naar Mowewe zette ik toch door daar ik
berichten van mijn vrouw ontvangen had die mij noodzaakten naar huis te gaan. Toen ik eenige dagen na het
voorgevallene in Kolaka kwam, vernam ik dat het dorpshoofd van Sanggona daar aangehouden werd.
Toen wij de plaats van onze vestiging hadden vastgesteld, hadden we den gezaghebber verzocht om als het
zoover kwam den menschen vergunning te geven om boomen voor ons te mogen vellen. Dit verzoek is verkeerd
opgevat geworden: de gezaghebber had den menschen bevel gegeven om hout voor ons te halen. Nu was het
dorpshoofd bij hem gekomen om te zeggen nog geen hout voor den zendeling te kunnen halen, daar de rijsttuinen aangelegd moesten worden. Dus nu toch weder tegenzin om timmerhout voor ons te halen. De gezaghebber
vond ook, dat het in den tijd van tuinen aanleggen moeilijk kon, maar daar de menschen meer dan tijd gehad
hadden om het wél te doen, werd het dorpshoofd aangehouden: hij moest in Kolaka voorloopig blijven. Dat was
minder prettig voor den man maar ook voor ons. Dit hadden wij zoo niet bedoeld.
Gelukkig wist Van der Klift hem te bewegen om den man te laten gaan. Wij hebben toen moeten wachten tot
de aanleg der tuinen achter den rug was. Menschen uit andere dorpen, die tot den stam behooren waaronder Van
der Klift woont, gingen aan het hout halen en toen deze de guldens en blinkende rijksdaalders in ontvangst
namen als prijs van het gebrachte, toen krabden ook de menschen van Sanggona zich eens achter de ooren en
bezweken zij voor de verleiding. Het werd nu gelukkig alles anders, het hout stroomde nu binnen, de atap, die
als dakbedekking dienst moest doen, werd bij honderdtallen binnengebracht.
Wij waren er nog lang niet dat wisten we wel, maar de moeilijkheden welke nu kwamen, daarvan wisten we wel
dat we ze aankonden. Daar was het geschikt maken van het terrein dat gelegen was aan den anderen kant van
den weg waar het dorp gebouwd was. Daar groeide hoog rietgras. Het stond dicht op elkaar, was dik en hard van
steel en werd daarom zoo langzaam droog, waardoor het weder zoo lang duurde voor we het konden verbranden.
Mijn twee jongens en ik moesten dit zelf doen daar hiervoor geen menschen te krijgen waren. Deze hadden hun
tuinen te verzorgen en haalden daarbij nog hout voor ons. We kregen het voor elkander. De jongens droegen
om beurten een paar schoenen van mij om hun bloote voeten te beschermen tegen de bijtende mieren.
Toen we eenmaal zoover gevorderd waren dat een flinke plek schoon was, waar ons toekomstig huis gezet kon
worden, begonnen we een put te graven. Het zand dat uitgegraven werd was mooi om die plek op te hoogen,
want al zou ons huis op palen komen te staan en die palen op groote steenen om het rotten te voorkomen, voor
het afvoeren van het regenwater zou het beter zijn dat er wat verval zat in de afvoergoten.
Voorts, wanneer we goed water aantroffen, zou dit een buitenkansje zijn en van groot gewicht voor later. Wij
moesten het nog met rivierwater doen, dat best voldeed, mits het eerst gekookt werd. Daar echter die rivier bij
een flinke regenval zoo vuil van de modder zag, moesten we steeds op regen bedacht zijn en water in voorraad
houden.
Zoo hebben we eens, toen de regen ons overviel en niemand er aandacht om water te halen, en het eenmaal aan
kooken toe was, het water eerst eenige malen door een prop watten moeten filtreeren voor het eenigszins minder
grauw zag en we het toen maar voor geschikt hielden met de gedachte: zand schuurt de maag.
Wij schoten aardig op en na een meter of vijf diep te zijn gekomen kregen we water en konden we niet verder
doorwerken daar we tot onze knieën wegzakten. Een pomp moest besteld worden, wij hadden echter geen geld
en zagen reeds lang naar een geldzending uit Holland uit.20 – – –
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7.

D. Kok aan het hoofdbestuur van de NZV, Uwesi 10 juli 1920, ARvdZ 12/2.

Dit land, zoo mooi, is vol zacht gefluister waar je naar luisteren moet; wanneer je opziet en naar de fluisterstem
zoekt is deze niet te vinden. Maar je hoort dat gefluister, vooral wanneer je in verwondering al het schoone van
de natuur opdrinkt.
Wanneer je vol bewondering je oogen uitkijkt dan kan het niet anders of de sterk stroomende Konaweha vertelt
je dat haar water krachtig genoeg is om duizend houtzaagmolens aan het werk te zetten.
Dan kan het niet anders of de groote, kaarsrechte boomen met haar ritselend loof fluisteren je heel zachtjes in
de ooren, zoo, dat je het haast niet verstaat: “Hier is hout in overvloed, voor huizen voor zendelingen, voor
goeroe’s, voor scholen, zooveel hout, meer dan je ooit noodig zult hebben.”
En dan droom je van heel wat scholen, van vele goeroe’s, van schoolgaande kinderen, van een nieuw land en
nieuwe menschen en je bidt: “Uw koninkrijk kome”.
Wanneer je de menschen ziet met hun onmisbare pruim half in den mond en half op de lippen, met hun lange,
verwarde, vette haren, dan hoor je heel zacht fluisteren zoo, dat niemand het verstaat dan jij alleen: “Ze zien er
onoogelijk uit, maar van binnen hebben ze een hart dat kloppen kan van dankbaarheid; daarin kan wonen een
drift die niet weet wat ze doet en een ander het leven beneemt, maar toch ook ontvankelijk voor een goed woord,
voor opbeuring, voor terechtwijzing, voor liefde.” En dan zie je diezelfde menschen heel anders, ze hebben hun
haren niet meer verward voor hun gezicht hangen, hun donkere oogen beginnen te vertellen van trouw en
aanhankelijkheid en je legt je handen in de hunnen, zonder vrees om een huidziekte op te loopen. Je voelt je dan
als een hunner en heel, heel in de verte hoor je duizenden stemmen zingen:
Wij prijzen U, o God
Wij loven U, te saâm
en je kunt niet zwijgen maar stemt mede in.
De Konaweha is een sterk stroomende rivier, maar zoo zeker als deze den weg vindt naar zee, zoo zeker zal het
Evangelie zijn weg vinden over de bergen heen in de dalen en zoo in de harten der bewoners van Z.O. Celebes.
Dit schrijf ik in de pasanggrahan van Oewesi, een huisje van bamboe en wat planken opgetrokken, door het
gouvernement den inlanders bevolen, opdat de ambtenaar die het land doortrekt een nachtverblijf zal vinden.
Ook wij mogen er vrij gebruik van maken.
We zijn op den terugtocht nadat we 4 dagen van Mowewe af het land verder zijn binnengetrokken en 75 KM
aflegden.
Te paard gezeten en gevolgd door een achttal dragers die van dorp tot dorp dragen en daar verwisseld worden,
met twee onzer jongens die ons eten koken wanneer we het dorp bereiken waar we zullen overnachten, gaat het
reizen niet zoo snel en gemakkelijk. Daar we slechts een klein gedeelte van Z.O. Celebes op dezen reis zagen,
kunt U zich de vreugde van zendeling Van der Klift voorstellen in mij een medearbeider te ontvangen. Maar
tevens zult U ook begrijpen dat ons werk in al die dorpen slechts oppervlakkig zijn kan en slechts voorbereidend,
totdat we eenmaal met ons vieren of zessen zendelingen hier arbeiden.
We merkten het reeds hoe de Islam aan invloed aan het winnen is. In het laatste dorp dat we bereikten en dat
we als einddoel van onzen reis hadden genomen, was door het hoofd van het dorp een langgar, een klein
bedehuis voor Moh., aangevraagd bij het gouvernement.
Dat dit niet met den wil van het gehele dorp was bleek bij onze komt. Een deel der bewoners verkiest niet in het
dorp te wonen en heeft zich elders gevestigd. Hier in Oewesi waar we een kapala dachten te vinden die met zijn
kampongbewoners voor het Christendom zou gewonnen kunnen worden, bleek die kapala het Mohammedanisme
te zijn toegedaan.
Door den Gezaghebber was ons verteld dat de kapala van Oewesi had gezegd geen langgar te willen hebben,
maar Christen te willen worden.
Dit bleek onjuist te zijn, niet de kapala maar de sareja (die onder den kapala staat) had dit gevraagd, ook namens
zijn dorpsbewoners. Hoe het een en het ander tot elkander staat zal wel spoedig blijken, tevens wie de meerderheid achter zich heeft, de kapala of de sareja.
Daar de sareja niet te vinden was, die in de bosschen zwierf om een zeker soort hout te zoeken waaruit een
kleurstof bereid wordt, vertrokken we, het onderzoek tot later uitstellende.
Nu gingen we weer op Sanggona aan, waar we in den middag aankwamen. Weldra kregen we bezoek. Daar
kwam Pombili aanstappen, bracht zijn groet in het Maleisch en praatte druk met veel gebaar. Pombili is een man
die vroeger veel invloed had, een man van adel. Een gewoon kampongman durfde hem te weerstaan toen
Pombili de vrouw van dien man eischte. Dat was niet naar den zin van den man van adel en hij wist spoedig
genoeg zijn doel te bereiken. Hij liet dien man het hoofd afslaan. Hij duchtte geen kwaad, maar na eenige
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maanden lekte het voorgevallene uit en Pombili zag zich voor drie jaren naar Java brengen om daar als kettingarbeider aan de wegen te werken.
Hij schaamt zich er niet voor, integendeel spreekt hij erover alsof hij voor zijn genoegen en ontwikkeling een
reisje naar Java had gemaakt.
Hij vertelde zijn bruine broeders van spoorwagons, van auto’s enz., zeide ook in Bandoeng te zijn geweest waar
zooveel menschen woonden; vergeleken met andere plaatsen woonden hier haast geen menschen.
Toen hij terugkwam uit zijn ballingschap trachtte hij zijn invloed te herwinnen met praatjes als: “Ik ben onkwetsbaar voor een kogel” enz. In het bijzijn der bewoners van Sanggona werd hem evenwel gezegd dat van
het uitoefenen van zijn macht gelijk hij die vroeger bezat, geen sprake meer was. Den dorpsbewoners werd
gezegd dat Pombili een gewoon kampongmensch nu was, aan wien ze in het geheel geen gehoorzaamheid
verschuldigd waren, dat Pombili evenals zij aan den weg had te werken, kortom, Pombili had afgedaan.
Maar zoo gemakkelijk laat Pombili zich niet op zijde schuiven. Voor het oog van den Gezaghebber is hij nu
slechts een gewoon kampongbewoner en niets meer, maar in werkelijkheid schijnt hij nog veel te vertellen te
hebben, misschien wel de lakens uit te deelen.
In Sanggona zochten we een plaats van vestiging voor mij en ons oog viel op een plek gronds waar (naar later
bleek) vroeger het huis van Pombili stond. De vele, met snijwerk versierde palen, van het meest harde hout, dat
moeilijk te bewerken maar onverwoestbaar is, getuigen van zijn vergane grootheid.
Pombili werd geroepen, tevens de kapala, de sareja en de vroegere kapala, de mannen van invloed te Sanggona.
Hun werd ons voornemen medegedeeld, namelijk dat ik me hier zou vestigen en nu moesten zij maar zeggen
welke plaats het meest geschikt was om er een woning neer te zetten.
Pombili was de eerste die sprak en wees naar de plek waar zijn vroeger huis had gestaan. De anderen waren het
met hem eens. Geen tegenwerpingen werden gemaakt, het liep alles goed van stapel.
We bestegen onze paarden en na twee dagen rijden kwamen we thuis, blijde vrouw en kind weêr te zien.

8.

J.M. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 27 december 1921, ARvdZ 1/ 28/1
Gouweloos en zijn vrouw hadden op reis naar Zuidoost-Celebes ter kennismaking enige tijd in West-Java doorgebracht,
waar ze eerst bij zendeling Vermeer in Mr. Cornelis en daarna bij zendeling Woortman in Bandung hadden gelogeerd.
Gouweloos had hier een conferentie van zendelingen bijgewoond.21

Daar na den vorigen brief22 geen bijzondere dingen zijn voorgevallen, omdat we nog steeds gereisd hebben,
schrijf ik pas nu dezen brief aan U.
Mijn eersten brief begon ik met te zeggen, dat ik het met eenigen schroom deed. Ik vergat te verklaren vanwaar
die schroom kwam. Deze kwam voort uit het zien van het werk op West Java. Ik had me het werk zoo geheel
anders voorgesteld, vooral waar ik wist pionierswerk te zullen krijgen en dus zeer direct zendingswerk.
Het eerste wat ik zag was één en al stad, van Tandjong Priok tot Meester Cornelis toe. Een huis, waar nooit een
inlander op de voorgalerij komt zitten, om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen en waardoor wij dan misschien
eenige aanraking met hem kunnen krijgen. In Bandoeng een groot huis, prachtig, gezellig ingericht, maar een
voorgalerij waar men geen inlander ziet. U begrijpt dus de ontnuchtering. Gelukkig is die, zoodra ik op Celebes
kwam, verdwenen, want hier zitten ze bij tientallen.
Bij Van der Klift hadden we een prettige week. 5 December kwamen we aan in Kolaka en waren ’s avonds al
in Mowewe. 12 December gingen Kok, Cor23 en ik te paard naar Sanggona. Bij de familie Kok zijn we nu in
huis. De woning is nu nagenoeg klaar, heel gezellig, niet al te groot, practisch gebouwd, waar we in prettige
harmonie met elkaar omgaan.
De taalstudie is begonnen en vooral het bezoek van de vele menschen is een goede lesmethode. Je hoort telkens
de dagelijksche woorden, de echte vorm, geen grammaticaal in elkaar getimmerd woord en ook de goede
uitspraak.
Onze gastvrouw is weer aardig aan het opknappen uit haar pessimistische stemming. Zoodat we veel van den
tijd, dat we hier zijn, verwachten. We zijn vol goeden moed. Er komt hier dikwijls een Moh. goeroe, vooral voor
de Boegineesche Moh. timmerlui, maar hij schijnt niet veel invloed hier te hebben. We verwachten hier veel
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Zie vorige noot.
Cornelia Gouweloos-Gaarkeuken.
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van een school waarvan we weten, dat die in een dorp hier dichtbij goede ingang zal vinden.24 We hopen alleen
maar op goeroes voor die scholen.

9.

G.C. Storm aan hoofdbestuur van de NZV, Alangga 22 juni 1922, ARvdZ 1/4/2.
Na aankomst in Zuidoost-Celebes in december 1921 hadden Storm en zijn vrouw enige tijd bij Van der Klift in Mowewe
gelogeerd. Deze tijd werd gebruikt voor taalstudie en een reis door Kendari in april om een geschikte plaats van vestiging
voor Storm te kiezen.25 Dat werd Alangga, een kampong in het zuidoosten van het schiereiland. In mei verhuisden de
Storms daarheen.26

Allereerst dan iets over het dagelijksch leven. Wij ervaren nu wat het zeggen wil een eigen post te hebben. Den
heelen lieven dag kleppen onze vrinden aan de deur. ’s Morgens, als we nog in bed liggen, zit er vaak een
gezelschap van 10 menschen op de stoep te wachten tot meneer of mevrouw verschijnt. En nu verheugen
mijnheer en mevrouw zich zeer over deze groote en vroege belangstelling, maar we houden ons toch doorgaans
maar een kwartiertje langer achter de coulissen dan in gewone omstandigheden het geval zou zijn, om tenminste
eerst een kop thee naar binnen te werken. Want onze bruine vrinden komen met honderden vragen, die heusch
wel wat kunnen wachten. De een heeft eieren te koop; in het begin vertrouwden wij de menschen nog te veel
en kwamen dan later tot de ontdekking, dat we kuikens in plaats van eieren hadden. Een tweede komt vragen
of mevrouw zijn broek kan opstrijken; nummer drie of het heel duur is als hij een pak bij ons bestelt; nummer
vier of hij een flesch petroleum kan koopen; nummer 5, 6, 7, 8, 9, en 10 komen om pakoeli oftewel medicijn.
En dat kost heel wat tijd en over en weer praten voor men den menschen aan het verstand heeft gebracht, dat
het hier geen wasch- en strijkinrichting is, geen kleermakerij, nog minder een toko; voor het tot hun oostersch
denkapparaat is doorgedrongen dat 9 van de 10 eieren bedorven zijn en voordat de 6 anderen van de noodige
goede gaven van medicijn zijn voorzien, wat ook heel wat voeten in de aarde heeft. En elk slachtoffer, dat zijn
nood klaagt over lichamelijk onheil wordt met groote belangstelling bekeken en mag zich verheugen in de
hilariteit van zijn omgeving, als hem een steenpuist of iets dergelijks wordt uitgeknepen. Wanneer ik thuis ben,
hebben we zoo geregeld den heelen dag aanloop en de menschen kunnen soms gruwelijk lastig worden, omdat
ze een mensch zoo van zijn werk kunnen afhouden. Maar anderzijds is dit alles toch een goed teeken, de
menschen schuwen ons niet (tenminste niet in Alangga zelf) en vooral sinds mijne vrouw er is, is de toeloop veel
grooter geworden.
Intusschen mogen we niet de donkere zijde verzwijgen. Onze buurman, het districtshoofd van Andolo, te
Alangga woonachtig, kunnen wij helaas niet rechtstreeks onzen vriend noemen. Mijns inziens staat deze persoon
onder invloed van den Mohammedaanschen goeroe, die te Tinanggea gevestigd is. Eergisteren kwam ik terug
van een reis naar Kendari en mijne vrouw vertelde me, dat gedurende mijne afwezigheid elken morgen en avond
godsdienstoefening werd gehouden en dat men daarbij voor de vensters ging staan (het huis van den Mokole
is van groote openslaande vensters voorzien) en zoo luid mogelijk de gebeden in de richting van onze woning
uitriep. Ik dacht eerst nog even aan de gebedsrichting bij Mohammedanen gebruikelijk, maar dat kan niet het
geval zijn, daar Mekka juist in de tegenovergestelde richting moet worden gezocht. Opvallend is, dat men
terstond met deze onhebbelijkheid is opgehouden, toen ik weer zelf op Alangga was. Mijne vrouw vond er iets
beangstigends in, dat men zoo deed, maar laat zich door dit alles niet afschrikken: wij beiden gaan kalm onzen
weg, zonder links of rechts te zien, in vertrouwen op God. Tijdens mijne afwezigheid, die 9 dagen duurde, heeft
mijne vrouw zooveel mogelijk voortgezet wat er te doen viel: zieken, enz., enz., waarbij goed was te merken,
dat in deze maatschappij de vrouw voor minder geteld wordt. Alle overtreders werden echter op behoorlijke
wijze op hun nummer gezet. En zelfs leg ik er ook den nadruk op, dat het woord van nona precies evenveel
waard is als dat van toea. We moeten dat wel doen, wil alles behoorlijk en orderlijk gaan als ik eens op reis ben.
Ik schreef boven al, dat ik voor 9 dagen van huis ben geweest. Mijn reis had tweeërlei doel. Ik moest in Kendari
zijn om eenige zaken met den Gezaghebber te behandelen en ten 2e wilde ik kennis maken met enkele districtshoofden en kapala’s, waarvan 2, de Mokole van Palangga en die van Konda (Mokole = districtshoofd), mij
hadden laten verzoeken hun een bezoek te brengen, wat ik natuurlijk gaarne beloofde.
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Het eerste doel van de reis, was spoedig in orde. Ik moest belastingaangelegenheden bespreken en een en ander
over vervoer van goederen, terwijl het bovendien geen kwaad kan dat ik mijn neus ook weer eens in Kendari
liet kijken. Dit alles was weldra in orde en ik kan niet anders dan roemen over de wijze, waarop de Gezaghebber
van Kendari, Luitenant Van Straaten,27 mij tegemoet komt. De Gezaghebber is nog jong en zich wel bewust van
zijne verantwoordelijkheid, over een jaar denkt hij naar Holland terug te keeren en daar verder te studeeren aan
de krijgsschool te ’s Gravenhage, om zodoende geplaatst te worden bij den Generalen Staf van het leger in
N.O.I.
Het 2e deel van de reis is minder gunstig geslaagd. Den Mokole van Palangga heb ik ontmoet (op de reis met
Van der Klift door het Kendarische ook reeds) en hij blijft op mij denzelfden prettigen indruk maken van
vroeger. Het is zijn vurige wensch dat ik mij te Palangga zal vestigen, waarop ik niet rechtstreeks nog antwoorden wil, omdat er veel in mijn hoofd omgaat, waarover ik aan het eind van mijn schrijven nog iets zal zeggen.
Met den Gezaghebber van Kendari sprak ik ook over dezen Mokole; ook diens oordeel is, dat deze man zeer
gunstig bij zijne omgeving afsteekt. De Mokole van Konda trof ik niet thuis, wat me erg speet, omdat ik wel al
enkele personen uit zijne onmiddellijke omgeving hier bij mij op bezoek heb gehad, die allen zonder uitzondering een heel prettigen indruk op mij maakten en die ook reeds door mij uitgenoodigd werden om maar vaak bij
ons te komen.
Verder heb ik den Kapala van Ramoe Ramoe ontmoet, over wien ik feitelijk nog niets kan schrijven en den
Kapala van Baito (beiden behooren thuis in het district Palangga), die ik ook niet een ongeschikten kerel vond.
Nog jong, maar mij niet onsympathiek. Hij kwam me ook een tegenbezoek brengen en morgen verwacht ik hem
weer.
Onder andere bood hij aan hout, planken en palen te brengen, als ons huis gebouwd moet worden, wat ik
natuurlijk prachtig vind; alles, ook de voorbereidende maatregelen daarvoor, moet echter worden verschoven
tot de goedkeuring van het Bestuur in zake mijn vestiging in het Kendarische in mijn bezit is.
En nu nog even over allerlei gedachten, die in mijn hoofd spoken tengevolge van allerlei wat ik zie en hoor.
Tot nu toe ben ik voornamelijk in aanraking geweest met 2 districten in het Kendarische, het district Andolo,
waarin Allangga ligt, en het district Palangga. Wanneer ik deze twee districten met elkander vergelijk, kom ik
tot een conclusie, die misschien door velen met een schouderophalen wordt voorbijgegaan, omdat ik nog maar
zoo kort hier ben, maar die toch voor mij persoonlijk van veel beteekenis is en, zoo ook het Bestuur en anderen
daarmee rekening houden, van groote beteekenis kan worden voor het Zendingswerk.
De vergelijking tusschen Andolo en Palangga doet mij het volgende zien.
1. Alangga reageert ongunstig op de komst van de zendeling.
Palangga doet alle mogelijke moeite om mij daar te doen wonen.
2. Alangga is niet vrij van Mohammedanisme.
Palangga is dit ook niet, maar heeft dit voor, dat de hoofdplaats zelf niet onder Islamitische invloed staat en de
Mokole niet ongenegen schijnt het Evangelie te beluisteren. Van der Klift heeft dit persoonlijk kunnen constateeren.
3. Andolo’s hoofden, zoowel de Mokole als de kapala’s over het algemeen, maken op mij persoonlijk een zeer
onsympathieken indruk.
Palangga’s hoofden, zoowel de Mokole als de kapala’s, die ik vroeger en thans ontmoet, maken op mij een veel
prettiger indruk.
Deze 3 punten deden de vraag bij mij opkomen: is dit misschien eene nadere aanwijzing van Godswege om mij
te Palangga te vestigen? Zullen wij er misschien niet beter in slagen Palangga tot een zendingscentrum te maken
dan Alangga, waar we zeker met Islamitische invloed te kampen hebben, meer dan in Palangga?
Toen Van der Klift een maand geleden van ons wegging nam hij zijne route over Palangga, dat 1½ uur van hier
afligt. Doordat een zijweg heel slecht was, kwam Van der Klift weer bij ons terug en vertelde toen, dat hij den
Mokole van Palangga had ontmoet en deze hem dringend gevraagd had, dat de nieuwe zendeling zich te Palangga zou vestigen. Van der Klift scheen daar wel ooren naar te hebben en zeide mij, dat ik dit punt nog maar eens
ernstig moest overwegen. Door de ervaringen in de afgeloopen weken opgedaan, kom ik ertoe te zeggen, dat het
misschien beter is ons op het 1½ uur verder gelegen Palangga te vestigen.
Ik vind het onder andere ook heel merkwaardig, dat door het schrijven van het Hoofdbestuur, waarin bezwaar
gemaakt wordt tegen mijne vestiging in het Kendarische, de bouw van onze woning zeker 3 à 4 maanden wordt
opgeschort. Natuurlijk kunnen we alles zetten op rekening van de omstandigheden, maar toch . . . zou hier
27
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misschien geen leiding Gods zijn, die door de omstandigheden werkt? Het is slechts een losse gedachte, echter
mijns inziens wel de moeite waard biddend overwogen te worden.
Zooals ik vroeger (en Van der Klift eveneens) al schreef zou ik geen enkele stap van beteekenis doen zonder
overleg met van der Klift. Ik stel me voor over 1 à 1½ maand persoonlijk naar Mowewe te gaan en daar uitvoerig
met Van der Klift alles te bespreken en te overleggen. Dit schrijven wordt via Mowewe naar U verzonden, opdat
Van der Klift ook kennis ervan kan nemen. Misschien wil hij nog iets er aan toevoegen of door zijne meerdere
kennis van land en volk ophelderen. Den uitslag van die bespreking hoort U dan natuurlijk ook zoo spoedig
mogelijk.

10.

A.C. Kruyt28 aan M. Lindenborn, Den Haag 10 april 1923, ARvdZ 9/1A/1.

– – – U kent mijne meening over Br. Van der Klift, in wien ik zijn christelijk optimisme en zijn geloofsijver
roem. Maar zijn optimisme doet hem de dingen niet altijd bezien in het licht waarin ze gezien moeten worden.
Zoo ben ik ook van meening dat hij den invloed van den Islam onderschat en daardoor vermoed ik dat hij wel
eens verleid wordt tot krachtsverspilling. Wat betreft het bezetten van het Kendarische vermoed ik ook, dat zijn
optimisme hem parten speelt. Hij grondt zijn goede hoop voor de toekomst op een niet-adellijke man, die om
zijne diensten den lande bewezen tot hoofd is gemaakt, die evenwel niet veel over zijn onderdanen te zeggen
heeft, omdat men in hem een soort van indringer ziet. Nu houd ik het ervoor, dat zijn betoonde ingenomenheid
met de zending en den zendeling alleen gegrond is op de overweging dat zijn positie door de aanwezigheid van
den zendeling zal worden versterkt. In ieder geval is het van te voren te bezien of zijn invloed zoo ver zou gaan,
dat zijn overgang (wanneer hij hiertoe komt) van overwegend belang zou zijn voor de Christianisatie van het
heele land. Ik meen dit te moeten betwijfelen. Waar de Nederlandsche Zending over zoo weinig middelen te
beschikken heeft, meen ik met U, dat het geraden is om den zeer zekeren weg, die voor haar ogen ligt in Roembia het eerst te betreden en niet eerst zijn krachten te geven aan een landstreek, die zoo veel minder belooft niet
alleen, maar waarvan de bewoners bovendien nog geprikkeld worden door de actie van onze zijde, die niet
anders dan zwak kan wezen. Ik heb deze meening indertijd al aan Br. Van der Klift medegedeeld; zij vond echter
bij hem geen instemming. Ik herhaal haar nu weer tegenover U, omdat U er mij naar vraagt.
Mijne gedachte is dus, dat het wenschelijk ware, dat uitsluitend nu Kolaka en Roembia bewerkt worden. Gaat
dit goed, dan zou de Zending zich alsnog het lot van Kendari kunnen aantrekken. In elk geval is beperking
geraden.

11.

M.J. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 18 april 1923, ARvdZ 1/28/1.

–––
En nu het werk. Inderdaad is men begonnen hout te halen voor school en goeroewoning. Ik heb ze er door hun
geldnood toe gedwongen. De belasting moest betaald worden en ze hadden geen geld. Ik zeide, het voor hen te
zullen betalen, indien zij mij beloofden, binnen dertig dagen de noodige dingen voor de school te halen. Van
twee kwaden moesten ze toen maar het beste kiezen en gingen aan het hout halen. Ook in een ander dorp zijn
ze reeds gaan kappen.
Dat stak U ons laatst een hart onder den riem, door ons te zeggen maar moed te houden, omdat, waar ze nog
maar kwamen om geld te halen, ze zoodoende toch aanraking met ons hadden. Wij hebben nu inderdaad goede
berichten over het directe zendingswerk hier. Dat zit zoo.
U zult zich herinneren, dat ik U schreef over een hoofd, in een naburig dorp, dat niet ongenegen was, Christen
te worden. Hij zou ons goed kunnen steunen, wanneer hij den gevangen genomen voorganger zou opvolgen. 29
Dit is echter door geknoei van de Mohammedanen in zijn omgeving niet doorgegaan. Ze hadden natuurlijk
allang opgemerkt, dat hij telkens bij mij kwam, en gingen er het hunne van denken. Als ze hem ergens over
spraken, dan zei hij volmondig dat hij Christen was. Toen nu zijn opvolging in duigen viel, waren we erg bang,
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dat het nu met zijn Christen-zijn ook uit was. Maar, integendeel, hij kwam hoe langer hoe vaker bij ons, tot op
een zekeren keer hij met een gewichtige boodschap aankwam. Hij zei: “Ik heb nu al zoo dikwijls met de menschen gesproken over het Christendom, dat ze ook Christenen willen worden. Ik heb U enkele malen een briefje
gevraagd, waarop staat, dat ik Christen wil worden. Vraagt de Moh. goeroe mij dan wat, of zegt hij mij, dat ik
moet pitrah betalen of moet vasten, dan laat ik hem dat zien, ten teeken, dat ik niets met hem te maken heb. Al
die andere menschen willen nu ook zoo’n briefje hebben. Als U nu maar zegt, wanneer ze kunnen komen, dan
zullen we allen komen, om het te halen.”
Ik sprak met ze af, om over tien dagen te komen, niet eens mij herinnerende, dat het dan Paschen was. Hij ging
terug en op Goeden Vrijdag, kwamen verschillende menschen aanzetten. We praatten wat met elkaar en ze
zeiden, dat er nog veel meer hadden willen komen, maar dat ze op hun rijsstuin moesten passen, opdat de apen
niet alles opaten. Die achterblijvers hadden wel iemand gestuurd, om voor hen ook zoo’n briefje te halen.
’s Avonds kwamen ze allen op de voorgalerij, en bij monde van den bekenden man vroegen ze mij, of ik ze over
het Christendom wilde vertellen. Als dan de Mohammedanen hen wat vroegen, zouden ze hen kunnen antwoorden. We praatten dan ook met elkaar en laat in den avond gingen ze weg. Zoo ging het ook den Zaterdagavond
terwijl er dien dag nog enkele menschen waren bijgekomen. Dien avond werd het na middernacht, dat ze
weggingen. En ten bewijze, dat ze maar niet kwamen voor den goeden sier, maar werkelijk om wat te leeren,
deden ze vragen; wel niet van diepgaanden aard, maar er was toch levendige belangstelling. Ze vroegen, hoe
ze leven moesten, als ze Christen waren. Nu, ik vertelde hen eenige van de eenvoudigste dingen, waarop ook
weer vragen kwamen. Een vrouw b.v. vroeg of, als ze Christin was geworden, ze niet meer mocht ruzie maken
met haar man. Ik zei haar natuurlijk van neen, hetgeen natuurlijk ook weer niet voldoende is voor hen, daar
zonde zoo abstract is voor hen. Dan maar weer een voorbeeld geven, om ze houvast aan te laten hebben. Vooral
maar, maar dan zeer bedekt, werken op hun maloe worden. Als ze dit of dat doen, en de Mohammedanen zien
het, dat ze hen dan zullen uitlachen en zeggen: “Ik dacht, dat jullie Christenen wilden zijn?” Ja, dat slaat in;
neen, dat zal hen nooit overkomen. “Dan kunnen we net zoo goed Mohammedanen blijven”, zei er een, “die
doen het ook, ruzie met elkaar maken”.
En nu de praktijk van hun willen. Ze hadden me gezegd, dat er nog meer waren, die een briefje wilden halen,
maar nog niet durfden, doch eerst eens wilden zien, hoe het met de anderen afliep. En zie, niet lang daarna
kwamen er weer verscheidenen opzetten om een briefje te halen. Er werd toen weer wat gepraat en gevraagd,
waarvan het resultaat was, dat er nu meer dan honderd en vijftig een briefje gehaald hebben. Alles nog wel heel
stoffelijk, èn wat hun belangen betreft èn wat hun bewijzen van hun willen betreft; totdat nu enkele dagen
geleden iemand komt vertellen over zijn wederwaardigheden met een Moh. goeroe. Het was weer die eersteling.
Een goeroe had hem gevraagd, of hij niet zijn pitrah betalen en vasten zou, want dat over zooveel dagen de
menschen gedoopt zouden worden als Mohammedaan zijnde,30 en dat het ongeveer vastentijd was. Hij zei: “Ik
doe daar niet aan mee, ik ben Christen geworden”. De goeroe zegt tot hem: “Je bent een dwaas om Christen te
worden; die zendelingen vragen hier allemaal goeds op aarde en het loopt op de hel uit”. En hierop kwam het
echt snedige antwoord, waarmee hij hem ineens mat zette: “dat zal wel zoo zijn; jij kunt het ook weten, want
jij bent immers nog familie van Allah”. De goeroe af.
Maar voordat hij weg kon komen, gaf hij hem eerst nog een lesje. “Zeg”, zei hij tegen de goeroe, “nu weet ik
dat jullie ons hebt belogen. Je zegt, dat Mohammed, toen hij stierf, een godheid werd, maar dat is niet waar. Zie,
maar, toen hij was gestorven, is hij dood gebleven. Neen, dan wij nog eens. Toen de Heere Jezus stierf, is hij
weer opgestaan en naar den hemel gegaan, naar zijn Vader, en leeft nu nog en geeft ons nog aanwijzingen”.
Vindt U het niet kranig? Het is heerlijk, om zooiets mee te mogen maken. – – –

12.

G.C. Storm aan het hoofdbestuur van de NZV, Taubonto 2 oktober 1923, ARvdZ 1/4/4.
Na een jaar in Alangga te hebben gewoond, was Storm in 1923 naar Taubonto, de woonplaats van de vorst van Rumbia,
verhuisd.

–––
Zoo kregen wij de vorige week een moeilijke zaak te behandelen met een van de schoolkinderen van de school
te Taoebonto. Een jongen had intiem geleefd met een meisje uit den kampong, de eerste misschien 12 jaar oud,
de laatste misschien 15 jaar. De goeroes kwamen bij mij met het geval en ik moest mijne meening er in zeggen.
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Ik vond het een heel moeilijke quaestie en heb eerst de zaak maar op den langen baan geschoven om tijd te
hebben tot rustig nadenken. Ik heb van dit kinderhuwelijk heel weinig drukte gemaakt, alleen heb ik den jongen
van de school verwijderd, aangezien hij nu moet zorgen voor zijn vrouw en kind en ik heb op de school slechts
meegedeeld dat bij zulke dingen de kinderen niet op school mochten blijven, doch achter zouden worden gesteld
bij de anderen zooals nu ook gebeurd was. De jongen moet nu dom blijven en mag niet meer leeren om knap
te worden.
Het leek mij aldus het beste, om niet te veel stof op te jagen. Misschien wordt deze handelwijze afgekeurd door
dezen of genen, omdat het niet zachtzinnig klinkt en de verwijdering van de school misschien meer lijkt op eene
veroordeeling en verstooting dan op het uitoefening van de christelijke liefde. Maar daarom moet ik op twee
dingen in hoofdzaak wijzen: ten eerste heb ik hier geheel gehandeld in overeenstemming met de adat, die
voorschrijft dat de man voor zijne vrouw moet zorgen. En ten tweede heb ik nog getracht om den jongen aan
mij te verbinden door hem het voorstel te doen bij mij in dienst te komen als kok, dan kon hij aldus in het
onderhoud van zich en zijne vrouw voorzien en zou ik hem bovendien dagelijks onder de oogen hebben en
invloed ten goede op hem kunnen uitoefenen. De jongen was evenwel te bang voor mij om dit voorstel aan te
nemen en wilde niet. Ik meen hiermee gedaan te hebben wat ik voor het oogenblik kon doen, al zal ik trachten
den jongen niet uit het oog te verliezen. Wat niet altijd makkelijk gaat, waar de menschen dan eens in den
kampong zijn, dan weer ergens in de rimboe zitten of reeds maanden geleden naar eenen anderen kampong
vertrokken zijn. Maar ik zal doen wat ik kan.
In de afgeloopen maand heb ik ook kennis gemaakt met den Inlandschen Assistent te Boeipinang. Ik had reeds
bericht van hem ontvangen, dat hij bij mij te Taoebonto zou komen, maar het duurde mij te lang voor hij kwam,
en daarom ben ik zelf maar naar Boeipinang getogen. Een warm reisje, want ik kan u verzekeren dat het hier
warm is. Dag aan dag is het zonneschijn en geen boomen langs den weg. Maar men went aan alles en dus ook
aan paard rijden in het tropische zonnetje.
Des avonds in het donker kwam ik te Boeipinang [Boeapinang] aan en ging terstond den Assistent opzoeken,
daar ik den volgenden dag al weer de terugreis naar Taoebonto wilde ondernemen. Ik trof den Assistent aan in
gezelschap van een aantal Boegineezen, en bij mijn binnenkomen maakte geen van allen aanstalten om een
plaats voor mij in te ruimen. (De Assistent zelf is een Menadonees) Ik vond de ontvangst dan ook wel wat koel,
waar ik van Menadoneezen en over het algemeen van alle Oosterlingen een gastvrijheid gewend ben, die men
in Holland niet kent. Maar ik deed alsof ik niets merkte en bleef vriendelijk. Ik sprak met opzet Hollandsch,
opdat de andere aanwezigheden niet alles zouden vernemen; toen ik ten slotte met het doel van mijne komst voor
den dag wilde komen, heb ik eenvoudig den Assistent verzocht de andere aanwezigen te laten verdwijnen. Dat
klinkt ook al weer vreemd in uw ooren, maar is hier heel gewoon. Niemand neemt dan ook aanstoot aan zoo iets.
Orang blanda zijn nu eenmaal menschen die gewoon zijn te commandeeren en dus stapte het heele gezelschap
op. Had ik niet te veel haast gehad om terug te keeren, zoo zou ik eenvoudig den volgenden dag zijn gekomen,
maar ik zit met allerlei werk te Taoebonto dat niet te lang zonder toezicht kan zijn.
De Assistent zelf maakte op mij een onsympathieken indruk. Allerlei geruchten had ik reeds omtrent hem
gehoord en zijn uiterlijk pleitten niet bepaald voor hem. Doch laat ik maar niet te veel kwaad van hem zeggen,
ieders weg moet door hem zelf worden verantwoord.
Ik heb dan een en ander met den Assistent afgehandeld in zake huisbouw, school en enkele persoonlijke aangelegenheden, als post enz.
Wat de huisbouw aangaat: de Assistent-Resident van Boeton had reeds bevel gegeven om hout te laten halen,
maar daarvan was dank zij de slapheid van den Assistent nog niets te zien. Slap is de man in hooge mate, gevolg
van het op te vriendschappelijken voet verkeeren met de bevolking. Hij heeft verschillende Maroneensche
vrouwen in allerlei kampongs en het kan niet anders of deze verhouding heeft invloed op zijn optreden. Men
verliest zijn gezag.
De school is met ingang van 1 September aan mij overgedaan. Ik ben nu bezig om de zaak op school wat op
pooten te zetten. Want het is in een woord een ordelooze bende. Een paar onderwijzers van niets. Maar dat is
hen niet te verwijten, zij waren immers nog niet in de gelegenheid om zich wat op te werken. Maar in de school
is niet anders aanwezig, dan banken en bord. Leermiddelen zijn er niet. Ik sta dus voor uitgaven op schoolgebied, die ik niet verwacht had, en wat mij wel wat tegenvalt, daar ik met de huisbouw ook zoo zit. Maar ik zal
me er wel doorslaan en hopen dat ik buiten schulden blijf. Ik krijg nu waarschijnlijk einde November 2 Menadoneesche onderwijzers, die hier broodnoodig zijn, want het is treurig als u ziet hoe het onderwijs hier wordt
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gegeven. Deze jongelui komen van de kweekschool te Tomohon, door bemiddeling van Ds. Stap31 heb ik ze
gekregen. De een heeft zijn diploma reeds, de tweede niet. De eerste krijgt dus aan salaris ƒ. 30, de tweede ƒ.
15.
In mijn vorig schrijven doelde ik reeds op mijn toekomstplannen. Ten opzichte van de scholen. Dat wordt mij
in de hand gewerkt waar de bevolking in Tawotio32 aan den Assistent reeds een school heeft gevraagd. Het
bouwmateriaal is al aanwezig en ik zal er nu zoo spoedig mogelijk mijn timmerman op afsturen om de zaak in
elkaar te timmeren.
Wat de school van Taoebonto aangaat: deze moet voorloopig onder streng toezicht staan. De goeroe’s komen
des morgens om te beginnen niet op tijd en voorts is er ook een groot verzuim. De goeroe’s zeggen van 4; maar
dit is vast onjuist, want absentielijsten houden zij maar niet bij, dus een betrouwbaar gegeven is dit absoluut niet.
Trouwens, wanneer ik zonder geleide des morgens naar de kampongs ga, tref ik daar geregeld kinderen aan, die
het er maar eens een dagje van nemen. Ik heb nu voor de onderwijzers absentielijsten getikt, die slechts 14 dagen
tellen, zoodat zij mij die voorloopig 2 keer per maand indienen. Mijne bedoeling is nu om tegelijk dat ik mijn
ziekenbezoeken in de kampongs breng, ook de absenten aan de jas te trekken. Aldus hoop ik wat meer regelmatig schoolbezoek te krijgen. Gemiddeld komen er 70 kinderen maar volgens de lijsten moeten er wel een honderd
zijn.
Tot mijn komst werd het Maleisch steeds gebruikt als voertaal voor het onderwijs. Dat heb ik afgeschaft en
ondervond daarbij geen tegenstand, noch van de zijde der onderwijzers, noch van die der leerlingen die zich
misschien gekleineerd zouden achten. Het viel mij mee zoo kalm als men dit opnam. Ik ben nu bezig een
leesboekje in het Maroneensch op te stellen, dat ik de volgende maand naar Makassar hoop te zenden om
gedrukt te worden. De copie wordt op het oogenblik op de school gebruikt. Zoodoende kan ik tevens een en
ander corrigeeren.33
Huisbouw en schoolzaken waren de twee hoofdzaken die ik met den Assistent te behandelen had en waarvoor
ik er heen ging. Ik was nog in de gelegenheid een paard te koopen voor Van der Klift, prijs ƒ. 150,-, wat door
Van der Klift verantwoord moet worden. Dat zal wel komen te staan op de verantwoording van October, einde
van deze maand toch ga ik zelf naar Mowewe en breng het paard hem dan.
Voorts ben ik nog in onderhandeling over een paard voor mij zelf, maar daarover schrijf ik nu nog niet, omdat
dit nog niet is afgedaan. Zoo ik den koop sluit, hoort u daarover dus de volgende maand meer.
Tot hiertoe wat de reis naar Boeipinang aangaat.
Een andere belangrijke gebeurtenis in mijn bestaan in deze oorden is het bezoek van den Gezaghebber van
Boeton. Ik had hem nog niet ontmoet. Immers: toen Van der Klift en ik samen de reis naar Boeton maakten, was
de toenmalige Gezaghebber naar Makassar en ontmoetten wij slechts den Assistent-Resident. Sindsdien is er
een nieuwe Gezaghebber gekomen, de Heer Baden, die mij nu onverwachts kwam opzoeken. 34 Mijn indruk van
den heer Baden is zeer gunstig. Ietwat bazig, maar dat zijn alle gezaghebbers in Indië; zij meenen allen dat zij
radja zijn en treden dienovereenkomstig op. Vandaar de vele grootere en kleinere ruzietjes, die men hier aantreft.
Ideaal worden deze gezaghebbers pas, wanneer zij het voorbeeld van Christus willen volgen: liever te dienen
dan te heerschen.
Doch overigens vond ik den heer Baden een prettigen kerel. En heb ik een hee1 prettigen Zondagavond met hem
doorgebracht. Allerlei kon ik nu nog eens met hem bespreken en zoo hoorde ik veel wat mij nog niet bekend
was. Ook op den persoon van den Inlandschen Assistent kreeg ik nu een kijk die met hetgeen ik reeds zeide
volkomen overeenstemt. Hij schijnt een hoogst onbetrouwbaar persoon te zijn en heeft groote kans om van den
baan geknikkerd te worden.
Hiermee heb ik het zakelijke deel van mijn wederwaardigheden u vermeld en wil ik nog enkele dingen zeggen
omtrent het meer algemeene deel van mijn werk, de omgang met de menschen.
Deze blijft zooals zij aanvankelijk was, dat wil zeggen: goed. De Mokole is een luie kerel, die steeds op zijn berg
troont en liever toea pandita laat naar boven klimmen dan dat hij zelf zoo vriendelijk is om naar beneden te
komen. Nu, ik vind het niet prettig om zoo behandeld te worden, daar ik werk genoeg heb en zoo’n bergtocht
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J.E. Stap; 1883-ca 1938; 1920 dir. Kweekschool te Tomohon (N.-Celebes); 1926 eervol ontslag; 1927 benoemd tot
predikant in Ned.-Indië; 1928 predikant-dir. Stovil te Ambon; 1933 predikant te Ambon; 1938 eervol ontslag en
gepensioneerd.
“Tawotio” is met de hand doorgehaald en vervangen door “Taoboeri”.
Zie nrs. 11, 13, 24 en 25 van: Collectie G.C. Storm, Or. 585, KITLV-inventaris 77.
P.J.M. Baden; officier der landmacht; 1924-1925 fd. gezaghebber onderafdeling Buton; 1925-1926 fd. controleur
onderafdeling Kolaka.
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mij zeker een half uur kost om bij mijn terugkomst weer op peil te komen, maar dat hebben we voor het goede
doel graag over. En zoo houd ik vriendschap met hem, die nog wel niet diep zit, maar vijandig is de man toch
ook niet en dat is voor het heden prachtig. Wij mogen ook nog niet meer wenschen. Langzamerhand moet eene
goede verhouding tot stand komen, deze dingen moeten groeien.
Steeds blijft het aan den pasanggrahan druk met zieken. En elken dag heb ik mijn ziekenbezoeken in de kampongs af te leggen. Nu beperk ik dat eenigszins, in dezen zin dat ik in de kampongs alleen obat geef aan de
menschen die werkelijk zoo ziek zijn dat zij niet kunnen loopen. De anderen moeten hun medicijnen aan den
pasanggrahan komen halen. Want anders zit je uren in den kampong en komt niet aan ander werk toe. En er zijn
heel wat menschen onder de patiënten, die totaal niets mankeeren, maar ook wel eens willen proeven hoe een
en ander smaakt. Door zulke “loopende patiënten” naar den pasanggrahan te laten komen, vallen er al heel wat
uit. En zoo gaat deze tak van arbeid heel goed en krijgen alleen de werkelijke patiënten de medicijnen, waarmee
men toch al zoo zuinig moet omspringen.
Van geestelijk contact met de menschen is natuurlijk nog geen sprake. De menschen zien uit den aard der zaak
nog allen den Hollander, en ik word dus over een kam geschoren met toean petor en toean assistent. Wat den
menschen ook niet kwalijk te nemen is, als men bedenkt dat zij maar met een Hollander in aanraking komen,
meestal op harde wijze; in den regel krijgen zij van de Hollanders, met wie zij in aanraking komen meer op hun
huid dan vriendelijke woorden. In het geval van een toean petor kan ik dat ook volkomen plaatsen, als men weet
hoe men op alle mogelijke manieren den man er tracht tusschen te nemen, en eerlijk gezegd: mij jeuken de
handen ook wel eens en ik heb honderden oogenblikken al beleefd dat je neiging gevoelt om eens even flink uit
te pakken. Wie wil leeren zich zelf te beheerschen moet in de zending gaan. Dagelijks kan men zich daar in die
kunst oefenen.
Maar toch: anderzijds zit er toch ook veel aardigs in deze menschen. Ook dat mag ik niet voorbijzien. Op hun
manier weten ze je toch ook wel weer te waardeeren. En dat is een geluk als men daarvoor oog heeft, want
anders zou het werk te zwaar zijn. Ik heb het toch ook wel ondervonden dat de menschen uit dankbaarheid mij
een tros pisang kwamen brengen of een andere kleinigheid. D.w.z. in ons oog eene kleinigheid, maar ik geloof
in Gods oog van veel waarde en in mijn oog ook. Als men de waarde van een geschenk maar niet afmeet naar
den omvang of de grootte ervan, maar naar de inhoud. En al uiten zij dan hun dankbaarheid anders, dankbaarheid is het toch en het montert ons dan weer op en geeft moed om verder te gaan, ook al is er veel ondankbaarheid te verduren.
Ik herinner mij dat Dr. Adriani 35 mij eens zeide, dat de inlanders toch zulke goede menschen waren. En de laatste
maanden ga ik steeds meer beseffen, waarom Dr. Adriani dit zeggen kon. Het geheim van deze woorden zit in
de houding die men zelf jegens hen inneemt.
Wanneer ik rustig deze dingen overdenk en mijne eigen houding jegens de menschen daaraan toets, dan geloof
ik dat ik aanvankelijk verkeerd handelde. Aan Dr. Adriani wordt – meen ik – wel eens verweten dat hij te goed
is en te veel door de vingers ziet. Het kan waar zijn, het staat niet aan mij daarover te oordeelen. Maar wel weet
ik dat wij niet moeten trachten als hervormers op te treden, niet als menschen die zoo spoedig mogelijk allerlei
verkeerde dingen uit den weg willen ruimen. En dit toch is het gevaar waaraan alle nieuwelingen op het zendingsveld bloot staan, zonder dat zij het zelf weten. Ook al reageert men niet openlijk, toch kan een enkele blik
een bepaalde houding, bij een of ander dat wij met onze christelijke begrippen niet kunnen rijmen, de menschen
tegen den zendeling doen opstaan. Dit is mij steeds duidelijker gaan worden door een brief van Ds. Lindenborn,
waarin hij zegt: doe maar niets anders dan maar geregeld weer hetzelfde te vertellen. Altijd vertellen en niets
anders. En ik geloof dat hij gelijk heeft gehad. Wij zijn hier niet gekomen om de zonden der menschen uit te
roeien, want wie dat wil doen, moet eerst zelf vrij zijn van zonden. Maar wij zijn gekomen om den menschen
te vertellen dat wij zelf ook zondaren zijn, precies evenals zij, maar dat wij een groot voorrecht hebben door het
feit dat wij door Christus zijn geheiligd en verlost van de zonden. Niet de zonden trachten uit te roeien, maar
ze op ons te nemen en te dragen naar het kruis van den Heiland. Dat is ons “middelaarswerk”. En ik geloof dat
er niet meer van ons gevraagd wordt.
Mijne heeren, ik laat het hierbij.
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13.

M.J. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 22 november 1923, ARvdZ I /28/I.

Zooals ik Ued. reeds in een vorigen brief heb geschreven, zijn er van dorpen, heel ver uit het Noorden van het
land, menschen gekomen, die hun bezwaren hebben blootgelegd tegen het volgen van den Islam. Ik was destijds
in Mowewe, toen die menschen kwamen, en tegelijkertijd vroegen ze ook een doopbriefje. 36 Dat ze over de
beteekenis van dit laatste niets wisten, dan “dat je erdoor bij Mijnheer hoorde”, daarvan was ik allang overtuigd.
Toch gaf ik het hun, wetende, dat het een voorloopig band zou wezen. Ik beloofde hen, te komen kijken naar
hun kampong en andere dingen, om tevens hun Districtshoofd te spreken, die een zekeren drang op hen uitoefende, ten voordeele van den goeroe en den Islam.
Zoo ben ik dan maandag 5 November, op stap gegaan met acht dragers, om de kampong Wiaoe te bezoeken, of
liever de kampong Koeëte, waar ze nu wonen, op bevel van het Districtshoofd, die misschien op bevel van het
Nederlandsch gezag heeft gehandeld, of eigenhandig, ik weet het niet. Dat is nog in het vat voor een onderhoud
met den gezaghebber.
Den weg, dien ik ging, was niet de meest gebruikelijke, en dus zeer moeilijk te begaan, maar zoodoende kon ik
langs dorpen gaan, waar de reeds meer genoemde Christenen wonen, n.l. te Wawo-Raha enz.37 Twee nachten
kon ik nog in een kampong slapen, maar toen was alleen de open lucht onze slaapplaats. Met een bladerhut als
hemel. Ook was het toen voortdurend loopen; een paard was niet te gebruiken vanwege de geweldige rimboe,
de omgevallen boomstammen en soms vanwege de steilte. De wegen waren vrij goed te begaan, wat betreft de
bodem, daar het reeds langen tijd droog is en er dus geen modder was. Ook den tweeden nacht moesten we
slapen in een bladerhut, terwijl we tevens waren aangeland in het gebied van de bloedzuigers. Gelukkig waren
die niet zoo sterk vertegenwoordigd als anders, mede door de aanhoudende droogte. De lastigen werden verder
bewerkt met tabakswater, dat men maakte door tabak in een bamboetje te stampen met wat water en waarmee
men dan de beesten even aanraakte, die op het lichaam van de menschen kwamen. Ze vielen dan terstond dood
neer. Door de lang uitblijvende regens waren ook de meeste rivierbeddingen droog, aan de eene kant een geluk,
daar men dan droog schoeisel houdt, aan den anderen kant een bezwaar, daar men dan geen drinkwater heeft.
Gedeeltelijk was dit te ondervangen door het water te drinken uit rotanstengels en dikke slingerplanten en
luchtwortels.
Toen ik in Hioeka kwam, de plaats van het districtshoofd, bleek deze niet thuis te zijn. Dat deel van het program
kon ik dus schrappen, terwijl ik den volgenden dag de bewuste menschen hoopte te ontmoeten. Intusschen was
daar ook een moskee, een Moh. goeroe, die ook momenteel afwezig was. De moskee viel bijna om en het aantal
menschen, dat daar dien dag kwam bidden, bedroeg . . . één. Andere dagen waren er veel meer, vooral op
Djoemaat. Aldus het dorpshoofd. Wat er van aan is, weet ik niet.
Den volgenden dag kwamen we aan in een groote vlakte, waar we in een oud huis sliepen, waarvan alleen het
atap dak nog bestond. Wanden waren er niet te vinden. Daar sprak ik ook met een paar van de menschen uit
Wiaoe. Eigenaardige dingen hoor je dan. Ze willen zo gaarne hun eigen gewoonte van begraven volgen, maar
het mag niet van het Districtshoofd. Voorts is daar hun pitrah gemiddeld 5 katti rijst per jaar per hoofd. Als er
geen rijst is, dan maar een halven gulden. Verder zijn er enkelen, die op de belofte van een plaatsje in den hemel
10% van hun oogst aan den goeroe geven, terwijl hij verder de goederen van een overleden persoon meeneemt,
wanneer hij komt begraven. Ditzelfde hoorde ik den volgenden dag ook van het dorpshoofd, zoodat ik het een
beetje erg vond van den waarden heer Goeroe.
Ik heb al hun grieven vernomen en zal nu trachten een onderhoud met den Civiel-Gezaghebber te krijgen. Ik
hoop dat de heeren hun portie zullen ontvangen.
Na nog eenige dagen op weg te zijn geweest, kwamen we gezond weer in ons dorp aan, na een tocht van 13
dagen.
Over ons eigen dorp is niets te zeggen; de menschen zitten vooral in hun tuinen, er is zoo goed als geen contact
met hen te verkrijgen. – – –

36
37

Zie voetnoot 11.
Belangstelling was verder gekomen uit de dorpen Tawanga, Latoma, Undolo, Pehanggo en Pinole. Vgl. M.J.
Gouweloos a. Hb NZV, 18/4/1923, ARvdZ 1/28/1 (niet opgenomen).

24

14.

G.C. Storm aan Hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 20 december 1923, ARvdZ 1/4/4.
[Wij zijn momenteel in Mowewe om met de fam. Van der Klift het kerstfeest te vieren.]

Ongeveer 14 dagen geleden heb ik nog een vierdaagsche tocht gemaakt, waarvan ik U hier de belangrijkste
punten wil mededeelen. De tocht ging van Taoebonto naar Kasipoete en Laora (1e dag); 2e dag: Laora-Sajo (aan
de zuidkust gelegen); 3e dag: Sajo-Kampong Po (noordelijker in het gebergte); 4e dag Kampong Po-Taoebonto.
Aanvankelijk was het mijn plan tevens de Boegineesche kampong Lemo (aan de zuidkust) te bezoeken, doch
de tijd en de vele werkzaamheden lieten mij dit niet toe.
Twee redenen waren er die mij ertoe brachten deze reis te maken.
1. ik kende deze streek nog niet; en het was noodig dus er kennis mee te maken; in verband o.a. ook met het oog
op eventueel op te richten scholen.
2. de kapala van Kampong Po had mij verzocht de vele zieken in zijn kampong te komen behandelen, en tevens
de situatie van zijne kampong te komen opnemen, omdat hij bevel had gekregen naar de kust te verhuizen,
waarin noch hij, noch zijne onderdanen veel zin hadden. Misschien dat Toea pandita een goed woordje voor hem
zou kunnen doen. Nu, Toea pandita beloofde zulks te zullen doen nadat hij zich van een en ander beter op de
hoogte had gesteld.
Tot Laora beleefde ik geen bijzondere voorvallen. Alleen had ik te Tawotio een huwelijksaangelegenheid te
behandelen. De zuster van mijn timmerman (Raoni, christen) is gehuwd met een Moenanees, welke laatste haar
wil verstooten en een andere vrouw nemen. De Moenanees is Islamiet en het huwen met een andere vrouw is
daarom niet te verhinderen. Wel echter kan bewerkt worden dat de man eerst eens behoorlijk de bruidsschat
betaalt aan Raoni, het familiehoofd. Ik ben altijd wat huiverig voor zulke zaken, maar ik oordeelde dat ik hier
een goede gelegenheid kreeg te toonen, dat de pandita voor de Maroneensche adat wil opkomen. Vandaar dat
ik mij niet afzijdig wilde houden, te meer waar ook een christen bij de zaak betrokken was en ik den Moenanees
derhalve aankondigde hem voor het gerecht te dagen indien hij niet over 4 maanden de somba (bruidsschat) aan
mij had overhandigd. Tevens eene gelegenheid om uiteen te zetten hoe laag en gemeen het is een vrouw te
“gebruiken en weg te gooien”, zooals men het hier uitdrukt. (Ik gebruik hier een term die shokking klinkt, doch
dien ik bezig om U aldus tegelijk iets te laten zien of hooren van de Maroneensche gedachtegang en uitdrukkingswijze.)
Den volgenden morgen bracht ik eerst nog een bezoek bij den Boegineeschen kapala van Laora (over mijn
verhouding tot de Boegineezen straks meer), welke ziek is, reeds maanden lang en daarom ging bezoeken en
medicijnen brengen. Na dit bezoek op weg naar kampong Sajo, waar ik wilde overnachten, omdat dit een
belangrijke kampong moest zijn volgens de inlichtingen, die ik van verschillende zijden ontving. Nu, mijn
bezoek aan dien kampong viel mij niet tegen. Bij mijn aankomst waren de menschen bang voor mij en op mijn
vraag of er ook zieken waren, antwoordde men mij ontkennend. Nu, ik deed heel vriendelijk en praatte kalmpjes
met de menschen, met den ouden kapala en diens zoon, den wakil. Ik vertelde maar over allerlei wat me alzoo
in Roembia overkomen was; over de vele zieken, die ik te behandelen kreeg, enz. Met het gevolg, dat de angst
langzamerhand week en ik ’s avonds, juist toen ik het meeste zin in slapen had, een huis vol menschen had. Den
volgenden morgen regende het zieken en kon ik mij een paar uur met hen bezighouden.
Kampong Sajo is een centrum van Maroneensche dorpen. Wanneer een school aan de zuidkust moet komen,
moet deze plaats als de meest geschikte worden gekozen. Menschelijkerwijs gesproken; ik kom n.l. den laatsten
tijd sterk onder den indruk van Gods leiding. Doch – voor zoover God het dan aan mijn oordeel overlaat – beslis
ik: Sajo. Ik heb echter niet over een school nog gesproken, omdat, zooals ik reeds zeide, de menschen erg bang
waren, waarom ik het beter oordeelde voorloopig hierover nog maar te zwijgen en eerst nog maar eens eenige
keeren in dien kampong te gaan overnachten om de menschen aan mij te wennen. Het Bestuur werkt zeer met
mij mee en steunt mij “krachtdadig”, zoodat de Inlandsche Assistent van Boeipinang mij bij onze laatste
ontmoeting vroeg, wanneer hij de menschen in Sajo moest gelasten een school te bouwen. Waarop ik hem
“voorloopig” als antwoord gaf, dat hij de menschen absoluut niet moest dwingen en ik het beter oordeelde zeker
nog een half jaar te wachten. (Over deze gouvernementshouding straks meer).
Den 3en dag ging de tocht naar Kampong Po, noordelijk gelegen in de bergen. Eerst volgt men een eind den weg
naar Lemo, waarna men een pad rechts inslaat dat over 2 bergruggen naar Kampong Po leidt. Deze bergruggen
zijn niet hoog, maar de laatste is wel erg steil, zoodat men er te paard niet tegen op kan. Van te voren had ik
reeds allerlei inlichtingen ingewonnen en ik had daarom mijn rijpaarden maar thuisgelaten en maakte de reis
te voet.
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Kampong Po ligt schitterend doch is haast onbereikbaar. De Inlandsche Bestuursassistent, die nu reeds 4 jaren
hier werkzaam is, was er nog nooit geweest, wat nu wel niet voor ’s mans ijver pleit, doch wat ik me ook wel
een klein beetje kan begrijpen, want mijne beenen deden knapjes pijn en mijn voeten zijn nog niet genezen. Ik
had mijne voeten doorgeloopen en had daarom mijne schoenen uitgetrokken. Helaas, want had ik van te voren
geweten wat mij in Po en het dichtbij gelegen Rambaha te wachten stond, dan had ik ze even voor ik aan den
kampong was, weer aangetrokken. Toen ik er aankwam, werd er terstond op een gong geslagen en alles snelde
toe, de kapala met zijn drie vrouwen voorop, kleurig gekleed, voorts mannen, vrouwen en kinderen. Doch het
(voor mij) ellendigste was, dat velen zich lang uit voor mij op den grond wierpen en mijn voeten kusten. Ik had
een gevoel, mijne heeren, als van iemand die een heel gek figuur slaat. Ik wist niet wat ik beginnen moest en
of ik al zeide, dat de menschen er mee moesten ophouden, het gaf niets, waarop ik het ten slotte maar rustig en
geduldig toeliet. Doch U begrijpt dat ik een volgende keer mijn schoenen aanhoud, al zou het bloed er bij neer
loopen.
Ik heb bij dit voorval teruggedacht aan den Bijbel, mij trachten voor te stellen, dat dit een echt Oostersch gebruik
en eerbewijs is. En wanneer de Oosterling zoo iets heel gewoon, iets vanzelfsprekends vindt, dan moeten wij
Westerlingen toch wel heel anders geaard zijn. Dit voorval – als ik er thans nog aan terug denk – wekt bij mij
een gevoel van walging en afkeer. Misschien stel ik de zaak niet zuiver wanneer ik hier Oosterling tegenover
Westerling stel. Misschien is het beter te zeggen, dat hier Oosterlingen tegenover een “christen” stonden, die
gekomen is om te dienen en niet om als heer en meester te worden erkend. Hoe het zij: ik hoop voor eene
herhaling bewaard te worden.
Daarentegen vond ik het absoluut niet aanstotelijk toen mij de voeten werden gewassen voor het binnentreden
van het kapala-huis en voor het nuttigen der maaltijden. Misschien komt dit, omdat wij hiervoor grondige
redenen kunnen aanvoeren op het punt van hygiëne. Al had ik toen ook wel de neiging om te zeggen: “menschen
laat maar, dat kan ik zelf wel.” Ik liet een en ander mij echter welgevallen om de menschen niet voor het hoofd
te stooten.
Uit een en ander blijkt wel, wat een toestand ik aantrof: menschen die in hun bergkampong wonen, jaar in jaar
uit, hun rijst verbouwen en maïs en slechts weinig met de buitenwereld in aanraking komen. Hunne kippen,
hunne voorwerpen wilden ze mij zoo maar brengen. U begrijpt dat ik niets aannam, doch alles behoorlijk
betaalde.
Dit punt wil ik volledigheidshalve niet sluiten zonder U nog even in te lichten omtrent de kapala’s van deze
beide bergkampongs Po en Rambaha. De kapala van Po maakte op mij reeds bij zijn bezoek te Taoebonto geen
prettige indruk. De man was mij te vleierig en kruiperig en mijn ervaring heeft me geleerd, dat zulke luitjes in
den regel de gemeenste zijn. Door het Hollandsch bestuur worden de kamponghoofden geregeld naar de hoofdplaatsen opgeroepen en zoo zijn ook de hoofden van Po en Rambaha herhaaldelijk te Boeton geweest en in
aanraking gekomen met de groote wereld buiten hunne bergen. Ongetwijfeld hebben zij de omgangsvormen
gezien, die daar heerschen en ik vind het niet voor deze heeren pleiten, dat in hunne kampong nog zulke achterhaalde gebruiken heerschen, als waarvan ik de dupe ben geworden.
Bovendien sprak ik met beide kapala’s over de verplaatsing van hunne kampongs. Deze is niet tegen te houden
en, als wij bedenken dat ook Roembia en Poleang eenmaal in het wereldgeheel een eigen plaats zullen moeten
innemen, zij het ook nog zoo’n geringe, dan geloof ik dat het voor die kampongs van belang is, dat zij hoe eerder
hoe beter deelnemen aan de ontwikkeling, die het Maronenenvolk moet doormaken en die reeds een aanvang
heeft genomen. Alleen vind ik het jammer, dat de Assistent hen in de buurt van Lemo wil zetten, wat ik niet
aanbevelenswaardig acht, daar Lemo Islamitisch is. Ik wil dan ook nog een poging doen deze kampongs te
krijgen in de buurt van Taoeboeri (Poleang) of in het dal van Taoebonto. Of het mij lukken zal, kan ik niet
zeggen; ook heeren Inlandsche Assistenten hebben vaak zooveel nooten op hun zang, al is de Inlandsche
Assistent doodsbenauwd voor me, wat zeer goed te pas komt. Nog een zaak Po en Rambaha betreffende valt er
te bespreken, wat ik doe bij het punt: verhouding tot de Boegineezen.
Van Po trok den volgenden dag over het gebergte naar Taoebonto terug. Ik zal hiervan niet veel zeggen; alleen
dat ik over 2 zeer hooge bergruggen trok, in het Maroneensch Opali-berg en Amolipa-berg geheten. (Met welke
benaming zij op de atlas staan aangegeven weet ik niet). Deze tocht was ontzaglijk zwaar. Hier en daar moesten
wij ons met handen en voeten ophijschen tegen de helling. Maar het uitzicht dat ik te zien kreeg op den top van
deze beide bergen was schitterend. Vanaf den Opali-berg had ik een schitterend gezicht over 4 bergruggen +
zeestraat naar het eiland Kabaena. Vanaf den Amolipa was het in één woord overweldigend. Ik duizelde eenige
oogenblikken, zoo grootsch was het panorama. De Amolipa begrenst aan de zuidzijde het dal van Taoebonto,
een 2e rug, doch lager, begrenst het dal aan de noordzijde. Aldus kon ik zien: steil beneden mij het lang gerekte
dal van Taoebonto met alle kampongs vanaf Taoeboeri tot Kasipoete aan de zeekust. Ten zuiden van Kasipoete
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de rotseilanden bij de punt van Laora, de prachtig blauwe golf van Tiworo, en de kustlijn die tot ver in het
Kandarische is te volgen. Voorts keek ik over den tegenoverliggende berg heen in de reuzenvlakte van Roembia
tot aan de Kolakasche grens, waar de Mendoke-berg en de Watoe Mohai zich fier verheffen.
Mijne heeren, het was grootsch, onvergelijkelijk grootsch.
In Taoebonto teruggekomen, wachtten me al weer stapels werk, zoodat ik terstond voort kon.
Nog één uiterst belangrijk punt met betrekking tot de Maronenen wil ik hier noemen en dat is hunne houding
tegenover mij in zake den godsdienst. De laatste maand heb ik zoo echt “zendeling” kunnen zijn, omdat “God”
mij meermalen gelegenheid gaf van Hem te getuigen. Ik zeg met nadruk dat “God” de gelegenheden gaf, want
ik sta zelf verbaasd. Het is mij haast onbegrijpelijk, dat ik na een verblijf van 3½ maand de gelegenheid kreeg
van Hem te spreken. Het is mij een raadsel, na onze ervaringen in het Kandarische. Maar het is een feit.
Het is thans de tijd dat men de tuinen voor het verbouwen van rijst en maïs gaat maken. En onophoudelijk
komen de menschen vragen om obat voor het goed gelukken van hun rijst en maïs. En dan heb ik verteld dat zij
moesten bidden voor hun oogst, want Omboe Allah alleen is machtig de rijst te laten groeien. Hij heeft alles
gemaakt, hij is de Heer eigenaar van alles. Hij is almachtig. Als Hij wil “dat de rijst vet” wordt dan gebeurt dat.
En het een haalt het ander uit en van het bidden tot God die de rijst kan doen groeien komen we op het bidden
tot God, die ook zieke menschen kan beter maken. Want niet de zendeling doet dat en niet de medicijnen, maar
God, die aan de menschen (zendeling) het gebruik van de medicijnen heeft geleerd.
Ik kan hier niet alles beschrijven maar het laat zich hooren, dat de mededeeling dat God almachtig is allicht voert
tot de mededeeling dat God alles geschapen heeft en zoo kon ik reeds meermalen het Scheppingsverhaal
vertellen. Doch ook werd mij 1 keer obat gevraagd voor de kinderzegen, ook deze vrager kreeg hetzelfde
antwoord al breidde ik het uit in dezen zin dat zijn kinderloosheid misschien geweten moest worden aan een
zonde, die eerst vergeven moest worden. Deze vrager was een schoonzoon van den Vorst van Roembia.
Niet vergeten te noemen mag ik den kapala van Kampong Moitjo in Poleang gelegen, niet ver van Boeipinang.
Twee keer ben ik in zijn kampong geweest. De eerste keer was dat 2 maanden geleden; hij had toen juist een
zuster verloren. En nu in December wan een broer van het gestorven. Ik werd door den regen genoodzaakt om
in zijn huis te blijven tot het droog was. En alweer: niet ik zocht de gelegenheid, maar God gaf de gelegenheid.
Heel onverwachts begon de man mij te vertellen van een plaats in het bosch, waar naar het zeggen der menschen
“satans” woonden. Die satans sloegen op een dimba (trom) en dat hadden heel veel menschen gehoord. Wat of
Toea daar nu wel van dacht. Wij hebben toen zeker een uur lang over de satans zitten spreken of liever, naar
aanleiding van de satans zitten spreken. Eerst ging ik zeer correct op zijn vraag in en kon hem zeggen dat ik ook
geloofde, dat er satans, booze geesten waren. Maar het mooie was, dat ik heelemaal niet bang ervoor was. Dat
wekte zijn verbazing en toen kon ik gaan spreken over het kindschap Gods, over menschen die de satans dienen
en over menschen die God dienen. De eersten zijn bang voor de satans zooals zijn kampongbewoners, die het
slaan van de satans op een trom in het bosch hadden gehoord, de laatsten niet.
We zouden kunnen zeggen, dat er 2 koningen zijn, koning Satan en koning God. En beide hebben hunne
onderdanen, maar het mooie is dat God den Satan heeft overwonnen, zoodat de Satan den onderdanen van God
niets meer durft te doen. Ik ben niet bang in het bosch.
Maar het allermooiste is, dat wij niet slechts onderdanen van God zijn, maar kinderen van God. God heeft ons
lief en wil dat wij bevrijd worden van alle vrees. (Ik kwam telkens maar weer op die satans terug). En als wij
eenmaal sterven, behoeven wij niet bang te zijn dat de Satan ons zal halen, want als wij maar onderdanen zijn
van het Koninkrijk Gods, dan gaan wij naar den hemel. (Naar aanleiding daarvan kreeg ik toen vragen omtrent
zijn overleden familieleden).
En tenslotte kwam hij zelf met de cardinale vraag: hoe of ik dat alles wist. Waarop ik antwoordde dat God zelf
eenmaal op aarde was gekomen, niet in zijn hemelsche gestalte, want dan zouden misschien de menschen ook
erg bang voor God zijn geworden. Neen, God is op aarde gekomen in menschelijke gedaante en toen heeft Hij
dat alles aan de menschen verteld. Ik gebruikte met opzet niet den naam Omboe Jesoe of Isa, met het oog op de
naburige Boegineesche kampongs, die nu rustig zijn en dan misschien terstond vuur en vlam zouden vatten.
Liever geleidelijk aan de kennis uitbreiden. En weet U wat ik het treffendst vond? Dat de man zeer verwonderd
was, wat wij ook in den Bijbel telkens lezen, als de menschen het Evangelie hoorden, hetzij van Jezus zelf, hetzij
van de Apostelen. Hij was zeer verwonderd, de kapala van Moitjo, en dat hij iets van de diepte gevoeld heeft,
blijkt b.v. uit zijne opmerking dat de Boegineezen (Islam) “angstig” vragen, hoe toch de Maronenen dat allemaal
zouden kunnen hooren, want “ka’asi, ze hadden dat nog nooit gehoord, ze wisten er totaal niets van”. Op deze
vraag ging ik niet in, al had ik hem kunnen zeggen, dat dit juist mijn werk was. Ik weet zelf niet waarom, maar
toen was de regen over en ging ik door. Het was alsof ik voelde: nu is het genoeg.

27

Mijne heeren, na zoo’n gesprek vermenigvuldigden zich de gedachten in mij. Weet U wat de overheerschende
gedacht bij mij was? Deze: als ik geen enkelen Maroneen mag doopen, dat doet er niets toe; als ik maar kan en
mag zaaien. Dan is het mij voldoende.
En ten slotte nog een kort woord over de verhouding der Zending tot de Boegineezen op de kusten van Roembia
en Poleang.
Deze is ook heel goed en ik kan niet zeggen dat ik veel bemerk van tegenwerking. Toen ik de vorige maand
vanuit Mowewe in Boeipinang aankwam, vertelde de Inlandsche Assistent mij, dat door hem twee Boegineezen
waren opgepakt wegens oplichting. Zij leerden den menschen n.l. den salat tegen betaling. Deze beide heeren
zitten nu gestraft te Boeton, aldus de Assistent.
Voorts is later nog een kerel van Kabaena opgepakt, die in bovengenoemde kampongs Po en Rambaha werkte.
Deze man liet tikars (matten) maken en leerde den menschen in ruil daarvoor de salat. Of deze kerel uit eigen
beweging zich naar deze kampongs begeven heeft en wegens de slechte toegangswegen aldaar onopgemerkt
hoopte te blijven, dan wel of hij daar op uitnoodiging van de kapala’s der beide kampongs zich daar heeft
gevestigd, kan ik niet met zekerheid zeggen.
Volgens den Assistent is het laatste het geval. Dit verwondert mij wel eenigszins, omdat deze Boeginees van
Kabaena niet door den Assistent van Boeipinang naar Boeton is opgezonden, doch alleen maar naar de kust
(Lemo) is verwezen. Waarom deze man niet gestraft? Toen ik eene opmerking in die richting maakte, werd de
Assistent een beetje verlegen, hij lachte was en maakte er zich met een onnoozele opmerking af. Zooals ik reeds
vroeger schreef is de Assistent zeer onbetrouwbaar en het zou mij in het geheel niet verwonderen, indien vroeg
of laat zou blijken dat de man onder de plak van de Boegineezen zit.
Intusschen kan hij zeker niets tegen de zending doen, daar hij opdracht heeft de zending zooveel mogelijk te
steunen en de Boegineezen uit het binnenland te weren. Dit laatste is echter wat volstrekt niet openbaar mag
worden. Volgens de wet mag iedereen, dus ook een Boeginees, zich vrij in het binnenland vestigen. Er zijn
echter allerlei truukjes om ze te weren. Dit is iets – ik voeg het tot Uwe geruststelling eraan toe – dat absoluut
buiten de Zending omgaat en geheel geschiedt op eigen initiatief van den Gezaghebber van Boeton. – – –

15.

M.J. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 4 januari 1924, ARvdZ I/28/I.

Bij dezen zend ik U het laatste bericht over het afgeloopen jaar. Het jaarverslag hoop ik per volgende boot te
zenden. Hierbij heb ik gelukkig een goed verslag te zenden van ons Kerstfeest. Was dit vorig jaar zeer primitief,
dit jaar waren er voor ons werk hier veel menschen. Het vorig jaar waren er met geen mogelijkheid menschen
te krijgen. Niemand wilde meedoen aan het feestmaal, want, en daar kwam het bekende bezwaar: er was
varkensvleesch gebruikt in het eten. ’s Avonds waren er maar enkele menschen bij den Kerstboom te zien,
hetgeen ook dit jaar geheel anders was.
Door de bekende menschen, die in Wawo-Raha wonen, waren er veel bezoekers. Zij waren gekomen, vooral
aangetrokken door het begeleidende bericht, dat we een karbouw zouden slachten. Velen konden echter niet
komen, daar het juist de tijd is van de tuinenaanleg. Toch waren er een veertig menschen tegenwoordig. We
hadden een goeden dag en hadden hen het vooruitzicht gegeven, dat er ’s avonds tooverlantaarn zou worden
vertoond. Het Moh. Districtshoofd was er ook, tegen mijn verwachting in. Hij scheen geen vrees te koesteren
omtrent de verontreiniging van het eten en deed zich heerlijk te goed. Ook ons dorpshoofd was aan de maaltijd,
dus de vrees van vorig jaar was overwonnen. We hebben toen in den avond met de menschen uit het dorp nog
gegeten, daar die overdag aan den arbeid waren. Ongeveer 40 menschen kwamen eten.
Na dat alles heb ik de tooverlantaarn vertoond aan ± 120 menschen, en, daar ik een serie heb over het leven van
Jezus, kon ik heel gevoeglijk de Kerstgeschiedenis hun in woord en beeld laten zien. Het laatste zal wel het
meest duidelijk zijn geweest, maar ze waren onder de vertelling zoo stil als muizen. Ook de eenvoudige Kerstboom trok zeer hun aandacht door het vreemde van het geval. Algemeen hoorde je de opmerking, dat, wanneer
ze eens zoo’n boom in het bosch zouden zien staan en die nog niet bij mij zouden gezien hebben, dat ze spoedig
zouden vluchten. Dit zeiden verscheidenen, zonder het van elkaar te weten. Ze zouden dan denken, aldus hun
zeggen, dat er een booze geest in het spel was.
Ondertusschen kan ik geen toenadering zien van de zijde van mijn dorpelingen. Van de zijde van de menschen
uit Wawo-Raha is steeds toewijding en een volkomen meegaan met me. Vragen ze raad en geef ik er een, die
tegen hun wensch in gaat, dan volgen ze hem toch, want . . . Mijnheer heeft het gezegd. Dit is onder andere het
geval met het aanleggen en onderhoud van sawahs. Ze zijn er erg tegen, maar doen het toch, omdat ik ze telkens
het nut ervan voor oogen houd. Ze gaan dit dan ook erkennen.
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Het is ook eigenaardig, hoe ik nu van die menschen dingen hoor over de Moh. goeroe’s, die overeenstemmen
met andere streken, dezelfde bedreigingen, dezelfde beloften, alles stemt haast overeen. Deze laatste mededeelingen hoor ik nu echter alleen van die menschen, die niets meer met den goeroe willen te maken hebben. Van
mijn dorpelingen hoor ik bijvoorbeeld nooit zooiets, wat ook zeer begrijpelijk is. Ze vallen hun leeraar niet af.
Een der dorpelingen heeft zelfs zijn zoon naar Palopo gezonden, om daar goed te leeren koranlezen en dan onder
zijn eigen volk te kunnen leeren. We geven het maar over, in de hoop, dat de goeroe’s zichzelf eens onmogelijk
zullen maken. – – –

16.

J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 6 juli 1924, ARvdZ I/7.
Schuurmans, die in april 1924 in Zuidoost-Celebes gearriveerd was, verving Van der Klift in Mowewe, die van juli 1924
tot januari 1926 met Europees verlof was.

Het is nu Zondagmiddag, de tweede zondag dat we hier alleen zijn. Ik zal nu trachten U eens iets te vertellen
van de zendingspost hier en van het werk hier. Ik zal zooveel mogelijk alleen feiten mededeelen. Maar zoo nu
en dan ook mijn meening over enkele dingen zeggen. Wanneer die dan misschien soms verschilt van Van der
Klift, zult U er natuurlijk wel mee rekenen dat ik hier nog maar kort ben. Ik moet de dingen natuurlijk met eigen
oogen zien en niet door de bril van mijn voorganger hier. De groote vraag voor mij is: “Welke houding moet
ik hier als zendeling aannemen tegenover de menschen”, een vraag waarop ik zeker dadelijk wel niet een
bevredigend antwoord zal krijgen. Wanneer ik hier als ambtenaar van de Regeering woonde, zou ik misschien
net doen als de Gezaghebber van Kolaka. Die straft onverbiddelijk met de stok en met de tronk. Dat zou ik een
half jaar geleden nog barbaars genoemd hebben, maar nu vind ik het haast wel de eenige manier om dit volk op
te voeden. Het is een slavenvolk dat nog geen vrijheid kan verdragen, wanneer men hen tenminste niet wil laten
blijven wat ze zijn. Maar nu ben ik zendeling en ik wil hen doen kennen de God van liefde en in al ons doen en
laten moeten wij een prediking zijn van dien God. Wij behandelen hen vriendelijk, helpen hun zieken, praten
met hen zonder commandeerstem. Zooiets zijn ze niet gewoon van iemand die boven hen staat, niet van hun
hoofden en allerminst van een Europeaan. Met ons komt niet een nieuwe dwang maar een sfeer van vrijheid,
dat voelen ze heel spoedig. En wanneer ze dan over hun eerste vrees voor ons heen zijn en zich niet meer storen
aan lasterpraatjes die van de kant van de Islamieten over ons verteld worden, dan worden ze spoedig “vriendjes”
met ons. En jammer genoeg moet men dan juist op zijn hoede voor hen zijn. Haast dagelijks komen hier menschen, die, letterlijk vertaald, zeggen, vriendjes met ons te willen worden. En hoe vriendelijker wij daarop
antwoorden, hoe eerder de aap uit de mouw komt, d.w.z. de vraag om het een of ander, geld, kleeren, visch enz.
De eerste week na het vertrek van de Fam. Van der Klift kwamen telkens menschen me vertellen dat ze zoo’n
heimwee hadden naar de “oude meneer”. “Die stond altijd voor ons klaar,” zeiden ze, “dag en nacht, wanneer
ook maar een zieke in de kampong was”. Ik antwoordde natuurlijk dat ik hun ook altijd zou willen helpen. “Ja,
ja”, zeiden ze dan met een zoet lachje op hun gezicht, “precies zooals bij de oude mijnheer. Zou mijnheer mij
wat geld willen geven, ik zal er wel rijst voor brengen, net zooals ook de gewoonte was bij de oude mijnheer”.
Ik kan dat laatste niet ontkennen, maar weet wel dat ik wel voor drie jaar rijst heb als alle menschen hun schuld
komen afbetalen en daarom geef ik geen geld meer voor rijst. De werkjongens, die min of meer geregeld bij Van
der Klift in dienst zijn en allemaal, voorzoover ik weet, gedoopt, kwamen me vertellen hoe lang ze al bij de oude
mijnheer werkten enz. Maar het zijn bijna allemaal luie vlegels die meenen “mandoer” te kunnen spelen en zelf
niet te werken. Ik ga ze zoo vlug mogelijk allen afdanken met vermelding van reden, op een enkele na die met
de postzak zoo nu en dan naar Kolaka moet. Ik heb hier nu ook een paar mannen uit een andere kampong die
de tuin wieden. Zij zijn niet gedoopt maar ook niet lui. Ik zou U dit niet zoo uitvoerig vertellen als ik hier niet
eenigszins mee zat. Ik ben nu genoodzaakt om juist tegen gedoopten hard op te treden en het gevolg kan zijn
dan men Zondags ook niet meer in de samenkomst komt en ik dus, althans wat het uiterlijk betreft, de “gemeente” achteruit breng. Zoo moet ik ook kras optreden tegen de timmerlui, La Matoenga en Kodo, beide gedoopt.
Niet alleen zijn ze beiden vreeselijk lui, maar hun gedrag is verder ook heel slecht. La Matoenga heeft al eens
eerder een andermans vrouw verkracht en nu is het naar ik denk weer niet geheel in de haak met hem. Zij beiden
werken nog in Ameroro aan het goeroehuis. Verleden week kwam de vrouw van Kodo bij mij en vertelde
snikkende dat haar man in Kolaka een fleschje odeur, een mes en een halsketting had gekocht en meegenomen
naar Ameroro om daar aan een vrouw te geven. Vroeger, d.w.z. tijdens de schoolbouw in Ameroro, had hij,
volgens haar, die vrouw ook reeds geschenken gegeven. Uit angst voor haar man had ze dat niet aan Van der
Klift verteld. Ik ben de volgende dag dadelijk naar Ameroro gegaan en heb de Goeroe van Mowewe meegenomen. Ik heb eerst met Kodo gewoon over zijn werk gepraat en ben in het schaftuur het huis binnengegaan waar
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hij logeerde. De Goeroe had reeds de naam van de vrouw uitgevischt, met wie Kodo zich ophield. Toen ik het
huis binnenkwam ging een vrouw er vandoor. Ik heb toen zonder veel praatjes het uit Kolaka meegebrachte
opgeëischt en meegenomen en gedreigd met ontslag. Van La Matoenga geloof ik ook zooiets, maar ik heb nog
niet voldoende bewijzen. Nu moeten die twee straks naar Poli-Polia om daar de school en het goeroehuis te
bouwen. Dat is te ver om hen geregeld te kunnen controleeren. Zij zullen dan ook maar eens in de twee maanden
hier bij hun vrouwen kunnen zijn. U begrijpt wat dat daar wordt. Gouweloos heeft op het oogenblik een timmerman uit de Minahassa, een flinke kerel. Ik wou dat ik er zoo een naar Poli-Polia kon zenden. Maar Gouweloos
zal wel niet willen ruilen. De waschjongen van de Van der Klifts had nu bij ons maar weinig te doen. Ik liet hem
daarom tusschentijds gras maaien in de tuin. Dat stond mijnheer niet aan. Hij vroeg ontslag. Ik zei hem dat ieder
die weg wou gaan dat gerust kon doen, maar vroeg hem wat hij van plan was. Ja, hij ging naar familie (die een
dagreis van hier woont). Nu is zijn vrouw hoogzwanger. Iedere dag kan haar kind komen. Ja, die vrouw die
moest hier dan maar blijven. Hij wou een maand van huis gaan. Ik heb hem toen gewoon verboden om te gaan
voor een week na de bevalling van zijn vrouw. Daar heeft hij zich nu ook bij neergelegd. Ik vertel dit alles ook
opdat U kunt nagaan op welk peil een deel van de gedoopten hier nog staat.
En nu mijn vraag: “welke houding moet men hier tegen de menschen aannemen?” Op het oogenblik voel ik voor
de werklui hier niet anders te zijn dan iemand die hen voortdurend standjes maakt en commandeert en voor vele
anderen een rijkaard die niets van zijn rijkdom wil afstaan. Natuurlijk doe ik aan de andere kant mijn best om
door ziekenbehandeling zooveel mogelijk de menschen te laten zien dat ik iets voor hun wil doen.
De korte samenvatting van het bovenstaande is dan:
Ik moet de menschen hier op het oogenblik meer op een afstand houden dan dat ik hun vriendschap kan zoeken.
Ik zal moeten leeren om heel uit de hoogte vriendelijk te zijn, wat voor mij heel moeilijk is. Onder de gedoopten
(het woord “Christen” zal ik maar niet gebruiken) zijn enkelen die iets hooger staan, maar de meesten zullen
me waarschijnlijk wel meer last bezorgen dan steun geven.
Nu iets over de Goeroes en de scholen. Ik hoop met de Goeroes goed te kunnen samenwerken. Ik zal trachten
in de praktijk te brengen, wat Ds. Lindenborn ons telkens weer zeide: “Laat hen zoo veel mogelijk zelfstandig
werken, ook al gaat het dan vaak naar onze opvatting een beetje scheef.” Ik heb met hen afgesproken dat we eens
in de 4 maanden een Goeroe-samenkomst zouden hebben. De eerste zal dan nu zijn, zoo tegen Kerstmis, en
kunnen aansluiten aan de zendelingensamenkomst in de tweede week van December. Ik wil als het eenigszins
kan aansturen op een joviale verhouding en op een openhartig elkaar zeggen van onze op- en aanmerkingen. Ik
ben overtuigd dat onze Goeroes heel wat kunnen doen wanneer maar hun verantwoordelijkheidsgevoel, hun
animo en hun durf meerder worden. Goeroe Martin Tamon, het hoofd van de school hier in Mowewe, is werkelijk een flinke kracht. Hij heeft nu ook het gemeentewerk hier, d.w.z. spreekt ’s Zondagsmorgens in de samenkomst en vertelt ook iedere morgen iets aan de moerids en werkjongens, die, soms met enkele anderen, ’s
morgens kwart voor 7 hier op de voorgalerij aankomen en met wie we dan de dag gezamenlijk beginnen. Dat
alles doet hij werkelijk heel goed. Ik hoop U wel eens een paar toespraken van hem vertaald toe te zenden. Ik
geloof dat hij werkelijk iets voelt voor de Evangelie-arbeid op zichzelf. Als ik met hem bijvoorbeeld eens naar
een zwaar zieke ga of in het huis waar een doode is, dan kan ik nog zoo goed als niets zeggen, maar hij spreekt
uit zichzelf tot de menschen over God enz. Tot de ware zendingshouding (hoeveel ontbreekt daar bij onszelf ook
nog aan!) moet ook hij echter nog komen: Heel veel gesprekken van hem hebben ten doel mij erop te wijzen,
dat hij nu toch zooveel meer doet dan de anderen en daarom ook wel wat meer loon mag hebben dan zij. – – –
Dat heb ik hem geweigerd. In het bijzijn van de andere goeroes heb ik hem gezegd, dat hun werk was: schoolen gemeente-arbeid; dat het hier ging om het Koninkrijk Gods en niet op zichzelf om te kunnen lezen en
schrijven; dat men in dienst van God zich met al zijn gaven en krachten had te geven en niet voor iedere toespraak meer ook weer een paar centen meer vragen.
Ik ben er voor dat zij een goed loon krijgen (maar dat krijgen ze hier ook), maar dat ze dan ook geheel zich
geven aan de arbeid. En dan hebben de Goeroes in de andere plaatsen waar nog niet een kleine gemeente is, het
minstens zoo moeilijk als de Goeroe hier, omdat zij meer tegenstand hebben te overwinnen. Ik heb tegen alle
goeroes gezegd: “je moet veel de kampong ingaan en praten met de menschen. Je moet ook de ouderen trachten
samen te brengen om ze wat te leeren, zoo ’s avonds of op Zondagmorgen, zooals in Tabonto nu ook gedaan
wordt.” De menschen moeten zooveel mogelijk met de Goeroes in aanraking komen, opdat zij hoe langer zoo
meer een persoon van beteekenis worden in hun samenleving. Op die dingen zal ik telkens weer nadruk leggen.
Dan is het ook niet erg dat er nu een school is in Ameroro, waar nu twee Goeroes zijn die drie kinderen moeten
onderwijzen. Die school is opgedrongen, daar ben ik van overtuigd. De menschen willen die school niet, en als
ze gratis het materiaal ervoor hadden moeten leveren, was hij er niet gekomen. Die school is voor drie dorpen
en nu zijn er uit die drie dorpen drie kinderen gekomen. Van der Klift heeft een poos geleden wel van 15
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kinderen de namen opgeschreven, maar (daar was ik zelf bij) hij schreef de namen op van de kinderen, waarvan
de menschen hem vertelden dat ze in die dorpen woonden, zonder eenige zekerheid dat ze de school zouden
bezoeken. Het getal kinderen zal op die school in de eerste tijd wel heel klein blijven, zoodat ook geen subsidie
zal kunnen worden aangevraagd, en toch geloof ik dat het goed is dat die school er is en die goeroes er zijn. De
omstandigheden zijn hier heel anders dan in Posso.38 Wij kunnen hier ook niet wachten tot de menschen zelf
een school willen. Wij kunnen hier ook niet een rustige ontwikkeling van ons werk afwachten, zooals in Posso.
Hier moet ook psychologisch en methodisch gewerkt worden, maar Posso kan voor ons geen voorbeeld zijn.
Hier zijn de dingen al heelemaal scheef getrokken. Ik ken de taal nog te weinig om te kunnen nagaan hoe scheef
wel. Uit wat ik bijvoorbeeld heb begrepen uit de woordenvloed die de kapala van Ameroro over ons uitstortte,
is deze pientere kerel, wiens eeuwig lachje ik allerminst vertrouw, eigenlijk een heidensche priester, maar die
Moh. goeroe wil zijn. Overal vindt men hier sporen van Islamitischen invloed en de districtshoofden, de marskramers en de Moh. goeroes maken die invloed steeds sterker. Ik weet dat Van der Klift de dingen heel anders
ziet en ook mijn opvatting van de kapala van Ameroro niet deelt, maar ik zie het zoo. En waar de dingen dan
hier al zoo erg scheef getrokken zijn en bezig zijn zich in een heel verkeerde richting te ontwikkelen, moeten
wij forceeren.
Wij moeten onszelf, onze goeroes, onze scholen en ook onze prediking aan hen opdringen. Ik bedoel dit: Wij
moeten in onze prediking zoo spreken dat ze er niet meer van los kunnen komen. Het moeten niet verhaaltjes
voor hen zijn, waarnaar ze komen luisteren (de grootste helft luistert niet eens in de samenkomst) omdat dat nu
eenmaal behoort bij hun gedoopt zijn, of uit vriendschap voor ons, maar ze moeten er door gegrepen worden.
Willen we dat bereiken dan zullen we, geloof ik, de methode van de Moh. goeroe moeten volgen. Die heeft goed
gevoeld waarom het alles draait in het religieuze leven van de menschen hier en sluit daarbij aan. Alles draait
om welvaart, booze geesten en het leven van de ziel in het hiernamaals. Ik geloof dat we in iedere toespraak deze
dingen moeten bespreken. Ik geloof, dat wanneer we telkens over God spraken als degene die straks met zijn
oordeelen zal komen, wanneer de menschen zich niet bekeeren en over de booze geesten voor wie ze niet meer
bang behoeven te zijn wanneer ze aan God toebehooren, maar die in grooten getale straks door God op hen
zullen worden losgelaten, zoo ze zich niet aan God toevertrouwen en over hel of hemel die nadien voor hen
wachten, dat onze woorden, menschelijkerwijs gesproken, veel meer in zouden slaan, dat we dan met glans
zouden kunnen concurreeren met de Islam. Ik druk het opzettelijk zoo uit, omdat wanneer we zooiets toepasten,
we voor mijn gevoel ons werk op een zeer laag peil brachten, maar een feit is het dat Moh. goeroes door deze
methode de menschen zeer sterk aan zich binden.
Ik zal hiermede voor deze keer maar eindigen, om voor een volgende brief ook nog wat stof te hebben. Wij
maken het beide heel goed. – – –
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J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 31 december 1924, ARvdZ I/7.

–––
Ik zal dan deze dag maar zoo veel mogelijk aan correspondentie geven en allereerst een klein jaarverslag
schrijven.
Wat de gedoopten betreft, hun aantal is na het vertrek van Van der Klift niet toegenomen. Ze bezoeken vrij
geregeld de samenkomsten Zondags. Ernstige perkaras zijn er met hen niet veel geweest. Een van hen, namelijk
de oud-kapala, is een zeer bijzonder rnensch, die ook als gedoopte ver boven het peil van de anderen uitsteekt. 39
Wij waardeeren hem en houden al meer van hem. Het is een man met karakter en iemand die ik, in aanmerking
genomen zijn verleden, zijn omgeving, zijn gebrekkige kennis van het Evangelie enz., met de besten onder ons
Christenen zou willen vergelijken. Als er iemand ziek is in de kampong, gedoopte of geen gedoopte, familie of
geen familie, de oude man komt het me zeggen of komt obat voor ze halen. Altijd staat hij klaar voor de menschen, dag of nacht, als ze mij willen laten roepen. Als er maar eenigszins aanleiding is spreekt hij over Oemboe
Allah, de Heere God.
We hebben hier Kerstfeest gevierd, zooals ook andere jaren gewoonte was. Gouweloos is hier toen ook geweest.
We waren het erover eens dat het voorzoover wij dat kunnen zien, een goed geslaagde dag was. Zoowel ’s
middags als ’s avonds waren er meer dan 200 menschen. Het komt wel vrij duur, zoo’n feest, vooral door de
karbouw, die we laten slachten, maar ik geloof dat dit geld dan toch wel goed besteed is.
38
39

I.e. het zendingsveld van het NZG in Midden-Celebes.
Zijn naam was Kiloo.
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Martin Timon gaat ’s Zondags nog altijd voor in de samenkomst, daar ik de taal nog veel te weinig kan voor
zooiets. Hij doet zijn werk trouw en met opgewektheid en spreekt ook nooit meer over een extra vergoeding
daarvoor.
Met de scholen gaat het heel goed. Dit is vooral te danken aan de hulp en medewerking van de nieuwe bestuursambtenaar in Kolaka, de heer Baden, fg. Controleur. Hij komt dikwijls, toont openlijk zijn vriendelijke gezindheid jegens ons en steunt ons zooveel hij kan. Misschien vindt U dit een beetje gevaarlijk en zult U ons waarschuwen om toch vooral niet te veel het bestuur en de bestuursambtenaar in de arm te nemen. Ik geloof echter
dat het hier geen kwaad kan, zoo nu en dan eens van de Gezaghebber gebruik te maken en dat zooiets eerder
misverstand wegneemt dan misverstand geeft. Ik zal dit in een volgenden brief, hoop ik, uitvoerig en met
voorbeelden verduidelijken en bewijzen. In Mowewe zijn nu 45 leerlingen (hier is het aantal niet vermeerderd).
In Rate-Rate, waar de school een kwijnend bestaan leidde, zijn nu reeds meer dan 50 leerlingen. Dit aantal zal
waarschijnlijk binnenkort nog vermeerderen. Ook is het schoolverzuim, tot nu toe daar meestal tusschen 10%
en 25%, nu gedaald tot beneden 5%.
In Ameroro zijn nu 16 leerlingen.
Over de goeroes in Ameroro ben ik het minst tevreden. De hulpgoeroe Umboh is een onbeteekenende jongen.
De hoofdonderwijzer Watoeng is iemand met diploma Depok. Hij is tot nu toe veeleischend geweest, weinig
flink, en haalde heel wat domme dingen uit. Zoo riep hij, bij de bevalling van zijn vrouw, niet onze hulp in, maar
die van een kampongvrouw, nog wel eentje met een erge oogontsteking. Toen het later mis liep met hun, zijn
vrouw zwerende borsten, het kind ziek, hebben we hen hier moeten laten komen. Ik heb echter goede hoop dat
we in het vervolg minder soesah met hem zullen hebben, nu we hier deze week op onze goeroesamenkomst
gezamenlijk die dingen hebben besproken en hij erkende dat hij heel dikwijls zeer verkeerd gehandeld had.
Zooals U natuurlijk bekend is, moet vanaf het begin van de nieuwe cursus 1924 voor iedere leerling te Depok
ƒ 10.- per maand schoolgeld worden betaald. Ook het reisgeld wordt niet meer door Depok vergoed.
Op het oogenblik hebben we reeds 2 kweekelingen in Depok waarvoor betaald moet worden. Stuur ik nu weer
2, wat ik van plan was en zeker ook in de bedoeling van Van der Klift lag, dan is het aan schoolgeld alleen al
reeds 40 gulden per maand. De vorige beide hebben ook niet zelf hun reisgeld betaald. Daar het Gouvernement
het niet wil betalen, probeer ik het nu nog van hun ouders los te krijgen. Deze beide nieuwe, die dan nu zullen
gaan, heb ik als voorwaarde gesteld dat ze zelf hun reisgeld en de helft van het schoolgeld betalen (en natuurlijk
ook hun uitzet).
Op de raming, door Van der Klift ingediend, komt de post “kweekelingen te Depok” heelemaal niet voor. Zoo
is ook niets uitgetrokken voor schoolbehoeften (leermiddelen), tractement timmerman, die de school moet
bouwen (Poli-Polia), de banken, tafels en kasten maken, of een school geheel moet vernieuwen (Rate-Rate).
Eveneens niets voor Kerstfeest, tabak en gambir, kleeren enz. Ik tracht reeds zooveel mogelijk te bezuinigen en
wil zoo langzamerhand met alle “geven” ophouden, maar dat kan niet ineens. Ook is er niets gerekend voor
reiskosten van de van Depok komende Goeroe, die dan straks naar de Minahassa moet en vandaar weer naar hier
(misschien met een vrouw) en voor reiskosten van nieuwe hulpgoeroes. Daartegenover staat echter dat we wat
subsidie krijgen voor onze beide oudste scholen en bijvoorbeeld de post “moerids” veel te hoog geraamd is. Ik
zou denken, ruim de helft van ƒ 1000.- gulden. Draagloon (500 gulden) is ook veel te hoog. Ik heb dit half jaar
70 gulden noodig gehad. Nu, met de kerstvacantie, hier eigenlijk vacantie, omdat het de tijd is van het rijstplanten (zooals we ook oogstvacantie geven) hebben we al de goeroes hier laten komen en een goeroesamenkomst
gehouden.
We hebben vooral gesproken over de methode van arbeiden, welke arbeidsgelegenheid er voor ieder is en wat
we zullen doen om de groote invloed van het Moh. en van de goeroes tegen te gaan. We willen nu tijdens de
oogstvacantie, in Mei, Juni, weer samenkomen.
Een moeilijke kwestie is er op het oogenblik met de Mokole van Rate-Rate. Ik geloof dat de Bokeo en de andere
mokoles het er op het oogenblik er op toeleggen om hem eruit te werken. Zooals U weet is de Mokole van RateRate de eenige Mokole, die niet onder Moh. invloed staat en ons openlijk steunt. Nu heeft men iets weten te
vinden, waarvoor hij gestraft kan worden en hem aangeklaagd bij de Gezaghebber. Er is haast geen eind aan de
beschuldigingen. Omdat hijzelf overtuigd is dat de Bokeo, de heer van dit land, erachter zit, smeekte hij me om
toch mee te gaan naar Kolaka en hem te helpen, wanneer die zaak behandeld zou worden. Ik heb dat niet gedaan,
maar alles zoo goed ik kon onderzocht en daarvan nauwkeurig verslag gedaan aan de Gezaghebber.
Het zal echter voor de Gezaghebber heel moeilijk zijn om het juiste te weten te komen, daar verschillende
menschen met mooie praatjes en dreigementen zijn bewerkt om tegen de Mokole te getuigen. En allen zijn zoo
bevreesd voor de Bokeo, dat zelfs de mokole zelf zei: “ik wil liever afgezet worden dan me de toorn en de
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openlijke vijandschap van de bokeo op de hals halen”. Voor zulke menschen kan men zoo moeilijk iets doen
omdat ze je op het beslissende moment zelf misschien in de steek laten, uit vrees. – – –

18.

Reglement oentoek goeroe-goeroe sekolah zending di Selebes-Tenggara dalam tangan pendeta dari
Nederlandsche Zendingsvereeniging. [ca 1924], ARvdZ 12/3/6.
Fatsal I

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Goeroe pada sekolah Zending der N.Z.V. di Selebes Tenggara, ditjahari dan diangkat oleh Pendeta dalam
bahagian jang mana mereka itoe akan bekerdja.
Pekerdjaannja berdiri atas semoea pengadjaran, jang diberikan dalam volksschool, dan sekolah malam
(avondschool), jang diatoer oleh pendeta, beserta hikajatoe’lkoedoes sebanjak-banjak kali tiap-tiap
djoema’at selakoe jang ditoendjoek dalam daftar pengadjaran. Seboleh-bolehnja goeroe tjoba akan
memanggil orang-orang akil balig dan anak-anak (zondagsschool) pada tiap-tiap hari Minggoe berkoempoel mendengarkan hikajatoe’lkoedoes dengan sembahjang.
Goeroe-goeroe berdiam dalam roemah kepoenjaan N.Z.V., dengan tiada menjewa. Tetapi ia haroes
menanami pada halaman roemah itoe kelapa, nangka Belanda, betik dan kapoek sebanjak-banjaknja ia
boleh tanam. Semoea itoe kepoenjaan goeroe itoe, akan tetapi boekan kepoenjaannja kekal. Apabila
goeroe itoe diganti, jang mengganti boleh poela mengambil hasilnja.
Goeroe bantoe berdiam dalam roemahnja goeroe kepala sekolah, tetapi haroeslah dibajarnja tiap-tiap
boelan kepada goeroe kepala sekolah. Belandja itoe ditentoekan oleh pendeta menoeroet hal ihwal
kehidoepan dalam negeri itoe.
Goeroe-goeroe haroes dengar-dengaran kepada pendetanja. Tetapi mereka itoe boleh meminta kepoetoesan kapada Conferentie pendeta apa jang tiada setoedjoe hatinja goeroe dan minta tiadakan atau oebahkan
sadja. Dilarang dia mengirim soerat particulier kepada pendeta lain (tentang perkara seperti diseboet
diatas) melainkan dengan conferentie pendeta, dan dia perloe kirim salinan kepada pendetanja.
Dilarang goeroe-goeroe berdagang, tetapi goeroe-goeroe boleh menoekar barang-barang kepada orang
kampong dan tiada menoentoet keoentoengan dan djikalau orang kampong itoe bajar barang-barang itoe
boekan dengan oewang tetapi dengan barang-barang jang perloe oentoek rezekinja goeroe (seperti beras,
ajam, d.s.b.).
Goeroe-goeroe boleh dipindahkan kelain tempat oleh pendetanja dalam bahagian pendetanja itoe djoega.
Apabila dipindahkan ketempat bahagian pendeta lain, haroes dipoetoeskan oleh Conferentie pendeta.
Dahoeloe dari berpindah, boleh diatoer oleh 2 pendeta itoe. Goeroe jang dipindahkan perloe dapat soerat
kepindahan dari Conferentie pendeta atau dari pendetanja dahoeloe.
Ongkos akan berpindah ketempat kepindahannja ditanggoeng oleh N.Z.V.
Goeroe-goeroe Minahassa tiada patoet kawin dengan perempoean Mekongga atau perempoean To Laki.
Begitoe djoega dengan perempoean Boegis atau Maronene.
Goeroe jang keloearan dari Seminari Depok dengan diplomanja, dia boleh dapat izin tiga boelan boeat
pergi ketemoe dengan sanak saudaranja dinegerinja sendiri, jaitoe Minahassa, tetapi lebih dahoeloe dia
berbitjara dengan pendetanja. Dia djoega boleh teroes kawin dan dapat lagi izin tiga boelan lamanja.
Semendjak dia dapat izin dia tidak boleh dapat gadji. Sepoelangnja goeroe dari Minahassa dengan tiada
beristeri, dia tiada boleh lagi mohon izin pergi kawin sebeloem 3 tahoen memegang pekerdjaannja
ditempat pekerdjaan N.Z.V.
Setelah tiga tahoen dia boleh dapat izin 3 boelan lamanja boeat pergi kawin dan boleh dipandjangkan
sampai 6 boelan, kalau pendetanja soedah pikir itoe perloe. Tetapi sadja 3 boelan dia boleh terima
gadjinja. Goeroe jang boekan keloearan Seminari Depok sama djoega halnja dengan goeroe jang keloear
dari Minahassa dengan tiada beristeri. Goeroe-goeroe tidak boleh dapat izin kalau beloem ada penggantinja.
Goeroe-goeroe tiada boleh menoeliskan apa-apa didalam soerat chabar, sebeloem ia menoendjoekkan jang
hendak ditoelisnja itoe kepada pendetanja.
Apabila seorang goeroe berhadjat pertolongan dari barang sesoeatoe, ia hendak beroesaha betoel-betoel
akan pergi kesoeatoe tempat jang lain, boleh ia minta pada kapala kampoeng. Orang-orang itoe jang
dimintanja dari kapala atau disoeroehnja, dia haroes terima oepahnja. Moerid sekolah boleh dipakai dalam
hal itoe dengan oepahnja djoega, tetapi tida waktoe sekolah.
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Goeroe-goeroe haroes memegang seboeah boekoe hari-hari, jang ditentoekan oleh pendeta diatoer djoega
olehnja. Dalam boekoe itoe haroes ditoelis semoea tentang pekerdjaannja sekolah, tentang memberikan
obat, tentang beramah-ramah dengan pendoedoek dan lagi tentang apa-apa jang djadi dalam kampongnja
itoe pada segala waktoe.
Fatsal II
Atoeran gadji goeroe-goeroe Minahassa

1.-a- Goeroe kapala sekolah gadjinja ƒ 30.- seboelan, pada permoelaan pekerdjaannja. Setelah 3 tahoen
gadjinja ditambah ƒ 5.- seboelan. Tambahan itoe didapat 3 kali, sehingga gadjinja ƒ 45.-. Djadi, kalau
goeroe itoe bekerdja 9 tahoen gadjinja ƒ45.-.
Atoeran ini dilakoekan oleh goeroe-goeroe jang memang soedah kapala sekolah dalam pekerdjaan N.Z.V.
di Celebes Tenggara moelai pada 1 Januari 1925, dan djoega boeat goeroe-goeroe jang berdiploma
kweekschool Depok.
1.-b- Boeat semoea goeroe-goeroe lain haroes sadja menoeroet atoeran gadji Gouvernement. Tetapi boeat
goeroe-goeroe diseboet dibahagian roeang -b- ini, djoega haroes menoeroet atoeran ja’ni wang anak,
diseboet dinommer 4, fatsal II, dan atoeran izin ketanah-airnja dan atoeran belandja perdjalanan menoeroet atoeran jang diseboet dalam fatsal III.
2.
Kalau goeroe bantoe diangkat djadi goeroe kepala sekolah, pekerdjaannja jang telah laloe selakoe goeroe
bantoe dihitoeng selakoe pekerdjaannja goeroe kapala sekolah, kalau sampailah waktoe ditambah gadji.
Tetapi goeroe-goeroe jang keloearan dari Seminari Depok, tahoen-tahoen itoe jang dia bekerdja selakoe
pembantoe, tidak boleh dihitoeng gadjinja selakoe kapala sekolah.
3.
Kalau ada goeroe jang tinggalkan pekerdjaannja atau diperhentikan laloe dipangkatkan poela dalam
pekerdjaannja, waktoe pekerdjaannja dahoeloe dari pada ia berhenti, dihitoeng gadjinja segenapnja, bila
ditentoekan poela gadjinja.
4.
Goeroe-goeroe boleh dapat wang anak sampai 12 tahoen oemoernja anak itoe, jaitoe:
anak jang pertama ƒ 5.- tiap boelan; anak jang berikoet-ikoet masing-masing ƒ 2.50 tiap boelan.
FATSAL III
Atoeran tentang belandja perdjalanan goeroe Minahassa,
jang bekerdja dalam N.Z.V. di Celebes Tenggara
1.
-a-

-b-

-c-

2.

Kalau ada goeroe Minahassa, jang datang dari loear ke Celebes Tenggara atau balik ketanah-airnja,
dengan belandja N.Z.V. belandja itoe diberikan menoeroet atoeran ini:
Perdjalanan darat di Celebes Tenggara.
Goeroe mendapat oewang oepah orang pembawa barang-barangnja sampai enam orang, lagi oepah
seorang pembawa anaknja masing-masing dari tempatnja sampai pelaboehan tempat ia naik kapal.
Perdjalanan laoet.
Goeroe jang naik kapal dari Kolaka sampai Menado dengan anak-isterinja mendapat ongkos perahoe ƒ
30.-. Kalau seorang dirinja mendapat ƒ 15.-. Oewang toempangan kapal, goeroe dapat oentoek dirinja dan
anak-isterinja.
Goeroe jang terpaksa menoenggoe kapal di Makassar, mendapat ƒ 2.- sehari belandjanja kalau seorang
dirinja. Goeroe beristeri mendapat ƒ 3.- sehari; goeroe jang ada anaknja mendapat ƒ 5.- sehari.
Perdjalanan di tanah Minahassa.
Goeroe jang berdjalan dengan anak-isterinja, kalau perdjalanannja dari negeri Menado tiada lebih dari
20 paal, mendapat ƒ 14.-. Bagi perdjalanan jang lebih dari 20 paal sampai 30, mendapat ƒ 19.-. Bagi
perdjalanan jang lebih dari 30 paal, mendapat ƒ 24.-.
Goeroe jang berdjalan seorang diri, mendapat bagi perdjalanan jang terseboet itoe ƒ 5.-, ƒ 6.50 dan ƒ 8.-.
Setelah tiba ditempat kediamannja goeroe kirimkan daftar ongkos perdjalanan dengan segenapnja kepada
pendetanja. Soerat toempangan kapal haroeslah disisipkan dalam soerat itoe.
Daftar itoe diperiksa oleh pendetanja goeroe itoe dan oleh penningmeester Conferentie. Kalau pendetanja
itoe memang penningmeester Conferentie pendeta, daftar itoe akan diperiksa oleh toean itoe beserta toean
voorzitter Conferentie pendeta.

34

3.

4.

-a-b-

6.
-a-b-c-

19.

Goeroe Minahassa, jang soedah 5 tahoen bertoeroet-toeroet dalam pekerdjaan N.Z.V. di Celebes Tenggara, kalau diperolehnja izin dari pendetanja oentoek djalan 2 boelan, tinggal ditanah-airnja di Minahassa
mendapat:
a. Belandja jang terseboet dinommer 1, fatsal III.
b. Gadjinja 3 boelan dengan segenapnja.
Goeroe jang masoek pekerdjaan lain, sedang ia berizin ketanah-airnja dan tiada poelang lagi ke Celebes
Tenggara, mendapat djoega belandja jang terseboet dinommer 3 a dan b fatsal III.
Jang terseboet dinommer 3 a dan b fatsal III tiada diberikan kepada:
Goeroe jang dilepaskan dari pekerdjaannja N.Z.V. tiada dengan hormat.
Goeroe jang meninggalkan pekerdjaannja N.Z.V. di Celebes Tenggara dengan kehendaknja sendiri,
sebeloem 5 tahoen habis waktoe pekerdjaannja.
Kalau alangan berpenjakit sampai patoet poelang ketanah-airnja dia dapat ongkos kapal d.l.l. seperti jang
terseboet dalam nommer 1 fatsal III.
Lima tahoen itoe dihitoeng.
Goeroe jang soedah berdjalan dengan izin dari waktoe goeroe pegang poelang toeroen didarat di Kolaka.
Goeroe jang beloem berdjalan dengan izin dari waktoe goeroe pegang pekerdjaannja dinegeri jang ia
ditempatkan pertama kali.
Goeroe jang beloem kawin kalau ia mohon izin pergi kawin, meskipoen beloem genap 5 tahoen dalam
pekerdjaannja dan djikalau ia kembali ke negeri tempat pekerdjaannja di Celebes Tenggara is haroes
bekerdja lagi 5 tahoen, baroe boleh dapat izin poela seperti terseboet dinommer 3 fatsal III.

Reglement voor de Onderwijzers aan de Zendingsscholen, in beheer bij de Zendelingen der Nederlandsche Zendings Vereeniging op Z.O.-Selebes [1924], ARvdZ 1/4.

Art. 1. De onderwijzers aan de Zendingsscholen der Nederlandsche Zendingsvereeniging op Z.O. Selebes
worden aangezocht en benoemd door den Zendeling-Leeraar, in wiens ressort zij zullen arbeiden.
Art. 2. Hun arbeid bestaat in het geven van onderricht in alle vakken waarin op een volksschool onderwijs wordt
gegeven, door den Zendeling te regelen, benevens in de Bijbelsche Geschiedenis, zooveel malen per week als
het lesrooster aangeeft. Zoo spoedig mogelijk zullen de onderwijzers trachten ook de volwassenen des Zondags
bijeen te roepen en zullen zij met hen godsdienstoefening moeten houden.
Art. 3. De onderwijzer woont in een huis toebehoorende aan de Ned. Zend. Vereen., waarvoor geen huishuur
betaald behoeft te worden. Hij is evenwel verplicht het erf zooveel mogelijk te beplanten met klappers, zuurzak,
papaja en kapokboomen. Deze boomen behooren bij het erf en zijn dus niet het eigendom van den goeroe.
Art. 4. De hulp-onderwijzer woont in het huis van het hoofd der school maar moet aan het hoofd der school zijn
kostgeld betalen. Dit kostgeld wordt vastgesteld door den Zendeling, naar gelang der omstandigheden.
Art. 5. De onderwijzers zijn stipte gehoorzaamheid schuldig aan hun Pendeta. Evenwel kunnen zij van eene
beslissing van dezen Zendeling, waarmede zij het niet eens zijn, aan de Conferentie intrekking of wijziging
vragen.
Art. 6. Het is den onderwijzers verboden te handelen.
Art. 7. De onderwijzers kunnen overgeplaatst worden naar eene andere plaats, gelegen in het ressort van hun
zendeling, door dien zendeling zelve. Voor overplaatsing naar eene plaats in het ressort van een anderen
zendeling beslist de Conferentie van Zendelingen. Eene voorloopige overplaatsing kan door de twee betrokken
Zendelingen geregeld worden.
Art. 8. De onkosten van overhuizing bij overplaatsing worden gedragen door de Ned. Zend. Vereeniging.
Art. 9. Het is den Minahassischen onderwijzers niet geoorloofd met een Mekonggaasch, Lakisch of Maroneensch meisje te huwen. Ook niet met een Boegineesch meisje.
Art. 10. Het is een Minahassischen hulpgoeroe niet geoorloofd te huwen binnen 3-jarigen werktijd op het
Zendingsterrein.
Art. 11. Het is een onderwijzer niet geoorloofd iets te publiceeren zonder daarvan vooraf inzage te hebben
gegeven aan zijn Zendeling.
Art. 12. Wanneer een onderwijzer hulp noodig heeft om het een of ander, dat hij werkelijk noodig heeft van eene
andere plaats te laten halen, dan kan hij zich daarvoor tot het dorpshoofd wenden. De mannen, die hij noodig
heeft zal hij echter eene belooning moeten geven. Schoolkinderen mag hij daarvoor nimmer gebruiken. In de
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schooltuinen en daarbuiten alleen op aanwijzing van het dorpshoofd, met toestemming hunner ouders en tegen
eene belooning.
Art. 13. De goeroe’s zijn verplicht een dagboek te houden, dat op vaste tijden, door den Zendeling te bepalen,
bij dezen wordt ingeleverd. In het dagboek moet vermeld staan alles wat betrekking heeft op de school, op het
verstrekken van medicijnen, op den omgang met de bevolking en voorts op de jongste gebeurtenissen in het
dorp.
Salarisregeling der Minahassische Onderwijzers in dienst bij de Nederlandsche Zendings Vereeniging
op Z.O. Selebes.40
Salaris is als volgt:
1 a – Hoofd der School: fl. 25,– per maand bij den aanvang zijner werkzaamheden. Na drie jaar wordt zijn
salaris verhoogd met fl. 5,– per maand; aldus 3 keer tot fl. 40,–. Dit salaris wordt gegeven, als de onderwijzer
in het bezit is van de Acte Goeroe Bantoe.
b – fl. 20,– per maand hetgeen verhoogd wordt 2 keer met een bedrag van fl. 2,50 na een tijd van 3 jaar, indien
de onderwijzer in het bezit is van de Acte van kweekeling. Het salaris wordt aldus na een werktijd van 6 jaar:
fl. 25,–.
c – fl. 17,50 per maand, wanneer de onderwijzer geen enkele Acte heeft, welk salaris na 3 jaar verhoogd wordt
met f1. 2,50.
2 a – Goeroe-Pembantoe, salaris fl. 15,– wanneer de onderwijzer de Acte van goeroe-bantoe heeft of van
kweekeling.
b – fl. 10 per maand, wanneer zij zonder acte zijn.
3 Wanneer de plaats van herkomst buiten Z.O. Selebes ligt wordt het salaris van het Schoolhoofd verhoogd met
fl. 5,– per maand en het salaris van den goeroe-bantoe met fl. 2,50 per maand.
4 Wanneer de goeroe pembantoe wordt aangesteld tot hoofd der school, wordt de tijd van zijne werkzaamheden
berekend als de tijd van schoolhoofd, wanneer de tijd gekomen is voor salarisverhooging.
5 Wanneer een goeroe die zijn werk verlaten heeft of rust heeft genomen, weer in zijne betrekking wordt
aangesteld, wordt de tijd van zijne werkzaamheid voor hij rustte, ten aanzien van het salaris ten volle meegerekend bij het bepalen van zijn salaris.
6 Onderwijzers, welke geen diploma hebben, zooals boven is omschreven mogen gelijkgesteld worden met
onderwijzers die wel een diploma hebben, wanneer dit wordt toegestaan door de Conferentie van Zendelingen
op verzoek van den betrokken Zendeling; indien toegestemd, wordt de bovengenoemde regel gevolgd.

Verlofsregeling voor de Minahassische onderwijzers, welke in dienst zijn van de Nederlandsche Zendings
Vereeniging op Z.O. Celebes.
1. Als Minahassische onderwijzers van de Minahassa naar Z.O. Selebes komen of terugkeeren naar hun land,
geschiedt dit op kosten van de N.Z.V. De daarvoor benoodigde gelden worden verstrekt volgens de onderstaande
regeling:
a. Reis te land op Z.O. Selebes.
De onderwijzers ontvangen het loon voor een zestal menschen welke hunne goederen vervoeren en bovendien
het loon voor de menschen welke hunne kinderen dragen van hun woonplaats naar de plaats van inscheping.
b. Zeereis.
De onderwijzers, welke zich te Kolaka met hunne vrouw en kinderen inschepen ontvangen f. 16,– ter bestrijding
van de onkosten van een prauw. Wanneer hij alleen reist ontvangt de onderwijzer f. 8,–.
b2. Passagegeld ontvangt de onderwijzer voor zich zelf en voor zijn vrouw en kinderen.
c. De onderwijzers, die gedwongen worden op de boot in Makassar te wachten, ontvangen f. 1,50 per dag. Zij
die meer dan 3 kinderen hebben ontvangen f 2,– per dag.
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Opgemerkt zij dat m.i.v. 1925 het beginsalaris met ƒ 5,/ werd verhoogd.
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d. Reis te land in de Minahasa.
Onderwijzers, welke met hun vrouw en kinderen in de Minahassa reizen, ontvangen f. 14,–, indien hun woonplaats zich [niet] meer dan 20 paal van Menado bevindt. Voor een afstand van meer dan 20 paal tot 30 paal
ontvangen zij f. 19,–. Boven de 30 paal ontvangen zij f. 24,–.
Onderwijzers die alleen reizen, ontvangen voor bovengenoemde afstanden resp. f. 5,–, f. 6,50 en f. 8,–.
De bovengenoemde bedragen worden uitgekeerd voor een reis van de Minahassa naar Z.O. Selebes en omgekeerd.
2. Na aankomst van den onderwijzer op de plaats van zijne bestemming zendt de onderwijzer een opgave van
zijn reisonkosten zoo volledig mogelijk aan zijn Zendeling. De passage billetten moeten ook worden overgelegd.
De opgave van reisonkosten moet worden nagezien door den betrokken zendeling en door den Penningmeester
der Conferentie. Wanneer de betrokken zendeling tevens Penningmeester der Conferentie is, zal deze opgave
worden nagezien door den betrokken zendeling en den Voorzitter der Conferentie.
3. De Minahassische onderwijzers welke reeds 5 jaar werkzaam waren in dienst der N.Z.V. op Z.O. Selebes,
ontvangen wanneer zij van hun zendeling verlof hebben gekregen om 2 maanden in de Minahassa te gaan
doorbrengen, het volgende:
a. de onder No. 1 opgegeven reisonkosten;
b. het volledig salaris van 3 maanden.
4. De onderwijzers welke in eene andere betrekking overgaan terwijl zij zich met verlof bevinden in de Minahassa en dus niet meer naar Z.O. Selebes terugkeeren, ontvangen ook de bovengenoemde bedragen (zie 3a en b.).
5. De in 3a en b vermelde bedragen worden niet gegeven aan:
a. Onderwijzers, welke zonder eervol ontslag den dienst der N.Z.V. verlaten.
b. Onderwijzers, welke het werk der N.Z.V. verlaten met hun eigen wil, voordat zij nog volle 5 jaar zijn werkzaam geweest.
6. Vijf jaar worden aldus berekend:
a. voor onderwijzers, welke reeds met verlof zijn geweest vanaf het ogenblik dat zij weer te Kolaka terugkeerden;
b. voor onderwijzers, welke nog niet met verlof gingen, vanaf het oogenblik dat de onderwijzer zijne werkzaamheden op Z.O. Selebes aanving voor de eerste maal.
Ongehuwde onderwijzers, welke verlof vragen om in de Minahassa te huwen, terwijl zij nog geen 5 jaar in
functie zijn, en die na hun huwelijk weer naar hun standplaats op Z.O. Selebes terugkeeren, moeten nog 5 jaar
werken, daarna kunnen zij het in punt 3 bedoelde verlof krijgen.

20.

M.J. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 2 januari 1925, ARvdZ I/28/I.
Sinds zijn vestiging in Sanggona in december 1921 trachtte Gouweloos de bevolking te bewegen hout en ander materiaal
te verzamelen voor de bouw van een school en goeroewoning. In Waworaha was Lamarota, de motor achter de belangstelling aldaar voor het christendom, in 1924 overleden.

–––
Allereerst over de school op Sanggona. Zooals U weet, zijn we daar al lang mee bezig. De voorbereidselen al
jaren en de voltooiing liet nog lang op zich wachten. Men kreeg zelfs in het hoofd, om de vooruit met beider
goedvinden vastgestelde prijzen te gaan opdrijven, in de hoop, dat ik zou toegeven. De school stond al, wat het
geraamte betreft, waarvoor maar een klein deel der menschen de bijdrage hadden geleverd en dus de school nog
grootendeels door de N.Z.V. werd bekostigd. Nu vertikte men het ook, de beloofde atap te brengen, waarop ik
zei, deze tegen de afgesproken prijs voor het goeroehuis ook voor de school te zullen koopen, daar het mij al
lang de keel uithing elken dag te gaan manen als een bedelaar om hout, atap of rotan. Men beliefde ook tegen
de afgesproken betaling geen atap te brengen en iemand, die mij zijn atap beloofde en het, na mijn vertrek naar
Mowewe, niet wilde geven, zoodat de school drie maanden zonder dekking stond, deed mijn gal overloopen.
Het werd me te veel en ik schreef oogenblikkelijk naar den Gezaghebber om zijn bemiddeling, waarvan ik
vooruit verzekerd was, daar hij ons werk zeer goed gezind is. (Het is de Heer Baden, degene, die destijds aan
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Storm de school in Taoebonto overdeed). Zooals U begrijpt werd het toen feest. Hij kwam toevallig kort daarna
in Sanggona en onderhield de menschen eens even. “Ze wilden wel een school hebben, maar ik betaalde minder
dan afgesproken,” werd toen verontschuldigd. Dat was een grove leugen en de Gezaghebber was zoo wijs, om
die leugen niet te gelooven. Voor die leugen kreeg het dorpshoofd ook zijn deel mee en verder bevel, alles te
leveren en te doen, wat ik voor de school noodig achtte en op den tijd, dien ik stelde. Nu, U begrijpt, dat ik niet
wist, wat me overkwam, toen men met vele menschen kwam aanzetten om het werk te gaan doen en toen dat
afgeloopen was, men vroeg, wat er nog meer moest. Alles liep heerlijk vlot van stapel en momenteel is alles zoo
goed als klaar.
Had ik eerst gedacht, dat de menschen erdoor van me verwijderd werden, nu blijkt het tegendeel. Ze praten weer
veel vriendelijker als vroeger, vragen meer om medicijnen, komen meer hulp inroepen voor hun bestaande
moeilijkheden, bijv. als er een patrouille komt, of dìt wel mag en dàt wel mag. Kortom, ze hebben weer een blijk
gegeven een echt slavenvolk te zijn, dat niet anders kan leven, dan onder de knoet, om zoo te zeggen. Het werk
marcheert nu, ze voelen zich werkelijk senang, misschien door het noodlotsidee, dat ze erbij te pas brengen, in
ieder geval, voor beide partijen heel prettig. Verder zal de Gezaghebber zijn medewerking verleenen bij het doen
op school komen van de kinderen, zoodat er ineens goed aangepakt kan worden.
De menschen in Wawo-Raha heb ik in een tijd niet gezien. Dat zijn zulke boschmenschen, dat ze bijna altijd
in de tuinen zitten. Dit jaar vonden ze het verkieselijker, om hun belasting te verdienen met rotan halen, dan met
balken en planken brengen voor de woningbouw van den goeroe in Wawo-Raha. Niet alleen is er daardoor
gebrek aan materiaal, maar ook kreeg ik de menschen niet onder schot, alhoewel ik vanuit Mowewe hen meermalen heb bezocht. Men was gaan rotan-halen, sago-kloppen, naar elders gegaan om familie te halen of te
bezoeken, en dergelijke fraaiigheden meer, waardoor ik altijd de drie of vier zelfde menschen te zien kreeg, die
door ouderdom niet meer van de plaats weggaan. Het onderwijs is dus zoo goed als nihil geweest, zoodat ik er
voorloopig niet aan denk te doopen. Al was het er maar een. Hoewel het reeds Januari is, hebben we ook het
Kerstfeest nog niet gevierd, daar al die menschen tijdens de Kerstdagen waren opgecommandeerd, om elders
wegen aan te leggen. Ook dat is dus weer vertraagd.
Door omstandigheden heb ik dit jaar het Kerstfeest meegemaakt in Mowewe. Er kwam plotseling bericht van
den Gezaghebber, mij verzoekende snel naar het dorp Lamelai te gaan, omdat daar waarschijnlijk cholera was
uitgebroken. Ik ging ’s nachts op weg en kwam ’s morgens aan. Niets te bekennen. Ik ging door naar Mowewe,
waar een cholerageval was, behandeld door Schuurmans, en waar ik hoorde, dat het in Lalolai was. Ik den
volgenden dag daarheen . . . niets te vinden. Ik ging door naar Kolaka, om daar verslag te doen van mijn bevindingen en keerde terug, om den volgenden dag Kerstfeest mee te vieren op Mowewe. Het was zeer geanimeerd
en de dag verliep boven wensch. Vooral ’s avonds was er onverdeelde belangstelling. Maar hierover zal Br.
Schuurmans U het noodige melden. Als einde van dezen brief wil ik U nog een geval melden van medische
behandeling. De brutale Moh. goeroe, die hier oorspronkelijk was, is eruit, daar hij zich onmogelijk had gemaakt
bij de menschen. Zijn opvolger kwam op zekeren middag bij mij met twee ontwrichte vingers. Hij was van zijn
paard gevallen, door een op hem vallende tak en was zoo terecht gekomen, dat zijn twee vingers ontwricht
werden. De botjes staken eruit en met bovenmenschelijke inspannen kregen we de zaak weer op zijn plaats,
waarna we het fixeerden met bamboelatjes. Enkele dagen daarna ging hij weg en heb ik hem niet langer kunnen
helpen, alhoewel ik hoor, dat een vinger beter is en de andere is gaan ontsteken.
In ieder geval deed hij duidelijk uitkomen, ook tegenover de inlanders om ons heen, zijn afhankelijkheid van
onze behandeling, hetgeen de vorige zeker niet gedaan zou hebben. Of dit een vooruitgang is, weet ik niet,
misschien wel niet. – – –

21.

M.J. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 29 maart 1925, ARvdZ I/28/I.

–––
Verder is men in een naburige kampong, genaamd Tawanga, begonnen met hout te halen voor een school. Deze
wordt gebouwd op de voorwaarde, zooals die meen ik zijn vastgelegd in de laatste notulen, namelijk zoo, dat
alle materiaal en noodige hulp door de bevolking wordt gehaald en verricht, en de N.Z.V. alleen de kosten heeft
van de timmerman met zijn eenigszins geschoolde hulp, namelijk de Christen-Possaan Tentia, die we in dienst
hebben als timmermansleerling.41 Hij was vroeger bij Van der Klift, toen bij Kok en zo is hij hier gebleven.
41

“Notulen Conferentie van Zendelingen, Notulen der Conferentie, gehouden te Sanggona, 4 Maart 1925”, ARvdZ 12/6
doc. 7, sub C, zie: Notulen der Conferentie van Zendelingen in Zuidoost-Celebes, 1922-1944, doc. 7.
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Wat geestelijk leven aangaat is alles hier hetzelfde, namelijk absoluut geen toenadering. Verleden week is er
een groot feest gegeven bij gelegenheid van het eerste haarknippen door den Moh. goeroe bij drie kinderen. Vier
karbouwen werden geslacht, nacht en dag gedanst, een hele opstelling van spijzen enz. gemaakt en daarna onder
groote nieuwsgierigheid van de gasten de plechtigheid voltrokken. Alles draait om den goeroe en diens godsdienst, tenminste voor zoover ze zich over godsdienst uiten. De fez komt steeds meer in de mode en men waant
zich een heele heer, wanneer men zoo’n ding op heeft. Sommigen omhangen hem nog met kralen en koopen dié,
waar een halve maan en een ster op gestikt zijn, zoodat men zich in Arabië waant. Voor het feest had ik een
gesprek met enkele der feestvierenden en begon met hen te vragen, of ze ook een scheppingsverhaal hadden.
Ontkennend antwoord. Toen vertelde ik het Bijbelsche scheppingsverhaal, waarnaar ze zeer aandachtig luisterden en opmerkingen over maakten. De hoofdgedachte was: “He, wat jammer toch, dat ze toen ongehoorzaam
geweest zijn en wij niet meer in dien Hof wonen, dan waren we ineens van alle soesah af.” Er was ook iemand,
die navroeg, bijvoorbeeld: “Is er maar één God, of meerdere? Heeft God een opvolger of een kind, of sterft Hij
niet?” Diezelfde verkondigde, dat het blauwe uitspansel, wat we zien, niet een substantie is, maar het einde van
ons gezichtsvermogen, en verder, dat regen ontstond door het condenseeren der wolken. Ik stond werkelijk
versteld over hem en zal ook trachten meer met hem in aanraking te komen. – – –

22.

J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 14 april 1925, ARvdZ I/7.

De paaschdagen zijn nu weer voorbij en ook ons eerste jaar op Mowewe. Wij zien met dankbaarheid terug op
dit eerste jaar op ons arbeidsveld. Het was geen jaar dat ons ontmoedigde, maar integendeel onze arbeidslust
deed toenemen. Wij zijn ook dankbaar voor onze goede gezondheid en zeer, zeer in het bijzonder voor de groote
schat die we van onzen Hemselchen Vader ontvingen in ons lief kindje.
In het kort ga ik U enkele dingen van hier mededeelen. Het is nu in de poeasa. Ook de menschen hier houden,
bijna algemeen, de poeasa. De gedoopten natuurlijk niet. Verleden week werd ik geroepen bij een kraamvrouw,
een vrouwtje dat vroeger bij de fam. Van der Klift in huis is geweest. Het was een abortus en een geweldig
bloedbad. Ik slaagde er niet in de bloeding te stuiten en enkele uren nadat de doode vrucht was gekomen, stierf
de vrouw. Toen kregen we pas de ontzettende werkelijkheid van het heidendom te zien. Men beweerde die nacht
3 maal een geluid te hooren. Dat was de ziel van de doode. Ontzettend angstig waren de menschen. Men moet
eerst zooiets meemaken, om het zich te kunnen voorstellen. De volgende morgen was het Goede Vrijdag. Toen
zou de begrafenis plaats hebben. Nog nooit was ik bij een doode geroepen. Nu kwam men mij roepen. Of ik toch
wou bidden bij het lijk, want men was zoo bang. Wij hebben nog nooit zoo’n medelijden met de menschen
gevoeld als toen. Die algemeene angst, bij de gedoopten evengoed als bij de anderen. Wij zijn toen samen
gegaan met de beide goeroes. Ik heb toen eens eerst de menschen toegesproken en daarna heeft de goeroe
gebeden. We zijn daarna meegegaan om het lijk te begraven. Ver buiten het dorp, ook al uit vrees. We hadden
toen herhaaldelijk gelegenheid om over de angst voor de doodenziel te spreken en te trachten die weg te nemen,
maar dat laatste tevergeefs. Ook onze moerids waren doodsbang, zelfs de Minahasser kwam onder de invloed
van die algemeene vrees. ’s Avonds, toen het donker was, gingen mijn vrouw en ik door de kampong. Het was
doodstil overal. Nergens brandde een licht. Nergens hoorde men een menschelijk wezen. De toegangen tot de
tuintjes rondom de huizen waren alle stevig dichtgemaakt. Opzettelijk luid pratende liepen we door de stille
kampong, riepen hier en daar iemand aan, maar hoorden niets. De volgende dag vertelden de menschen dat ik
dan toch door de kampong gegaan was bij nacht en de geest mij niet gegrepen had. (het gevaar is er immers bij
een kraamvrouwenziel speciaal voor mannen). Toen waren er toch enkelen bij wie de angst iets verminderde,
o.a. onze, nog niet gedoopte huisjongen. Toen mijn vrouw hem vertelde dat ik in de vlakte, waarin het graf lag,
wou gaan jagen, maar iemand noodig had om de lamp vast te houden, bood hij zich aan. Nog 4 anderen durfden
ook mee. Wij hebben er God voor gedankt. Wat is het toch een buitengewoon voorrecht als God je wil gebruiken
om iets van zóó’n vrees weg te nemen. Dat moet men al weer meegemaakt hebben om het ten volle te kunnen
waardeeren. Wij zijn natuurlijk gegaan en langs het graf gegaan en zelfs op voorstel van de menschen zelf in
het leege huis gaan kijken, daar waar de vrouw gestorven was. – – –
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23.

M.J. Gouweloos, G.C. Storm, namens de conferentie van zendelingen, aan het hoofdbestuur van de NZV,
29 april 1925, ARvdZ 9/1A.
De conferentie van zendelingen had tijdens het verlof van Van der Klift (1924-1926) besloten de door hem
vervaardigde lesboekjes niet in het zendingsonderwijs in te voeren. De kwaliteit was te slecht. Het hoofdbestuur
in Rotterdam zag daarin een aanval op de persoon van Van der Klift.42

–––
U wordt allen op het oogenblik geïmponeerd door het optreden van Br. Van der Klift, aangezien hij de gave des
Woords heeft. Hij had die gave reeds als kweekeling, zoodat Chr. vereenigingen zeer gesteld waren op zijn
komst. Dit weet ik van oud-leden dier vereenigingen. Dat men daardoor echter antipathiek wordt tegen de
overblijvende zendelingen op Z.O. Celebes, begrijp ik niet.
Uw antwoord geeft ons aanleiding te denken, dat U in onze beslissing een slinksche daad, een unfaire handeling
ziet, zooiets, alsof we nu, achter B. Van der Klifts rug om, hem eens gauw een poets zullen bakken waar hij
afwezig is.
Laat ons dan voorop stellen, dat we in alles waar zijn geweest en dingen beweerd hebben, die door feiten worden
gestaafd, dat we onze beweringen nooit zullen behoeven in te trekken.
UEd. dunkt, dat die beslissing had kunnen wachten tot Br. Van der Klifts terugkeer, dat is, meer duidelijk
omschreven gezegd, dat we de bespreking van die boekjes hadden moeten houden ongeveer 1 jaar en 3 à 4
maanden nadat ze op de scholen waren ingevoerd. We vreezen, dat de questie dan niet bepaald meer up-to-date
zou zijn geweest en we anderzijds misschien van lakschheid beschuldigd konden worden. Dat we Van der Klift
geen afschrift zonden, komt door onbekendheid met de usance. Bovendien ware Van der Klift aanwezig geweest
op de vergadering der conferentie, dan zou het oordeel niet anders geluid hebben. Was de bedoeling geweest
Br. Van der Klift een hak te zetten, dan zouden we drie tegen een gestaan hebben, dus 75% der vergadering
ervoor. Hierover is zelfs geen gedachte geweest.
Een volgend bezwaar was, dat de vergadering slechts uit drie leden bestond. Het maximum is echter vier leden,
dus weder 75% der leden was aanwezig. In diezelfde zin komt een kleine vergissing voor, aangezien Gouweloos
niet door Van der Klift is ingeleid in het werk. Na aankomst uit Holland was hij 7 dagen hier en gebruikte dien
tijd voor taalstudie.
Wat echter op ons het meest indruk maakte is, dat we met een tekst gewezen worden op een fout die, ons inziens,
niet de onze is. Misschien gaan we mank hieraan, dat we het zelf niet zien, doch dan hadden we het graag met
feiten bewezen. En waar UEd. die tekst tegen ons aanvoert, zij wij zoo vrij, die tegen Br. Van der Klift te
richten, die wat de arbeid hier betreft, nooit van dat uitnemender achten blijk gaf. Laat mij het slechts op deze
negatieve manier zeggen. Moest dit positief geschieden dan waren onaangenaamheden onvermijdelijk, al zou
het niet anders dan de waarheid zijn.
UEd. hebt ons dit – ik citeer – “met allen ernst onder het oog moeten brengen”. Ook wij hebben het in allen ernst
aangenomen als zoodanig, zoo zelfs, dat collega Storm er niet tegen op zag, er een reis van tien dagen voor te
maken, om dezen brief met elkander te bespreken.
Alles saamgenomen meenen we hieruit te moeten lezen, dat U denkt, dat wij Van der Klifts werk niet op de
goede waarde schatten.
Wij zouden willen zeggen “Dat is niet waar”. Wanneer wij het over Van der Klifts werk hebben, prijzen we
altijd zijn bovenmatige bereidwilligheid en hulpvaardigheid, zijn onbegrensde werkijver, die hem menige nacht
kostte. Mocht er in zijn werkmethode iets zijn, of in zijn inzichten, dat niet met de onze strookte, dan zwegen
we en keken eens uit, wiens meening in de praktijk de juiste en beste bleek, doch hebben hem daarom nooit
minder gewaardeerd. Dat zijn idealen hem soms voeren over de grenzen, die de realiteit hem stelt, hebben we
hem nooit verweten, waardeerende zijn groot idealisme en in aanmerking nemende zijn jarenlange ervaringen
waartegen wij als jongeren niet opkwamen.
Ued. met deze zin: “God geve U wijsheid om met behoud van eigen, door strijd verworven inzicht, toch niet te
vergeten, hoeveel jaren reeds Br. Van der Klift als de pionier van Z.O. Celebes alleen heeft gearbeid onder veel
verloochening”. Hierboven las U, dat we dat niet vergeten, al begrijp ik niet, waarom daar bijzonder op gewezen
wordt.
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Eigen woorden van Van der Klift tegen ons zijn: “Dat hij zich van God geroepen wist als pionier van Z.O.
Celebes”, zoodat al zijn verloocheningen een uitvloeisel zijn van de verwerkelijking zijner idealen. Dat hij zich
andere verloocheningen moest getroosten dan wij, begrijp ik niet.
Quantitatief zullen het meerdere zijn, maar daarvoor was hij ook zooveel langer hier. Hij heeft gezworven, ook
wij. De ontberingen, daaraan verbonden, zijn een attractie voor een pionier en een man van zijn constitutie. Ook
wij vinden het een attractie. Zijn teleurstellingen ondervinden ook wij. Hij werkte hier alleen, inderdaad, maar
niet alleen voor onze komst, ook toen we reeds hier waren. De visite’s, die we elkaar maken, zijn niet bepaald
legio, terwijl zijn arbeid dan nooit anders besproken werd dan als feiten, niet als voorstellen. Hij wist zich als
pionier geroepen, hij heeft als zoodanig geleefd en gewerkt, zoodat zijn leven aan zijn verlangens beantwoordde.
Waarom daar dus bij vermeld worden “. . . . al die jaren als pionier en alleen hier geweest”, is ons niet duidelijk
in UEd. brief.
Heusch, niemand zich zal betreffende ondervinding of praestatie zelfs maar naast Br. Van der Klift stellen, laat
staan erboven. Het doet ons dan ook pijnlijk aan, dat dat van ons gedacht wordt. In ieder geval worden wij in
onze bedoelingen gewantrouwd. Iets anders kunnen we niet uit UEd.’s brief opmaken.
Concludeerende zijn we zoo vrij, in acht nemende de verschuldigde eerbied aan ons Bestuur, om UEd. te doen
weten, dat wij die beschuldigingen èn persoonlijk èn qua conferentie niet accepteeren. Een verhouding van
wantrouwen tusschen Bestuur en zendelingen is onherroepelijk schadelijk voor het werk. – – –

24.

J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 25 mei 1925, ARvdZ I/7.

–––
In Poli-Polia ben ik iedere maand een keer geweest. Telkens veel beloften, maar geen daden. De Mokole
(districtshoofd)43 is afgezet. Zijn vervanger (het onderdistrictshoofd) eveneens. De kapala van Poli-Polia, die
zeer islamitisch gezind is, liet de menschen geen hout halen. Hij beloofde het telkens, maar deed het niet. Ik
dreigde hem met de gezaghebber,44 maar dat liet hem ook koud. De gezaghebber was daar nog nooit geweest.
Aan de wegen werkte men niet (ik moest de laatste keer weer door twee rivieren, omdat men de bruggen niet
had hersteld) en een sawah maakte men ook niet. Toen heb ik de Controleur te Kolaka geschreven dat ik niet
van plan was me langer voor de mal te laten houden en geen kans zag die school daar te bouwen, zoolang het
daar zoo’n janboel en zoo’n vrijgevochten troep was. Reeds had ik aan de kapala van Poli-Polia gezegd dat ik
al het geld dat indertijd door Van der Klift aan hem geleend was, ruim ƒ 150,-, nu binnen een maand terug moest
hebben. Ik wees hem erop dat dit de straf was voor zijn leugenachtigheid. Door de goeroe van Rate-Rate liet ik
ondertusschen de stemming van de menschen ten opzichte van dit besluit eens opnemen en die deelde mij mede,
dat men dit rechtvaardig vond.
Na ontvangst van mijn brief is de fd. Controleur er dadelijk zelf op uitgegaan en nam de Bokeo (de vorst van
dit land) mee. De laatste is Mohammedaan, die het zeker ook wel niet prettig zal vinden dat hij op deze wijze
nog mee voor de zaak van de Zendeling wordt gespannen. Op hun terugtocht zijn ze hier gisteren geweest. Over
8 dagen moet er genoeg hout zijn voor school en goeroehuis, dat alles gratis geleverd moet worden. Dan gaan
de Bokeo en ik samen naar Poli-Polia om te zien of er voldoende is, terwijl de Bokeo dan tevens moet zorgen
dat die 150 gulden bij elkaar komt. Verder moet de Bokeo zorgen dat in Rate-Rate de school hersteld wordt en
het volgende jaar een nieuwe wordt gebouwd.
U zult zich wel kunnen voorstellen dat ik het allerminst prettig vind zoo van de sterke arm gebruik te moeten
maken, maar in ieder geval geloof ik niet dat we hiermede de misvatting van onze bedoelingen in de hand
werken. Dit stemt zeker overeen met het rechtvaardigheidsgevoel van de menschen. Het districtshoofd van
Tinondo, een kampong 10 paal van hier en de kapala van die kampong, hebben een neutrale school aangevraagd.
Dit is door de fd. Controleur geweigerd. Aan de kust hebben 2 kampongs neutrale volksscholen aangevraagd
met Moh. onderwijzers. Dat wordt toegestaan. – – –
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Zijn naam was I Ndabio.
Gezaghebber P.J.M. Baden (fd contr.), 1924-1925.
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25.

M.J. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 6 juli 1925, ARvdZ I/28/II.

–––
Intusschen zult U ontvangen hebben onze notulen van de conferentie te Sanggona gehouden,45 alwaar we
besloten, gezien de huidige omstandigheden, de scholen voortaan geheel door de bevolking te laten bekostigen,
wat voor hier gelijk staat met den Gezaghebber erin te betrekken. Waarschijnlijk zult U daarmede niet direct
accoord kunnen gaan, alhoewel ik onderstel, dat U na nader uitleg van deze dingen, misschien zult instemmen
met ons voornemen. De zaak zit zoo.
Toen we hier nog den voorganger hadden van den huidigen gezaghebber,46 iemand, waarover al eenige malen
is geschreven aan het H.B., hebben we er niet aan gedacht, zijn hulp in te roepen. Zijn persoon en zijn manier
van optreden zouden ons meer kwaad dan goed gedaan hebben. Onder hem begonnen dan ook de voorbereidingen voor de school in Sanggona, zonder er ook maar even over te spreken met hem. Toen echter zijn vervanger
kwam en men als het ware lijdelijk verzet pleegde en hierdoor niet alleen een schadepost voor de N.Z.V. dreigde
van enkele honderden guldens, maar ook, en dat niet het minst, verlies van ons prestige hier, vond ik de tijd
gekomen om dit te verhinderen. Beloften, gedaan onder bijzijn van dorpshoofden en oudsten, werden gewoon
verwaarloosd, niettegenstaande ik hen er duidelijk op wees. Het beloofde, gratis materiaal en de gratis hulp
weigerde men gewoon. Ik kon de artikelen voor nog hooger prijs dan anders en de krachten betalen, die alleen
dan zouden komen, als het hun beliefde. Bovendien stond de school al drie maanden zonder dakbedekking,
zoodat ik hen zei den Gezaghebber in het geval te zullen betrekken, als ze niet binnen een bepaalde termijn
zouden beslissen. Het beliefde hen echter niet te voldoen aan mijn verlangen en ik kon nog maar een weg inslaan
en dien ging ik dan ook. Mijn poging heeft het resultaat niet gemist.
Hoe men hier denkt over die inmenging van het Bestuur laat zich illustreeren door de volgende gevallen.
In twee nabijgelegen dorpen had ik beloofd een school te zullen bouwen, op verzoek van de bewoners. Eén dier
twee dorpen had persoonlijk zich tot Br. Van der Klift gewend met het verzoek, die hen echter naar mij verwees,
onder toezegging aan hen van zijn hulp in dezen. Beiden gingen we erheen, bespraken alles en de zaak was
beklonken. Het was in het dorp Tawanga. Op zijn terugreis kreeg hij diezelfde vraag in Pehanggo en ook bij mij
in Sanggona kwam men uit eigen beweging er een vragen. Br. Van der Klift heeft dit alles meegemaakt. Van
de beloofde materialenverzameling kwam echter niets, ja, niet één balk was er aanwezig, na twee jaar nog niet.
Toen opeens vereenigen die twee dorpen zich met een derde in een verzoek aan den Gezaghebber om een school
te mogen bouwen, beheerd door den Zendeling. Deze antwoordt toestemmend, maar zegt hen meteen, volgende
zijn voorschrift van den Gouverneur, dat zij gratis materiaal en hulp moeten leeveren voor alles. “Best”, is het
antwoord. En de zaak loopt. Ruim tweehonderd planken zijn al gebracht, daksparren al veel en balken enkele
tientallen. En de menschen doen het zonder morren. Ze schijnen zich als slaaf behandeld het best op hun gemak
te voelen, zooals ze ook opgevoed zijn.
Een ander staaltje in Wawo-Raha. Daar zijn ook enkele tientallen balken en planken bijeengebracht in twee jaar
tijds. Nu zijn daar weinig menschen aan bezig, n.l. alleen de volgelingen van Lamarota. Toen komt op zekeren
dag de kepala naar me toe en vraagt, of ik den Gezaghebber van Kendari niet wil vragen, de school in gemeentedienst te laten zetten, dus onbetaald en met aller medewerking. Ziet U, zoo staat die er tegenover.
Hoe ongelukkig het werk is, zonder regeeringshulp, laat ook Poli-polia zien, ja zelfs mèt regeeringshulp gaat
het daar onmogelijk toe.
Wanneer het echter gaat om het principe, wel of geen Bestuursmacht erin betrekken, dan ben ik tegen het
gebruik maken van de Regeering. Let wel: In principe. Hier echter, zooals het werk op het oogenblik staat, en
hoe de huidige Gezaghebber is en de aard van ons Mekongga en Laki volk in aanmerking genomen vind ik
regeeringshulp voor den goeden gang van zaken: noodzakelijk.
We zullen ze dàn kunnen ontberen, als we een onbegrensd aantal jaren over den bouw van een school kunnen
doen, handenvol geld kunnen uitgeven aan presentjes aan dorpshoofden en onderdanen en de materialen dubbel
en dwars kunnen betalen, timmerlieden kunnen aanhouden, zonder werk voor ze te hebben, in de hoop, dat er
nog eens genoeg materiaal voor een school komt, waarbij heel wel mogelijk is dat op een gegeven moment een
deel op is gemaakt door de witte mieren.
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“Notulen der Conferentie, gehouden te Sanggona, 4 Maart 1925”, ARvdZ 12/6: zie: Notulen der Conferentie van
Zendelingen in Zuidoost-Celebes, 1922-1944, doc. 7.
Die voorganger was wnd. gezaghebber H.R.Th.A. de Graaff, 1920-1924; zijn opvolger was Gezaghebber P.J.M.
Baden (fd contr.), 1924-1925.
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Als dan ten slotte de school klaar is, kunnen we nog den noodigen tijd wachten op leerlingen en zoo gaat het
rijtje door. Ik persoonlijk geloof, dat we daarover geen geld en tijd hebben, en we voor alles daardoor misdadig
zijn tegenover den inlander, die daardoor allerminst wordt opgevoed. Vindt UEd. het inroepen van Bestuurshulp
te riskant, en wil daarvoor een algemeene regel stellen van: “niet inroepen”, dan zal ik mij natuurlijk bij Ued’s
besluit neerleggen, maar zonder daarmede accoord te gaan. We hebben zelfs wel door Bestuursinmenging
kinderen naar school gekregen, n.l. te Ameroro, hetgeen heelemaal wonderlijk lijkt. Onder dit primitieve volk,
wat nog niets kent van de voordeelen en bedoelingen van ons Westerlingen in dezen, en voor het grootste deel
nog nooit een school gezien heeft, is niets te verwaarloozen, wat voor hun welzijn is, mits het geen immoreele
dingen zijn. Ik bezocht de school enkele keeren op doorreis van Sanggona naar Mowewe en omgekeerd, maar
de kinderen doen met zoo’n enthousiasme met alles mee en zijn verrukt over het werk, dat ze doen, dat ze
uitroepen van vreugde niet kunnen onderdrukken en, geloof ik, voor geen geld ter wereld weer terug zouden
willen. Of ik moet me ten zeerste vergissen.
Ten slotte vermeld ik nog van een kampong, met name Tinondo, zetel van een districtshoofd en Moh. goeroe,
waar men en school heeft gevraagd aan den Gezaghebber, en waarbij men alles gratis wilde leveren en maken
en nog dertig procent op de belasting wilde betalen voor salarieering van den onderwijzer. De Gezaghebber
weigerde het, doch de vraag is typeerend.
In mijn vorigen brief mocht ik U reeds schrijven, dat het contact met Wawo-Raha weer wat levendiger is
geworden. Ik heb nu de volgende methode toegepast. Enkele dagen voor mijn komst stuur ik een boodschapper
van hier, om hen te zeggen, dat ik over zóóveel nachten kom. Degenen, die in genoemde kampong zijn, zeggen
het dan verder aan degenen, die in de bergen wonen en zoodoende komen er altijd aardig wat menschen, die
inderdaad heel aandachtig luisteren. Over twee dagen hoop ik er weer heen te gaan, om mijn periodieke bezoek
af te leggen. Ik ga er minder heen als vroeger, maar met meer genoegen en meer nut. Ik kan niet van de menschen eischen, dat ze elke veertien dagen voor mij uit de bergen komen, waar ze hun rijsttuinen hebben, die uren
ver weg liggen, soms.
Het blijft zoodoende ook meer iets bijzonders voor ze, waardoor ze meer aandacht aan de zaak zullen besteden
en er eerder toe zullen komen, niet weg te blijven. Een onmogelijk geduld is anders noodig, om het werk te doen,
zooals het behoort. Wat heerlijk zou het zijn, om catechisatie te kunnen geven, een goed gevolgde aandacht te
houden, godsdienstoefening te kunnen houden en daar medewerking van de menschen zelf bij te hebben, al was
het alleen maar in goede aandacht voor het vertelde. Maar dat is nu eenmaal het einde der werkzaamheden hier,
en we zijn nog zoo in het begin. – – –
Op 4 Mei kwam een man bij mij, om te zeggen, dat zijn vrouw twee dagen geleden een kindje had gekregen,
maar dat het niet in orde was. Of ik eens wilde kijken. Ik ging er heen en vond een anus imperforatus. Het eerste
kind was op twee en half jarigen leeftijd gestorven, terwijl het een waterhoofd had bovendien. Dat was een
meisje. Nu hadden ze een jongen, groot en flink en daar bemerkten ze het gebrek. De moeder was radeloos en
spotte met haar Noodlot, dat haar dat beschikte. Intusschen zat ik voor een moeilijk geval, en wel één, waar, als
ik wilde ingrijpen, haast bij was en weinig kans van slagen. Ik zei het den menschen dan ook ronduit, n.l. dat,
als het niet behandeld werd, het kind zeker sterven zou, terwijl, als ik het behandelde, het een kleine kans op
leven had. Het eerste begrepen ze ook wel, en de kleine kans wilden ze riskeeren, zoodat ze het geheel aan mij
overgaven. Nu wist ik, dat het erg zou inslaan, als het geval mocht gelukken, waarom ik dan ook besloot een
poging te wagen, na hen eerst nog gezegd te hebben, dat ze den eventueelen dood niet aan mij mochten wijten.
Daar dachten ze niet aan, en dus liet ik moeder en kind naar Sanggona dragen, een afstand van twee en een
halven paal.
Ik reed te paard vooruit om de dingen in orde te maken en vooral de behandeling eens goed na te kijken.
Gelukkig had ik juist met den vorigen boot een handboek over Chirurgie ontvangen, waarin ik het geval mooi
kon bestudeeren. Om kort te gaan, de voorbereidingen werden getroffen, buiten de ouders waren er nog een
massa menschen, die voor het raam van het kantoor kwamen staan kijken. Ik bad Gods hulp af in dit zoo
moeielijke geval, waar er niet weinig het werk mee gebaat kon zijn en begon. Ik zal de finesses besparen en U
zeggen, dat op het oogenblik het kind heerlijk gezond en sterk reeds lang weer terug is naar eigen kampong en
alles zich dus reeds ruim twee maanden heel goed houdt.
De menschen waren zeer verwonderd over zooiets en roemden om strijd de kennis en handigheid van hun
zendeling. Ik had mooi gelegenheid die eerbewijzen aan God toe te wijzen en over Hem te spreken, welke
woorden ze allen beaamden, maar waarbij het nieuwe, behandelde geval toch veel meer de aandacht had.
De ouders waren zeer verheugd, vooral de moeder en grootmoeder, die geen woorden konden vinden, om hun
verwondering uit te spreken. Zelfs twee keer brachten ze mij gekookte arensuiker als dankbetuiging, iets, wat

43

ik hier nog nooit ondervond. Of de geschiedenis nog bijzonder nut zal hebben in de toekomst, zullen we moeten
afwachten. Momenteel is de verhouding zeer goed met de menschen. – – –

26.

J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 9 november 1925, ARvdZ I/7.
[Ik ben met de Controleur van Kendari, H.W. Vonk, in gesprek over de bouw van drie nieuwe scholen, twee in het district
Lambuya en een in het district Andolo.]

De onkosten voor die scholen (met meubilair) en de goeroewoningen hebben we begroot op 2400 gulden. Aan
opcenten zal ik ongeveer 800 gulden ontvangen. De Zendingskas zal dan de overige 1600 gulden moeten
betalen. Verder heeft de Controleur ons gevraagd of wij onderwijzers zouden willen zoeken of beschikbaar
stellen voor de neutrale scholen in zijn onderafdeling. Een hooge Roomsche geestelijke vergezeld van een
pastoor was reeds bij hem geweest en had gevraagd of hij de benoodigde onderwijzers mocht leveren. Kunnen
wij hem niet helpen, dan zal hij genoodzaakt zijn, of roomsche of islamitische te nemen. Gouweloos en ik zijn
er sterk voor om aan het verzoek van de Controleur, als het eenigszins kan, te voldoen, daar het weer een
onmogelijke verwarring zal geven als daar ook nog roomsche onderwijzers komen. – – –

27.

J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 16 februari 1926, ARvdZ I/7.

–––
Ik heb nu weer een reis gemaakt naar het Kandarische en wil U daarvan in het kort verslag doen om U op de
hoogte te houden van ons werk. Het districtshoofd van Lamboeia verwachtte mij een dag later. Hij was echter
toch reeds naar een van de grenskampongs gegaan van zijn gebied. Hij zat daar in het kapala-huis. Ik kwam,
presenteerde cigaretten en al spoedig was het gesprek op gang. Ik vertelde dat het nu vast stond dat wij in
Lamboeia kwamen wonen en ook reeds spoedig. Het districtshoofd vertelde toen dat de dorpshoofden reeds was
aangezegd dat ik kwam en dat ze op 3 plaatsen zouden samenkomen om met mij te praten, namelijk te Lamboeia, Motaha en Benoea. Op die plaatsen heb ik dan ook samenkomsten gehad met al de dorpshoofden van het
district Lamboeia en een aantal onderdorpshoofden. Ik vertelde U vroeger dat er totaal 14 dorpshoofden waren.
Dat is echter niet juist. Het zijn er 17. Op de kaart van Van der Klift is een en ander onjuist geteekend. Zoo ligt
vlak naast het dorp Lamboeia het groote dorp Awoeliti, dat niet op de kaart staat. Verder liggen ook de dorpen
Simbangi en Lamo’oso in het district Lamboeia, die op de kaart erbuiten geteekend zijn. Er zijn nog meer
onjuistheden, waarom ik U in een volgende brief een schetskaartje bij zal voegen, opdat U zich een en ander
beter zult kunnen voorstellen. In Lamboeia was dan de eerste samenkomst. Daar waren 8 dorpen vertegenwoordigd. Ik vroeg nogmaals of er geen bezwaren waren of vragen. “Ja”, zei er een, “wij vertrouwen U en ook de
tegenwoordige Controleur, maar wanneer er een andere Controleur komt en een andere pandita later, dan zouden
we toch graag zekerheid hebben dat niemand gedwongen zal worden Christen te worden, zooals men vroeger
de kinderen in Wawotobi en Sanggona wou dwingen.47 Zouden wij niet een briefje van U mogen hebben waarop
staat dat niemand gedwongen zal worden?” Ik zei dadelijk dat wanneer ik hen met zoo’n briefje gerust kon
stellen ze dat van me konden krijgen. Ik vertelde toen ook dat men niet slechts de noodige materialen voor
school en goeroewoning gratis moest verzamelen, zooals ik indertijd gezegd had, maar dat het de wil was van
de groote Toean in Makassar dat men ook bij zijn belasting 5% voor de scholen moest betalen. Daar werd
bezwaar tegen gemaakt en terecht opgemerkt dat dit niet was volgens de afspraak. Ik zei dan ook dadelijk dat
die opmerking juist was, maar dat ik geen scholen mocht geven wanneer men die opcenten niet betaalde en dat
ik dat ook zelf niet eerder wist. Toen werd daar niet meer over gesproken. Men was ermee verzoend. Toen
werden er plannen gemaakt en bleek me weer de goede stemming van de menschen tegenover ons. Het was
telkens: “Mijnheer wil ons helpen, natuurlijk helpen wij dan mijnheer.” Er is momenteel gebrek aan rijst in het
Kandarische. “Maar”, verzekerden de dorpshoofden, “U noch de goeroes zullen daar moeite mee hebben”, en
men sprak onderling af hoe men ieder op zijn beurt iedere maand de noodig rijst zou leveren. Ik gaf aan hoe ik
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Dit verwijst naar de mislukte pogingen van een predikant van de Indische Kerk van Makassar, R.W.F. Kyftenbelt
(1911-1915), gedaan tussen 1911 en 1913, om in Palahari in het district Wawotobi in Kendari en Amakuni bij
Sanggona in Tawanga via Maleis volksonderwijs het christendom ingang te doen vinden. Zie ook Gouweloos a. HB
NZV, 1/4/1926, ARvdZ I/28/II.
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de passangrahan vergroot en verbreed wou hebben, daar we in dat gebouwtje zeker wel een jaar zullen moeten
wonen. Twee dagen later reeds was al het noodige hout er. Mijn rijpaard dat uitgeput is en mager door het vele
gebruik, kon ik in Lamboeia achterlaten. Men bood mij dadelijk een goed paard aan, dat ik later in Benoea nog
eens weer met een ander kon verwisselen. Mijn barang werd gratis van kampong tot kampong gedragen. Men
wilde er niets voor hebben. Het districtshoofd is aldoor bij me gebleven. We deden de heele reis samen tot we
weer terug kwamen in Lamboeia. Hij was mijn advocaat. Hij praatte zeker vijf maal zoo veel als ik en een woord
van hem was natuurlijk tien maal zooveel waard als een woord van mij. U moet het dan ook zóó zien dat niet
ik, maar hij het eigenlijke werk deed. U zult U eenigszins kunnen voorstellen hoe heerlijk het is zoo’n medearbeider van God te ontvangen. Van Benoea stuurde ik een brief naar Alangga, naar het districtshoofd van
Andoolo. Een paar dagen later gingen we er samen heen. Reeds een van de dorpshoofden van dat district was
in Benoea gekomen om over een school te spreken. Omdat ik reeds lang wist dat genoemd dorpshoofd graag
een school wilde, had ik op voorstel van de Controleur dan ook maar vast een school voor het district Andoolo
aangevraagd, waardoor ik dan ook meteen beslag zou kunnen leggen op de opcenten voor het onderwijs van dat
district. Ik voelde echter dat het ontactvol was om niet allereerst naar het districtshoofd te gaan. Veel beter was
te wachten met scholen in dat district tot het districtshoofd zelf ze wenschte. Immers van zijn gezindheid zou
veel, menschelijk gesproken, haast alles afhangen. Tot nu toe had ik echter nog niet naar Alangga kunnen gaan.
Bij het districtshoofd van Alangga was ook weer heel wat misverstand. “Of de Mohammedaansche goeroes dan
niet weg moesten, wanneer de scholen kwamen. Of de kinderen nog wel mochten leeren mengadji enz.”.
Dergelijke vragen stelde hij eerst telkens. Wij gaven natuurlijk opheldering, want ook hier weer was Poe’oe
Watoe, het districtshoofd van Lamboeia, mijn advocaat, en toen we weer uit Alangga vertrokken, zei Poe’oe
Watoe tegen me: “Dat komt beslist in orde mijnheer; U zult zien dat ze straks in het district Andoolo ook
allemaal scholen willen.” (Ik deel U dit mee omdat ik daar ook zelf niet aan twijfel.) We spraken af dat het
districtshoofd van Andoolo eerst zelf zijn dorpshoofden een voor een zal gaan bewerken; dan zullen ze worden
samengeroepen in Alangga en zal ook Poe’oe Watoe komen om met hen te spreken. Daarna kom ik en komen
ze weer samen. Andoolo is een nog grooter district dan Lamboeia. In Lamboeia moeten 4 scholen komen, in
Andoolo, als al de kapala’s willen, 5 scholen. Voor iedere school zal ik moeten rekenen op 150 tot 200 leerlingen (na 3 jaar, als er dus 3 klassen zijn). Door de gesplitste schooltijden zullen er telkens slechts 2 klassen
tegelijk les krijgen, zoodat ik bij de berekening van de grootte van de scholen reken op 130-140 leerlingen. Ik
zeg echter tegen de menschen, dat het eerste jaar 30-50 leerlingen per school genoeg is, anders vrees ik dat er
te veel kinderen opeens komen voor 1 onderwijzer. Ik had ook gedacht voor het district Lamboeia dit jaar niet
meer dan 2 scholen te bouwen, maar de menschen waren daar ontevreden over. Ze drongen aan op 3. Als ik maar
timmerlui kan krijgen. Liever had ik geen Boegineezen, maar ik zal ze waarschijnlijk toch moeten nemen.
Ik heb ook nu weer in het Kandarische gezien wat een groote macht en invloed daar de hoofden, die daar bijna
alle anakia’s zijn, dus van hoogere stand, hebben. Waren ze dat echter niet, dan zou het, menschelijk gesproken,
glad onmogelijk zijn. Ik kan me dan ook best begrijpen dat Storm er weg wilde. De verhouding tusschen hem
en de hoofden was niet goed. De hoofden zijn het ook die daar de Islam in stand houden en bevorderen. Een
enkel voorbeeld. Terwijl wij rustten in een der kampongs, werd een overspel perkara voorgebracht. Het districtshoofd vroeg aan de beleedigde echtgenoot: “Waar is je trouwbriefje van de imam?” Dat had de man niet, want
hij was niet voor de imam getrouwd, doch slechts voor de dorpspriester. Dan behandel ik je zaak niet, want dan
was het niet je vrouw, doch slechts je bijzit, zei het districtshoofd. Ik zei dat die opvatting onjuist was, want dat
die man volgens de oude adat getrouwd was en recht had op de behandeling van zijn zaak. We spraken er
onderweg ook nog lang over en het slot was dat het districtshoofd zei: “Misschien hebt U gelijk, maar op die
manier zou onze heele godsdienst (hij bedoelde de Islam) in elkaar storten. Wij zijn islamieten en dan moeten
we ons ook houden aan de regels van onze godsdienst.” U voelt uit dit enkele voorbeeld voor hoeveel moeilijkheden ik daar kom te staan. Een onvoorzichtig ingrijpen, bijv. in zoo’n perkara zou de heele goede verhouding
tot de hoofden ineens kunnen bederven. De volgende Maandag denken we van hier te vertrekken en naar
Lamboeia te verhuizen.
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28.

H. van der Klift aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 19 februari 1926, ARvdZ 12/3/6.
Na terugkomst in Zuidoost-Celebes van Europees verlof begin januari 1926, maakte Van der Klift een reis lang de
zendingsposten in zijn ressort.

Reeds een en andermaal mocht ik U, na ons vertrek uit Nederland schrijven. Van onze reis vertelde ik U en van
onze aankomst op ons geliefd arbeidsveld. Nu, bijna anderhalve maand te Mowewe zijnde, vertel ik U iets van
ons weer aangevangen werk.
Er was op Mowewe heel wat op te knappen, voordat ik de scholen op andere plaatsen kon gaan opzoeken.
Evenwel, op Mowewe de handen vrij krijgende heb ik de bijposten bezocht. Allereerst Ameroro. Daar is, zooals
U weet, een Zendingsschool. Deze school was juist gereed, toen ik naar Nederland vertrekken zou. Het is de
school, die volgens collega Schuurmans aan de bevolking zou zijn opgedrongen. Welnu, de school op Ameroro
telt op dit moment 44 leerlingen, waaronder zelfs 4 meisjes. De bevolking ontving mij weer met groote hartelijkheid. Vele volwassenen gingen mee naar de school, die nog niet uit was toen ik aankwam. Evenals in Mowewe
werd ik toegezongen. Het was een allerhartelijkste ontvangst. Op deze school werken de goeroes P. Watoeng
als Hoofd en J. Lelemboto als hulp-goeroe. Den volgenden dag inspecteerde ik de school. De resultaten vielen
nogal mee. De goeroes werken met goeden ijver. Bij het Kerstfeest, dat er gevierd is, kon de school de aanwezigen niet bevatten. Het aantal belangstellenden overtrof verre dat te Rate-rate en was gelijk aan dat te Mowewe.
Behoudens enkele aanmerkingen betreffende schoolrooster en taal kon ik over deze school tevreden zijn. Het
was ook verrassend te hooren, hoe goed de kinderen der IIde klasse reeds Bijbelsche geschiedenis kenden. Het
dorpshoofd te Ameroro gaat meermalen zelve de Bijbellessen bijwonen. De Zondagsschool wordt geregeld
bezocht.
Na een dag tusschenruimte te Mowewe ging ik weer op reis. Nu zouden de dorpen Tinondo, Rate-rate en Polipolia worden bezocht.
De Mokole van Tinondo heeft ook een school gevraagd. Naar hem begaf ik mij het eerst. De Goeroe van
Mowewe, M.L. Tamon, die te Tinondo zal geplaatst worden, vergezelde mij. Ik bleef in de pasanggrahan en
zond den Goeroe naar den Mokole (distriktshoofd) met de vraag, wat zijn bedoeling was: zou ik in de pasanggrahan logeeren, of in zijn huis. Ik had hem namelijk den vorigen dag laten vragen, of hij mij kon ontvangen, d.w.z.
of hij thuis zou zijn, als ik hem een bezoek bracht. Het antwoord was, dat hij thuis.
Het duurde niet lang toen een bode van den Mokole mij kwam vragen, of ik in zijn huis wou komen. Dat heb
ik dan ook gedaan. De Goeroe en ik waren gasten. Het beste, wat de Mokole-vrouw kon voorzetten, zooals
koffie, bruine suiker en thee en later rijsttafel, zette zij ons voor. Bij de bespreking bleek het, dat de Mokole
persoonlijk toch niet zoo heel erg was voor het oprichten van een school. Hij is nogal Mohammedaansch. Toch
is hij er ook niet tegen, te meer, aangezien hij weet, dat zijn volk toch in den vorm van opcenten op de belasting
aan de scholen moet bijdragen. Maar deze Mokole is nogal hokvast, houdt van zoo min mogelijk beweging,
verblijft het liefst steeds in zijn huis en neemt zoo min mogelijk verantwoordelijkheid op zich. Hij wilde, dat
ik de schoolzaak maar met de dorpshoofden afdeed. Maar ik beweerde, dat hij, als distriktshoofd, dat niet
meenen kon. Van hem moesten de bevelen uitgaan. Ja, dat zag hij dan ook wel in. We spraken af, dat hij de
dorpshoofden zou laten bijeenroepen tegen den dag dat ik terug zou komen van mijn reis naar Rate-rate en Polipolia. Keurige slaapmatten werden gespreid en we gingen ter ruste. Voor het eerst sedert mijn terugkomst op
Z.O. Selebes sliep ik weer in een Mekongga-huis. Mijn lamp deed ik uit en nu heerste de duisternis in de
Mokole-woning. Slechts in de verte glom nog wat haardvuur. Ofschoon het duisternis was, was het echter niet
stil. Een der jongelui tokkelde op de “kabosi”, een soort viool met twee messingen snaren. Uit verschillende
monden klonken Mekongga-liederen. Aan den anderen kant echter was er een, die met volharding bezig was te
“mengadji” (zangerig opdreunen van Koranteksten). Ik geloof, dat het de Mokole zelve was.
Den volgenden morgen, na ons ontbijt, namen we afscheid van den Mokole en zijne vrouw. De Goeroe ging naar
Mowewe terug en ik zette mijn reis voort. Het was aangenaam bij het tegenkomen van menschen de verhelderde,
lachende gezichten te zien, als ze me herkenden, na geruimen tijd van afwezigheid. Menig vroolijk woord werd
in het voorbijgaan gewisseld. Tegen half twaalf kwam ik te Rate-rate aan.
Hier werkt Goeroe G.A. Wagey als Hoofd der school en Ferdinand Watoeng als hulp-goeroe. Het bevreemdde
mij, dat de kinderen niet in de school waren, maar aan het spelen op het schoolerf. Het was toch half twaalf
voormiddag en de speeltijd is van 10-10½ uur. Wat was de reden? De klok van de goeroe was een uur achter.
Zoo kon ik nog 1½ uur gebruiken om de school te inspecteeren.
Goeroe Wagey is hier al eenige jaren werkzaam geweest, maar was nu ook pas uit de Minahassa terug met zijn
jonge vrouwtje. Njora is reeds onderwijzeres geweest in de Minahassa op een Zendingsschool. Zij weet dus iets
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van het vak van haar man. Zij heeft de akte van Goeroe-bantoe (hulponderwijzer). Het was in de onderwijzerswoning goed te zien dat er nu een Njora is.
De school te Rate-rate moet vernieuwd worden. Het gebouwtje valt haast om. Er is ook al wat materiaal verzameld, maar nog niet genoeg. In het dak van de goeroe-woning waren heel wat gaten. Ik zond een jongen naar
het dorpshoofd met het verzoek, even bij mij te komen. Tegen den avond kwam hij. Toen de eerste begroeting
voorbij was, nam ik hem bij de hand en verzocht hem met mij de woning in te gaan. Daar wees ik hem naar het
dak en vroeg hem: “Wat ziet ge daar?” “Lahoe-ene” (lucht) zei hij. Toen vertelde ik hem, dat ik voornemens
was, morgen door te gaan naar Poli-polia. En dat ik overmorgenavond terug zou zijn. Dat het niet prettig was
als men door het dak van een huis de lucht kon zien en het dus noodig zou zijn, deze gaten te dichten. Zouden
ze dicht zijn, als ik terugkwam? Hij verklaarde zijn best te zullen doen. Toen ik terugkwam, waren ze dicht. Het
dak van het woonhuis en keuken waren geheel hersteld.
Er waren niet veel menschen in het dorp Rate-rate. De meeste menschen waren in hunne tuinen, ver van het
dorp. Weer anderen waren rotan zoeken. Maar die er waren, kwamen des avonds zich overtuigen of “Toea
Matoeo” (de oude mijnheer) wezenlijk teruggekomen was.
Onder hen was ook de Mokole-vrouw. Het doet me goed te zien dat de menschen blij zijn over onze terugkomst.
De weg naar Poli-polia gaat langs de dorpen Loia en La Dongi door een woud. Vanuit Poli-polia kan men het
scheidingsgebergte tusschen Mekongga en Roembia met de toppen Mendoke en La Soesoea duidelijk zien. De
Mokole van Mamboeloe (zoo heet het distrikt waarin Rate-rate en Poli-polia liggen) was met een aantal menschen naar Poleang getogen, om gevluchte gezinnen terug te halen. Daarom waren er noch dorpshoofden, noch
onderdorpshoofden. Het is nu twee jaren geleden, dat de menschen daar om een school vroegen. En nu was die
school nog niet onder de kap. Verwikkelingen van distriktshoofd en buitensporigheid van den timmerman
hebben daar den voortgang van zaken belet.
Bij een oud-dorpshoofd nam ik mijn intrek te Poli-polia. En des avonds waren vele menschen op mijn verzoek
gekomen. Hen werd onder het oog gebracht, dat het zoo toch niet kon. De schoolbouw moest voortgang hebben.
Over twee maanden moest de school geopend zijn. Of zij trouw materiaal wilden brengen. Alles werd beloofd
en den volgenden morgen ging men het dak van de school afmaken. De wanden moeten nu nog gemaakt en het
schoolmeubilair. Dan zal de school te Poli-polia geopend kunnen worden.
Bij mijn terugkeer te Rate-rate was het Goeroehuis keurig gedekt. Nog een dag bleef ik daar voor verdere
schoolinspectie.
Liep alles goed van stapel dus, te Tinondo wachtte mij een kleine teleurstelling. Maar een paar dorpshoofden
hadden den oproep van den Mokole gehoorzaamd en waren gekomen. Met hen besprak ik wat gedaan moest
worden in zake de op te richten school. De Mokole zou nog eens een oproep tot zijn hoofden richten en over
9 dagen zouden we nog eens samenkomen. Ziet daar, mijne Heeren, het korte verslag van mijn eerste dienstreis
in mijn ressort na mijn terugkomst alhier. Spoedig zullen meerdere volgen. Het weer leent zich er echter niet
best toe. Terwijl ik zit te schrijven, stroomt de regen overvloedig neer. Op de beschreven reis regende ik
tweemaal door en door nat. Maar er zijn ook wel droge dagen en die zullen we zien te benutten.

29.

H. van der Klift aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 30 maart 1926, ARvdZ 12/3/6.

–––
Ik weet, dat U het op prijs stelt, zooveel mogelijk van het arbeidsveld te vernemen.
De Poeasa-maand is reeds half om. In het gebergte bij ons is van Poeasa gelukkig niets te bespeuren. De menschen zijn heel druk aan het werk in hun natte rijstvelden voor ons huis. En ook op andere plaatsen, waar men
sawah’s heeft, worden ze bewerkt.
Het is momenteel niet zoo rooskleurig voor de bevolking van Z.O. Selebes. Het vorig jaar is de rijstoogst slecht
geweest en nu, tegen dat de geplante rijst in de aar schiet, is de oude rijst op. Er wordt nu bijna niets anders dan
sago en aardknollen gegeten. En het gevolg ervan zijn buikziekten en nog eens buikziekten.
Een van onze oude christenmannen te Mowewe (vroeger heette hij Sade en sedert zijn doop heet hij: Adrianus
Doea) is er erg aan toe. Hij heeft erge buikaandoening, keelontsteking en een groote ontsteking aan zijn voet.
Een tijd lang kon hij niets gebruiken, dan alleen gekookt water. Nu gebruikt hij verdunde melk en bouillon, die
mijne vrouw hem zendt. Ik vrees voor zijn leven. Ik vroeg hem, of hij bang zou zijn, als de Heer hem thuis zou
roepen. Hij keek mij verwonderd aan en zeide: “Neen, mijnheer, want de Heere God heeft mij zoo lief.” Het was
of zijn oogen spraken: “Hoe kunt ge dat nu vragen.”
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Afgeloopen Zondag heb ik een voorbereidingswoord voor de viering van het H. Avondmaal gesproken. Er was
groote ernst en aandacht. A.s. Vrijdag (Goede Vrijdag) komen we weer samen. Dan wordt nevens de gedenking
van den dood des Heeren nog weder aan de beteekenis van het Nachtmaal herinnerd.
Ik heb den menschen het Avondmaalstel laten zien, en hen verteld, dat het bijna ƒ l00.- heeft gekost. De gemeente te Mowewe heeft zelve ƒ 7.44 bijgedragen. “Het overige”, zeide ik, “hebben Christenen uit Holland gegeven
om de gemeente te Mowewe te helpen.” Zoo gevoelen ze iets van de groote beteekenis van de eenheid der
Christenen, wie ze ook zijn en waar ze ook wonen.
Ik gevoel zoozeer, hoe in dezen tijd groote aandacht aan de gemeente te Mowewe moet geschonken worden.
Het zijn de eenige Christenen in dit land. Hunne kinderen gaan school en hebben school gegaan. Straks zal hier
de cursus voor Volksonderwijzers zijn. Zonen uit het Mekongga-, Laki- en Maronene-volk zullen hier opgeleid
worden. Niet alleen tot Volksonderwijzers, maar – naar ik hoop – tot goede Evangelisten onder hun volk. Het
is dan ook mijn plan, na het Paaschfeest te beginnen met meer uitgebreid godsdienstonderwijs aan de jongere
menschen, meisjes en jongens beide. Men moet leeren, zich goed rekenschap van zijn geloof te geven. Dat is
in dit land, waar steeds de Islam dreigt, meer dan noodzakelijk.
De jongens, die in ons huis zijn en waarvan er straks 5 of meer op de genoemde cursus zullen komen, zijn zeer
leergierig. Zij zullen later een uitstekende plaats onder hun volk innemen en het is zoo noodig, dat aan hun
vorming de grootste aandacht wordt besteed.
Een deel van het volk te Mowewe blijft nog steeds van verre staan, al staan wij met elkaar op een goeden voet.
Die ouderen zullen niet gemakkelijk overgaan. Ze weten allen, waar het met ons werk om te doen is en ze
kennen ook al aardig wat van het Evangelie. Want velen komen trouw ter kerk, ook al blijven ze nog heidenen.
God moet iets bijzonders laten gebeuren en dan zal het geheele dorp komen. Wij blijven rustig het Evangelie
verkondigen en op God’s tijd zullen ze komen. – – –

30.

Notulen van de bespreking van de gouverneur van Celebes en Onderhorigheden en J. Schuurmans over
de uitvoering der Algemene Subsidieregeling Inlands Lager Onderwijs (ASR) in Zuidoost-Celebes.
Bijlage bij J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Lambuya 10 april 1926, ARvdZ I/7.

In de op 21 December 1925 te Palopo gehouden bespreking met den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, de betrokken bestuursambtenaren, den Inspecteur van Onderwijs in de VIIde afdeeling en den ZendelingLeeraar Schuurmans over de uitvoering der Algemeene Subsidieregeling Inlandsch Lager Onderwijs werd
overeenstemming verkregen nopens de volgende punten.
1. Alle scholen (volks-), door de Zendelingen op Z.O. Celebes beheerd, zullen, met uitzondering van twee, n.l.
die te Mowewe en Taoebonto, overeenkomstig art. 2 lid 1 van Stbl. 1925 nr 296 ingericht worden in zake den
omvang van het leerplan, den leertijd en de dagelijksche schooltijden, welke gelden ten aanzien van het openbaar volksonderwijs in de afdeeling Palopo.
2. De leeftijdsgrenzen van de leerlingen der volksscholen zijn vast te stellen van 6-16 jaar.
3. Om subsidie te kunnen krijgen mag de school met één leerjaar niet minder dan 15 geregeld de school bezoekende leerlingen tellen en met meer leerjaren niet minder dan 26.
4. De leerlingen zullen niet langer dan 6 jaar de volksschool mogen bezoeken, met dien verstande, dat zij niet
langer dan 3 jaar over de eerste klasse mogen doen om voor subsidieberekening in aanmerking te kunnen komen.
5. Opgericht mogen worden: In het district Kolaka 10 scholen, in Kondea 5; in La Pae 1; in Konaweeha (Watoemendongga) 1; in Tawangga 2; in Singgere 3; in Mamboeloe 2, voor zoover blijkt dat de draagkracht der
bevolking te stellen op ten hoogste 10 opcenten op de belastingen, vermeerderd met het maximum subsidiebedrag, toereikend blijkt voor de exploitatie der op te richten scholen.
6. Daar het wenschelijk is onderwijzers uit het eigen volk op te leiden, zal daarmede zoo spoedig mogelijk te
Mowewe een aanvang worden gemaakt. Volksonderwijzers zullen worden opgeleid voor al de volksscholen in
de onderafdeelingen Kolaka en Laiwoei en voor Roembia en Poleang. Waar misschien enkele neutrale volksscholen niet de in Mowewe opgeleide onderwijzers zullen wenschen (Boegineezen b.v., geen Mekonggaonderwijzers) zullen voor die scholen enkele leerkrachten te Palopo of elders worden opgeleid. 48
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Een cursus voor volksonderwijzers in Palopo is er niet gekomen. In plaats daarvan werd voor de opleiding van
leerkrachten aan gouvernementsscholen in april 1926 in Kolaka door het gouvernement een dergelijke cursus
geopend. H. van der Klift a. Hb NZV, 30/11/1925, ARvdZ 9/1A; id. a. id., 22/4/1926, 13/5/1926, ARvdZ 12/3/6.
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7. Om een opleiding te Mowewe, als bovenbedoeld, mogelijk te maken, zal het noodig zijn eerst de scholen te
Mowewe en Taoebonto te brengen op het peil van een tweede klasse school (of standaardschool). Aan den
Directeur van Onderwijs en Eeredienst zal daarom toestemming worden gevraagd, reeds in het jaar 1926 een
4de klasse aan de beide genoemde scholen te mogen verbinden. Tot hoofden van die scholen zullen worden
aangesteld goeroes met het nieuwe Depokdiploma (is gelijk diploma Gouvernementsnormaalschool).
8. Om leerlingen van de volksscholen in andere kampongs, die, naar het oordeel van den schoolbeheerder, voor
de opleiding tot onderwijzer in aanmerking komen, in de gelegenheid te stellen na de 3klassige volksschool te
hebben doorloopen, de school te Mowewe of te Taoebonto te bezoeken, kan voor hen aanspraak worden
gemaakt op een tegemoetkoming van 6 gulden per leerling en per maand voor voeding en kleeding.
9. Ter bestrijding van de kosten van het onderwijs mag districtsgewijs 5-10% als opcenten op de belasting
worden gelegd. Uit de daardoor ontvangen gelden en met wat aan subsidie wordt ontvangen, moeten alle
uitgaven bestreden worden. Zijn de ontvangsten grooter dan de uitgaven, dan vormt men een reservefonds. Tot
een bedrag van ƒ 50.- mag men per jaar en per school in het reservefonds storten, zonder dat het daarom noodig
is minder dan het maximum subsidiebedrag aan te vragen, zullende het reservefonds ten hoogste ƒ 600.- per
school bedragen wanneer het district slechts één school, en ƒ 300, tot een maximum van ƒ 400.-, wanneer het
district meerdere scholen telt, terwijl deze reservefondsen rentegevend belegd zullen worden op een credietinstelling en tot de bedragen als in overleg met den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden zal worden
bepaald. Is echter het totaal der uitgaven in een bepaald jaar hooger dan dat der ontvangsten (waarbij inbegrepen
het reservefonds) dan mag dat tekort worden aangevuld uit de Zendingskas, wanneer de Gouverneur van Celebes
en Onderhoorigheden daartoe vergunning heeft verleend. De schoolbeheerder verantwoordt op de ingediende
begrooting dan dat laatste bedrag in kolom 12 (andere inkomsten) en heeft het recht in kolom 25 (toelichtingen)
een aanteekening te plaatsen en daarin te vermelden dat het in kolom 12 vermelde bedrag een voorschot is uit
de Zendingskas, dat, zoo mogelijk, in volgende jaren moet worden terugbetaald uit de opcenten op de belastingen. De terugbetaalde bedragen moeten dan in volgende jaren verantwoord worden op de begroting in kolom
21 (andere uitgaven). Een toelichting wordt dan weer gegeven in kolom 25.
10. Voor nieuwbouw school en onderwijzerswoning mag als maximum ƒ 600.- op de begrooting worden
geplaatst; voor boeken en leermiddelen gemiddeld 75 cent per leerling.
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J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Lambuya 24 april 1926, ARvdZ I/7.
Van der Klift was begin januari 1926 van Europees verlof in Mowewe teruggekeerd. Na hem in Mowewe vervangen te
hebben, verhuisde Schuurmans in maart naar Lambuya.

–––
Onze verhouding tot de menschen is hier wel een heel eigenaardige. Met onze komst kwam tevens een versterkte
Moh. actie. In een oogenblik was hier een langgar gebouwd. Tijdens de poeasa iederen dag een drukbezochte
sembahjang. Aan het einde van de vasten was het de heele nacht takbir in de langgar. Het mooie was dat ze mij
ook uitnoodigden. Ik ging er ook heen en ging in de missigit zitten. Men was min of meer verlegen met zoo’n
houding, geloof ik, want er was me eerst gevraagd of ik en de goeroes wel naar zooiets toe mochten gaan. Er
waren een paar honderd menschen ruim, die aan het tabkir, of zooals de menschen hier zeggen: takabere,
meededen. De volgende dag werden mijn vrouw en ik uitgenoodigd aan de maaltijd waarmee de vasten besloten
werd. Wij gingen ook samen. Toen de maaltijd afgeloopen was, begon ik een gesprek over ons “takbir”. Eerst
vroeg ik de goeroe enkele dingen, waaruit bleek dat hij geen woord Arabisch begreep. Toen vertelde ik dat ook
wij ons takbir hadden en wat wij onder takbir verstonden. Vervolgens over het bismillah, dat men niet slechts
met zijn mond zegt, maar met zijn hart, bij al wat men doet. Daarna over haram. Er was groote aandacht en de
goeroe haalde ik er telkens bij door te zeggen: “is het niet waar goeroe”, of zooiets. Die vond het echter op het
laatst toch wel een beetje al te erg zeker en ging weg. De menschen zijn erop gesteld dat we bij hun feesten
komen en wij gaan ook, omdat we daar de gelegenheid hebben met menschen die op dat oogenblik vriendelijk
van hart tegen ons zijn te spreken over religieuze dingen. En bovendien, wanneer ik aan hun uitnoodiging gehoor
geef zijn ze later ook wel verplicht aan de mijne gehoor te geven, wanneer ik begin met een sembahjang. – –
–
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32.

A.G. van der Klift-Snijder aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 10 mei 1926, ARvdZ 12/3/6.
Al enige tijd was een briefwisseling gaande tussen de conferentie van zendelingen en het hoofdbestuur in Oegstgeest over
de wenselijkheid jongens uit de bevolking in huis te nemen. Het hoofdbestuur had zijn voornemen kenbaar gemaakt
hierop te willen bezuinigen. De meeste zendelingen verzetten zich hier tegen en wezen op het belang van dit “moeridstelsel”

In een vorig schrijven behandelde mijn man eene voor ons werk zeer belangrijke questie, n.l. die der moerids
of pleegkinderen.
Zij het mij vergund, aan zijne opmerkingen nog eenige toe te voegen, ter verbreeding. Een voorval dat gisteren
plaats greep, noopt mij, ook mijne meening in deze naar voren te brengen.
Gisteren werd er weder een aantal menschen gedoopt, groot en klein tezamen 14.
Onder de doopelingen waren onze jongste dochter, het jongste kind van Goeroe Tamon, een mijner 2 pleegmeisjes en 2 onzer jongens, zoons van den Mokole uit Rate-rate.
Voor deze groote gebeurtenis waren overgekomen uit Rate-rate: de beide moeders [i.e. vaders?] der jongens (zij
zijn kinderen uit twee verschillende huwelijken van de Mokolevrouw) en voorts twee zusters en een broer. Nu
is het oudste zusje een meisje van circa 14 jaar. Ze kwam opvallend dikwijls hier trouwens, ik had zelve gezegd:
ons huis staat voor je familie open.
En ’s avonds, toen wij op onze voorgalerij zaten, kwam ze bij ons zitten op een der stoelen en vroeg of ze bij
ons mocht komen om te leeren. Het was ook de wensch (wil) van hare moeder en broer.
Wat moesten we antwoorden. We verschoven de zaak en antwoordden, dat zij nu bij den Goeroe van Rate-rate
in huis was, en daar niet vandaan mocht gaan zonder dat mijn man met hem had gesproken. Nu heeft onze
goeroe ook een meisje in huis en dat is al “iets”, maar een Minahassische goeroe en diens vrouw zijn niet
bekwaam een meisje uit dit volk die leiding en opvoeding te geven, die wij wenschen. En hier geldt het bovendien een Mokole-dochter.
Toen ik haar gisteren zag wandelen met onze kinderen en naast mijn oudste pleegmeisje zag, viel het mij op,
hoeveel meer verzorgd de laatste er uitzag en rees de gedachte bij mij op, dat van de eerste misschien veel te
maken zou zijn, als ze hier was. En ziet, ze kwam het zelve vragen.
Er is een tijd geweest, dat niemand het vroeg, daarna alleen zij, die geen voedsel of onderdak hadden, of in zeer
moeilijke omstandigheden verkeerden. En nu vraagt het een Mokole-dochter, die te Rate-rate reeds 4 jaar heeft
schoolgegaan. Maar schoolkennis is wel veel, maar niet genoeg, bij lange niet.
Dat de kindersterfte hier zoo groot is, vind hare oorzaak in onvoldoende verzorging van het jonge kind, in
voedingsstoornissen. De moeder is absoluut niet in staat haar kind tegen schadelijke invloeden te beschermen,
want zij weet niets.
En nu biedt ons gezin met 3 jonge kinderen een schitterende gelegenheid, ze te leeren hoe een kind te baden,
hoe te voeden, hoe te bewaken, hoe er mee te spelen. En dat met eenvoudige middelen. Ik bracht uit Holland
een kist met fröbelartikelen mee, maar laat de meisjes zien, dat we ook iets kunnen maken van stokjes, en een
krant, en ook kunnen spelen met steentjes en kleine vruchtjes.
Wanneer ik de kinderen baad, helpt altijd een der meisjes, en staan ze versteld hoe frisch een kind na een bad
kan worden. Het is een openbaring voor ze. En dan zeg ik zoo met een enkel woord: koop niet altijd gambir voor
je geld, maar koop zeep. Dit laatste met het oog op later, want zij worden de moeders, die geleerd hebben, hoe
haar huis en kinderen te verzorgen. En als straks onze eerste Mekongga-onderwijzers worden afgeleverd, dan
kiezen zij zich misschien een meisje, dat geleerd heeft orde, zindelijkheid op lichaam en kleeding, behoorlijke
manieren.
En, er is een kans, dat die meisjes zich bij ons aansluiten en om den H. Doop vragen. Ik veronderstel, dat zoo
er een bezwaar is, dit wel alleen een financieel zal zijn. De meisjes voor eigen rekening in huis te nemen, gaat
onze draagkracht te boven. Wij hebben in dienst een kok voor ƒ 17.50, een huisjongen voor ƒ 15.- en een
waschjongen, die nu ƒ 10.-, maar als hij trouwt ƒ 12.50 per maand ontvangt. Deze loonen zijn vrij hoog, maar
wij namen de jongens in dienst, toen het heel moeilijk was ze te krijgen en wij verminderen alleen dan wanneer
er reden tot klagen is. Eén meisje zouden wij nog wel zelve kunnen onderhouden, maar meer niet, en één alleen
gevoelt zich niet op haar gemak. Het zou misschien een poosje goed gaan, maar al spoedig zou ze vragen in de
kampong te mogen eten en slapen.
En wij willen ze juist voor een tijd uit haar kampongmilieu halen, ook vanwege gevaar voor onreinheid en
besmetting.
De onkosten, verbonden aan het in huis nemen van een meisje zijn deze. Bij hare intrede zijn de uitgaven de
meeste en wel:
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1 deken à ƒ 3,50
1 handdoek à ƒ 0,90
1 kam à ƒ 0,50
2 sarongs à ƒ 3,- = ƒ 6,2 baadjes à ƒ 1,50 = ƒ 3,1 kussen à ƒ 0,75
1 slaapmat à ƒ 0,75
totaal ƒ 14,90
Is dit begin gemaakt, dan zijn de maandelijksche uitgaven:
voor voeding:
30 kattie rijst à ƒ 0,12 per kattie =
ƒ 3,60
5
30 x 3 vischjes à ƒ 0,01 of 2 cent per visch =
ƒ 1,80
aan zeep
ƒ 0,30
aan groente, petroleum
ƒ 0,30
totaal
ƒ 6,-.
Aan kleeding hebben zij in de 3 maanden zeker 1 sarong en 1 baadje noodig, maar mogelijk tusschentijds nog
eens een baadje. Zij leeren die kleeren zelf naaien en knippen naar een papieren patroon en wie handig is, leert
het machine naaien.
Haar te leeren haar kleeren schoon te wasschen, kost heel veel moeite. Ze zien niet, dan een kleedingstuk vuil
is, of een bord of een beker. Hoe zou het ook kunnen, waar in een kamponghuis het licht door een kleine opening
in den wand en voorts door de deur maar spaarzamelijk binnenvalt.
Ook van kleeding te verwisselen, als ze vuil is, is een nieuw begrip. Immers, ze hebben maar één baadje en één
sarong, en er is dus niets om te verwisselen. Ze dragen dan ook haar kleeren tot de grondkleur niet meer te zien
is en ze stinken. En hier, waar altijd schoon goed klaar ligt, zijn ze daarop zoo zuinig dat ze het niet zouden
aantrekken, als ik ze er niet toe dwong.
Dat een bord van boven èn van onderen schoon moet zijn, was ook iets nieuws.
In het kort, er valt o, zoo veel aan ze te beschaven, maar het is heerlijk hoe ze vorderen. Toen de Militair
Geneesheer van Palopo hier ten eten was, zag hij al spoedig hoe verschillend onze pleegkinderen waren van de
menschen in de kampong, de stumperds.
“Kan ik niet een van Uw pleegmeisjes meenemen, mijne vrouw zou er graag een hebben om op onzen jongens
te passen”? “Geen questie van, Dokter”, antwoordde ik. Daarvoor zijn ze nog lang niet rijp en al kenden ze
genoeg, dan toch zouden we ze zoo ver niet laten trekken, naar een land, waar geen mensch hare taal spreekt
of verstaat. Toen de dokter te Kolaka mijn man weer ontmoette, en nogmaals erover begon, zeide mijn man in
rond Hollandsch, dat hij daartoe nimmer zijne toestemming zou geven.
Mij rest nog, U te vertellen, hoe mijn jongste pleegmeisje bij ons kwam. Zij is verloofd met een der jongens,
die geen moerid is, maar alleen bij ons inwoont, tot hij trouwt. Hij verdient zijn loon met tuinwerk en andere
diensten en betaalt kostgeld.
Het meisje is nog een kind en gaat nog naar school. Zij is uit een ongelukkig gezin. De moeder is weduwe en
een slechte vrouw. Zij begreep, dat met Magdalena geld wat te verdienen en wanneer patrouilleerende soldaten
in Mowewe kwamen om er te overnachten, was Magdalena voor het soldatenhuis te vinden. Ook zochten
doortrekkende Boegineesche handelaren haar tot in den verren rijsttuin op en ten einde raad vroeg haar verloofde
of ze bij ons in huis mocht komen.
Wij namen haar op, want ze is gedoopt en ze kon niet in de kampong blijven. Toen ik haar kistje (een oud
zeepkistje) inspecteerde vond ik tusschen een massa lapjes en papiertjes een boekje rood vloeipapier en stukjes
krijt. Daarmee verft ze zich de lippen rood en witte haar gezicht. Ik vroeg, alles te mogen hebben en liet het
verbranden. Bij haar naaiwerk heb ik haar leeren haken en zoo worden de gedachten in betere banen geleid.
Toch is zij niet iemand, die wij op den duur kunnen houden, maar voorloopig kan het niet anders.
Na U alzoo deze zaak te hebben voorgelegd, zal ik eindigen. Laat ik er nog aan toevoegen, dat, zoo het ons is
toegestaan eenige meisjes in huis te nemen, wij zullen trachten te bewerken dat zij althans eenige kleeding
meebrengen. Misschien zou dat ons bij de dochter van den Mokole gelukken. Ook zeide de verloofde van
Magdalena ons een deel van zijn rijst toe, als hij had geoogst. Dat is een stap in de goede richting. – – –
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33.

H. van der Klift aan het hoofdbestuur van de NZV, Mowewe 22 juni 1926, ARvdZ 12/3/6.

Op 15 Juni j.1. mocht ik de school te Poli-polia openen. Men had mij reeds om een school gevraagd, voor mijn
vertrek naar Holland. De voorbereidselen waren dan ook reeds getroffen. Een werkloods voor de timmerman
hadden de menschen reeds opgericht.
Door allerlei strubbelingen was er tijdens mijn afwezigheid geen voortgang met het werk aan den bouw der
school. Toch gelukte het Br. Schuurmans nog, de school half af te bouwen.
Maar nu is zij gereed en konden we tot opening overgaan. Schoolbanken zijn er nog niet, maar de leergierige
jeugd kan het eerste onderwijs ontvangen, gezeten op door hen meegebrachte matten. Ook echt in hun lijn.
Konden we het maar zonder schoolbanken doen. Maar dat gaat niet bij lezen er schrijven.
De bevolking van vier dorpen zal haar kinderen hier zenden tot het ontvangen van onderwijs. Het zijn de dorpen:
Poli-polia, Tokae, Andowengga en Wonoea-mboeteo. Met deze menschen kwam ik het eerst en het meest in
aanraking, toen ik in 1916 op Z.O. Selebes was gekomen. Zij bleven, evenals alle andere menschen, echter
opzettelijke aanraking met mij vermijden. Er was ook zooveel kwaadsprekerij. Maar het slot was toch, dat men
zich geheel van de Islamitische Propaganda afwendde en mij om een school vroeg.
De menschen van Poli-polia woonden vroeger in Lambendia. Ik heb hen daar een belangrijken dienst kunnen
bewijzen, zoodat zij mochten verhuizen naar het veel beter gelegen Poli-polia. Zij worden To-Airi genoemd en
vertellen, dat deze naam afkomstig is van een anakia-vrouw, We’airi genaamd. Deze moest vluchten uit het
Kandarische naar de bosschen in het Zuiden van Mekongga, dicht bij den Mendoke-berg. Zij had een klein getal
volgelingen. Dezen vestigden zich aan een rivier, nu de Iwoi-Airi genoemd, en bewoonden de dorpen Mekoepa,
Penanggo en Wonoea-mboeteo. De twee eerstgenoemde dorpen zijn nu verlaten. Ten tijde dat Dr. Elbert zijn
reis maakte, waren ze nog bewoond.49
De opening der school was eenvoudig, ik was er op Maandag Juni heengegaan. De afstand van Mowewe-Polipolia, 35 Paal, is veel te ver voor één dagreis maar het kwam zoo uit, dat ik niet vroeger kon gaan en de opening
op 15 Juni was bepaald. Des avonds te 9 uur kwamen we in het dorp aan.
De onderwijzer was er reeds enkele dagen te voren. Hij heeft nog geen huis maar een dorpsbewoner van Polipolia heeft zijn huis voor een deel afgestaan. Dat heeft de goeroe heel aardig ingericht.
Des morgens te 8 uur verzamelden zich de menschen in de school. Ze zaten op matten. Ik heb hen daar toegesproken. Het verledene gereleveerd, tegenover wat nu is. Toen ik zeide dat het heel nuttig is, als een mensch kan
lezer en schrijven en rekenen, maar dat het niets is, als men het voornaamste, het kennen van God’s wil en de
Godsvereering niet kent, ging er een goedkeurend gemompel door de rijen en een hoofd zei hard “Me’ena, Toea”
(Stellig, Mijnheer).
De school is geopend met 32 leerlingen. Ik heb de aanvraag om toelating opengelaten tot einde dezer maand.
Met niet meer dan 40 leerlingen wil ik beginnen. Dat is genoeg voor den onderwijzer, die alleen is. Zijn er meer
aanmeldingen aan het einde der maand, dan zend ik de kleinsten en de grootsten (als ik ze te oud acht) weer naar
huis, de eersten tot het volgend jaar, de laatsten voorgoed. Jonas Lazaar Seth Lelemboto heb ik daar als onderwijzer geplaatst. Hij was hulpgoeroe te Ameroro. In zijn plaats moet ik trachten te voorzien. – – –

34.

Notulen van de onderwijzers-vergaderingen, gehouden te Taoebonto, in de maand Mei 1926, vertaald
door H. van der Klift, Mowewe, [ca juni 1926], ARvdZ 12/3/5.

Besproken werd eerst:
1. Wat is het doel van de Zendingsschool?
G.A. Wagey: De brug voor de kinderen naar den Heere Jezus (alle vakken moeten benut worden voor de
verkondiging van het Evangelie).
M.L. Tamon: Het doel van de zendingsschool moet zijn, dat de kinderen God de Schepper leeren kennen, en
Jezus, den Verlosser van zonden.
2. Hoe kunnen we ook aan de volwassenen het Evangelie brengen?
Tamon: Door ons veel met hen te bemoeien (n.l. met de menschen) en hen uit te noodigen, een deel der H.S.
aan te hooren; Kinderen, die van de school gaan, uitnoodigen, eens of tweemaal per week, voor leeren zingen,
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Penanggo in Membulu bestond tijdens Elbert’s bezoek uit negen huizen, Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 252-254.
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fluiten. Voordat dit onderwijs wordt gegeven, vertelt de goeroe eerst een Bijbelsche Geschiedenis en begint met
gebed.
Wagey: Als het kan, moet aan de kinderen, die de school verlaten, nog geen diploma’s uitgereikt worden. Laat
ze eerst nog een tijd naar school komen. Aan hen kan het Evangelie verkondigd worden. Zij kunnen de zuurdeesem worden. Op die bijeenkomsten kunnen ook de verhalen der menschen gebruikt worden om hen het Evangelie duidelijk te maken.
3. Welke zijn de moeilijkheden voor de verkondiging van het Evangelie aan de bevolking van Z.O.S.?
Allen: De bevolking heeft reeds invloed van den Islam ondergaan.
Wagey: De menschen te Rate-rate en omgeving zijn haast dagelijks in de wildernis voor het rotan zoeken. Ook
zijn er vele vrouwen, die hunne mannen gaan haten, die Christen zouden willen worden. Dat is zooals op andere
plaatsen, waar het Evangelie verkondigd wordt.
Laat ons aan de vrouwen het Evangelie verkondigen. Zij zijn de meesteressen van haar huis. Wie Christen wordt,
haten zij en willen hen geen voedsel geven en veel meer nog (ze willen geen christen ten huwelijk).
Tamon: De onderwijzers moeten vragen om les van de Pendeta’s in de kennis van den Islam.
4. Welke plaats neemt het Bijbelsch onderwijs in, in alle vakken van onderwijs?
Torindatu: De Bijbelsche Geschiedenissen behoeven niet verteld te worden precies zooals ze zijn. Ze kunnen
veranderd worden, naar de omstandigheden der menschen. (Hij bedoelt, dat ze pasklaar moeten gemaakt, met
beelden aan de volksgebruiken ontleent.)
Wagey: In alle leervakken kan Bijbelsche Geschiedenis gevoegd worden, b.v. schrijfvoorbeeld: “Jozef, wiens
zoon is hij?” Als opstel: De leerlingen maken een opstel over het gehoorde Bijbelsch verhaal.
5. Waarom moet de volkstaal (Mekonggaasch, Lakisch, Maronene) gebruikt worden eerder dan het Maleisch?
Tamon: Door het gebruik der volkstaal kan alle onderwijs heel duidelijk gemaakt worden. Ook komt de onderwijzer daardoor veel dichter tot het volk te staan.
Torindatu: De taal van het volk is mooi. De volkstaal mag niet verloren gaan. Laat de kinderen toch niet praten
met Maleisch.
Wagey: De taal wijst naar het volk. (hun taal leert ons het volk kennen.) Door de taal leeren wij de volksgewoonten kennen. En kennen wij de volksgewoonten dan kunnen we veel gemakkelijker het Evangelie verkondigen.
De Godsdienst zetelt in de ziel. In hun eigen taal moeten de menschen de beteekenis van het Evangelie gevoelen.
6. Wat is de oorzaak van de vele absenten op de school?
Hoe kunnen wij dat tegengaan?
Allen: De oorzaak der absenten is, dat vele kinderen ver van de school wonen, dat ze rijst moeten oogsten, rotan
moeten vervoeren, dat ze arm zijn (geen kleeren hebben), dat zij lui zijn soms. En de ouders begrijpen de school
niet, zij houden hun kinderen thuis voor velerlei werkzaamheden. Wat ertegen gedaan kan worden is: een
onderwijzer bezoekt de menschen veel.
7. Hoe moet de verhouding van den goeroe zijn tot zijn leerlingen?
Allen: De onderwijzers moeten door voorbeeld en Christelijk gedrag op de leerlingen inwerken. De goeroe moet
den aard van de kinderen kennen. Hij moet de kinderen heilige gewoonten leeren, opdat zij daardoor een
voorbeeld zijn voor alle menschen.
In de school moet de goeroe zijn: streng, geduldig, liefdevol en belangstellend.
8. Zijn er aanknoopingspunten voor de verkondiging van het Evangelie?
Tamon: zich veel met de menschen inlaten. De behandeling van zieken.
Wagey-Torindatu: Vergelijk de Bijbelsche Geschiedenis met de volksgewoonten met hun verhalen en met wat
dagelijks gebeurt. Het Oude Testament moet eerst gebruikt worden (voor vergelijking met de volksadat). Daarna
het Nieuwe Testament (voor bestrijding van de verkeerde volksgewoonten).
9. Hoe kan de Goeroe-Conferentie vruchtbaar zijn voor de onderwijzers en hun werk?
Tamon: Voor de Goeroe-Conferentie vergadering moeten alle leden hunne voorstellen indienen, opdat ze kunnen
overwogen worden.
Wagey: We moeten in onze vergaderingen de methode bespreken, voor het onderwijs op school en de verkondiging van het Evangelie.
10. Is het niet noodig, de kinderen, die het diploma zendingsschool hebben eerst te onderzoeken, voordat zij op
de Standaardschool komen?
[Wagey-Tamon: Dat] is noodig: De Zendingsonderwijzer moet onderzoeken, wie bekwaam is, en wat meer is
wat wij niet vergeten mogen, wat noodzakelijk is, dat de kinderen veel van den Bijbel weten.
[De rest van de vergadering was gewijd aan salariskwesties.]
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35.

M.J. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 6 juli 1926, ARvdZ I/28/II.

Mijn laatste brief50 was vervuld van het nieuws over de menschen uit Oendolo en gelukkig kan ik een deel van
dezen brief daar ook weer aan wijden. Zooals ik U reeds schreef, had ik het genoegen gehad, hen eens in de
godsdienstoefening te hebben en sprak de hoop uit, dat het daarbij niet zou blijven. Nu, het is inderdaad daar
ook niet bij gebleven. Na dien eersten keer kwamen ze elken Zondag, indien ze niet werden weerhouden door
ernstige redenen. En mochten ze verhinderd zijn, dan kreeg ik nog bericht door degenen die wel kwamen, dat
de anderen door deze of die oorzaak verhinderd waren te komen. Ik beleefde dan ook veel genoegen van die
menschen, en nu nog, voor zoover de oogst hen niet weerhield, kwamen ze trouw elken Zondag. De oogst, die
dit jaar buitengewoon rijk is geweest, heeft vele dagen de handen gebonden, vooral, doordat al die rijst ongeveer
tegelijk rijp was. Andere jaren gebeurde het meestal, dat de een bij den ander ging helpen. Nu was dit vrijwel
onmogelijk, door het gelijktijdig rijp zijn van de rijst. Zoo mistte ik hen twee Zondagen, maar den derden
verscheen weer een gedeelte van hen met de mededeeling dat de anderen nog verhinderd waren door de oogst
en niet, omdat hun geest flauw (smakeloos) was geworden tegenover het Christendom. Dit laatste wordt gezegd
in tegenstelling met de uitdrukking voor eensgezind zijn met de godsdienst, het willen overgaan tot het Christendom, door te zeggen, dat “hun geest zoo zoet is” om binnen te komen.
Ook hier geschiedt het weer volgens de bekende zendingsmethode van onzen God, zooals zoo vele malen
gebleken is en hier in Wawo-Raha ook het geval was, dat een invloedrijk persoon zich voor den nieuwen
godsdienst verklaart en anderen met zich meetrekt, òf doordat hij hen in die richting beïnvloedt, òf doordat ze
wel reeds wilden, maar angstig waren tegenover familie en vrienden. Nu zien ze een aanvoerder en scharen zich
onder zijn vaan. De leider van de kleine groep heet Tanambe, vroeger genoemd I Dangge. Deze, een halfbroer
van het beruchte, voormalige districtshoofd Pombili, is een man met een vasten wil. Reeds vroeg trok hij naar
het Morische, waar een nederzetting is van Tolaki en waar hij op zekeren keer werd gekozen tot dorpshoofd.
Hij kwam daar onder den invloed van den Islam en werd lid van een Sarikat die daar een filiaal had. Hij vertelt
dan van het onderwijs dat hij kreeg in het Koranlezen en zijn voldoende kennis om de benoodigde pericopen
te lezen bij begrafenissen enz. Tegelijkertijd echter kwam hij ook wel eens op den zendingspost Korowalelo,
waar hij medicijnen haalde en ook wel eens de godsdienstoefening bijwoonde. Hierdoor werd hij beïnvloed en
wel zoo sterk, dat hij steeds ernstig luisterde, al bleef hij ook Moslim. Zoo goed luisterde hij daar die enkele
keeren, dat hij nu soms op mijn Bijbelsche verhalen vooruitloopt, wanneer hij zich herinnert, hoe hij het vroeger
hoorde. Van de Sarikat, waartoe hij behoorde, ondervond hij niet de voorgewende broederlijkheid en de toegezegde hulp van medegeloovigen in moeielijke tijden met de zorg voor een deel van de onkosten en bij begrafenissen. Van de bijdragen, die door de nieuw ingeschrevenen werden geleverd was n.l. een kas gemaakt, waaruit
de imam daar genoemde onkosten geheel of ten deele zou bestrijden. Het slot was eindelijk, dat de imam met
de kas er vandoor ging en niet weer is gezien. Dit alles opende de oogen van Tanambe en niet minder de
teleurstelling, als hij van den goeroe uitleg vraagde over Korangedeelten en deze hem zeide: “Zoek en vraag
maar aan anderen, totdat je het hebt gevonden.” Hij ging echter nog niet over.
Na twintig jaar in het Morische geweest te zijn, keerde hij terug naar Sanggona, waar hij keurig arriveerde met
een fez op en Maleisch sprekende. Hij bezocht ons zoo nu en dan eens en het gebruikelijke geldleenen bleef niet
uit, totdat hij verdween naar een naburig dorp op twee en een halven paal afstand van Sanggona. Daar verloor
ik hem een poos uit het oog, totdat hij zoo een enkelen keer voorbijkwam en dan eens praatte over den godsdienst en dat hij al aan het overleggen was om binnen te komen, maar eerst zekerder van zijn zaak wou zijn.
Ten tijde, dat de bekende Lamarota nog leefde, zeide hij wel eens: “Wat zegt die Lamarota, dat hij Christen wil
wezen, hij kent niet eens de Islam, die hij zoogenaamd niet meer wil en hij kent het Christendom niet, wat hij
aanhangen wil.” “Neen, als ik het nog eens deed, ik ken beide van nabij” en dan kwam het bovenvermelde
verhaal. Ik gaf hem te kennen, dat ik twijfelde aan zijn kennis, omdat ik die kennis niet ermee kon rijmen, dat
hij geen Christen werd, want dat iemand als hij zeker zien moest dat hij veel beter Christen kon zijn dan Mohammedaan. En reeds toen liet hij iets in die richting uit.
Zie hier dus de voorgeschiedenis van de genegenheid in Oendolo. Hij vond daar ook ineens twee menschen, die
mij bijzonder gezind waren en wel de vader en grootvader van het door mij behandelde kind. Nog laatst zei de
grootvader: “Wat er ook gebeure en wie Mijnheer ook weer de rug mocht toekeeren, ik nooit. Zou ik dat ooit
kunnen doen, die mijn kleinkind het leven heeft gered.” Dat is dus nogal duidelijk gezegd, hoe die daad indruk
op hen heeft gemaakt en hoe het medische werk vruchten afwerpt.
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Laatstleden Zondag sprak br. Van der Klift hier, die hier is ter assistentie voor de ophanden zijnde bevalling van
mijn vrouw. Hij was getroffen door de onverdeelde aandacht dier menschen in het algemeen en van bovengenoemde Tanambe in het bijzonder. Bij het nabespreken, dat voor een gedeelte gebeurt bij ons woonhuis, is
er veel enthousiasme voor de platen van Callenbach, waar hij zelf al om vraagt. Toen wij daar Zondag mee bezig
waren en een ven hen, die doekoen is, geroepen werd bij een ernstig zieke, zeide Tanambe: “Wacht maar hoor,
we zijn nu met onzen godsdienst bezig.” Is het niet mooi?
Van de Sanggoneezen is er nog niet een bij, die meedoet met hen. We hopen nog steeds.
Over het werk in Pinole is momenteel weinig te zeggen, daar ik door omstandigheden mijner vrouw niet weg
kan. De beide keeren, dat ik nog ging, waren er heel weinig menschen, daar ze hun handen vol hadden aan de
verzorging van hun rijsttuinen, die bovendien ver gelegen zijn. Die uit een naburig dorp bij hen hoorden, n.l.
die uit Amboniki, verslappen door de sterke invloed van hun streng Mohammedaansche dorpshoofd. De Pinoleezen echter, die met hun kepala overgingen, blijven onverdeeld trouw.
Kortgeleden kreeg ik ook opheldering, hoe het kwam dat de Sanggoneezen zoo voor de Islam zijn. Het ging over
scholen en ook over de vroegere school, die vanwege de Indische Kerk hier is opgericht geweest. 51 Ik vroeg hem,
wie hier goeroe was geweest, waarop ze mij antwoordden: “De door den Gezaghebber gezondene was een
Minahasser, maar die gaf weinig les. Hij had echter als hulp twee Boegineesche menschen, die overdag schoolonderwijs gaven en ’s avonds de kinderen leerden Koranlezen. Toen nu de school werd opgeheven, ging de
Minahasser terug, maar de Boegineezen bleven en deden nu niets anders dan Koranreciet onderwijzen.”
Dat was een openbaring voor me en deed me de menschen nu ook veel beter begrijpen. We bidden, dat, alhoewel
we zooveel later gekomen zijn dan de Islam, we ze niet minder onder onzen invloed zullen krijgen. – – –
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Iets wat den menschen hier opvalt is, dat er den laatsten tijd, laten we zeggen, het laatste jaar, zooveel menschen
sterven. Of ze het juist opmerken of niet, weet ik niet, zeker is, dat ook mij den laatsten tijd veel meer sterfgevallen ter oore komen dan vroeger. Het kwam wel voor, dat er in de kampongs van 500 of 600 zielen per dag drie
of twee, soms wel vier stierven. Nu, dat is fnuikend voor een land als dit, dat toch al zoo dun bevolkt is. Waar
het echter hier om gaat, is dit, n.l. dat er velen zijn die al die ellende wijten aan het aannemen van den Islam.
Ik zal U vertellen, wat ik bij één daaromtrent hoorde.
Op een avond wordt ik geroepen (Br. Van der Klift was ook juist hier) om even te gaan kijken bij een man, die
hevig diarrhee had gehad en nu met spierkramp lag. Ik schrok, denkende dat het cholera zou zijn. En waarlijk
toen ik er kwam, bleek het maar al te waar te zijn. Alle mogelijke kenteekenen waren aanwezig en ik nam gauw
de noodige maatregelen, om te trachten hem te redden. Om kort te gaan, we hebben met Gods hulp den man
mogen genezen.
Nu was hij vroeger iemand, die heel duidelijk liet merken dat hij niets van het Christendom wilde weten.
Integendeel, hij deed alle moeite om bij elk Mohammedaansch feest te zijn, liet zijn huis op Moh. manier wijden
enz. enz. Toen ik dat vroeger merkte, was hij degenen, waarvan ik het verwachtte, wetende dat als hij overkwam,
hij even sterk zou staan in het Christelijke geloof. Hoe ik mij dan ook verwonderde, toen hij, gedeeltelijk
hersteld, begon met te zeggen: “Mijnheer, ik wil niet meer mee doen met de Islam”, behoef ik wel niet te zeggen.
Hij zeide: “Ik heb nu 23 jaar de Islam gebruikt omdat ik het anderen ook zag doen, maar ik heb er nooit anders
als ellende van ondervonden. Altijd moesten we pitrah betalen, gaven bij deze gelegenheid gaven, bij die
gelegenheid en zoo ging dat maar door. Die Boegineesche goeroe’s koejonneerden ons meer dan erg, maar we
gehoorzaamden altijd maar, gedachtig aan het zieleheil van onze familieleden. Wat mij echter tevens is opgevallen, is dit, dat er haast geen oude menschen meer zijn tegenwoordig. Vroeger hoorde je zoo nu en dan van een
sterfgeval hier of daar en dan was het altijd een oud mensch, meestal zonder tanden, grijs haar en gebogen, want
vroeger werd men oud, maar tegenwoordig: vele kinderen sterven, jongelingen, of, zoo ze al tot een huwelijk
komen zijn er pas een of twee kinderen of ze sterven al en de kinderen zijn wees. Dat alles komt, doordat we
de gewoonten der vaderen hebben losgelaten. Kijk maar naar de Moh. goeroe’s hier: Die uit Amokoeni 52 komt
hier onze vrouwen ontrouw aan ons maken, waarom hij dan ook gedood is. Die andere uit Watoe Mendonga was
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pas hier, nog een jonge jongen, ook dood, die uit Tongaoena brandde eerst zijn huis af verleden jaar en nu is hij
ook al dood. Dat kan geen goede godsdienst zijn.
Elk jaar worden de lasten verzwaard, terwijl onze heidensche priesters voor het vervullen van de ceremoniën
wel een belooning kregen, maar lang niet zooveel als de Moh. goeroe’s en bovendien eischten ze het niet. Als
we het niet konden geven deden ze het voor niets, maar als we dat nu eens wilden probeeren, dan zeggen de
heeren tegen ons: ‘Ga dan maar ergens geld leenen, anders gaat het niet door.’ Ik wil daar niet meer met mee
doen. Ik wil, als ik beter ben, bij Mijnheer in de sembahjang komen luisteren naar wat U ons te vertellen hebt,
maar varkensvleesch eten doe ik niet.” Dit alles werd met nadruk gezegd. – – –
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De opening van de school te Poli-polia53 was den menschen niet feestelijk genoeg. We zouden dat nog eens over
doen. Een karbouw werd door de bevolking gegeven en ze wachtten op den afgesproken tijd. Maar ze moesten
wachten, want ik werd vastgehouden in Sanggona. Toen ik later kon komen, was het voor een snel bezoek. Er
was zooveel dat afgedaan moest worden.
We hadden vastgesteld, dat het dan den 21 Augustus zou zijn. Dan zou onze Conferentie achter den rug zijn (op
18 en 19 Aug.) en zou ik kunnen komen. Dat is dan ook de reden, dat we niet dadelijk van Mowewe naar
Lamboeia gingen.
Op Zaterdagavond 20 Augustus arriveerde ik te Poli-polia. Alles was al in feeststemming.
Daar waren ook: het distriktshoofd, en de dorpshoofden van den schoolkring Wonoeo-mboeteo, Tokea, Andowengga, Poli-polia en La Dongi.
Bij het heldere maanlicht werd gedanst en werden de trommen geroerd. In de pauze spraken we dan over allerlei,
vooral over religieuze zaken. Er waren zooveel “agama” (godsdiensten) werd er gezegd. Hoe dat toch kwam.
“Dat zal ik jullie morgen in de school vertellen”, zei ik.
Tegen een uur of 12 ging ik te ruste. Ik had een reis van 50 K.M. achter den rug dien dag. Dat begreep men ook
volkomen.
Den volgenden dag verzamelden zich de menschen in de school. De kinderen in de banken. De goeroe liet hen
eenige liederen zingen. Voortdurend stroomden nog menschen aan. Toen nam ik het woord. We zouden eerst
bidden. Dat geschiedde onder groote stilte. Wat ik gesproken heb kan ik hier natuurlijk niet alles mededeelen.
In het kort was het alzoo: “Ik heb nu al 10 jaren gewoond in Uw land. Van Zuiden naar Noorden, van Oosten
naar Westen heb ik het doorkruist. Alle stammen kennen mij. Veel heb ik met allen gesproken. En nu heeft mij
een ding getroffen. Dit n.1.: “wat is waarheid; welke is de ware “agama?” zoo moet gijlieden wel denken. Want
ge hoort van de “agama” der Chineezen, veel hoort ge van den Islam en veel van het Christendom. Nu zeggen
wel velen: dat is de “agama” van de gele menschen en dat de “agama” der bruinen en die “agama” is voor de
blanke menschen. Maar dat kan niet waar zijn. Een zon beschijnt ons allen, een God is de Schepper van Hemel
en aarde. Een man is ons aller vader en een vrouw is ons aller moeder.
Waarom zijn er toch vele “agama’s”? Luister, ik zal U vertellen. Volgt het scheppingsverhaal. Volgt de zondeval, de afval van God. De menschen zijn op den dwaalweg. Zij hebben niet willen luisteren naar God. Nu kennen
ze Hem niet meer. De satan heeft hun hart van God afgetrokken. Maar toch kunnen de menschen God nooit
vergeten. Veel minder dan een kind zijn ouders geheel vergeten kan. Ze probeeren of ze God weer kunnen
vinden. Het is zoo als menschen die in een bosch zijn verdwaald. Ze zoeken en zoeken. En dan roept een
groepje: wij hebben het pad gevonden, dan weer een andere groep: wij zijn op het goede spoor Gods weer: dit
is de goede weg. Maar het blijkt altijd, dat ze aan het dwalen blijven. Dat zijn de verschillende “agama’s”.
Allemaal pogingen om God weer te vinden. Neen, wij kunnen God niet meer vinden. We zijn Hem geheel kwijt.
En we kunnen niet anders doen, dan wat tegen Zijn Wil is. Maar we voelen altijd, dat we ongelukkig zijn.
Maar God heeft om ons gedacht. Hij heeft Zijn Zoon gezonden. Jezus Christus is bij ons gekomen en het was,
alsof God Zelve kwam. Hij is gekomen, zooals de ware “Padoelai” (wegwijzer) bij de verdwaalde menschen
in het woud, die riep: Gij dwaalt allen. Volg Mij, ik zal jullie uit de wildernis van dwaling voeren naar het veld
vol heerlijken zonneschijn, naar den berg, waar ge ver uitzicht hebt.”
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Volgt de verkondiging van Jezus Christus, als de Verlosser van zonden, als de Zaligmaker der wereld. Een uur
lang luisterden de menschen met ingehouden aandacht. Zoo nu en dan een uitroep van instemming. We sloten
met gebed.
Toen gingen eenige mannen de karbouw slachten en de vrouwen gingen koken! In de schoolbanken gezeten,
kwamen een aantal mannen en vrouwen om mij heen staan en zitten, met het distriktshoofd en de dorpshoofden.
We spraken lang over de “agama” na. De Mokole (distriktshoofd) deed tal van vragen. Gaf ook vele verklaringen. Het was 12 uur, toen we ons verspreidden. Ik ging wat rusten. Overal heerschte groote en blijde bedrijvigheid. Het was een aardig gezicht, die bonte menigte. Ze hadden voor de gelegenheid hun beste kleeren aan.
Tegen half vier was alles klaar. De school was vol gelegd met pisangbladeren. Dat was het tafellaken; de tafel
was moeder aarde. Twee maal moest er gedekt worden. Een 300 menschen waren aanwezig. Ik zal dien zondagmorgen en eerste rechtstreeksche prediking niet gemakkelijk vergeten.
Het was bijna donker, toen het eten afgeloopen was. Nauwelijks bleef mij tijd over mijn tooverlantaarn op te
stellen. Toen vulde het schoolgebouw zich weer. Ik heb de geschiedenis der schepping, eerste menschen,
zondeval, Kaïn en Abel, zondvloed, Abraham, Izaak en Jakob tot en met Jozef, hebben ze dien avond gezien
[sic].
Te 9 uur was alles afgeloopen.
God zegene deze eerste prediking van Jezus Christus aan de To Airi. Als er weer een beweging komt naar het
Christendom heen, dan zal het wel in deze streek zijn. Ik verwacht die in de komende eerste drie jaren.
In Mowewe gaat het gemeentelijk leven zijn gewonen gang. Er is altijd nog een deel, dat zich niet uitspreekt.
Zondag voor 8 dagen werd ik verrast. Ik had nogal gesproken over den zegen, dien God den menschen in hun
rijstoogst heeft gegeven, dit jaar. Nu brachten alle christenen als teeken hunner dank aan God een bos rijst.
Is dat niet heerlijk en een teeken van offervaardigheid?
Wij hebben de rijst in onze rijstschuur opgeslagen. De opbrengst zal, met het Avondmaalsgeld, ons fondsje
vormen voor zieken en zwakken. Aan zwakke vrouwen en kinderen en ouden van dagen als het nodig is, zal
melk verstrekt worden, of, wat noodig is, ook een kleedingstuk. – – –
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–––
Op 9 en 10 Augustus heeft hier te Mowewe het examen voor Volksonderwijzer plaats gehad, waarover ik reeds
in mijn schrijven van 2 Augustus j.1. heb gesproken.54 Er waren 10 candidaten, n.1. 4 hulpgoeroes van mij, 3
hulpgoeroes van coll. Schuurmans, 1 van Gouweloos en 2 van de neutrale scholen uit Kandari. Die laatste 2 zijn
afgewezen, wegens onvoldoende kennis. Alle anderen slaagden.
De geslaagden zijn: l. G.A. Wagey; 2. J. Torindatu; 3. J. Lelemboto; 4. P. Watoeng; 5. S. Lonto; 6. V.E. Umboh;
7. K. Oentoe; 8. H. Kakomore. Zij allen bezaten nog geen bevoegdheidsbewijs en waren als hulpgoeroe, of ook
reeds als Hoofd van eene school in onzen dienst. – – –
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–––
Op het oogenblik woeden hier weer de Westerstormen. Het is dan geen besten tijd voor de kinderen, maar ook
niet voor de bevolking. Zij (de bevolking) is druk met het aanleggen van rijsttuinen, werken zich in het zweet
en door te snelle afkoeling zijn verkoudheid, longontsteking, reumatiek schering en inslag. Ook van onze
jongens blijft er zoo nu en dan een in bed, een dag of langer. Sterfgevallen kwamen in onze omgeving nog
weinig voor, maar wel zijn er ernstige zieken. Een onzer christenen stierf aan een buikaandoening.
Tenslotte deel ik U nog iets mee, wat onze Christenen te Mowewe typeert. Door het werken aan den grooten
weg, waren de menschen dit jaar laat met het verbranden van het gekapte bosch op de plaats, waar zij hunne
rijsttuinen maken of de regens waren reeds begonnen. Voortdurend meer regen viel er en de menschen werden
bezorgd en bang, dat er van het rijsttuinaanleggen dit jaar niets zou terecht komen. En het scheen, dat het zoo
zou gaan. Want ligt het drooge hout lang en valt er dagelijksch regen, dan gaan de bladeren rotten, het onkruid
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groeit welig en bedekt spoedig het neergekapte hout en kan het niet meer droogen, dus ook niet verbrand
worden.
Angstig en haast dagelijks kwamen de menschen mij vragen, of er geen droog weer meer kwam. Ik stelde hen
gerust, maar was zelve niet vrij van angst. Aangezien ik beschik over 7 jaargangen van regenopnamen te
Mowewe (door mijzelve al die jaren bijgehouden), kan ik zoo ongeveer nagaan, hoe het gaat met de regenval
hier. En daarnaar te oordeelen, zouden er nog wel enkele droge dagen komen. Maar vast staat dat natuurlijk niet.
Het verband echter met de terugkeerende regenbuien en de maanstand, deed mij vrij zeker weten, dat we
ongeveer in het midden van Januari nog wel droge dagen zouden krijgen. Daarmee troostte ik de menschen. En
werkelijk, we hebben een vijftal droge dagen gehad. Wel viel er des nachts een weinig regen, maar dat werd
door de felle wind des daags spoedig opgedroogd. Gisteren, Zondag, waren de Christenen, als gewoonlijk, trouw
ter godsdienstoefening opgekomen. Maar anderen waren er niet. Die gingen hunne tuinen branden. Na afloop
van onze samenkomst kwamen de menschen, ook als gewoonlijk, bij mij aan huis, om hun stukje tabak en
gambir te halen. Dan zitten allen op de vloer of de (oudsten) op stoelen. Wij bespreken dan nog eens het
gehoorde. Zoo kwam ons gesprek op datgene, wat de harten vervulde: hun rijsttuinen. “Allen zijn gaan branden”,
zei een der oudsten, Korahi. “Ja, nu kan het, want alles is droog”, zei een ander. “Waarom gaan jullie ook niet
branden”, vroeg ik. “Wel omdat het Zondag is”, zei Korahi weer. Toen heb ik hem gezegd, dat zij dat in dezen
critieken tijd wel mochten doen. Het was noodzakelijk en God heeft den Zondag niet ingesteld, om de menschen
schade of verdriet te bezorgen, maar blijdschap. “God geeft jullie nu de gelegenheid, neem die waar en brand
gerust het drooge hout in je tuinen. En dank God dan, dat Hij je in dezen tijd nog geschikt weder heeft gegeven.”
Nog aarzelden zij. Toen heb ik hun gezegd, dat ik hun de beteekenis van den Zondag had verklaard, maar wie
er bezwaar in had, mocht het niet doen (n.l. de tuin gaan branden). Zij hebben hunne tuinen toen gebrand en des
namiddags, toen het vuur bijna uitgedoofd was, stroomde de regen weer neer. “Tekono sawatoe eroino, Toea”,
zeiden de menschen. “Echt waar, het spreken van Mijnheer”.
Zij respecteeren het zoo, als men in hunne dingen meeleeft.

40.

J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Lambuya 15 juni 1927, ARvdZ I/7.
[Ik ondervind veel problemen bij de uitvoering van mijn plannen voor scholenbouw. Het aanvankelijk enthousiasme
van de bevolking is verdwenen. De school in Lambuya is van start gegaan per 30 juni 1926 met ruim 50 leerlingen,
die in het naburige Benua op 15 juli 1926 met 30 leerlingen. 55 Een derde door mij voorgestelde school, in Oewe-Pai
(Uepai), is er nog niet wegens verzet van de bevolking. De controleur in Kendari, H.W. Vonk, heeft zijn medewerking beloofd aan de bouw van deze en andere scholen doch nog niet gegeven.]

Op het oogenblik zou de bouw bespoedigd kunnen worden door nog meer timmerlui hier te laten komen, maar
waar ik er reeds 4 heb laten komen en die menschen beloofd heb hen minstens 3 jaar werk te zullen geven, ik
op het oogenblik door de antipathieke houding van het bestuur, vanaf Controleur tot Gouverneur, niet meer met
zekerheid kan rekenen op spoedige uitbreiding van het aantal scholen, heb ik niet de moed er nog meerdere te
laten komen. Zoodra ik echter zekerheid heb ten opzichte van de school in Oewe-Pae, laat ik er nog een komen.
Over laatstgenoemde school heb ik echter nog niets van de Gouverneur gehoord. Van Benoea heb ik de timmerlui weggehaald. Reed bijna 3 maanden geleden was het hout daar zoover bewerkt dat de school bijna opgezet
kon worden. Er ontbraken nog een paar balken, die de bevolking nog niet geleverd had. Verder moesten nog
planken geleverd worden voor de banken. De Controleur kwam zelf, gaf opdracht dat het hout er binnen 3 dagen
moest zijn, vertrok en de menschen brachten geen splinter hout. Een maand later was er nog geen hout. Ik
meldde toen aan de Controleur hoe het stond en zei de timmerlui te moeten wegnemen, als er niet spoedig hout
kwam. Ik heb nog ruim een maand gewacht, gepraat met de menschen, veel beloften aangehoord, maar weinig
hout gekregen, hoorde van de Controleur niets en heb de timmerlui weggenomen.
Aan de Gouverneur heb ik geschreven over deze onhoudbare toestand dat nu al een jaar een school loopt en de
kinderen nog geen banken hebben en nog geen gebouw en daarvan afschrift gezonden aan den Controleur.
Verder heb ik aan den Controleur geschreven dat met eenige controle van zijn kant alles goed had gegaan. Want
dat is de fout van deze bestuursambtenaar: Hij oefent geen controle, en als hij al eens merkt dat iets niet in orde
is, laat hij veel te veel over zijn kant gaan. Daardoor geven de menschen niets om zijn bevelen, daar ze weten
dat het toch niet gecontroleerd wordt, of, als hun fouten ontdekt worden, ze toch weinig of geen straf krijgen.
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Het dorpshoofd van deze kampong b.v. is herhaaldelijk door den controleur opgeroepen naar Kandari, maar hij
gaat eenvoudig niet en er gebeurt niets. Daardoor heeft ook een districtshoofd als dat van Lamboeia 56 niets meer
te zeggen. Ik zie meermalen hoe boos hij zich maakt op zijn onderdanen (dorpshoofden), die zich eenvoudig niet
hebben gestoord aan zijn opdrachten, maar ze geven er niets om, daar ze weten dat er toch geen sterke arm
achter hem staat. Die slapheid, die lamlendigheid werkt hier in alle lagen door en daardoor is alles aan verwaarloozing ten prooi. Alleen de buitenwereld merkt het niet, denkt integendeel dat hier een opvoedingssysteem
toegepast wordt dat op snelle resultaten kan bogen. De districtshoofden immers zijn hier al inderdaad bestuurders. Wie niet kan schrijven heeft een schrijver en iedere maand leveren ze hun rapporten in en doen verslag
van de toestand van hun district en van hun werkzaamheden, geven cijfers over geboorte en sterfte enz. Sommigen innen zelf al de belasting.
Dat die mooie bovenbouw geen fundamenten heeft is alleen bekend, voor zoover bestuursmenschen aangaat,
aan den militairen commandant van Kandari en verder aan zijn ondergeschikten en aan de ondergeschikten van
den Controleur. De ondergeschikten moeten zwijgen en de militaire Commandant ging er geregeld met den
Controleur op uit naar feesten (wat hier wil zeggen: drinkpartijen) bij de hoofden, waar ze zich gewoonlijk een
roes dronken en waar de officier ook eens ergere dingen uithaalde, waardoor hij verder wel moest zwijgen, wilde
hij niet zijn eigen daden aan het licht zien gebracht. Hij is nu pas, gelukkig voor hem en zijn vrouw, overgeplaatst. Die feesten hebben ook schuld aan de ellende hier. Ze ontnemen aan den Controleur zijn macht, want
daar laat men hem flink drinken en weet dan toestemming te krijgen voor dingen waar men anders geen toestemming voor zou krijgen, of dingen met een mooi praatje in orde maken, die een veel strengere behandeling
vereischen. De To Laki is ook zoo slim als een mensch.
Ik heb U dit alles zoo uitvoerig geschreven omdat U zich zoo moeilijk een voorstelling kunt maken van de
toestanden hier. Practisch is de toestand deze: Er is geen koning in Lakiland en een ieder doet wat goed is in zijn
ogen. Dat bemoeilijkt het zendingswerk buitengewoon. – – –
Ik meen van begin af aan gezegd te hebben dat hier in het Kandarische de macht van de hoofden verbazend groot
is. Verder dat die hoofden Mohammedaan zijn. Dat enkelen van hen, zooals het districtshoofd hier, voelen dat
er een nieuwe tijd komt, die nieuwe eischen stelt en dat de Zendeling en zijn onderwijzers menschen zijn die
hen van dat nieuwe op de hoogte kunnen brengen. Ook hier toont zich dan dadelijk weer het kinderlijk-oostersche en is men tevreden, enkel met de geur en de kleur van dat nieuwe. Met ieder van zijn adellijke familieleden,
die hem komen bezoeken, of met andere “hooge” bezoekers, komt het districtshoofd ook een bezoek bij de
goeroe en bij ons brengen en doet dan erg opgewekt en min of meer amicaal, om vooral te laten uitkomen hoe
hij al gewoon is met Toeans om te gaan. Van iedere Hollander en hollandsch gekleede inlander, die ooit hem
een bezoek brachten, wil hij graag een foto hebben om die op zijn galerij te hangen en daarmee te kunnen
toonen, hoeveel Toeans reeds zijn trap opklommen. Graag gebruikt hij woorden als: precies, bankroet, fono,
dienst, rapport enz. Ik wil U niet vervelen met meerdere voorbeelden. Daarmee is verklaard wat ons de deur
opent van het huis van zoo’n hoofd. Bij andere hoofden en ook bij het gewone volk is het weer de hoop op goed
betaalden arbeid, voorschotten, medicijnen, enz., die de toegang tot hun dorpen en woningen voor ons ontsluit.
Maar nergens is het ’t verlangen naar het Evangelie, naar den Verlosser of de verlossende boodschap die wij
brengen. Daarom moet U nog geen diepere motieven zoeken bij de menschen van Lamboeia, geestelijke
motieven, een verlangen naar het Christendom. Allerminst.
Er kan zich een deur openen voor de zending. Er kan zich een deur openen voor het Evangelie. Er kan een
verlangen zijn naar het Evangelie. Het laatste zal bij volken als hier in deze archipel wel nooit bij de eerste
aanraking met de Zending reeds het geval zijn. Dat is ook psychologisch een onmogelijkheid. Op een terrein
als dit, waar het overgroote deel der menschen Islamiet is (immers wil zijn), meen ik reeds te mogen spreken
van Gods vinger, als er een deur geopend wordt voor het Zendingswerk, zooals hier in Lamboeia. Op de drie
andere posten op dit terrein moest de Zending zichzelf aan de menschen opdringen. In een plaats als Taoebonto
hinderde dat niet veel, door de geringe invloed van de Islam daar en dankzij de beteekenis van Moenara, 57 maar
in Sanggona geeft dat nog aldoor moeilijkheden. Daar is de Zending nog eigenlijk de ongewenschte indringer.
In het ressort Mowewe, de kampong Poli-polia uitgezonderd, waar men nog varkens at, is ook nergens nog een
verlangen naar het Evangelie. Wel zijn daar meerderen die toegankelijk zijn voor het Evangelie en ook de
Christelijke Godsdienstoefening bijwonen, zich laten doopen, Christen worden, maar ik meen van bijna ieder
hunner wel te kunnen zeggen waarom ze zoo hebben gedaan. Van een verlangen naar het Evangelie is bij geen
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Pu’uwatu.
Moenara was een neef van de mokole van Rumbia, waar Taubonto lag. Hij was in de jaren twintig enige tijd
hulponderwijzer op de zendingsschool te Taubonto.
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hunner (behoudens misschien een heel enkele uitzondering) sprake. Wel geloof ik dat bij de besten van hen
dankbaarheid is voor het reeds gedeeltelijk verlost zijn van de vrees voor de booze machten. Verder zal het
Zendingswerk, ook aan de reeds gedoopten, nog zijn karakter van opvoedingswerk moeten demonstreeren. –
––
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J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Lambuya 28 februari 1928, ARvdZ 112/34/15
[Hartelijk dank voor de zending conserveblikken.]

De verhouding tot de bestuursambtenaar is nog eender. Ik zit nu al weer maanden zonder medicijnen. De dokter
van Kandari zei laatst ronduit, terwijl ook Gouweloos hier was: Stuurt U de menschen maar naar Kandari, opdat
wij wat meer succes hebben. Toen ik in Januari aan den heer Vonk (de Controleur) schreef, dat het zoo niet
langer ging en ik wenschte te weten of ik evenals mijn collega’s geregeld medicijnen kon krijgen, schreef hij:
Ingeval U te weinig medicijnen ontvangt , kunt U zich tot mij wenden. Ik heb toen voor de zooveelste maal een
aanvraag bij hem ingezonden, maar daar tot nu toe niets op gehoord en niets ontvangen.
Op mijn verzoek, de houtlevering door de bevolking ten behoeve van de te bouwen goeroewoningen te willen
regelen, kreeg ik ook geen antwoord. Kort voor de vasten (poeasa) gingen enkele hoofden hier de zaak opstoken
en lieten een Moh. bestuursassistent een brief schrijven aan den Controleur met het verzoek tijdens de poeasa
de scholen te willen sluiten. Vonk schreef toen zonder overleg met mij en zonder mij er zelfs kennis van te
geven een brief aan het Districtshoofd van Oee-pae, waarin hij schreef dat de kinderen niet bevolen mochten
worden van school weg te blijven, maar dat leder die wilde, mocht wegblijven. Aldus heeft genoemd districtshoofd toen in de school en daarbuiten bekend gemaakt en wie eenigzins van de toestanden hier op de hoogte is
en van de denkwijze van onze To Laki zal zich kunnen voorstellen hoe dat schrijven werd gebruikt en verstaan.
Het resultaat was hier in Lamboeia, dat er maar 9 kinderen meer schoolgingen. Ik ben geen herrie daarover gaan
maken, wat toch niets zou helpen, ben alleen kalm aan de menschen gaan uitleggen dat het toch een dwaasheid
was om, waar ze zelf de poeasa niet hielden, hun kinderen van school te nemen tijdens de poeasa en dat degene,
die wel de poeasa hield toch daarom wel zijn kinderen naar school kon laten gaan, wat immers absoluut niet in
strijd was met de Islam. Verder (zooals ik hen al meermalen had uitgelegd) dat de vacanties gegeven werden
in de plant- en oogsttijd. Gelukkig gaat deze Controleur spoedig met verlof, naar ik hoor, in April, gelijk met
zijn schoonvader, de heer Krayer van Aalst.58 – – –
We zijn een paar weken geleden begonnen met Zondagmorgensamenkomsten in het district Oee-pae. Dat lijkt
nu aanvankelijk zeer goed. Het aantal bezoekers is meer dan 100. Jammer dat de goeroe daar zoo slecht de taal
kent. Verder is hij heel geschikt voor zijn werk, weet met de menschen om te gaan en is zeer gezien onder hen.
–––
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G.C. Storm aan het hoofdbestuur van de NZV, Taubonto 27 april 1928, ARvdZ 101/4/1.

Deze maand stond een brief voor U op het program en als ik mij thans er niet toe dwing komt er weer niets van
schrijven, uitgezonderd dan de korte toelichting bij de maandstaat. Intusschen ligt het volstrekt niet in mijne
bedoeling de correspondentie met U te beperken; wel moet ik het eenigszins doen om des tijds wille, doch dat
betekent volstrekt niet dat dit beperken gelijk zou zijn aan stopzetten. Zelfs ook de correspondentie met het
Tasikmalaja comité mag mij niet tot te groote beperking verleiden. Integendeel, de eerste en voornaamste
schakel die ons met de Hollandsche gemeente verbindt, was en blijft het Hoofdbestuur.
Omtrent Roembia kan ik U weer goede berichten zenden. Geen schokkende gebeurtenissen, het werk ging kalm
zijn gang maar niettemin kunnen we dankbaar zijn voor hetgeen gedaan werd. Wanneer ik de toestanden op
andere posten vergelijk met de toestanden, zooals zij hier zijn in Roembia, moeten we dankbaar zijn voor het
vele dat we hier kunnen doen. Sinds korten tijd bood zich de gelegenheid om ook aan de zuidkust te gaan
evangeliseeren. Deze actie zette in tijdens de Mohammedaansche vastenmaand. Een maand waarin altijd wat
meer beweging onder de bevolking is waar te nemen dan in den overigen tijd van het jaar. Aan de zuidkust was
deze beweging al heel sterk. Er liggen daar eenige Moroneensche kampongs begrensd door twee Boegineesche,
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H. Krayer van Aalst; 1869-1933; 1897 hulpprediker te Loleh (Rote); 1907 verlof; 1908 te Piru (Ceram); 1913 verlof;
1916 te Kapan (Timor); 1923 verlof; 1925 te Depok (Java); 1928 eervol ontslag.
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dus Islamitische centra. De Moroneensche kampongs zijn Pomonotor, Liaho, Sajo, Laloa, Poewaia, Doala.
Vanuit Laora en Lemo kan heel gemakkelijk daar Islamitische propaganda worden gevoerd. En inderdaad is het
ook goed te merken dat de Islam daar veel sterker is dan in de omgeving van Taoebonto.
De aanleiding om daar ook te gaan werken bood zich vrij onverwachts. Uit Laloa is hier een jongen op school,
die buiten ons weten om daar aan het vertellen van Bijbelsche geschiedenissen is gegaan. Ook schijnt hij de
Islamitische goeroe’s nog al eens aan de kaak te hebben gesteld, met het gevolg dat ik op een goeden dag het
verzoek kreeg daar in Laloa een negental menschen te doopen, die christen wilden worden. Dit verzoek werd
natuurlijk niet zoo maar ingewilligd, doch ik stelde de eisch van onderricht. Dit voorstel werd ingewilligd en
zoo trekken we er geregeld op uit om in Laloa catechisatie te geven. Evenals ook in Taoebonto mijn taktiek is,
zoo maak ik er ook in Laloa er een openbare les van. Het gevolg was dat ik l.l. Dinsdag een 25-tal toehoorders
had. Of dat op den duur zo zal blijven is te hopen. Ik zei dat we er geregeld naar toe trekken. Ik kan n.l. zelf niet
elke week naar Laloa toe, hoogstens 1 keer per maand, omdat ik ook de school te Rarongkeoe moet bezoeken
en verder te Taoebonto volop werk heb. Daarom trof ik eene voorloopige regeling, waardoor ikzelf 1 keer per
maand naar Laloa ga en Raoni een tweede keer. Indien mogelijk wil ik trachten het binnenkort daarheen te
leiden dat elke week catechisatie in Laloa wordt gegeven, dan zou nog een derde man in het gareel moeten
worden gebracht, doch dat is een plan dat nog slechts in mijn hoofd zit en voorloopig nog wat moet wachten.
Overigens is het een zeer moedgevend teeken dat de menschen er mij niet ontloopen, in weerwil van de 4
Moroneensche en 2 Boegineesche goeroe’s van den Islam. Ik heb daar 6 van die heeren tegenover me staan, wat
evenwel niet wegneemt dat ze allemaal zich op den achtergrond houden. Toen het bekend werd dat er doopcandidaten waren, heeft men de menschen schrik willen aanjagen door te zeggen dat ze allen naar Taoebonto
zouden moeten verhuizen. Daartegen nam ik dadelijk krachtig stelling, door de dorpshoofden op te zoeken die
ik aan het verstand bracht dat van eene verhuizing naar Taoebonto natuurlijk geen sprake kon zijn en voorts heb
ik het hen duidelijk gemaakt dat ik het op hen zou verhalen wanneer den doopcandidaten overlast werd aangedaan. Sindsdien is het uit met de ruzie en hoor ik niets meer van gewroet achter de schermen.
In de poeasa-maand ben ik ook nog te Laloa geweest en trof het bijzonder goed dat er juist dien avond de
Islamitische goeroe van Lemo kwam om de nachtelijke gebeden te verrichten. Het zou zeker de moeite waard
zijn geweest als U deze vertooning had kunnen bijwonen. Inderdaad was het eene vertooning. Toen ik in de
gaten had wat er aan de hand was, ben ik met Raoni ook ter sembahjang getrokken en ging zitten vlak naast den
goeroe. Twee kapala’s waren present, n.l. van Sajo en Laloa. Mijn komst in het kapala-huis rechtvaardigde ik
door op te merken dat de kapala zoo onbeleefd was geweest mij niet even te begroeten op het bericht dat ik in
zijn dorp was. Een massa excuses van de zijde van den kapala volgde, die natuurlijk vriendelijk werden beantwoord. Toen zei ik, dat ik graag van de menschen zou willen leeren, want ik wou heel graag in de hemel komen,
precies als de To Moronene dat graag willen. Nu, dat wekte consternatie. De kapala van Laloa merkte op dat
zulks natuurlijk niet kon, omdat hij als het ware een slaaf van meneer niet zoo veel wist; meneer daarentegen
wist alles. Een antwoord dat me natuurlijk al dadelijk gelegenheid gaf hem aan zijn jasje te trekken. Als meneer
dan alles wist, waarom wilde hij dan niet naar meneer luisteren?
Ik zal U het heele relaas besparen. Laat het U genoeg zijn te weten, dat ik dien avond een prachtgelegenheid heb
gehad om tot de menschen te spreken over het ware vasten, niet naar het lichaam, maar naar de ziel. Zelfs het
vasten zooals de menschen het doen, kan ons niet voor God rein maken als we nog elken dag onze zonden
vermeerderen, zooals kapala Laloa, die naast zijn goede daad van vasten de leugen stelde door te beweren dat
meneer alles weet, terwijl hij in zijn hart dacht: laat die man opkrassen, hij weet er toch niets van. Zulke
opmerkingen zijn duidelijk als 2 x 2 = 4 is, ieder heeft het levende voorbeeld voor oogen. Dus, ook al doen we
nog zoo mooi onze sembahjang, dan is het niets waar als we niet geheel oprecht zijn in ons binnenste.
Het gezelschap dat ik telde bedroeg 60 personen, die alles hoorden wat ik te zeggen had; na een uurtje stapte
ik op om de menschen niet te belemmeren in de uitoefening van hun godsdienst. Dat over mijn verschijning in
deze samenkomst de tongen in beweging zijn geweest, laat zich denken, al is men wel zo verstandig om het mij
niet te laten merken.
Met opzet vermeed ik gedurende mijn spreken het noemen van den naam Isa. Het zou allicht weer aanleiding
geven tot opmerkingen als: Isa is de nabi van de blanken en Mohammad van ons zwarte mensen. Of: Isa is de
nabi van de kompenie. Of: Mohammad is grooter dan Isa. Vooral dit laatste wilde ik voorkomen omdat we er
niet geregeld zijn en dus betrekkelijk weinig in de gelegenheid zijn te weerleggen. Die belangrijke kwestie’s
mogen aan de orde komen als de doopcandidaten meer op de hoogte zijn van de zaken.
Zoo begint dan de weg gebaand te worden naar de zuidkust. Het gaat langzaam, maar het komt. Zoo vaak had
ik gewenscht een school te openen in Sajo, maar steeds weer waren er belemmeringen. Nu krijg ik evenwel een
klein kringetje en dat kan in de toekomst van beteekenis worden. De bezwaren tegen een school zijn voorlopig
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niet te overwinnen. Wanneer ik momenteel met de dorpshoofden zou vergaderen om tot de oprichting van een
school te geraken, zou ik zoo goed als zeker achter het net visschen. Ik doe er dus het zwijgen toe. Bovendien
ben ik daartoe wel gedwongen omdat ik geen onderwijzers kan krijgen. Zelfs voor Rarongkeoe heb ik nog geen
behoorlijke onderwijzer. Voortdurend schrijf ik naar de Minahasa, steeds neemt men de betrekking aan, doch
als het puntje bij het paaltje komt, d.w.z. als men op het punt staat te vertrekken, trekt men zich terug en ziet af
van zendingswerk. Fiat, de school in Rarongkeoe loopt, en Sajo heeft geen haast. Op Gods tijd zal de school er
wel komen en een goede onderwijzer bovendien. Waar evenwel zoo de toestanden zijn en ik toch geen goeroe’s
kan krijgen laat het zich denken dat ik niet onnoodig me waag aan plannen, die voorloopig toch niet uitvoerbaar
zijn. – – –
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G.C. Storm aan het hoofdbestuur van de NZV, Taubonto 19 juli 1928, ARvdZ 101/4/1.

–––
Het is zoo te wenschen dat de menschen en vooral de hoofden zelf eens aan het denken gaan over de belangrijke
vraagstukken van hun leven. Menigmaal ben ik verbaasd over de juiste wijze van aanvoelen, die ik aantref bij
deze weinig ontwikkelde menschen. Zoo spraken we onlangs over de beteekenis van den godsdienst voor ons
leven. Door een vrouw werd toen de opmerking gemaakt: de christelijke godsdienst is veel moeilijker dan
heidendom en Islam, want deze beide bepalen zich tot een godsdienst voor een beperkten tijd en voor bepaalde
gelegenheden (zij bedoelde poeasa en offeren aan de geesten in geval van ziekte, b.v aan een Sangia), maar de
christelijke godsdienst is daarom zo moeilijk omdat het aankomt op je laro, je hart. Dit is beslist heel goed
aangevoeld. Ik sprak dadelijk daarop over het feit dat het leven ook moeilijk is; de voorbeelden had ik maar voor
het grijpen. Het leven kan soms beuken op de zielen en dan komt het er vooral op aan dat men een sterke en
moedige ziel heeft. De bedoeling van Jezus nu is om onze zielen sterk te maken. Zooals groote boomen wel
buigen onder de kracht van den wind maar niet breken. Zoo worden onze zielen vaak heen en weer gezwiept
door de tegenslagen van ons leven; maar een sterke ziel breekt er niet onder. Want God is de kracht ervan. Zulke
dingen begrijpen de mensen, of liever: velen begrijpen ze. Inderdaad zien we dat bij velen het christendom voert
tot het overwegen van vragen van het leven en den menschen eene oplossing geeft. Dat is mooi werken.
Gedurende de laatste weken leg ik er mij in de godsdienstoefening op toe het begrip zonde voor de menschen
uit te werken. Dat is ook een heel moeilijk punt, maar door voortdurend vertellen zal ik er beslist in slagen den
menschen te laten voelen wat het effect is in hun leven. Zoo sprak ik eenige weken geleden over Nicodemus en
de wedergeboorte.59 In het kort kwam de heele geschiedenis neer op het beeld van de moeder die haar kind in
utero voedt met haar bloed. Wanneer wij wederom moeten worden geboren uit God dan beteekent dat dus dat
in ons leven, in onze ziel iets moet instroomen van Gods Leven. Dat is niet Gods bloed, maar Gods Geest.
Daardoor worden we heel andere menschen dan vroeger. Heel vaak worden de menschen geboren uit de booze
geesten. De Geest van de toenoeana’s heerscht dan in ons. Die invloed moet worden vernietigd in ons en
daarvoor komt in de plaats de Geest van God.
Dergelijke voorbeelden gaan erin als koek. Na afloop glundert dan menigeen alsof hij wil zeggen: we weten het
samen wel.
Ook de Samaritaansche vrouw werd den menschen al twee Zondagen geteekend. In het bijzonder pakte de
menschen het feit dat zij haar overspelig leven voor Jezus trachtte te verbergen. Toen dit teere punt te sprake
kwam, bracht de vrouw het gesprek aanstonds op den godsdienst. Heer, ik zie dat ge een profeet zijt. Inderdaad
diende de agama slechts als middel, als een mantel om haar verleden te verbergen.
Dit gevaar bestaat voor ons allemaal. Wat dan weer met voorbeelden wordt toegelicht. Op deze wijze wordt
altijd weer opnieuw de zonde ten tooneele gevoerd en van alle kanten bekeken. Aldus hopen we op den langen
duur zoo ver te komen dat men zich zelf gaat veroordeelen.
Ik behoef u niet te zeggen hoe animeerend dit werk is. Er zijn een massa vervelende dingen op een zendingspost
op te knappen, maar de samenkomsten des Zondagsmorgens zijn me altijd weer een oorzaak van genoegen. Je
heele week kan erdoor worden goedgemaakt. Toen collega Gouweloos met zijn vrouw onlangs eene godsdienstoefening bijwoonde, waren zij verbaasd over de buitengewone aandacht, waarmee het verhaal werd gevolgd.
Vertrouwen krijgen we van heel velen. Men gaat zich werkelijk min of meer voelen als leden van een groote
familie. Elk oogenblik word ik geroepen bij baby’s; we hebben er dit jaar al verschillende in ontvangst genomen.
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En wanneer men ons bijzonder genegen is dan vraagt men mij de a.s. moeder te onderzoeken. Inderdaad zijn
dit heel mooie dingen die ons bemoedigen. – – –
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K.J. Brouwer,60 NZV-director, aan het hoofdbestuur van de NZV, Oegstgeest 11 september 1928, ARvdZ
96/2/15.

Zooals het eerste door mij gemaakte rapport aan U gericht was,61 zoo is het ook met dit laatste het geval. Etc.
De posten Sanggona en Taoebonto heb ik niet bezocht. Samenloop van omstandigheden. Helaas.
Ik heb de fam. Storm niet ontmoet, omdat die door huiselijke omstandigheden niet te Lamboeia konden zijn.
Vrijdag 31 Augustus kwam ik tegen den avond te Kolaka aan, waar de Heer van der Klift reeds aanwezig was
om mij te verwelkomen. Na met hem een bezoek te hebben gebracht bij den Gezaghebber, den Heer van Driel,62
zijn wij dien nacht bij schitterend maanlicht naar Mowewe gereden te paard, waar wij in den vroegen morgen
aankwamen. Na dien post en het voor de goeroe-opleiding in aanbouw zijnde internaat te hebben gezien en er
den Zondag bij de familie van der Klift te hebben doorgebracht, zijn wij Maandag 3 September vertrokken.
Onderweg passeerden wij de gemeente te Tinondo en bij de brug van Semboene wachtten ons de heeren
Gouweloos en Schuurmans met de auto, die ons nadat wij ook te Rate Rate nog een oogenblik bij den goeroe
ons hadden opgehouden, tegen den avond in Lamboeia bracht, waar ook Mevrouw Gouweloos aanwezig was,
die met haar man van Taoebonto terugkeerde, waar zij bij de fam. Storm hulp hadden geboden.
Dinsdag 4 September is geheel gewijd aan de besprekingen over het werk en nadat wij den volgenden dag te
Lamboeia gebleven waren, waar het Koninginnefeest gecombineerd was met een feestelijke ontvangst van den
bezoeker uit Holland, heb ik samen met de drie aanwezige broeders op Donderdag 6 September nog enkele
gemeenten bezocht in het Zuid-Kendarische, o.a. Benoea en Taidaho.
Toen ik 7 September smorgens van Lamboeia vertrok, was niet alleen mijn bezoek aan Z.O. Celebes, maar ook
mijn reis langs de zendingsvelden der Samenwerkende Corporaties afgeloopen. Op weg naar Kendari, waar ik
dien middag ben scheep gegaan aan boord van dit vaartuig, waar ik dit verslag opstel, had de Heer Schuurmans
gelegenheid mij nog enkele plaatsen te wijzen waarover zijn arbeid zich uitstrekt. Zoo hebben wij de school van
Oeëpai nog bezichtigd.
Den avond vóór mijn vertrek heb ik met de broeders en zusters het H. Avondmaal gevierd. Het was een heugelijke uiting ook van de onderlinge gemeenschap, die er tusschen de hier arbeidende Zendelingen bestaat en voor
mijzelf was deze viering op den laatsten avond van mijn reis een symbool van de gemeenschap des geloofs, die
ik niet alleen op dit terrein en niet alleen met deze broeders en zusters, maar die ik steeds ook op de andere door
mij bezochte arbeidsvelden en bij de daar werkenden gevonden had.
Voor de bespreking van 4 September had de Heer Storm het hier volgende overzicht ingediend.
Om ons een beeld te vormen van het werk in genoemd ressort kunnen wij volstaan met een kort historisch overzicht, waaraan we enkele conclusies kunnen ontleenen.
Het werk in het gebied der To Moronene werd aangevangen in het jaar 1923, toen de eerste zendeling
zich vestigde in Taoebonto. Bij zijn komst aldaar werd een school gevonden, die van het Gouvernement
werd overgenomen.
Met de bevolking werd aanraking gezocht, deze was niet kwaad te noemen, wel onverschillig voor den
pandita, voor zoover het diens godsdienst betrof, doch overigens zeer tegemoetkomend. De vrouwen
mochten aanvankelijk wat vrees aan den dag leggen, al spoedig werd deze vrees overwonnen en konden
wij ons zonder moeite in de dorpen bewegen. Niemand zou meer op de vlucht slaan bij onze nadering.
Zelfs kwam het al spoedig zoover dat een groepje menschen zich ging vestigen in onze onmiddellijke
nabijheid. Naar men zeide, omdat in onze buurt minder gestolen werd dan elders. Een bewering, die ook
thans nog steeds wordt staande gehouden.
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C. van Driel; gepens. kapt. inf.; jan. 1928- april 1929 controleur onderafdeling Kolaka.
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De overname van de school bracht ons al dadelijk in nauwer contact met de mokole-familie, aangezien
een neef van den Mokole daar als onderwijzer fungeerde. Dit contact werd in de volgende jaren aanmerkelijk versterkt door de vriendschappelijke houding, die Moenara tegenover ons is gaan aannemen. Zijn
zuster werd zelfs gedoopt, terwijl hijzelf – hoewel niet om den doop vragende – toch steeds de godsdienstoefeningen bezoekt en het bij meer dan een gelegenheid liet blijken dat het Christendom hem niet
onverschillig is.
De houding van de oude Mokole I Ntera is er een van onverschilligheid. Bij mijn bezoeken houdt de
man zich meestal achteraf. Anders staat het met zijn drietal dochters en echtgenoote. Zelfs deze laatste,
een echt heidensch type, begint hoe langer hoe meer zich te openen en vrijer te worden in den omgang.
Hieruit leide men niet af, dat zij zich zou openen voor het Evangelie, doch wel is een gemoedelijke
omgang een eerste voorwaarde voor het invoeren van het Evangelie in de harten.
Zooals deze houding is, is die van alle hoofden. Men is niet vijandig, eerder vriendelijk voor ons, doch
van toenadering tot het Christendom valt bij hen niets te bespeuren. Wij meenen iets daarvan te bespeuren bij het dorpshoofd van Taoebonto, doch moeten wel zeer voorzichtig zijn met een dergelijke uitspraak en er vooral geen luchtkasteelen op bouwen.
De aanraking met de bevolking buiten Taoebonto is uit den aard der zaak veel losser. Deze groepen
moeten we opzoeken op onze tournee’s, wat maar een zeer vluchtige ontmoeting beteekent. Ook daar
zijn de menschen steeds vriendelijk en voorkomend, maar van diepere aanraking is geen sprake.
Het gaat er nu maar om aan deze menschen het Evangelie te brengen. Welke wegen moeten daarvoor
worden ingeslagen? Al dadelijk valt de aandacht op de school. Kunnen wij de schoolarbeid zoodanig
benutten, dat er een drang door zal ontstaan naar het Christendom?
Voorloopig geloof ik het niet. Een vijftal jaren zag ik jongens de school verlaten, die met ons in nauw
contact geweest waren. Door zelf meermalen voor de klas te staan en een bepaald vak voor mijn rekening te nemen, trachtte ik met de kinderen in aanraking te komen. Na afloop der drie of vier leerjaren
gingen zij weg en het grootste deel ervan heb ik nooit meer terug gezien.
Is het uitstrooien van het zaad des Evangelies dan voor niets geweest? Wie zal het zeggen? Nooit kan
het geloof te veel verwachten. Maar mijn verstand zegt mij, dat er niet veel van het uitgestrooide zaad
zal terecht komen: de omgeving waarin de jongens komen, rotanhandel enz. enz. zijn zoovele plaatsen,
waar het onkruid welig tiert en ik vermoed, dat 99% van het goede zaad zal worden verstikt.
Van veel meer beteekenis achten wij het, dat de jongens, die van school afkomen, op een of andere
manier worden vastgehouden. Hoe? Door aanplantingen? (rubber, klappers) of door een vervolgschool
(ambachtsschool) of door het aannemen van moerids? Wij vreezen, dat al deze wegen veel geld zullen
vragen en dus practisch onuitvoerbaar zullen zijn gezien de financieele moeilijkheden, waarmee de
zending geregeld te kampen heeft. Een ding komt mij evenwel noodzakelijk voor: wij moeten vrijheid
hebben om zoons of dochters van belangrijke hoofden bij ons in huis te mogen opnemen als moerid. Ten
laste van de zendingskas. Zooals door het Hoofdbestuur van de N.Z.V. mij werd toegestaan toen het
gold de zuster van Moenara. Wenschelijk zou het ook zijn dit uit te breiden tot die meisjes, die mettertijd zullen huwen met aanstaande onderwijzers in opleiding te Mowewe. Dit zijn meisjes uit het volk
en voor haar is het daarom broodnoodig dat zij een beetje beschaafd worden om mettertijd althans op
eenigszins behoorlijke wijze als njora te kunnen optreden. Ons inziens is dit een uitgave, die de Zending
niet mag inhouden.
Tot de school terugkeerende: wij hechten dus betrekkelijk weinig waarde aan de school als evangelisatie-middel. Veel meer gevoelen wij voor de aanstelling van goeroe masehi die zich onder het volk
moeten vestigen zooals het ook het geval is met een goeroe-Islam. Ik weet, dat hiertegen bezwaren zijn
in te brengen, doch het lijkt mij voor Poleang-Roembia de eenige weg om tot resultaten te komen.
Zoowel Poleang als de Zuidkust van Roembia weigeren nog steeds een school, aan de Zuidkust kan ik
evenwel evangeliseeren, wat ten deele door mij zelf geschiedt, doch in hoofdzaak door Raoni en Sapira.
Wij meenen, dat deze invloed nog krachtiger zou zijn wanneer iemand als Raoni zich daar vestigde.
Natuurlijk geldt het bezwaar dat een goeroe-masehi dingen gaat doen, die hij heeft na te laten (handel)
doch er zijn evengoed voorbeelden te noemen dat de onderwijzer zulks deed. Een en ander stip ik
slechts aan om leiding te geven bij de gedachtewisseling.
Voor deze gevoelens zijn ook van beteekenis de plaats, die het Bestuur inneemt in deze gebieden.
Wanneer een Europeesch bestuursambtenaar gevestigd zou zijn in Poleang of Roembia, zoodat deze
ambtenaar uit eigen ervaring op de hoogte zou zijn met de verhoudingen en toestanden, zou het veel
gemakkelijker zijn den man in de arm te nemen dan thans, nu de ambtenaar hoogstens twee keer per jaar

64

komt en het overige werk laat opknappen door zijn assistenten. Wij zijn hier op eigen krachten aangewezen. Directe medewerking van het Bestuur voor een uit te voeren plan als het oprichten van een
school hebben we nimmer te verwachten.
Vandaar dat wij uiterst voorzichtig hebben te zijn met het kiezen van onze houding. Steeds ben ik er
voor een goede verhouding te hebben met de bevolking, liever dan een school te krijgen min of meer
op aansporen van den Controleur. Bij een dergelijk werkplan zijn echter goeroe-masehi onmisbaar. We
zijn er tenslotte van overtuigd dat we aldus meer bereiken dan met een school die door de bevolking
toch niet van ganscher harte wordt gewaardeerd. Zelfs van de school te Taoebonto geldt dat de menschen hem liever kwijt zijn dan rijk. Hoe groot het aantal leerlingen ook is en hoe gering het aantal
absenten (60 leerlingen; 1 à 2 % absenten per maand.)
Een laatste onderdeel van ons werk moet nog naarvoren worden gebracht: ziekenbehandeling. Deze zaak
floreert buitengewoon. Den laatsten tijd bezoeken geregeld 40 à 50 menschen de polikliniek. Daarbij
komen dan nog de patiënten die wegens den aard hunner ziekte moeten worden opgezocht. Hierbij kan
Raoni veel helpen, terwijl ook Jonathan Saiti mij op dit gebied wat werk uit de hand neemt. Als evangelisatiemiddel achten wij dit zeer van waarde. Na ons verlof willen wij hierin anders te werk gaan dan
tot heden het geval is geweest: we willen er namelijk een soort sembahjang aan trachten te verbinden.
Hoe deze gedachte zal moeten worden uitgewerkt is onszelf nog niet geheel duidelijk; een aanknopingspunt vinden we echter al dadelijk in de wijze, waarop de Moroneensche dokter zijn patiënten bewerkt.
Ook dat toch gaat gepaard met een soort aanroepen van den Sangia.
Over het resultaat van ons werk is niet veel te zeggen: 80 christenen in Taoebonto, welk getal binnenkort zal stijgen tot boven de honderd. Aan de zuidkust vroegen een negental personen om den Doop.
Het onderwijs wordt geregeld bijgewoond door een 25 à 30 menschen. In Rarongkeoe staat een school
met een goeroe. Poleang moet drukker bezocht worden, doch dat komt in het gedrang door het vele
werk, dat mij nu reeds overvleugelt. Een goeroe-masehi is daar op zijn plaats. Deze kan niet door eenige
dwarskijkers geweerd worden, zooals met een school wel het geval is.
Tenslotte ons werk aanbevelend in de voorbede der Conferentie,
w.g. Storm
De heer van der Klift las het volgende stuk voor over den arbeid in het ressort Mowewe.
Het ressort “Mowewe” van het zendingsgebied der Nederlandsche Zendingsvereeniging op Z.O. Selebes
omvat de districten Kolaka, Sangere en Mamboeloe.
Voor de bespreking van den Zendingsarbeid en alles wat er mee samenhangt in genoemd ressort vang
ik aan met een Overzicht van den bestaanden arbeid.
a. Scholen.
In het ressort Mowewe zijn momenteel een vijftal scholen, waarop dagelijks 271 kinderen onderwijs
ontvangen. Gespecificeerd luidt het aldus:
te Mowewe 59 leerlingen
2 onderwijzers
te Ameroro 65 leerlingen
1 onderwijzer (de 2de onderwijzer is te Mowewe en die van Mowewe te
Rate Rate om den zieken goeroe Wageij te vervangen)
te Tinondo
47 leerlingen
1 onderwijzer
te Rate Rate 54 leerlingen
1 onderwijzer
te Poli Polia 46 leerlingen
1 onderwijzer
Alle scholen zijn drieklassige volksscholen, behalve die te Mowewe, welke een vierklassige volksschool
is.
Deze scholen worden bezocht door kinderen uit de genoemde plaatsen, maar ook door kinderen uit de
omliggende kampongs.
Te Mowewe is ook, sedert Juli 1927, een Cursus voor Volksonderwijzer. De leerlingen hebben eerst een
drieklassige volksschool doorloopen. Ze worden door den goeroe, Hoofd der school, samen met den
Zendeling uitgekozen en doen dan toelatingsexamen voor de vierde klasse der Volksschool te Mowewe.
Daar zijn ze dan eerst nog drie maanden op proef, zoogenaamd opdat de Goeroe-Cursusonderwijzer zijn
oordeel kan geven over wat hun kennen en kunnen betreft en de Zendeling en Zijne vrouw een kijk op
hun karakter en aanleg hebben gekregen. Daarna wordt over hun aanneming of terugzending beslist.
Dit geldt alles voor de leerlingen, welke uit de ressorten Sanggona, Lamboeia en Mowewe komen; die
van Roembia hebben aldaar (te Taoebonto) reeds de vierde (voorbereidende) klasse doorlopen.
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Momenteel telt de Cursus 7 leerlingen, die in de tweede klasse zitten, en 9 leerlingen die in de voorbereidende klasse zijn. Van deze 9 leerlingen wordt medio September beslist, wie er blijven en wie er teruggezonden worden. Aanvang 1929 komen er nog 4 Moroneensche leerlingen voor de vierde klasse bij. Dit,
omdat de familie Storm met verlof vertrekt. Anders zouden deze leerlingen pas Juli 1929 zijn gekomen.
Wanneer er dus geen leerlingen worden teruggezonden, dan zal het internaat te Mowewe aanvang 1929
een getal van 20 leerlingen bevatten.
b. Gemeenten.
In het ressort Mowewe zijn momenteel op 3 plaatsen kleine groepen Inlandsche Christenen, en wel te
Mowewe, te Rate Rate en te Poli Polia.
De groep Christenen te Mowewe telt 49 mannelijke en 46 vrouwelijke leden, totaal 95 Christenen.
De groep Christenen te Rate Rate telt 5 mannelijke en 3 vrouwelijke leden, totaal 8 Christenen.
De groep Christenen te Poli Polia telt 27 mannelijke en 4 vrouwelijke leden, totaal 31 Christenen.
De samenkomsten der Christenen en heidenen te Poli Polia en te Rate Rate worden geleid door resp.
goeroe V. Umboh en Goeroe G.A. Wageij; op mijn bezoekreizen ga ik zelve voor of samen met den
Goeroe.
Het catechetisch onderwijs wordt door den Goeroe gegeven; naar den stand van het onderwijs doet de
Zendeling onderzoek tijdens zijn bezoeken aan die plaatsen.
In Poli Polia zijn momenteel weer een aantal menschen, volwassenen en kinderen, die gedoopt wenschen
te worden.
c. Ziekenbehandeling.
Op alle posten zijn de goeroes voorzien van een aantal medicijnen, zoodat zij hulp kunnen bieden aan
menschen met beenzweren, koortslijders (malaria), wonden, buikaandoeningen en dergelijke.
Te Mowewe echter wordt de ziekenbehandeling veel meer intens ter hand genomen. Vanaf 1 Januari van
dit jaar werd 1065 maal patiënten behandeld, waarvan er velen in hun huizen moesten worden opgezocht
en verpleegd. Daarbij zijn niet gerekend de velen, die om hulp kwamen tijdens de reizen van den verpleger naar de bijposten. In dien tijd werden de kranken door mij behandeld te Mowewe, maar tijd om het
kliniekbezoek bij te houden heb ik niet. Van tijd tot tijd doet de verpleger reizen naar de bijposten, waar
hij dan polikliniek houdt en de Goeroes in de behandeling onderwijst.
d. Evangelisatie.
Samenkomsten worden gehouden op iedere plaats, waar een school is. De school is dan de vergaderplaats.
De goeroe, hoofd der school, gaat dan voor. Op de eene plaats gaat dat gauwer en met minder tegenstand
dan op de andere plaats. Op alle plaatsen is eerst met een Zendingsschool begonnen, waar dan langzamerhand ook volwassenen begonnen te komen. Zoo ontstond langzamerhand de godsdienstige bijeenkomst.
Dat doel is op alle plaatsen, waar scholen zijn in mijn ressort, nog niet bereikt. Te Ameroro blijft het nog
bij de Zondagsschool, evenals te Tinondo. Te Mowewe, Rate Rate en te Poli Polia komen echter vele
volwassenen.
Hun wordt de eenvoudige Bijbelsche geschiedenis verteld met hier en daar een enkele opmerking ter
toelichting en aansluitende aan datgene, wat momenteel in de gedachten der menschen leeft.
Aan de schoolkinderen wordt de Bijbelsche geschiedenis onderwezen. En maandelijks ontvangen de
oudste leerlingen, die al heel wat Maleisch kennen, een nummer van het Evangelisch blaadje de “Penaboer”.63
Het spreekt vanzelf, dat met de Evangelieverkondiging te Mowewe, een oudere groep Christenen, al heel
wat verder gegaan kan worden. Verder worden alle gelegenheden te baat genomen voor Evangelieverkondiging zooals Christelijke begrafenissen, volksvergaderingen, oogstfeesten. Onder dit hoofd “Evangelisatie” mag ik ook wel behandelen het onderwijs aan de leerlingen der Cursus voor Volksonderwijzer te
Mowewe en hen, die in de voorbereidende klasse zitten.
Zij toch zijn onze toekomstige medearbeiders. En al moeten wij van hen niet te veel verwachten, gegeven
het milieu, waaruit ze komen en de banden, waarmede zij gebonden zijn door familieverhoudingen,
zoodat de teleurstellingen met hen straks ook niet zullen uitblijven, we mogen ook weer niet het feit
onderschatten, dat zij kinderen des volks zijn, die, beter dan wij met onze goeroes, die vreemdelingen zijn,
tot hun volk kunnen spreken en het hart huns volks kunnen bereiken. Verder zal voor het volk van groot
belang zijn en zeker indruk maken, dat hunne volksgenooten hun het Evangelie brengen.
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Het in Ned.-Indië bekende blad Penaboer was de Maleise uitgave van het evangelisatieblad De Zaaier.
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Zooals vanzelf spreekt worden de leerlingen onderwezen in de elementaire vakken, zoodat zij later in staat
zijn, de kinderen huns volks het schoolonderwijs te geven.
Maar daarnaast wordt hun de Bijbel onderwezen. In den tijd dat zij nog in de voorbereidende klasse
zitten, krijgen ze les in Bijbelsche geschiedenis. Op de school begin ik met hen den Bijbel te lezen. Met
oordeel worden stukken uitgekozen, die we samen lezen en bespreken. Maar ook moeten ze in die tijd de
namen der Bijbelboeken van buiten leeren, benevens de Wet, het Onze Vader en de XII Artikelen des
Geloofs. Verder leeren ze heel wat psalmen en gezangen van buiten. De Evangeliën worden gelezen,
stukken uit de Profeten en de Handelingen der Apostelen. Ze leeren in dien tijd den weg in den Bijbel
vinden.
In de Cursusjaren wordt hun Aardrijkskunde van Palestina geleerd, behandelen we de Bijbelsche oudheidkunde, Bijbelsche Geschiedenis. Verder komen we in de Cursusjaren niet.
Maar het laatste jaar van hun verblijf zal geheel gewijd worden aan Theologie en Evangelisatie, benevens
kennis van den Islam. In één woord: ons doel met hen is: hen te vormen tot Evangelisten, medearbeiders
in het groote werk van het brengen van hun volk tot den Heiland der Wereld.
Zoo nu en dan wordt ook de tooverlantaarn gebruikt voor de Evangelieverkondiging.
De onderwijzers wonen onder het volk. De een van hen is veel meer Evangelist dan de andere. Toch
kunnen we wel zeggen dat allen doen, wat in hun vermogen is om het Evangelie ingang te doen vinden.
En ook: de eene plaats leent zich veel sneller voor directe Evangelieverkondiging dan de andere. Zoo zou
te Tinondo, wanneer de goeroe er agressief optrad, waarschijnlijk het gevolg zijn: een hevige tegenstand.
Zoo ook te Ameroro. Daar moet voorzichtig worden gewerkt. In Mowewe, Rate Rate en Poli Polia kan
men veel verder gaan.
e. Door het bestaan der scholen is er een contact met de ouders en volwassenen, dat er niet zou bestaan,
als wij buiten de school stonden, met andere woorden als het onderwijs op neutrale scholen werd gegeven.
Het Evangelie wordt veel meer gekend dan men zou vermoeden. In Poli Polia waren het bijna alle schooljongens, die Christen wenschen te worden. En nu beginnen de volwassenen ook te komen. Een groote
moeilijkheid is, dat de districtshoofden bijna allen Moh. gezind zijn. Dit is een groot struikelblok. Zij
worden gebruikt voor de Moh. actie, die er ontegenzeggelijk is.
In het bovenstaande heb ik beknopt medegedeeld, hoe het met den arbeid in mijn ressort staat op het
oogenblik. Mij rest nu de vraag te trachten te beantwoorden, welke de vooruitzichten en mogelijkheden
zijn, voor zover dat te beoordeelen is.
En dan moet ik zeggen, dat momenteel het district Mamboeloe de beste vooruitzichten biedt. Daar staat
men lang niet zoo onverschillig tegenover het Evangelie als in het overige deel van mijn ressort. Pas is
het districtshoofd aangezegd door den Assistent-Resident dat hij vervangen zal worden. Met andere
woorden dat hij ontslag heeft, zoodra men een vervanger voor hem heeft gekozen. Het was te verwachten,
dat dit vroeg of laat zou gebeuren. Maar ik had gaarne gezien, dat men er nog een paar jaren mede had
gewacht. Dan waren zijn zoon en stiefzoon volleerd te Mowewe. Een van hen had dan eenigen tijd wakilmokole (onderdistrictshoofd) kunnen worden om daarna te worden aangesteld als Districtshoofd. Het
districtshoofd was dan een Christen, wat van groot belang op den voortgang van het Christendom zou
kunnen zijn. De kans is nu veel kleiner, dat een familielid van het ontslagen districtshoofd in zijn plaats
wordt gekozen, hoewel dat niet is uitgesloten. Waar de houding der hoofden van grooten invloed is op
de stemming des volks, zoo is in het district Mamboeloe groote toenadering te verwachten wanneer een
christelijk familielid van den tegenwoordigen Mokole zijn opvolger wordt. Het is volstrekt nog niet te
zeggen, hoe de kwestie van de bestuursopvolging in genoemd district zal worden opgelost. En al zou het
naar ons genoegen en verlangen uitvallen, dan is het ook nog niet zeker, dat dit winst zal blijken. Wij
willen alles in God’s Vaderhanden leggen en het oog op Zijne leidingen gericht houden.
Van het overige deel valt niets met zekerheid te zeggen betreffende een beweging naar het Evangelie
heen. Wij werken voort daar, waar God ons te werken geeft. En we willen Zijne getuigen zijn, daar waar
Hij het van ons vraagt. Wij bidden onzen Heiland, ons steeds een open oog te geven voor de omstandigheden die gunstig [zijn], voor de kansen die geboden worden voor de verbreiding van het Evangelie der
Verlossing.
Wij bidden van God, dat Hij ons beware voor vertroebeling, zoodat wij de toestanden niet meer zuiver
zouden zien, maar dat wij, voorgelicht door God’s Geest, duidelijk de leidingen God’s zien en in Zijne
kracht daarnaar handelen.

67

De Heer schuurmans heeft vervolgens mondelinge mededeelingen gedaan. Ik heb daarvan het volgende in mijn
dagboek aangeteekend.
Over Lamboeia heeft Schuurmans geen schriftelijk stuk opgesteld, maar hij doet mondeling mededeelingen. Storm was eerst in Kendari, maar toen het Hoofdbestuur beslist had, dat het 5 en niet 7 Zendelingen
voor dit terrein kon beschikbaar stellen, werd het Kendarische opgegeven en Schuurmans zou zich òf ten
Noorden van Sanggona, òf in Poleang vestigen, twee zeer begrensde gebieden. De goeroe van Rate Rate
ging er op Zaterdagen en Zondagen op uit en kreeg daarbij aanraking met het hoofd van Lamboeia.
Schuurmans, die toen Mowewe waarnam tijdens Van der Klifts verlof, kreeg zoodoende bericht dat het
districtshoofd scholen wilde en ook de kapala’s (dorpshoofden) wilden wel en dat werd door een bespreking van deze met den Gezaghebber bevestigd. Daardoor leek vestiging in het Kendarische, een district
met 4000 menschen, 64 meer aanbevelenswaardig dan die in een van de twee andere gebieden.
Aanvankelijk schenen de anakia’s (de hoofden en de adel) vriendelijk gezind en de methode scheen dus
te zijn om hen te winnen, want de hoofden hebben in het Kendarische veel meer aanzien en macht dan
in het Kolakasche.
De ervaringen schenen die vriendelijke gezindheid te bevestigen. De hoofden kwamen bij den Zendeling
en zeiden, dat zij wel begrepen, waarom het hem te doen was, dat hij zich dus maar tot hen en niet tot de
ata’s (het volk) moest wenden, die dat niet begrepen.
Eerst later heeft Schuurmans deze politiek doorzien, waarvan de bedoeling was, hem van de ata’s af te
houden, terwijl de anakia’s van elkaar wel zeker waren, dat er van hen toch nooit iemand Christen zou
worden. Intusschen werd hij nog op hun feesten genoodigd, maar daar richtte hij zich ook tot de andere
aanwezigen dan tot de hoofden alleen. Dat is zoo doorgegaan tot een groot feest van het Districtshoofd,
waar deze als punt op het program ook wilde hebben een gesprek tusschen Schuurmans en de Imam c.s.
over den godsdienst en men zou den godsdienst aannemen van wie in dat gesprek zegevierde. Maar toen
het er op aankwam, was geen enkele Mohamedaan bereid de Islam te verdedigen.
Mede daardoor kwamen er zich eenige doopcandidaten opgeven. Schuurmans gaf hun een briefje in het
Maleisch en het Hollandsch gesteld met het verzoek deze menschen met het oog op de godsdienstoefening
geen heerendienst op Zondag te laten doen. Nu zijn er reeds 197 menschen die een dergelijk briefje
hebben, allen ata’s. Ook in andere dorpen zijn er gekomen, waar nooit op Zondag ook godsdienstoefening
zal kunnen zijn, tenminste vooreerst niet, en die kregen een briefje met het verzoek hen in hun begeerte
om Christen te zijn, niet te verhinderen.
Zoo kwam Schuurmans er toe de anakia’s te laten schieten, want I. is het familieverband onder hen te
sterk, er zal zich nooit een zonder de anderen van de Islam kunnen losmaken; II. ze zijn religieus indifferent en denken slechts aan het materiëele. III. ze staan zeer sterk onder Moh. invloed van het begin af.
Reeds in den Boni-tijd kregen ze geschenken van menschen, die het land wilden binnenkomen en daarvoor hun bescherming noodig hadden, maar die anderzijds hen Islamitisch beïnvloedden en hun oude
oogstgebruiken bespotten, welke dan nu ook nog slechts door de ata’s gehouden worden.
Voorts heeft Schuurmans in den eersten tijd ook het systematische werken van den Islam onderschat. Het
systeem van den Islam geeft den menschen kracht omdat het hun tijdelijke en eeuwige belangen verzorgt.
De Moh. goeroe vervangt eigenlijk Allah. Wanneer wij ze daarvan losmaken, moeten we dadelijk trachten
hun daarvoor iets in de plaats te geven. Zoo bijvoorbeeld het bidden bij het aanleggen van tuinen in de
plaats van het vroegere aanroepen der geesten. Bij den Moh. goeroe sloten de menschen als het ware aan
geluksvereering en ze willen dat nu bij ons doen. De methode moet zijn samenkomsten te houden zooveel
mogelijk met de menschen die een briefje hebben en zoo christelijke cellenbouw in de Moh. omgevingen
tot stand te brengen. En wie een briefje hebben, worden als Christenen behandeld in gevallen van huwelijk, begrafenis en dergelijke.
De Heer Gouweloos las het volgende Overzicht van het werk op de zendingspost en in het ressort Sanggona
voor.
Tot en met den 12en December 1921 was het de algemeene voorstelling, dat Br. Storm zoowel als ik
ergens in het Kendarische een post zouden krijgen. Op dien datum echter, den dag namelijk van de
aankomst van mijn vrouw en mij te Sanggona, werd het mij direct duidelijk dat ik Sanggona niet meer
zou verlaten. De indruk, die ook wijlen Zr. Kok oogenblikkelijk op mij maakte, was van zoo ernstigen
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aard, dat ik wist, dat zij niet op Z.O. Celebes zou kunnen blijven. De eenigste reden, waarom ik Sanggona
nog zou kunnen verlaten was, dat Storm deze plaats kreeg, doch mede door ons voorloopig verblijf aldaar
was wel aan te nemen, zooals ook later besloten werd, dat ik daar zou blijven.
Zeer tot ons genoegen konden we spoedig goed men de menschen overweg, men was aardig en hartelijk
voor ons, misschien mede doordat we nog geen woord van de taal kenden en dus ook niet echt over
godsdienst konden spreken, iets waaraan ze geweldig het land hadden, zooals later bleek. Mij bleek het
echter tot mijn spijt te laat en na zeven jaar op Sanggona te hebben doorgebracht moet ik nederig bekennen, dat ik vroeger meer heb gezegd dan goed was. Ik zeide nooit meer dan de waarheid, maar ook niet
minder en dit minder bleek beter geweest te zijn, voor een goede verstandhouding. Men ging namelijk
mijn huis ontwijken, hetgeen me eerst nog niet recht duidelijk was, maar door mijn christen-timmerman
Tentia werd opgemerkt. Ik begon direct met in alle talen te zwijgen over godsdienst, zag de menschen
zooveel mogelijk te ontmoeten en, waarlijk, men toonde zich weer vriendelijk; kwam ik een huis aan den
voorkant binnen, dan gingen de meesten er niet meer aan den achterkant uit, zooals eenigen tijd gebeurde
en we verheugden ons weer.
Behulpzaam zijn de Sanggoneezen nooit geweest, zelfs tot op dezen dag nog niet. Ze voelen zich door
hun kennis van het smeden verheven boven een gewonen arbeider, terwijl ze met genoemd smeden ook
veel meer verdienen dan ze ooit in loondienst zouden krijgen.
Eenzelfde stuursche houding nemen ze ook aan tegenover elke poging van Evangelieverkondiging. Eerst
een paar jaar geleden is mij recht duidelijk geworden de reden daarvan. De menschen uit Sanggona
stammen namelijk voor een groot deel uit Sabilambo, een dorp 10 paal afstand van Kolaka, hetgeen
vroeger het meest beruchte rooversnest was van Mekonggaland. De argelooze reiziger, die er overnachtte,
werd eenvoudig vermoord, soms wel 10 tegelijk, als hun aantal zoo groot was en de lijken in de Woi
Wohalo geworpen, die de doode lichamen wel naar zee bracht. De goederen waren zoodoende voor hen.
Nu nog staan ze bovenaan in enthousiasme voor den Islam en heet het van hen, dat alle dorpelingen ter
hadj willen gaan. Verder is een reden, dat er vroeger een school is geweest te Sanggona, alwaar een
Minahassische goeroe en nog twee Boegineezen werkten. De twee laatsten nu gaven na schooltijd ijverig
les in het Koranlezen en deden dit voorts den geheelen dag, toen de school gesloten werd en opgeheven,
aangezien ze hun klantjes al hadden. Dat ten slotte de houding van de zeer vijandige Pombili het voorbeeld is geweest voor degenen, die om geen der bovengenoemde redenen antipathiek deden, staat vast.
Dat men er in toestemde een school te bouwen is noodgedwongen geweest. Door gebrek aan belastinggelden vroeg men mij voorschot, hetgeen met hout betaald zou worden. Niettegenstaande heeft alles enkele
jaren geduurd, voordat de school geopend kon worden met 39 kinderen.
Thans volgt een opmerking over Tanambe. Zie hiervoor document 35.

Te Pinole en Wawo-Raha kwam de eerste toenadering door de bekende Lamarota, die met een groep
menschen zijn ongenoegen kwam uiten over het gedrag van den Moh. goeroe en zeide Christen te willen
worden. De menschen, die hem volgden hierheen, waren allen slaven uit een naburig dorp en gaven blijk
gedeeltelijk door hem overreed te zijn, hierheen te gaan, want na zijn dood bleven ze als schapen zonder
herder ronddolen en wisten den weg naar Sanggona niet meer. Al bezocht ik hen wel, ze kwamen hoe
langer hoe minder, sommigen gingen weer vasten en pithra betalen, zeer zeker gedwongen door hun
anakia-kepala; alleen de Pinoleneezen zelf deden het niet, aangezien hun kepala een der bezoekers van
mij was. Zij zijn dan vrijwel de eenige, met wie ik nog contact heb, voor zoover hun boschleven het
toelaat ze te ontmoeten. Den laatsten tijd ga ik er altijd op uit met de twee genoemde doopelingen, die
grooten invloed uitoefenen op de Pinoleneezen, voornamelijk als stamgenooten. Vrijwel geregeld komen
ze te Sanggona Kerstfeest vieren, wanneer ze er eenigszins toe in staat zijn. Dit is mede weer een reclame
te Sanggona.
Nu is men aan de bouw begonnen van een school in het naburige Wawo-Raha, waardoor er dan voortaan
altijd een goeroe dicht bij hen in de buurt is en ze geregelder iets kunnen hooren over het Christendom.
Voor die school geldt al, evenals van alle scholen hier door ons opgericht, tenminste bij mijn weten, dat
het een lange lijdensweg is voor de school en de goeroewoning klaar zijn; hout halen, bijkappen in de
werkloods en wat er meer verbonden is aan de schoolbouw, doen ze met grooten tegenzin, of liever ze
doen het in het geheel niet, dan wanneer er eerst gevangenisstraf is uitgedeeld of ernstig daarmee is
gedreigd. De bouw van bijzondere inlandsche volksscholen op Z.O. Celebes is een goede leergang voor
de bekende Indische gelatenheid. Zacht praten helpt niet, hard praten helpt niet, dreigen helpt niet of zeer
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weinig, direct rapporteeren aan het Bestuurshoofd wekt gauw haat, werkt meestal niets anders uit dan een
dreiging zijnerzijds, later nog eens en nog eens totdat na vele wedervaren de school met horten en stooten,
met te groote onkosten en veel tijdverlies is tot stand gekomen.
De invloed van Boegineezen is te Wawo Raha en omgeving al even onmiskenbaar in het spel als te Watoe
Mendonga en nog veel meer in Lapai, het noordelijkste district van Kolaka, alwaar men pertinent geen
school van de zending wil. Tenslotte staat de school te Wawo Raha reeds en is men aan de goeroewoning
bezig. De 1ste en 2de klas samen worden aldaar dan ook gevormd door 45 leerlingen, een getal om tevreden
mee te zijn.
Te Tawanga staan de school en goeroewoning nu heelemaal klaar en [de school] wordt bezocht door
ongeveer 60 leerlingen. Het nu overleden districtshoofd aldaar heeft de school jaren tegengehouden,
hetgeen eerst na zijn dood is gebleken.
Het medische deel van mijn werk is vrij klein, gezien het aantal dagpatiënten, dat varieert tusschen 10 en
15 en de hoeveelheid medicijnen door mij verstrekt. Wat aangaat het direct nut voor het zendingswerk
is de gewone geneeskundige behandeling alleen mijns inziens hiervoor nuttig, dat men de menschen
telkens weerziet en ze aan ons wennen; overigens zijn alleen de frappante staaltjes van behandelingen in
staat de harten even te bewegen. Dit oordeel ik tenminste naar mijn ondervinding en wel de reeds bekende
en ook in mijn brieven aan het Hoofdbestuur vermelde feiten van het kleine kind te Oendolo en het
onderdorpshoofd te Sanggona.
De verwachting voor de toekomst in mijn ressort is deze: Alleen te Sanggona, Oendolo en Pinole is kans,
dat volwassenen over zullen komen; de hoop voor mijn overige ressort is alleen op de jeugd gericht.
Naar aanleiding van deze overzichten, die ik in hun geheel in dit verslag heb opgenomen opdat zij U den
tegenwoordigen stand van zaken doen kennen, mogen mij nog een paar opmerkingen veroorloofd zijn. De eerste
daarvan betreft de school als zendingsmiddel. De meeningen zijn daarover zooals U ziet niet geheel eenstemmig,
maar het van de anderen afwijkend inzicht van den heer Storm vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de
Moronenen onder welke hij werkt, minder door den Islam zijn aangetast. Deze bevolking is zeer arm, zoodat
er voor de Boegineezen niet veel te halen was en daardoor zijn zij minder met deze propagandisten van den
Islam in aanraking gekomen. Het gevolg daarvan is, dat de Heer Storm gemakkelijker ook met de oudere
menschen aanraking krijgt, waardoor voor hem de school minder waarde schijnt te hebben. Toch zal ook in zijn
ressort gelijk in de andere de Zending zooveel mogelijk het onderwijs in handen moeten zien te krijgen, want
doet zij dat niet, dan sticht het Landschap er vroeg of laat toch scholen die natuurlijk zoogenaamd neutraal zijn
en dat is zeker niet ten voordeele van de doordringing van het Evangelie. Nog afgezien daarvan, dat in de andere
ressorten en vooral blijkbaar in Sanggona de school voorshands nog wel een van de weinige middelen zoo niet
het eenige zal blijven om voor de toekomst iets van te verwachten.
De heer Storm daarentegen wil met goeroe masehi, dus met goeroe’s, die geen school hebben, maar enkel
evangelisten zijn, werken. Op grond van de ervaring met zulke menschen op andere terreinen, waar zij ook nog
geen gemeentevoorgangers zijn, daar er nog geen gemeenten bestaan, maar enkel reizende evangelisten zijn,
moet de vraag gesteld worden, die helaas door de afwezigheid van den heer Storm op onze samenkomst niet
dadelijk beantwoord kon worden, of zulke arbeiders werkelijk hun tijd kunnen vullen met dit werk, dus of zij
voortdurend voldoende menschen uit het volk zullen weten te trekken en te behouden. Want als dat niet het
geval is, wordt het gevaar, waarop de heer Storm zelf reeds wijst, dat zij namelijk hun tijd aan andere voor eigen
beurs productiever werkzaamheden zullen gaan besteden, des te grooter.
Zulke evangelisten zal de opleiding te Mowewe straks misschien kunnen afleveren, omdat daar bijzondere zorg
aan de zogenaamde theologische opleiding zal worden besteed. Dit is op zichzelf zeker juist, want de klacht over
verscheidene der nu in dienst zijnde Minahassische goeroes is, dat zij veel te weinig zendingsgeest hebben en
meenen dat hun werk in de school het eenige is. En dat zij bovendien door handelingen in hun particuliere leven
ten opzichte van de bevolking zich den weg daarheen versperren. Gelukkig liggen die bezwaren niet op zedelijk
terrein in engeren zin, ik heb met vreugde gehoord, dat zij door de Zendelingen zonder onderscheid in dat
opzicht geprezen werden, wat te heugelijker is, omdat elders heel andere klanken worden vernomen.
Overigens bewijst juist de ervaring met de tegenwoordige menschen, waarvan in de verslagen sprake is – de
twee menschen in Sanggona, de Sangireesche timmerman enz. – dat ware evangelisten niet gemaakt maar
geboren worden en ook de opleiding in Mowewe zal dus niet alles kunnen doen.
Het is heel wel mogelijk, dat de daar ook tot evangelisten opgeleide krachten toch alleen schoolmenschen zullen
blijken te zijn, al is het natuurlijk van beteekenis, dat de menschen beter onderlegd zijn.
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De heer Storm raakt ook de opleiding der toekomstige goeroevrouwen aan. Dat is zeker een zaak, die de volle
aandacht waard is. En die op vele zendingsvelden al heel wat hoofdbreken heeft gekost. In Mori bestaat sinds
enkele jaren een opleiding van dergelijke meisjes aan huis bij den Zendeling, den heer Riedel, 65 wiens Vrouw
zich op dit gebied zeer verdienstelijk maakt, door deze jonge vrouwen allerlei bekwaamheden bij te brengen op
huiselijk terrein, maar ook op meer geestelijk gebied en zelfs in de polikliniek. Aan zoo iets ware ook te denken
voor Z.O. Celebes, maar een eventueele dergelijke “opleiding” zou dan zooals vanzelf spreekt niet in Mowewe
plaats moeten hebben, waar de jongens opgeleid worden. De mogelijkheid van zoo iets hangt er trouwens geheel
vanaf, of een van de Zendelingsvrouwen lust tot en slag van zoo iets heeft.
Een ander punt, ook door den heer Storm besproken, maar niet minder voor de andere ressorten geldend, is het
vasthouden en ook verder beïnvloeden van de abituriënten van de scholen. Dat te doen door aanplantingen lokte
geen der andere broeders aan ook al zou er geld voor zijn. Na uitvoerige bespreking bleef er eigenlijk geen ander
middel over dan lectuurverspreiding, Maleische lectuur, maar veel liever, zoo zij er, was natuurlijk lectuur in
de landstaal.
Daardoor kwam ook nog een ander punt naarvoren later in een particulier gesprek, waarbij de heer Gouweloos
niet aanwezig was. Deze is naar het eenstemmig gevoelen van zijn collegaas de beste taalkenner en -spreker op
het geheele terrein. Zelfs de To Laki zelf geven menigmaal er hun verwondering over te kennen, dat hij hun taal
beter spreekt dan zijzelf. Zijn blijkbaar sterk geheugen doet hem allerlei uitdrukkingen onthouden en combineeren, zoodat hij een rijker woordenschat zich heeft eigen gemaakt dan de meeste leden van het volk zelf. Hij zou
dan ook de aangewezen man zijn onder de Zendelingen om zich aan het werk op dit terrein te wijden, maar
helaas kost het hem moeite, ook al laat zijn tegenwoordig ressort daarvoor ook naar eigen erkenning wel den
tijd, zich rustig tot zulk werk te bepalen.
Toch verdient het aanbeveling of er niet eens in dien zin aandrang op den heer Gouweloos moet geoefend
worden.
Tenslotte is er het medische werk, waarover de verslagen ook niet een geheel eenstemmig geluid laten horen.
De heer Schuurmans zwijgt erover, maar door onverklaarbare oorzaak anders dan bureaucratische poespas van
de zijde der betreffende ambtenaren heeft men nog nooit zoolang hij in Lamboeia is over behoorlijke geneesmiddelen de beschikking gehad. De heer Storm spreekt er nu anders over, dan hij volgens zijn collegaas vroeger en
zelfs nog voor korten tijd deed, hij schijnt in dit deel van den arbeid meer perspectief te gaan zien.
Resumeerend kan men zeggen, dat het werk op Z.O. Celebes nog in het aanvangsstadium verkeert, wat na nog
zoo korten tijd van arbeiden ook niet te verwonderen is. Moge ook hier de dag der kleine dingen de morgen
blijken te zijn van een dag van grooten dingen. – – –
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J. Schuurmans aan de het hoofdbestuur van de NZV, Lambuya 5 oktober 1928, ARvdZ I/7.
[De opvolger van controleur H.W. Vonk, W.A. de Laat de Kanter, geeft mij al even weinig medewerking als Vonk. Ik
heb nog steeds niet genoeg medicijnen ontvangen en ook de gouvernementsarts in Kendari, Maengkom (1926-1929),
weigert alle medewerking.]

Een paar maanden geleden gaf ik op een avond godsdienstonderwijs in Oewepae (7 KM van hier) en hoorde daar
van een vrouw die reeds drie dagen bezig was een kind ter wereld te brengen, en nu, meer dood dan levend, in
een tuinhuisje gebracht was om te sterven, daar ondanks al de toovermiddelen die waren toegepast, het kind niet
te voorschijn kwam. Ik ging dadelijk kijken, vond een tuinhuis vol menschen en een vrouw in partu met een
krampachtig samengetrokken uterus, een duidelijk zichtbare contractiering en een tot op de bekkenbodem
ingedaalde kinderschedel. Ik fietste dadelijk naar huis en keerde een poosje later met mijn vrouw terug. Met een
tang haalde ik het kind af, waarvan de schedel reeds was ingedaald. Dat kind was dood en stonk reeds. Toen
bleek er nog een tweede kind te zijn. De vrouw deed niets meer, zoodat ook dat kind afgehaald moest worden.
Een inwendige keering op de voet mislukte. Toen maar gewaagd wat Dr. Sprenger ons in Leiden zeer nadrukkelijk verbood ooit te doen, omdat “we het toch niet kenden”, namelijk een hooge tang aanleggen. In een oogenblik
was het heele huis leeg. Alles vluchtte, zelfs de man van de vrouw. Alleen haar moeder dwong ik om te blijven
en die zat naast ons al maar grootere dankoffers te beloven aan Sangia, indien haar kind behouden mocht blijven.
Nijdig zei ik: “Wat Sangia? Die heeft je al 3 dagen lang in de steek gelaten. Als er één je helpt, dan is het God”.
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Dadelijk begon ze toen aan God haar dankoffers te beloven (iets wat later voor mij weer een zeer vruchtbaar
onderwerp voor toespraken en gesprekken was). Nadat met groote moeite ook het tweede kind was afgehaald,
moesten nog 2 placenta’s uitgepeld en hebben we tot den ochtend door moeten werken om verbloeding te
voorkomen. Biddende hadden we ons werk gedaan en God maakte ook verder alles wel zoodat ook onze vrees
voor infectie beschaamd werd en die jonge vrouw nu weer flink en krachtig is. Maar toen het ontmoedigende
dat dag aan dag weer de menschen in grooten getale kwamen vragen om medicijn, want, zeiden ze: “we hebben
nu weer gezien dat Sangia ons niet kan helpen en onze toovermiddelen niet, maar enkel God” en men de meeste
van die menschen weer moest wegzenden. “Als ik weer medicijnen heb zal ik jullie helpen”, zeg ik dan. “Over
hoeveel maanden zal dat zijn”, vragen ze, want U zegt dat nu al een jaar lang. Het bovenstaande is enkel ter
illustratie, om te laten zien hoe wij dikwijls zaaien en daarna het ontkiemende zaad weer moeten laten verstikken. Ik heb geprobeerd medicijnen te verkoopen, om op die wijze met dezelfde kosten veel meer menschen te
kunnen helpen, maar daar ben ik van teruggekomen en ik begin er ook vooreerst niet weer aan. Er is allerlei
tegen, maar wat het me vooral onmogelijk maakt is dat men het in de andere ressorten niet doet.
[De onderwijzer te Benua betekent niets voor de zending, zijn collega in Lambuya maakt voortdurend ruzie met het
dorpshoofd. Alleen de school in Uepai doet het goed, al kent de onderwijzer de streektaak slecht en is hij als evangelist
van weinig waarde.]

Het zijn vooral deze ontmoedigende ervaringen met de onderwijzers, die me doen zoeken naar een weg om
zooveel mogelijk met andere krachten het Evangelisatiewerk aan te pakken en door te zetten. 66 En dan moet ik
dadelijk zeggen dat ik in dat opzicht op op het oogenblik en reeds sedert geruimen tijd dankbaar en optimistisch
gestemd ben. Op onze conferentie met Dr. Brouwer67 heb ik ook gesproken over de weg, die ik meen dat hier
in Kandari de aangewezen weg is. De hoofdenstand, de anakia’s, heb ik theoretisch losgelaten, wat ik hen
natuurlijk in de practijk zoo weinig mogelijk laat blijken. Het zijn vooral hun sterk materialistische aanleg, hun
kastegeest (die hen trotsch doet neerzien op alles wat niet anakia is) en hun vrees om uit het familieverband te
treden of uit de anakia-gemeenschap te worden geworpen, indien ze de Islam afvallig zouden worden, die het,
menschelijkerwijs gesproken, onvruchtbaar werken maakt onder hen. Zeer opzettelijk trachten ze tusschen mij
en het lagere volk in te blijven staan, zooals ze dat ook succesvol doen tusschen de Europeesche bestuursambtenaren en het lagere volk, maar toen ik hen beter leerde kennen en ook hun politiek doorzag, faalde
daarmede tevens die politiek en merkten ze al heel spoedig dat ik me juist tot het lagere volk ging wenden. Toen
begon hun, meest stille, soms openlijke tegenwerking en nu na een half jaar van strijd met de hoofden meen ik
te kunnen zeggen dat de mogelijkheden voor Evangelisatie hier groot genoeg zijn om er met geestdrift aan te
kunnen beginnen. De hoofden hebben weinig succes met hun tegenwerking, integendeel.
Er moet nu begonnen worden aan de vorming van zooveel mogelijk kleinere of grootere christelijke cellen. Ik
heb het opzettelijk zoo genoemd toen Dr. Brouwer hier was, omdat in het begrip cel ligt opgesloten: zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, zelfuitbreiding. Om dat te verwerkelijken is het m.i. noodig dat ten eerste in iedere
kampong waar een klein groepje of een paar menschen een briefje van mij hebben, geregeld samenkomsten met
die menschen gehouden worden. Tot nu toe heb ik slechts op enkele plaatsen samenkomsten (geregeld) gehouden en van de omliggende dorpen de menschen die een briefje hadden, daar laten komen. Ze kwamen dan ook
wel min of meer geregeld, maar men bereikte op die wijze bijna uitsluitend de enkele individuen en het gevoel
van saamhoorigheid ontbreekt dan te veel. Men voelt zich wat onwennig in een ander dorp en onder vreemden
en de zendeling is dan de eenige band. Ik heb nog niet anders kunnen doen, door gebrek aan tijd. Het moet echter
anders. Al hebben in een kampong slechts een paar mannen een briefje van me, dan moeten toch met hen
geregeld samenkomsten in hun woningen worden gehouden. Hun vrouwen komen dan ook luisteren, want het
is in de woning van een van hen, een paar buren of bekenden of nieuwsgierigen komen er ook allicht en bovendien, men voelt zich prettig want men zit in zijn eigen huis, zijn eigen kampong, er is een band tusschen de
bezoekers, want ze zijn van dezelfde kampong, moeten bij elkaar steun zoeken tegen dezelfde kwaadsprekerij,
spotternij, soms tegen hun dorpshoofd dat hen wil “afleeren” naar den pandita te loopen, en zoo is het veel
gemakkelijker tusschen de menschen van eenzelfde dorp. Een gevoel van saamhoorigheid, van een band, van
eenheid te kweeken dan tusschen menschen van verschillende dorpen. Waar ik er proeven mee nam, beviel het
me uitstekend en waar ik slechts een paar menschen verwachtte, kwamen er vaak velen en bovendien, de
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menschen waren erg prettig gestemd omdat men in hun huis wilde samenkomen en hadden altijd liever dat ik
2 dagen bleef dan 1.
Zoo’n eenheid moet dan langzamerhand een levende cel worden. Dat te bereiken ligt niet in onze macht. Gods
Geest zal dat moeten doen. Toch mogen we ook daarbij medearbeiders Gods zijn en ik meen dat dan ten tweede
noodig is dat we uit iedere plaatselijke groep (voor zoover mogelijk) een of meerdere menschen kiezen, die we
beter en systematischer onderricht geven en bij wien we ook vooral de zendingsgeest moeten aanwakkeren. Uit
4 dorpen heb ik zoo al enkelen gekozen, die reeds eenigen tijd, 2-3 maal per week, onderwijs krijgen. Hoe
gebrekkig hun kennis dan ook zal blijven, van hen verwacht ik meer dan van onze Menadoneesche onderwijzers,
niet bedoeld als een enkele van hen, genomen tegenover een enkele onderwijzer, maar in deze zin, dat ik geloof
dat we, door dit soort menschen te kweeken, pas het volk zullen kunnen bereiken. Ik wil echter daar niet verder
over theoretiseeren, maar wachten tot ik U berichten uit de practijk kan geven.
[Ik zou zeker een 100 mensen kunnen dopen, maar ik beperk me voorlopig tot het geven van een leerlingenbriefje. Dat
heeft in de praktijk hetzelfde effect, doch geeft mij de tijd voor meer dooponderricht. Met kerstmis zal ik een aantal dopen
van degenen die extra onderwijs hebben ontvangen.]
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M.J. Gouweloos aan het hoofdbestuur van de NZV, Sanggona 20 mei 1929, ARvdZ 101/4/1.

–––
Den 18den en 19den Maart hield ik goeroeconferentie te Sanggona, na eerst aan allen de onderwerpen te hebben
gevraagd, die ze besproken wilden hebben. Aangezien dit lijstje onderwerpen nogal wat beloofde, riep ik ze
samen en heb ook inderdaad met genoegen twee dagen met hen geconfereerd. Ik heb hen o.a. ook gezegd de
houding van U allen tegenover hen, blijkens Uw schrijven indertijd als antwoord op de U toegezonden Notulen
der Algemeene Goeroeconferentie indertijd gehouden. U zeide daarin, dat er zoo bijzonder veel energie was
betoond in de bespreking van geld, geld en nog eens geld en de markt van geestelijke waar er slap was verloopen. Ze hebben dit zich waarschijnlijk nogal aangetrokken, aangezien nu vrijwel niets daarover ter tafel kwam.
De hoofdinhoud was wel: welke en hoeveel leermiddelen dienstig of noodig waren voor goed onderwijs, hoe
contact te houden met afgestudeerde volksschoolleerlingen, instelling van leesbibliotheek voor de leerlingen
en oud-leerlingen, een leesgezelschap voor de goeroe’s om vervolgens over te gaan tot het directe Evangelisatiewerk der goeroe’s. Hier betrof het de soort onderwerpen, welke het meest geschikt werden geacht voor de
Bijbelsche Geschiedenisles op school, voorts hoe het best het Evangelie kon verkondigd worden aan de menschen, zonder ze bitter te stemmen of ook maar af te stooten. Kwam verder nog ter sprake de aanstelling van
goeroe djemaat, de Zondagsschool en onze houding tegenover de Poeasa.
Na nog een korte bijdrage mijnerzijds over de: “Genade bij het Christendom en die bij de Islam” besloten we
den volgenden dag de conferentie met een bespreking over ziektebeelden, hun herkenning en behandeling. Ik
heb namelijk voor 1929 een extra groote dosis medicijnen aangevraagd onder mededeeling, dat ik mijn goeroe’s
ieder een kleine apotheek wilde geven voor poliklinische behandeling. Deze hoeveelheden werden mij ook
gezonden, waardoor ik aan genoemd plan uitvoering kan geven.
Over gemeentewerk is niets bijzonders te melden. Er treden nog geen nieuwe leden toe, al blijft de godsdienstoefening altijd nog mede bezocht door enkelen, die zeer trouw komen doch nog niet om den doop gevraagd
hebben. Voor de beide ouderlingen vroeg en verkreeg ik vrijstelling van heeren- en gemeentediensten. – – –

47.

M.J. Gouweloos, Jaarverslag van het ressort Sanggona over het jaar 1929, Sanggona, 1 februari 1930,
ARvdZ 115/40/1.

Schoolzaken
Van 2 der 4 scholen in het ressort Sanggona zijn de kinderen der 3e klas met een diploma naar huis gegaan,
waardoor het aantal oud-leerlingen weder werd vermeerderd. De nieuwe klassen werden geregeld met een
middelmatig aantal leerlingen weder gevormd. De toeloop is minder, doordat, volgens de dorpshoofden, het
aantal kinderen, geschikt om op de school te komen, vermindert, doordat er ieder jaar reeds geleverd werden.
Gedurende de poeasa werden de scholen te Sanggona geregeld bezocht, te Watoe-Mendonga werd voor 2
leerlingen een zesdaagse vacantie aangevraagd, terwijl de school te Wawo-Raha gesloten moest worden,
aangezien er geen kinderen kwamen. Ik vind dit niet zoo erg verschrikkelijk, aangezien dit alleen een drijven
is van enkele dorpshoofden, en de kinderen er zelf niets van of voor voelen, gezien hun primitiviteit, die ze
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overigens aan den dag leggen. In ieder geval kennen ze al goed de tien-geboden, dus er is al een goed begin. De
goeroe aldaar is een man van singuliere gaven. Hij nam het initiatief tot het vieren van Koninginnenfeest aldaar,
waarvoor een karbouw werd aangeschaft en veel moeite werd gedaan, om de zaak een goede indruk te laten
maken. En dit heeft het ook inderdaad gedaan. Men ziet eens wat van ons, iets, wat de andere goeroe’s niet zoo
kunnen. Zèlf moeten we zooiets doen. Als bijv. de zending daarvoor geld verstrekte aan een anderen goeroe,
maakte hij er nog niet van, wat Lenohingide te Wawo Raha doet, want ze zouden het als dienst opvatten en er
niet hun hart inleggen.68 Dat is juist wat de Wawo Raha goeroe wel doet. Zijn school is de jongste, maar meest
energieke, ook in spel, bijv. fluitspel, waarin hij allen de baas is. Hij heeft ook de origineele gedachte, den
kinderen door een hunner te laten dirigeeren, waardoor veel meer de idee van zelfwerkzaamheid wordt gelanceerd. De goeroe te Tawanga zou hetzelfde willen doen en tracht het ook, maar hij kan het niet klaarspelen. De
wil is er wel en in zijn Evangelisatiepogingen blijkt dat ook wel. Deze laatste goeroe, H. Kakomore, is nu
voorgoed aangesteld, nadat ik hem eerst te leen ontving van Br. Van der Klift. Dit heeft het groote voordeel, dat
hij niet eerst moet wachten met onderwijs geven, totdat hij voldoende de taal kent, zooals iedere nieuweling
moet doen. Hij is al enkele jaren hier en kan dus ineens aan het werk tijgen.
Bijzonderheden onder de vier aanwezige goeroe’s kwamen zoo goed als niet voor. Alleen het vraagstuk van
verlof om te gaan trouwen gaf eenige moeilijkheid, aangezien alle drie er evenveel recht op hebben en ze niet
tegelijk weg kunnen. Waar dit verlof voorts alleen wordt toegestaan, indien ze dit aanvragen, had ik er ook geen
rekening mee gehouden bij mijn raming. Hierdoor worden de uitgaven voor de goeroe’s natuurlijk hooger,
hetgeen echter in zooverre geen bezwaar zal opleveren, waarschijnlijk, aangezien ik met andere posten wat
beneden de raming bleef en daardoor de totaalsom niet werd overschreden. Langkay verwacht ik spoedig terug,
waarna Kakomore in 1930 hoopt te gaan, evenals Watoeng.
De nieuw aangeworven goeroe voldoet goed voor zijn jaren en ondervinding. Hij heeft er de wind onder en is
door de leerlingen toch geliefd. Het werk gaat goed en bijv. fluitspel is onder hem veel beter dan onder zijn
voorganger.
[We hebben in maart een guruconferentie gehouden.69]

Een bedrag aan opcenten uit een naburig district groot ƒ 170 werd mij niet uitbetaald, aangezien men daar
pertinent een bijzondere school weigerde en ik dus ook die opcenten niet noodig zou hebben in de naaste
toekomst aldaar. Op het totaalbedrag der inkomsten had dit echter weinig invloed, aangezien de opcenten in de
door mij in het Kolakasche bewerkte districten zooveel hooger werden dan geraamd was, dat de einduitkomst
maar heel weinig scheelde.
Voorts heb ik in 1929 eenige malen de scholen gedurende een geheelen schooltijd bezocht, waarvoor ik een
aanvrage indiende voor inspectie-subsidie. Deze aanvraag is nog onderweg, alhoewel ik denk, de gevraagde
gelden te krijgen.
De uitgaven in dit jaar bestonden gedeeltelijk uit bedragen, die voor 1928 waren geraamd, maar in dat jaar niet
werden gedaan. Daardoor werden de uitgaven van 1928 verlicht ten koste van 1929. De goeroewoning te Watoe
Mendonga werd afgeleverd door den aannemer, die echter zeer onvoldoende werk leverde, reden waarom ik ƒ
50 niet uitbetaalde van de afgesproken som en hem in het vooruitzicht stelde, deze eerst te kunnen krijgen,
indien het werk beter gedaan was. Hij is daarvoor nog niet verschenen, zoodat ik denk, hem wel niet meer hier
te zullen zien.
Het schoolgebouw te Wawo Raha kwam klaar en ook de inventaris van de school en gedeeltelijk die van de
goeroewoning. Nu is echter niet meer toegestaan om de school in heerendienst te laten maken, i.e. de goeroewoning, zoodat ik nog niet weet, wat aan te vangen, aangezien dit de zending een gevoelige duw zal geven in de
kas. Ik heb den Zendingsconsul van een en ander uitvoerig ingelicht, zoodat daarop nog mijn laatste hoop
gevestigd is.
Ziekenbehandeling
Hierover valt niet veel te schrijven. Het gemiddeld aantal patiënten per dag was 10, tenminste alleen te Sanggona. Op de goeroestandplaatsen had ik een kleine voorraad obat gegeven, opdat zij daarmee de menschen in hun
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De Sangirese guru Philip Lenohingide. Te Wawo Raha is een kleine gemeente ontstaan, die 1934 ca. 80 leden had.
Doch meer dan vier of vijf bezoekers trokken de zondagse kerkdiensten niet, behalve als de zendeling preekte, want
dan zal het schoolgebouw stampvol, zie M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 15/10/1931, ARvdZ 101/4/2.
Zie hiervoor uitvoeriger document 46.
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omgeving wat konden helpen. Deze methode valt wel in den smaak der menschen en ik was heel dankbaar een
voldoende voorraad van het Land te hebben gekregen.
Gemeentewerk
Het werk ging langzaam aan voort, zonder bijzondere schokken. De uitingen van menschen voor bijzondere
dingen is afhankelijk van één, die als het ware de kat de bel aanbindt. Zoo ook met onze trouwe, ongedoopte
kerkgangers. Ik had niet het minste vermoeden dat ze zich wilden laten doopen. Tot op zekeren keer een van hen
zijn voornemen te kennen gaf en ineens allen hun instemming betuigden. Dat was een verrassing, die ons weer
bemoedigde in de loome sfeer van geestelijk inlandsch leven, van menschen, die heidenen zijn en net willen
doen alsof ze Moslims zijn, omdat “het staat”. Die echter daardoor ook ontoegankelijk zijn voor onze woorden.
Tevens gaf men den wensch te kennen, zijn huwelijk christelijk te willen laten inzegenen. Ik heb toen in enkele
weken verschillende ceremonieën gehad. We begonnen met de viering van het H. Avondmaal, waarvoor ernstige
belangstelling was. De daarop volgende gelegenheid was de viering van het Kerstfeest, dat door een 400
menschen, groot en klein, werd bezocht. Den daarop volgenden Zondag doopte ik 22 menschen, terwijl een week
daarna 11 paren het huwelijk werd ingezegend. Dit was een lange reeks bijzondere gebeurtenissen, zoowel voor
de menschen, als ook voor ons, want dat zijn zoo de gloriepunten in ons leven en wel hierom voornamelijk,
omdat we weten niettegenstaande een klein aantal menschen een goede soort te hebben.
De kern is goed, waaraan de zwakkeling zich vast kan houden. De zwakkeling is dan ook niet degene, zooals
wij de twijfelaars in Holland kennen, n.l. of de genade ook wel voor hen bestemd zou zijn, neen, hier zijn de
zwakken diegenen, die hun leven nog niet geheel in overeenstemming kunnen brengen met hun kennis van het
Christendom en ook met hun verlangen om christelijke te leven.
De beide ouderlingen70 zijn zeer trouw en met hen ging ik verscheidene malen op tournee, waarbij ik merkte,
van hoeveel belang het werken van zulke menschen is. Vroeger altijd alleen, heb ik hen nu als gangmakers,
getuigen, levende bewijzen. Ik verkreeg voor hen een vrijstelling van heerendienst, hetgeen andere elementen
in het dorp Sanggona met haat vervult. Die gehate Christenen krijgen nu ook nog een makje, is de gedachte en
het dorpshoofd maakte er een vraag voor klaar aan het Hoofd van Plaatselijk Bestuur, luidende: “Mijnheer de
pandita van Sanggona heeft zijn christenen gezegd, dat ze vrij hebben van heerendienst. Is dit zoo?” Hij zeide
niet, dat alleen de ouderlingen die hadden. De Bestuursambtenaar, die het dorpshoofd kent, vroeg hem te midden
van alle andere dorpshoofden ter hoofdenvergadering: “En, heeft die Mijnheer ook niet gezegd, dat ze vrij
hebben van belasting?” Alle aanwezigen voelden de steek en hij werd uitgelachen op den koop toe.
Nu heeft men een langgar opgericht, die nog wel niet klaar is, maar over niet al te langen tijd in gebruik zal
worden genomen. Vandaag is men aan den vierden vastendag bezig, waaraan tamelijk velen meedoen, al blijken
anderen er ook niets om te geven, al voelen ze evenmin iets voor het Christendom.
Rest mij tenslotte de mededeeling over mijn reisje door Z.O. Celebes, althans een deel daarvan, tezamen met
br. Schuurmans. In het bijzonder had dit reisje beteekenis naar aanleiding van het schrijven van br. Schuurmans
aan U over het plaatsen van een zendeling aldaar. Ik heb verschillende plaatsen gezien en er overnacht. We
hebben er een tooverlantaarntournee van gemaakt, hetgeen zeer in de smaak viel. Mijn indruk van dat gedeelte
van ons terrein is, dat er werkmogelijkheid is. Hieronder versta ik, dat de menschen zich niet direct vijandig
toonen of zelfs wegloopen, als zij den zendeling zien of hem hooren spreken. Zijn ze het heelemaal niet met hem
eens, dan toonen diegenen, die ik ontmoet heb, nog niet direct vijandschap. Dit houdt niet in, dat ik die allen
al als potentiële christenen zie, integendeel, doch waar het heet: De prediking is door het woord, hebben we hier
een voorsprong, aangezien dit woord wordt aangehoord. Men volgt nog vele, zoo niet alle heidensche of
Islamitische gebruiken, doch dit is als overal elders nog geen bewijs van het tegendeel van mijn bewering
hierboven. Te oordeelen naar mijn indrukken opgedaan op dat reisje, is daar meer kans voor het Zendingswerk
dan in mijn ressort. Gaat het echter om verhuizing van mij naar bovengenoemd gebied, dan zijn er ook nog
andere dingen te bespreken, n.l. datgene, wat in mijn ressort tot stand is gekomen. Mogen we dat aan een goeroe
overlaten? Is dit geen groot risico, n.l. dat de zaak misschien gaat verloopen? Zeker kan dit gebied vanuit
Lamboeia of elders worden onderhouden, vooral als de transportmogelijkheden beter worden, maar dit is niet
hetzelfde, als wanneer er een zendeling woont. Ook kan gezegd worden: “Woon als tot nogtoe te Sanggona en
onderhoud vandaar uit het pas geziene gebied”, doch dan lijdt zoo’n nieuw gebied gebrek. Men moet zijn
zendeling behoorlijk kunnen bereiken voor intieme besprekingen, in den geest van: eens bij hem oploopen.
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Paulus Tanambe en zijn halfbroer Petrus Seko.

75

Nog veel is er over te praten en te schrijven en, zooals U reeds schreef aan Schuurmans, is de beste manier om
er straks over te praten tijdens mijn verlof.
Voor mijn vertrek van hier hoop ik nog eens duidelijk met Schuurmans te praten over deze zoo belangrijke
aangelegenheid, om straks in Holland met te meer gezag te kunnen spreken.

48.

G.C. Storm aan het hoofdbestuur van de NZV, Taubonto 4 juni 1930, ARvdZ 101/4/1.
In april 1930 waren de Storms van Europees verlof in Taubonto teruggekeerd. Tijdens deze afwezigheid had Schuurmans
voor Storm waargenomen.71

Thans zijn wij bijna twee maanden weer in het werk teruggekeerd en al wil ik niet beweeren momenteel volkomen op de hoogte te zijn van alle finesses van het werk, zoo kunnen we toch wel aannemen dat ik nu weer
voldoende ben georiënteerd om behoorlijk over een en ander te kunnen meespreken. En daarom wil ik dezen
brief benutten om U een en ander mede te deelen over hetgeen wij vonden bij onze terugkomst en over den stand
van zaken, zooals die thans is.
Laat ik beginnen met een woord van waardeering te schrijven voor al hetgeen de consulent van mijn ressort, de
heer Schuurmans, hier heeft gedaan. Tot het entameeren van nieuw werk kon hij natuurlijk niet overgaan, omdat
de afstanden zoo groot zijn, dat een vervanger onmogelijk hiermee kan beginnen. Schuurmans heeft zelf een
groot ressort, dat de eerste rechten heeft op zijne belangstelling en krachten, zoodat ik zeer dankbaar ben voor
de wijze waarop hij het hier bestaande werk heeft weten te leiden en te voorkomen dat het werk in elkaar zou
zakken. Het is inderdaad een jaar van verdubbelde krachtsinspanning voor hem geweest, op welk feit ik gaarne
mijnerzijds de aandacht van U allen vestig.
Wat ik vond bij mijn terugkeer is inderdaad bemoedigend voor de toekomst. Er zijn moeilijkheden, zeer groote
en ernstige zelfs, maar wij weten dat God niet laat varen het werk Zijner handen, en daarom laten wij de
toekomst rustig in Gods handen. Maar lichtpunten zijn er vele te noemen. Bij ons vertrek naar Holland telden
de gemeenten te Taoebonto en Laloa respectievelijk 134 en 9 leden. Ik vreesde dat wij bij onzen terugkeer te
Taoebonto slechts de helft van het aantal gemeenteleden zouden terugvinden en dat Laloa geheel van de lijst
zou moeten worden geschrapt. Doch ziet: Taoebonto verloor niet de helft, doch er kwam 50% bij, onze gemeente
telt nu 200 zielen. En Laloa loste zich niet op in de omgeving, doch telt thans – gemeenteleden en doopcandidaten samen – 30 zielen, dat is dus 3 maal zooveel. Wij hebben reden tot dankbaarheid aan God. Maar daarnaast
ook aan de menschen, voor wie wij in stilte toch respect hebben. Wenschelijk is het wellicht niet dit aan hen
te laten blijken ten einde hen niet over het paard te tillen. Maar toch vind ik het mooi dat zij standhielden
tegenover allerlei gevaren die hen bedreigden van buiten. Er zijn zooveel uitnoodigingen geweest om het
Christendom vaarwel te zeggen, zij deden het niet. Met alle onkunde en onwetendheid, die bij deze zeer eenvoudigen menschen worden gevonden, hebben ze toch blijk gegeven, dat er leven en standvastigheid in hen zit. Dit
is ongetwijfeld bemoedigend voor de toekomst.
Daarnaast moet ik Uwe aandacht een oogenblik vragen voor onze beide scholen te Taoebonto en Rarongkeoe.
Beide scholen zijn in leerlingenaantal achteruitgegaan. Dat heeft Schuurmans niet kunnen voorkomen, ook al
had hij er meer tijd en aandacht aan kunnen geven. Hier werkten, wat Taoebonto althans betreft, funeste
krachten, waarover dadelijk meer. Het leerlingenaantal te Taoebonto is van ruim 80 teruggeloopen naar 67, dat
van Rarongkeoe van ruim 40 leerlingen tot 27. De vorige week ben ik tot de ontdekking gekomen van een
kwaad, dat zeer waarschijnlijk gerekend moet worden tot een van de oorzaken van dezen achteruitgang. Het
kwam toen n.l. aan het licht, dat de onderwijzer72 van Taoebonto onzedelijke handelingen had gepleegd met
verschillende van zijne leerlingen. Hij werd natuurlijk onmiddellijk door mij ontslagen. Bij het onderzoek dat
ik instelde bleek dat dit kwaad al van jaren her dateert, doch gedurende onze afwezigheid uitgebreider vorm
heeft aangenomen. Reeds als kweekeling te Depok moeten dergelijke dingen zijn bedreven, o.a. ook met iemand,
die hier gewerkt heeft in het ressort van Van der Klift. Verder heeft deze onderwijzer het trachten te bedrijven
met onzen hulponderwijzer, Wa’ate, wat mislukte, doch ook met den onderwijzer van Rarongkeoe, Heber
Manoa, een Moroneen. Deze heeft zich blijkbaar laten verleiden en ik vrees dat deze het kwaad weer heeft
overgebracht op zijn eigen leerlingen aldaar. Wat Rarongkeoe betreft is zulks nog niet voldoende onderzocht,
doch ik vrees dat we hier ook nog heel wat onaangename dingen zullen ontdekken.
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G.C. Storm a. Hb NZV, 28/4/1930, ARvdZ 101/4/1.
Timotheoes Pelealoe, afkomstig uit de Minahasa.
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Bij alle misère hebben we toch nog een geluk. De vorige maand was de studie beëindigd van mijn drietal
Moroneensche moerids te Mowewe, U allen reeds bekend: mijn vrienden met wie ik wonderlijke wiskundige
capriolen maakte. Zoodat ik toch niet zonder onderwijskrachten zit. Alleen voor Taoebonto blijft een moeilijkheid over: als vierklassige school behoort hier een onderwijzer te zijn met een nieuw-diploma Depok, hetgeen
mijn drie Moroneentjes niet bezitten. Hierin zal echter wel weer voorzien worden; ik maakte mijn plannen reeds
en zal die op onze a.s. vergadering in Juli aan de Conferentie voorleggen. Daarover hoort U dus later wel meer.
Ten aanzien van den hoofdonderwijzer van Taoebonto, dien ik oogenblikkelijk zijn congé gaf, kan ik nu reeds
vaststellen dat van hem het kwaad is uitgegaan. Hij kan hier onmogelijk blijven, evenmin als in een ander
ressort. Het beste is dat hij zo spoedig mogelijk verdwijnt naar de Minahasa. Hier blijven beteekent voortdurend
gevaar voor de omgeving.
Ik behoef hier nauwelijks aan toe te voegen dat ik terstond met de collega´s mij in verbinding heb gesteld om
de zaak verder zoo spoedig mogelijk te kunnen afwikkelen.
Dan komen wij toe aan het werk van de Evangelisatie. Mijn indruk is dat Raoeni, die het werk hier gedurende
1½ jaar heeft gaande gehouden onder leiding van Schuurmans, over het algemeen zich vrij behoorlijk van zijn
taak heeft gekweten. Wel zijn er aanmerkingen te maken, zelfs een groot bezwaar, omdat hij toch clandestien
handel heeft gedreven, maar dat is dan ook het ergste wat ik van hem kan zeggen. Het vorige jaar is hier een
jongen van Kabaena geweest, die zich uitgaf voor goeroe Islam en alle krachten inspande om centen te verdienen. Hij verkocht b.v. kleine uitjes voor een kwartje per stuk, zeggende dat deze uien de muizen uit de tuinen
zouden houden, plus de wilde varkens en apen. Natuurlijk waren er genoeg die zich door den kwajongen lieten
beetnemen, maar Raoeni pakte hem flink aan en in het huis van den Mokole van Lakomea heeft een twistgesprek
plaatsgehad tusschen Raoeni en dezen jongen, waarin de laatste ten aanzien van een groot aantal menschen het
onderspit heeft gedolven. Hij heeft er zoo duchtig van langs gehad, dat de jongen het huis van genoemden
Mokole is uitgegaan en op een bruggetje is gaan zitten uithuilen. Ik wil het handeldrijven van Raoeni niet goed
praten (U bedenke dat ik nog niet voldoende heb kunnen nagaan hoever deze bezigheid zich uitstrekte), doch
anderzijds was het ook wel te verwachten. Ik heb reeds meermalen den nadruk erop gelegd dan een inlander nog
niet op eigen beenen kan staan. Er is voortdurend toezicht noodig, anders gaat het mis. We moeten tenslotte nog
blij zijn dat hij niet zoo ver gekomen is als het schoolhoofd van Taoebonto. Uit deze dingen is in alle geval de
leer te trekken, dat zoo veel mogelijk een ressort waarvan de zendeling afwezig is voor langen tijd, moet worden
voorzien van een anderen zendeling, die zoo mogelijk het geheel leidt als gewoon is. En kan geen andere
zendeling zich op de vacante post zich vestigen, dan is het van belang dat ook de consulent toch meer tijd en
aandacht aan de vacature kan besteden dan in dezen het geval was.
Ik zeg dit geenszins om eene aanmerking te maken op het beleid van collega Schuurmans, waarvoor wij niet dan
lof hebben, doch wel met het oog op de besprekingen, die waarschijnlijk zullen plaatshebben inzake de stichting
van een vijfde zendingspost op Z.O. Selebes. Misschien dat het door mij geschrevene kan medewerken om tot
dit doel te geraken. In alle geval is het de moeite waard de ervaringen van 1929 er ernstig bij in overweging te
nemen. – – –
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G.C. Storm aan het hoofdbestuur van de NZV, Taubonto 15 oktober 1930, ARvdZ 101/4/1.

Ik had mij voorgenomen deze maand voor U een brief in elkaar te zetten, ten einde U wederom een kijkje te
geven in Roembia. Beter gezegd: Roembia-Poleang, omdat ik daar meer activiteit ga ontwikkelen en er werkelijk
“iets aan de hand” is. Dit vatte men niet op als eene beweging naar het Christendom, verre van dat. Er zullen
nog harde noten gekraakt moeten worden voor we in Poleang zoo iets zien gebeuren. Maar van beteekenis is
het feit dat er nu geregeld gewerkt wordt, een nieuw element in de geschiedenis van Poleang gaat meespreken.
Dit is op zichzelf van waarde en daarom het vermelden waard.
Zooals ik vroeger reeds schreef stelde ik Petroes, een der gewezen leerlingen van Mowewe, een Moroneen,
aldaar aan als evangelist. Reeds terstond bij den aanvang werd hij met scheele oogen aangekeken en de bom
barstte al spoedig toen Petroes met een paar menschen in Rompoe-Rompoe contact kreeg, die ook weldra
gedoopt werden. Er wonen in Poleang een tweetal Minahassers, die gehuwd zijn met Moroneensche vrouwen.
Deze Minahassers, zelf Christen, onderwezen hun ega’s in het christendom, een van de twee ging zelfs naar de
Minahassa, waarheen zijn vrouw hem vergezelde, keerde later weer terug en stelde er prijs op dat zijn vrouw
gedoopt zou worden. De andere Minahasser volgde zijn voorbeeld en zoo besloot ik dan beide Moroneensche
vrouwen te doopen. Tevens werden een paar jongens gedoopt, die bij Petroes in de leer waren en een broer van
Petroes met diens kindje. De plechtigheid werd bijgewoond door een voornaam hoofd in Poleang, die met groote
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aandacht mijn korte toespraak aanhoorde. Ik besprak nogmaals in het kort het verschil tusschen Heidendom,
Islam en Christendom, en de man was enthousiast over hetgeen hij hoorde. (Zelf is hij in hart en ziel heiden,
deze Mokole Taoega).
Den volgenden dag toen ik vertrokken was, brak de storm los. Een van de beide jongens, op wien het dorpshoofd
van Rompoe-Rompoe meende rechten te kunnen laten gelden, werd van Petroes weggehaald en hoe leergierig
de jongen ook was, hem werd verboden zich met Petroes in te laten. De jongen, leergierig als hij is, zocht toch
in het geheim Petroes te ontmoeten, en liet voortdurend blijken dat hij wel van ons gediend was. De andere
personen waren te oud, dan dat de kapala van Rompoe-Rompoe hen aandurfde.
Zelf was ik in dien tijd alleen maar bevreesd dat Petroes zou ontmoedigd worden, doch dat liep goed, hij kon
te midden van alle spectakels toch steeds de grappige kant van de dingen opmerken en zoo schipperden we met
zijn allen vrij gemoedelijk door deze woelige zee.
Bij dezen algemeenen toestand krijgt men uiteraard met allerlei gebeurtenissen te maken, die gunstig of minder
gunstig op de totaalverhouding kunnen werken. Wij hadden in dit opzicht vervelende ervaringen. Het ongeluk
wilde, dat juist in deze onrustige periode een hadji van Kabaena kwam opdagen, die natuurlijk de noodige onrust
erbij verwekte. De man, een Makassaar, gaf zich uit voor iemand van Palembang, verkocht allerlei medicijnen
en voorspelde de toekomst uit de lijnen der hand. Dit laatste gaf mij de gelegenheid den man aan de jas te
trekken en zijn fanatisme althans eenigszins te temperen. De voorspellingen werden gedaan tegen betaling van
een dubbeltje, maar in verreweg de meeste gevallen was het lot den bijgeloovigen Moronenen niet gunstig en
konden zij er allen wel op rekenen binnen den tijd van twee jaar dit ondermaansche leven vaarwel te zeggen.
Tegen betaling van 1 of 2 rijksdaalders was de hadji dan zoo vriendelijk nogmaals in de verre toekomst te
schouwen en werd vrouw Fortuin den menschen beter gezind. U begrijpt dat ik deze afzetterij heel gauw heb
aangegrepen als een middel om den man den mond te snoeren en zal er bovendien ook over correspondeeren
met het bestuur in Boeton. Het zal wel heel moeilijk zijn eene vervolging tegen den man in te stellen, maar het
feit dat zoowel in Poleang zelf als te Boeton aandacht aan zijn optreden wordt geschonken, is waarschijnlijk wel
voldoende den man tot eerlijker praktijken te brengen. Is de verdienste niet zoo groot meer, dan verdwijnt ook
wel de belangstelling voor de Moronenen van Poleang.
In den tijd dat deze groote man zijn zegeningen kwam uitstrooien over ons bewoners van het binnenland, had
ook een kleine samenkomst plaats van een viertal hadji’s uit het Boegineesche dorp Bambaea; deze samenkomst
werd gehouden te Eetada, een dorp vlak bij Rompoe-Rompoe. Petroes is ook naar die samenkomst getrokken,
waarop de bovengenoemde waarzegger oogenblikkelijk het huis verliet, de andere drie hadji’s hebben Petroes
niet durven of niet willen te woord staan. Bij hen was ook de vroeger meermalen genoemde hadji Bado, wegmandoer in Poleang, met wien ik vroeger reeds in botsing ben geweest evenals collega Schuurmans. Na de
botsing met Schuurmans werd de man uit Roembia verwijderd en overgeplaatst naar Poleang. Zijn optreden is
nu voorzichtiger en daarom misschien des te gevaarlijker.
De vorige week maakte ik een tournee door Poleang en heb toen met verschillende personen gesproken. Het
belangrijkste was het gesprek met het dorpshoofd van Rompoe-Rompoe, een zeer voornaam hoofd. In het kort
kwam het gesprek hier op neer, dat ik nu niet meer Poleang los zou laten; er heerschen daar leugen, bedrog,
onrecht, moord; het wordt tijd dat ook een element van rechtvaardigheid zich laat gelden in deze samenleving.
Bedorven is deze zeer zeker. Ik noemde den kapala slechts het feit van geregeld voorkomenden doodslag en van
de regeerende vorsten van Poleang, die – nauwelijks aangesteld – meenden dat zij nu maar mogen doen en laten
wat zijn willen en dan tegen eigen adat in maar vrouwen tot zich nemen alsof het de vanzelfsprekendste zaak
ter wereld ware. En wat er ook gebeure – ostentatief sloeg ik op de tafel – ik sta hier nu en ik laat me door jullie
allen te samen niet opzij dringen. Eenige jaren geleden – toen ik sprak over de oprichting van een school –
meende je dat een groote mond wel voldoende zou zijn om mij buiten de grenzen van Poleang te houden. Je
merkt nu wel dat ik daar absoluut niet bang voor ben. Het was kostelijk het gezicht van den kapala te zien. De
boodschap wordt wel doorgegeven aan hen die het moeten weten.
Zoo is ongeveer de situatie in Poleang; ik heb nu a gezegd en zal ook b zeggen.
Ter aanvulling nog dit: uit gesprekken, die ik voerde met Bestuursambtenaren, bleek mij dat men te Boeton ook
niet goed weet wat men met Poleang moet beginnen; het is er in een woord een rommel. Het Bestuur zit met de
vraag waar een goede Mokole vandaan moet komen. De vorige, Inkosa, is afgezet en zit momenteel in de
gevangenis te Makassar. Nu is mijn oude vrind Onda weer Mokole, maar ook . . . een prul.
De schrijver van den Mokole is mijn ex-onderwijzer Soedoe, die al spoedig na onze vestiging in Taoebonto zijn
ontslag kreeg en ook te Boeton staat hij slecht aangeschreven. Bij mijn laatste tournee werd mijn aandacht
gevestigd op een mokole, die nog jong is, Tawesi geheeten, en – wat ik heel belangrijk acht – voor het besef van
de menschen een andere levenswandel in acht neemt; hij wil maar een vrouw hebben, schreeuwt nooit tegen de
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menschen en is altijd beschaafd als de Toean Wakil Mokole van Roembia (daarmee bedoelt men Moenara). Met
dezen man wil ik trachten nader kennis te maken.
[Over het zendingswerk in Taubonto en omgeving valt niet veel te vertellen, alles gaat er zijn gewone gang.]

We zwijgen verder over Taoebonto en trekken nu naar Po’ea, de zetel van mijn vrind Loeloe, Mohammedaansch
goeroe daar ter plaatse. Ik was al lang van plan geweest daar eens neer te strijken, doch alleen voor alles staande,
kon ik er niet toe komen. Het is me tenslotte gelukt en zoo trok ik ter gelegenheid van het Maoeloedfeest 73 naar
Po’ea, waar ik zeker een onverwachte gast ben geweest. En waarschijnlijk ook niet een welkome gast. In het
huis van Loeloe stonden een paar pisangstammen, waarin stokken waren gestoken; aan de stokken hingen
allerlei knipsels van wit papier. Een soort kerstboom dus.
Loeloe koos de verstandigste partij en ontving me buitengewoon vrindelijk, waardoor hij mij in zekeren zin
ontwapende. We hebben zitten praten over de agama, maar Loeloe kwam toch niet over den brug zooals ik het
wel wenschte. De stemming was nu ook niet direct geschikt voor de viering van een godsdienstig feest, er werd
gedanst, gegeten en gedronken, maar over hun zielen dachten de menschen wel het allerminst. Ik ben tenslotte
maar gaan slapen, evenals Loeloe, nadat ik eerst te samen met de menschen had deelgenomen aan het moloeloe,
Moroneens dansen. Dat vonden ze prachtig en de stemming ten aanzien van mij wijzigde ten zeerste. Den
volgenden dag kreeg ik echter gelegenheid om in te gaan op de quaestie van de agama. In Po’ea staat een kleine
langgar, waar toen sembahjang zou worden gehouden. Op uitnoodiging van Loeloe zelf heb ik de sembahjang
bijgewoond, een vervelend uurtje, maar ik mocht me niet onttrekken. Toen de sembahjang was afgeloopen, heb
ik het woord gevraagd en de 30 a 40 menschen toegesproken. Ik vertelde het verhaal van Sangia mpoe’oe,
Langgoheo en Tina Sangia, het verhaal van de Moronenen waarin uitkomt het verbreken van contact tussen den
Opperheer en de menschen. Ik heb toen volstaan met erop te wijzen dat dit verbroken contact onmogelijk door
menschenhand kan worden hersteld. Immers (men moet hier plastisch blijven in de voorstelling van geestelijke
waarheden) het eind van het touw dat nog vastzit aan het huis van den Opperheer hangt zoo hoog, dat wij het
niet meer kunnen grijpen. Daarom kan de goeroe Islam ons niet meer in den hemel brengen, ook niet de zendeling of een ander mensch, maar is het noodig dat God zelf komt om de twee stukken van het touw aan elkaar te
knoopen. Dat heeft God gedaan.
Toen ik uitgesproken had, waren de menschen buitengewoon vriendelijk en allen kwamen naar me toe om mij
de hand te geven, Loeloe voorop. Wat er hier in Po’ea nog gedaan zal worden? Ik kan daarop momenteel geen
antwoord geven. Zeker is dat ik al het mogelijke zal doen om contact te krijgen. – – –
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Ten langen leste kan ik er toe komen, mijn jaarwerk in te dienen op een zeer verlate datum. Voor dit laatste bied
ik UWelEdelen wel mijn excuses aan, al is het veroorzaakt door allerlei omstandigheden. Kerstfeestvieringen
op het eind van 1933 in het ressort Mowewe, in Januari idem voor het ressort Sanggona, voorjaarsvergadering
onzer conferentie waaraan gecombineerd de viering van den koperen bruiloft van de Storms en ons, controle
huisbouw te Kendari en verder de administratie van twee ressorten, dit alles saamgenomen heeft een en ander
tot in Februari verplaatst, alvorens het werd afgedaan.
Ik zal echter nu zoo spoedig mogelijk van wal steken en wel op de oude manier, waarvan het mij verheugd, dat
U deze geschikt vindt, n.l. de indeeling in rubrieken.
Scholen
Watoe-Mendonga
Hier is nog steeds dezelfde goeroe, Mekonggaër, die nog weinig eigen initiatief heeft en op de kinderen ook
weinig invloed heeft. Over een en ander heb ik wel eens met hem gesproken en hij schijnt, volgens zijn dagboek
althans, wat meer gelegenheid te zoeken, om wat te Evangeliseeren. Hij is nog te jong, een bezwaar, dat alle hier
opgeleide goeroes hebben waardoor ze alle overwicht missen, tenzij dan dat van hun adelstand, voorzoover ze
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van die stand zijn. Deze eigenschap is echter van zeer weinig beteekenis, want men bewijst de hormat, die men
verplicht is en daarmee is het uit.
Het aantal kinderen is voldoende, doch de toestand van het schoolgeld is treurig, wat vrijwel op alle scholen zoo
is. Bouwkosten had ik daar niet, doch wat een grootere schadepost is, is het niet ontvangen van subsidie. Ik heb
overwogen de wenschelijkheid van het sluiten dier scholen, die niet gesubsidieerd worden, van welke soort ik
er nog maar een heb, doch waarvan er meerdere op het program staan. Voor de school in Watoe-Mendonga vond
ik het tactisch verkeerd te sluiten, aangezien dit het eenigste aanrakingspunt is in het Noorden van het Sanggonaressort. Dwingen de financiën, dan moeten we tenslotte zwichten en dit heb ik hem voor oogen gehouden, met
gevolg, dat er meer kinderen op school kwamen. Zijn voorganger had dan de toestand wel grondig bedorven.
Intusschen klom het aantal tot subsidie-gerechtigheid, reden waarom ik suppletoir over het tweede gedeelte van
1933 alsnog subsidie voor die school zal aanvragen. Het zal weinig kans hebben, geloof ik met de huidige
politiek op schoolgebied, die bewezen heeft de richting uit te gaan die ik er een paar jaar geleden al in meende
te zien. Men wil op een bedekte manier de scholen laten doodbloeden, telkens wordt er weer een nieuwe
regeling gemaakt, waardoor leerlingen behoorden te worden verwijderd, waardoor dus het minimum aantal sterk
genaderd wordt, met als gevolg, dat meestal zoo’n school een volgend jaar van subsidie verstoken is en er heel
wat noodig is, om die weer te krijgen. Het wordt dan sluiten en zoo gaat alles langzamerhand te gronde. En dat
dit alles alleen een financieele achtergrond zou hebben, wil er bij mij niet in en is, volgens mij, zuiver politiek,
die naar twee zijden moet werken, n.1.: de menschen prettig stemmen, door hen de weinig of niet gewilde school
weg te nemen en ten tweede, door hen op die manier dom te houden en de oude volgzaamheid terug te winnen,
althans niet verder te verspelen.
Dat er tegenover staat, dat het onderwijs veel te royaal is opgevat in vorige jaren, geef ik oogenblikkelijk toe,
maar een maatregel als de tegenwoordige is daarmee niet in overeenstemming.
Sanggona
Deze school wordt door veel kinderen bezocht, ingeschrevenen zelfs over de 70. Ook het schoolgeld komt hier
goed binnen. Een en ander zal wel niet vreemd zijn aan het feit, dat de Mokole in Sanggona zijn residentie heeft,
al mag de noodige eer aan den goeroe niet worden onthouden. Het is daar nog hetzelfde goeroepaar, dat dit jaar
werd teleurgesteld in hun hoop op gezinsvermeerdering. De suggestie had haar wel zeer sterk parten gespeeld,
zoo zelfs, dat bij onderzoek van alles niets aan bleek te zijn. Toch werken ze weer met evenveel moed verder.
Bouwkosten had ik niet.
Tawanga
Een zorgenkindje. Veel ingeschreven leerlingen met een absentage van soms 50%. We naderen er reeds bedenkelijk het minimum-aantal leerlingen voor subsidierecht. Het schoolgeld staat in evenredigheid met de opkomst
van de kinderen, n.l. een bitter schijntje.
Hier zijn nog steeds dezelfde goeroe en vrouw, van vroeger, die er zich blijkbaar wel op hun gemak voelen.
Het schoolgebouw is levensgevaarlijk geworden. Ik ben nu ongeveer twee jaar bezig, om er een herstelling aan
te krijgen, hetwelk alles stuit op indolentie van den Mokole en tegenzin van de bevolking. Deze streek wordt
ook zeer sporadisch bezocht door den Europeeschen bestuursambtenaar, zoodat het daar nog veel heeft van de
dagen van Olim. Ik heb hem den vorigen maand dan ook gezegd, (n.l. den Mokole), dat ik een perkara tegen hem
zou beginnen, aangezien mijn geduld nu op was. Tevens deelde ik hem mee, dat de Bestuursambtenaar hem voor
ontslag had voorgedragen bij den Gouverneur. Deze beide mededeelingen hadden een zeer verhoogde energie
tengevolge en nu reeds staat het schoolgebouw gedeeltelijk vernieuwd en bijna afgewerkt op zijn plaats. Alles
laat ik primitief doen door de bevolking zelf, zonder een spijker te verstrekken. Ze kunnen de zaak met rotan
vastbinden, zoodat dit niet alleen voor nu een groote besparing geeft op alles, doch hen ook later de mogelijkheid ontneemt, om reparaties naar den timmerman te verwijzen met de opmerking, dat zij geen vakwerk kennen.
Wawo-Raha
Weinig kinderen, even weinig ingeschrevenen als opkomenden. Het percentage absenten is daar n.1. bijzonder
laag. Het schoolgeld komt daar echter heel goed binnen, waardoor een behoorlijk inkomsten-cijfer van die
school is, mede hierdoor, dat ook daar weer geen bouwkosten waren.
Hier is nog hetzelfde goeroegezin, daar werkende met lust en opgewektheid. Hij heeft echter overplaatsing
aangevraagd naar een school, dichtbij de geboorteplaats zijner vrouw (zij is n.l. een Lakische).
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De drie laatst genoemde scholen werden in den loop van het vorig jaar door den schoolopziener geïnspecteerd,
met als resultaat middelmatige cijfers.
Gemeenten
Watoe-Mendonga
Hier is geen Christengemeente. Slechts 1 man toont belangstelling voor het Christendom, terwijl andere
candidaat-Christenen verhuisd zijn naar een ander deel van mijn ressort en aldaar door mij gedoopt zijn. De
terrorisatie door den Mokole van dat district was onhoudbaar voor hen. In samenwerking met een edelman in
datzelfde gebied kon hij allen om zijn vinger winden, waartoe ook bijdraagt de weinige aanraking, die men daar
heeft met Bestuursambtenaren, zoodat ook over hen tegen de bevolking kan verteld worden, wat men maar wil.
Dat men bijv. durft te dreigen met een oproep van den Imam, is op zichzelf niet zoo erg, alhoewel arrogant; maar
als men er achter aan voegt, dat, indien er aan die oproep geen gehoor wordt gegeven, een oppasser van den
Bestuursambtenaar de ongehoorzamen zal komen halen en diezelfde menschen gekerkerd zullen worden, dat
is toch behoorlijk brutaal.
Een aanklacht hierover indienen heeft geen zin, omdat allen daar doodsbenauwd zijn om te getuigen in een zaak,
aangezien dan straks de ellende niet te overzien is, als men in eigen gebied is teruggekeerd en de ambtenaar geen
toezicht meer kan houden op de overtreders.
Sanggona
In deze gemeente is weinig vooruitgang te bespeuren, al zijn we al dankbaar dat het aantal ontrouwe kerkgangers
of geheel afvalligen maar heel gering is. Officieel willen de laatsten alsnog als Christen gelden en zeggen om
deze of die onbenullige reden voorloopig geen blijk van belangstelling te geven. Dat dit alles nog zoo goed is
gegaan, niettegenstaande de post daar niet bezet was door één onzer, is zeer zeker een gevolg van de uitnemende
leiding van den goeroe. Hij heeft ook goed onderricht gegeven al dien tijd, hetgeen aan de kennis en de vrijmoedigheid der gemeenteleden duidelijk merkbaar is. De Mokole toont weinig energie, niettegenstaande hij vroeger
poenggawa was. Ik geloof dat de erkentelijkheid van zijn onderdanen hem meer waard is om neutraal te doen,
dan dat hij voor zijn gemeente propaganda voert. Smoesjes zijn er genoeg voorradig, die ik echter alle snel
ontzenuw, om hem niet de gedachte te geven dat hij me ook nog een rad voor de oogen kan draaien. Dit gaat
hem heel goed af met den Bestuursambtenaar die hij nu dit en dan weer dat verhaal op de mouw speldt. Intusschen wil de nieuwe ambtenaar, die eind December in dienst kwam, niet van smoesjes weten, maar heeft men
alleen te doen, wat hij zegt.74 Nieuwe bezems . . .
De Poenggawa Petroes blijft steeds een prachtkerel. Karakter, optreden, ijver, alles is nu ook even mooi aan hem
en aan zijn vrouw niet minder. Buitengemeen veel invloed heeft hij ook op het verloop van den toestand in de
gemeente.
Zijn metgezel-poenggawa is van minder betekeenis, al is hij een goede kracht. Hij is echter minder energiek,
heeft iets slooms. Dit laatste echter is tevens een heel goed verweermiddel tegen de drukteschoppers in het
Lakiland, die daar weer niet tegen op kunnen. Hij heeft bovendien de volksschool afgeloopen en heeft, alhoewel
uit Mori geboortig, niet minder hierom te vertellen, aangezien hij met een Lakisch meisje is getrouwd en tevens
de huidige Mokole kent en van diens vrouw, die ook een Morische is, familie is.
Hun beider ervaringen luiden, dat ze wel mogelijkheden in de omgeving van Sanggona weten, dat men niet zoo
steil meer is als vroeger, waaraan hun geregelde bezoeken zeer zeker het noodige gedaan hebben. Dat trouwens
in dit jaar weer een naburige kepala zich heeft laten doopen, waardoor de Mokole en nu twee kepala’s Christen
zijn in dit ressort, zegt ook wel iets, al kunnen we daarop nog geen verwachtingen gronden voor de toekomst.
Tawanga
Hier is geen gemeente gevestigd, al komen hier wel elken Zondag de Christenen van het naburige Oendolo naar
de kerk. Vroeger kwamen deze naar Sanggona, maar Tawanga is dichterbij en voor ons vertrek in 1930 vroegen
ze, of er geen bezwaar was, dat zij dan in Tawanga ter kerke gingen, waartegen ik natuurlijk geen bezwaar had.
Een gevaar echter is dit, en dit is niet denkbeeldig, doch reeds een enkelen keer bewezen, dat ze op geen van
beide plaatsen ter kerke gaan en bij navraag van den goeroe zeggen, in het andere den dienst te hebben bijge-
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woond. Daarom wordt er tegenwoordig een absentielijst aangehouden, waardoor de goeroes over en weer
kunnen vergelijken.
Een moeielijkheid is daar echter de aanwezigheid van een oud-Mokole, Mohammedaan met twee vraagteekens,
doch die toch net doet alsof, om zoodoende in de pas te blijven bij zijn vroegere onderdanen, in de hoop, dat
straks zijn zoon de opvolger van Paulus zal worden en niet weer een Christen-Mokole zal komen, of in elk geval
geen, voor hem, vreemde.
Hiervoor heeft hij natuurlijk trouwe steun van den Mohammedaanschen goeroe terwijl de slappe kepala ook
geen duit waard is. Tenslotte de vurige ijver van den Moh. goeroe om leerlingen voor zijn Koranleesonderwijs
te krijgen, maakt ook de situatie wel erg moeielijk.
Ik heb ook den indruk gekregen, dat de goeroe aldaar niet al te veel contact kreeg met de kampongmenschen,
reden waarom ik in navolging van Schuurmans aan hem niet alleen, doch aan alle goeroes heb opdracht gegeven,
om elken dag één gezin te bezoeken, waarvan alles in hun dagboek moet worden vermeld.
Wawo-Raha
Goeroe zoowel als gemeente zijn hier trouw. Reeds eerder heb ik in mijn brieven er de aandacht op gevestigd,
dat de menschen aldaar een anderen indruk maken dan de overige Lakiërs. Minder ruwe taal of liever gezegd:
heelemaal geen; rustige manieren, niet dik doen, alles geeft dien indruk van bezadigdheid, rust. Mogelijk, dat
daardoor ook hun beslissing om Christen te worden gedegener is en de terugval daar tot een minimum is beperkt,
beter gezegd: heelemaal niet bestaat. Gelukkig zijn de slappelingen voor den doop verdwenen, zoodat we
daarvan nu geen verdriet hebben. Heel langzaam is er ook vooruitgang te bespeuren, van een enkel gezin,
waarvan de vrouw zich het eerst had laten doopen, komt nu ook de vader, terwijl dit rayon ook enkele doopleden
erbij kreeg, door het overkomen uit het Watoe-Mendongasche (zie aldaar).
De poenggawa aldaar is een betrekkelijk bejaard man, in elk geval voor verre reizen en veel bergklimmen.
Gelukkig voor hem hebben we de bewoners aldaar er eindelijk toe kunnen krijgen, om dichter bij de kampong
hun ladangs aan te leggen, hetgeen hem veel loopen bespaart. Ik heb hem bovendien een nog ongeplaatste
volksonderwijzer (Mekonggaër) ter zijde gesteld, om mogelijke grootsprekers met wat meer feiten-materiaal
te kunnen weerleggen. De echte poenggawa echter blijft aan, o.a. om zijn tactvol optreden en mede door de
invloed van zijn leeftijd. Zoodoende hopen we, dat zij beiden nog de noodige vruchten mogen helpen binnenhalen.
Hiermee heb ik in het kort de constellatie van de scholen en gemeenten in het Sanggonasche weergegeven. Dat
hiermee niet alles is gezegd, spreekt vanzelf. De hoofdlijnen echter zijn hierboven aangeduid en uit alles mogen
we vooruitgang concludeeren, zij het dan ook zeer langzame. Mogelijk dat de aanwezigheid van een eigen
zendeling in Sanggona invloed zal hebben op het tempo, hetgeen ik echter niet graag zou beweren, al hoop ik
het van harte.
Medische behandeling
In het afgeloopen jaar is aan de goeroes de hoeveelheid van de soort medicijnen verstrekt, die ze aanvroegen,
tenzij door omstandigheden op zoo’n moment van aanvragen de gewenschte soort of hoeveelheid niet aanwezig
was. Er is van de medicijnenvoorraad een dankbaar gebruik gemaakt.
Bijzondere ziektegevallen kwamen mij niet ter oore, zooals straks in het Mowewesche wel het geval blijkt te
zijn.
De aanraking met het Bestuur gaf geen aanleiding tot moeielijkheden. Wat meer energie bij de behandeling van
schoolaangelegenheden, zooals onderhoud of grooter herstel zou met blijdschap zijn ontvangen, iets, waarvan
ik meer verwachting heb bij den huidigen ambtenaar. Onder mijn hoofdstuk: scholen, schreef ik reeds over de
bekende nieuwe bezems. Wat de financiën betreft, hebben we alle op één na de scholen gesubsidieerd gekregen,
zooals hierboven bij Watoe-Mendonga is verduidelijkt. – – –
Mollema
Einde November mochten we de familie van boord gaan halen in Kolaka, alwaar we hen in goede welstand
mochten aantreffen. Na een en ander geregeld te hebben, gingen we dienzelfden dag naar boven, alwaar ze, met
de familie Schuurmans, die ook van de partij waren, eenige dagen bij ons logeerden. Mollema en ik maakten
ook bereids een tournee in het Sanggonasche, waarbij we maar een deel van het ressort bereisden, doch daar dan
ook juist de Christengemeenten troffen, alwaar we tevens Kerstfeest vierden. Zoodoende maakten de menschen
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in feeststemming kennis met hem. Ter conferentie in Januari heb ik dan ook, in bijzijn van de collega’s, het
ressort Sanggona aan hem overgedragen. Wat aangaat de huisbouw, daaraan wil hij zoo spoedig mogelijk
beginnen, maar toch heb ik het geld, dat ik van Sanggona mocht gebruiken voor de huisbouw in Kendari, op die
plaats overgeschreven. Zooals ik U reeds eerder schreef is alle hout, benoodigd voor den huisbouw, reeds in de
werkloods en ligt daar al vele maanden te drogen. Het is gekeurd door mijn vroegeren timmerman van Sanggona
en de gediplomeerde kracht van Lamboeia. Beter wist ik het ook al niet te doen, hopende, op die wijze het meest
economisch te hebben gewerkt. – – –
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Wat de economische toestand op ons terrein betreft en speciaal in het Kendarische heb ik alle hoop dat die
spoedig een verandering ten goede zal ondergaan. Het tegenwoordige Hoofd van Plaatselijk Bestuur, de heer
Taatgen (Kap. van de Inf.) blijkt steeds meer een uitstekend bestuurder. Ik schreef U reeds dat mijns inziens de
eenige oplossing voor dit land, om uit de misere te komen, zou zijn, 1e. dwang van hoogerhand inzake de
landbouw. 2e. het combineeren van tuinen, waarin maïs, katjang hidjau, oebi enz. geplant worden, om zoodoende
zoo economisch mogelijk te werken en een geregelde bewaking mogelijk te maken. 3e. voor ieder district de tijd
voor de verschillende tuinbewerkingen vast te stellen en de bevolking te dwingen in dien tijd dien arbeid te
verrichten. 4e. een zeer systematische en geregelde controle op dat alles. Ik schreef U ook reeds in mijn vorige
brief dat een viertal heeren hier kwamen om de kwestie “voedselvoorziening” te bespreken en zij accoord gingen
met mijn voorstellen.75 Sedertdien heeft de heer Taatgen met ijver en volharding gewerkt aan de uitvoering
daarvan en het resultaat is aanvankelijk reeds prachtig. Groote tuinen zijn aangelegd en reeds beplant met maïs,
katjang hidjau enz. Ook met de rijsttuinaanleg is men reeds bezig en er wordt naar mijn bovengenoemd voorstel
gewerkt. Wel houdt de heer Taatgen zich niet heelemaal daaraan, want ik had voorgesteld de geheele bevolking,
niemand uitgezonderd, in dien bepaalden tijd aan hun tuinen te laten werken, doch de heer Taatgen heeft
daarvan uitgezonderd menschen die nog geen 50% van hun belasting betaald hadden. Ik kan begrijpen dat hij
zooiets doet, daar zijn chefs steeds weer op de belasting hameren, maar toch is het jammer, daar dat armste (en
vaak luiste) deel van de bevolking dat nog geen 50% betaalde, nu nog dieper in de misere komt. Het zou prachtig
zijn wanneer men die menschen nu kon dwingen flinke tuinen te maken en pas daarna hen onder dwang liet
werken voor hun belasting. Wat dat laatstgenoemde deel van de bevolking is zeker wel 30-40% van het totaal
en die menschen zijn inderdaad zóó indolent dat ze, aan zichzelf overgelaten, noch voor hun eigen behoefte
zorgen, noch voor die van hun gezin. Men kan natuurlijk ook een andere methode volgen en zeggen: laat ze
crepeeren, dan zijn we er af. Het zou feitelijk een soort zelfreinigingsproces zijn van deze samenleving en soms
ben ik, ten opzichte van de mannen, ook wel eens geneigd om te zeggen: Laat ze verhongeren, ze willen niet
anders. Doch vrouwen en kinderen zouden daar ook de dupe van worden. Vooral de kinderen. Daarbij heeft hun
indolentie ook wel mee zijn oorzaak in hun domheid en ondervoeding.
Om kort te gaan, ik heb groot respect voor de wijze waarop de heer Taatgen werkt en heb alle hoop dat wij over
eenige maanden door het ergste heen zijn. Het weer werkt de laatste maanden ook mee. We hebben eindelijk
“droge tijd” gekregen.
Zelf heb ik ook steeds gehamerd bij de Christenen op tuinaanleg en hier en daar ben ik ook zelf de tuinen gaan
controleeren. Ik heb 1 pikoel katjang hidjau onder de christenen uitgedeeld voor de zaai, met de voorwaarde dat
ik straks een even groote hoeveelheid terugontvang.
De scholen hebben gelukkig alle voldoende leerlingen om te kunnen blijven voortbestaan. Met een paar heeft
dat heel wat moeite gekost. Over de plaats die onze scholen innemen in de gemeenschap en in ons werk ben ik
lang niet tevreden. Ik zoek nog steeds om een betere oplossing van deze kwestie en hoop zeer dat de proef die
ik in Wolasi wil nemen met een ongesubsidieerd schooltje zal slagen en een richting aangeven om de scholen
van meer betekenis te maken voor volk en gemeente.
Ik ben ook op enkele plaatsen begonnen om de oud-leerlingen eens per week te laten samenkomen bij den
goeroe, om hen daar aangenaam en nuttig bezig te houden. Een poging om met jeugdwerk te beginnen. Ik tracht
op elk van die plaatsen door die club jongens ook een tuin te laten maken, waarvoor ik zaaimateriaal beschikbaar

75

Die voorstellen behelsden o.m. de oprichting door Schuurmans van een Sekolah Agama, die zich behalve op
godsdienstige vorming der leerlingen op landbouwonderwijs zou toeleggen. Hij sloot hiermee aan bij het overheidsprogramma van kampongvorming en sawah-aanleg. Zie De Jong, Vreemden op de kust, par. 4.6; en De Jong, Nieuwe
hoofden, nieuwe goden, hfdst. 5.

83

stel om hen zoo te wennen aan het verbouwen van iets anders dan zij gewoon zijn en zoo mee te werken aan het
leggen van een grondslag voor een meer intensief gebruik van den bodem. Het is alles op zeer bescheiden schaal
en ik heb er vooralsnog ook geen hooge verwachting van, doch ik meen dat in die richting een poging gedaan
moet worden. Om dit te stimuleeren en in het algemeen om de Goeroes meer actief te maken ben ik begonnen
met een maandelijksch schrijven aan de Goeroes, een soort algemeene brief, waarin ik al de onderdeelen van
ons werk bespreek, enkele richtlijnen tracht te geven, op fouten die gemaakt worden wijs, enz. Daarin geef ik
dan ook een soort handleiding voor dit jeugdwerk en tracht zooveel mogelijk practisch te zijn, dat wil zeggen
alleen dat te geven en ook door de Goeroes aan de jonge menschen te laten doorgeven wat voor hen in hun leven
en hun samenleving van belang is. Doe ik dit niet dan is er in 3 maanden van dit werk niets meer over. Dan
maken de Goeroes er een vervolgschooltje van, geven rekenen, Mal: grammatica en meer van die droge vakken
waar de Lakische jongens het land aan hebben en die ook geen duit waarde voor hen hebben. In de dagboeken
moeten de Goeroes ook van dit werk verslag doen. Die dagboeken zijn ook nog niet wat ze moeten zijn, maar
worden steeds beter. Elke maand schrijf ik in ieder dagboek wat er aan ontbreekt, soms met een bedreiging erbij
en zoo gaan we langzamerhand vooruit. Jonge Goeroes, die soms nog niet weten wat ze zullen schrijven, vraag
ik dan zeer bepaalde dingen op te schrijven, bijvoorbeeld over de adat, geloofsvoorstellingen van de menschen
in hun omgeving, oude verhalen enz. Ze moeten er dan op uit om die dingen na te gaan en van enkelen heb ik
zoo al heel wat gegevens ontvangen. Dat is voor hen een goede oefening en het lezen en bestudeeren van die
dingen is voor mij niet minder nuttig werk. Het geeft me steeds meer kennis van en inzicht in de To-Laki-taal.
Nu ik zelf het rapport van Kraemer over W. Java76 gelezen heb (een rapport waarvan wij in veel grootere mate
profijt kunnen trekken mijns inziens dan uit de lezing van Van der Klift op onze laatste conferentie bleek) heb
ik weer opnieuw gevoeld het tekort aan geestelijk (in den ruimsten zin genomen) voedsel bij onze Goeroes. Voor
mijn verlof had ik een leestrommel voor de Goeroes, geheel door de goeroes en ons betaald, dus buiten bezwaar
van de zendingskas. Gouweloos voelde niet voor de drukte die dat meebracht en zoodoende lezen onze goeroes
practisch: niets.
In de gemeenten zijn weinig belangrijke gebeurtenissen voorgevallen. Elke maand heb ik 2 dagen samenkomst
met de Ponggawa’s, waarbij een enkele Goeroe Indjil, waar dan de gemeentebelangen besproken worden en
tevens onderricht gegeven wordt in bijbelsche geschiedenis en zooveel mogelijk inzicht in de dingen waar het
om gaat. Voor elke maand geef ik 4 bijbelsche verhalen op die ze moeten kennen. Daarvoor moeten ze zich
vervoegen bij de dichtstbijzijnde Goeroe. Hier vraag ik dan de inhoud van die verhalen, zoodat ze zich kunnen
oefenen in het vertellen en vraag ik tevens wat zij als het belangrijke in dat verhaal zien, als geestelijke waarde
of als leering. Zoodoende oefenen ze zich ook in het zoeken daarvan en kan ik een en ander trachten toe te
lichten, aan te vullen en in het algemeen kan ik controleeren hoe zij de dingen zien en opvatten. U zult het dan
ook zeker wel met mij eens zijn, zonder dat ik moeite doe U daarvan te overtuigen, dat deze samenkomsten
zoowel voor hen als voor mij vrijwel onmisbaar zijn. Wat hiervan doordringt in de gemeenten is vaak nog
weinig merkbaar. Ook hier willen wij rekenen met het feit dat Gods molens langzaam malen. Wanneer ik tracht
te peilen wat er leeft in de gemeente of in de Ponggawa’s is mijn indruk vaak heel verschillend. Soms is het een
blijde verrassing, vaak kropt het in mijn keel van teleurstelling. Soms zit ik in een Ponggawa-huis ’s avonds bij
de dammarfakkel, met de gemeente om me heen, en ben ik na een half uur of korter al zoo ontmoedigd dat ik
de heele avond niet meer op streek kom. Ik heb dan iets in mij zelf te overwinnen en doe er wanhopige pogingen
toe, maar het lukt niet. Feiten die ik zie of die me ter oore komen betreffende de gedoopten in die gemeente,
zitten me dan zoo dwars dat het me niet meer mogelijk is, ook tegenover de niet-schuldigen, vlot en ongedwongen te spreken. Die gelooven haasten niet,77 doch het is zoo gemakkelijk om dat na te zeggen, maar zoo ontzettend moeilijk om het te leeren, als het er werkelijk op aankomt en ik begrijp nu dat Vader Abraham wel honderd
jaar noodig had om tot geloof te komen.
Van afval merk ik niets meer. Van de afvalligen zijn meerderen teruggekomen.
Het tourneeren is nu weer heel wat prettiger geworden, nu eindelijk de droge tijd doorkwam. De uitgestrektheid
van deze onderafdeeling is echter zoo groot dat ik onmogelijk voldoende kan tourneeren om geregeld contact
te houden met de menschen met wie eenmaal contact is verkregen. Jammer dat ik er tot nu toe nog niet in
geslaagd ben een paar goede Evangelisten te vinden.
In mijn verwachting dat Collega Gouweloos voor zijn taalwerk min of meer geregeld mijn ressort zou bereizen
en zoo meehelpen aan het contactswerk en tevens aan de verzorging van het bestaande, ben ik tot nu toe teleur-
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gesteld, daar Gouweloos door zijn huisbouw aan Kendari gebonden was. Wel heeft hij de verzorging van het
groepje Christenen in Lepo-lepo op zich genomen, waar ik dankbaar voor ben.
Met de taalstudie ga ik wel vrij geregeld door. Ook met het in kaartsysteem brengen van de taalgegevens ben
ik weer iets gevorderd in dit kwartaal. Ik hoopte daarmee eind December klaar te komen, doch zie wel dat ik
dat niet klaarspeel.
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Dit is de eerste keer dat ik mijn jaarwerk bij U mag indienen. Van de gebeurtenissen in dit jaar ondervonden
hebben we U getrouwelijk op de hoogte gehouden zoodat een herhaling overbodig is. Toch is er wel iets dat de
aandacht verdient.
Scholen
Watoe-Mendonga
Van deze school kan ik niets anders dan onprettige dingen vertellen en het eind van het lied is dat deze school
vandaag gesloten wordt. Het is een groote teleurstelling voor mij dat ik deze zoo levensvatbare school heb
moeten opgeven. Een mooi stuk werk is hiermee opgeheven. Gelukkig hebben we wegen kunnen vinden, en ik
ben de conferentie zeer dankbaar, dat ze me hierin ter wille is geweest, om hier een evangelist te plaatsen, opdat
niet alle werk dat hier gedaan is vermoord wordt. Dat deze school opgeheven is geworden is een vrucht van de
stiefmoederlijke behandeling van het ressort Sanggona. De gevolgen wreken zich dat het 3 jaar vacant is geweest.
Er is een oorzaak dat deze school verloren is gegaan. Waar ik die moet zoeken is me nog niet recht duidelijk,
maar ik wijt het aan te weinig activiteit. U moet me niet verkeerd begrijpen. Mijn bedoeling is niet dat ik een
verwijt wil doen aan een van mijn collega’s. Verre van dien. Maar ik geloof dat deze school behouden had
kunnen blijven als er op tijd was ingegrepen. Veel brieven heb ik er aan gewijd om deze school te mogen
behouden. Ook met ingang van het nieuwe jaar heb ik geprobeerd om deze school er weer in te krijgen maar een
bezoek van de Hoofd Inspecteur aan Z.O. Celebes heeft de doorslag gegeven dat de school afgevoerd is. Ze
bestaat niet meer voor de heeren.
Vandaar dat ik ook niet geaarzeld heb om de school te sluiten. De schoolopziener die dezer dagen hier ook
doorkwam, maakte me blij dat er een andere school geopend zou worden in Tonga Oena. Een plaatsje 25 K.M.
verder dan Watoe-Mendonga en ongeveer 60 K.M. van Sanggona. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur had
deze school aangevraagd en was van plan om die aan de Zending te geven. Maar ook dat schijnt niet juist te zijn,
want bij navraag aan de inspecteur wist deze van niets. Toch heb ik nog een weinig hoop. Gaat dit door dan
wordt er groote kans gegeven dat het evangelie daar gebracht kan worden.
Door de school komt er direct zooveel contact. De bezoeken worden er geregelder. En dit alles werkt erg mee
om ingang te verkrijgen. Vandaar dat ik ook zoo lang geaarzeld heb om de school van Watoe-Mendonga te
sluiten. Over de mogelijkheid van arbeiden daar hoop ik straks nog het een en ander mede te deelen.
Sanggona
Van deze school beleven we veel plezier. Alles gaat daar rustig zijn gang. De kinderen komen trouw en graag.
Ze zijn ijverig en behalen goede cijfers. Het kan niet anders of daar moet straks invloed vanuit gaan.
Het meest hebben we deze invloed te danken aan het rustige werken van de goeroe. Hij is een eerste klas kracht.
Hoewel Minahasser, verstaat en spreekt hij de taal als de Lakiër zelf. Dat hebben de menschen me zelf verteld.
Hun getuigenis is: Hij is een van ons.
Ook t.o.v. de andere goeroes heeft hij een bepaaldelijk overwicht. Ze luisteren naar zijn oordeel. En dat oordeel
geeft hij niet bazig maar zeer bescheiden. Hij heeft het vertrouwen gewonnen en hij bezit in groote mate de
kunst om leiding te geven. Hij is er één die voor de toekomst veel belooft.
Tawanga
Hier is een school met veel leerlingen, 63. Het schoolgebouw is eindelijk klaar gekomen met heel veel bedreigingen van de controleur. Het ziet er alles keurig netjes uit. Morgen 1 Febr. hoop ik de school officieel in te
wijden en er een samenkomst aan te verbinden met op den avond lichtbeelden te vertoonen.
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Uiterlijk is het alles in orde. Of het inwendig ook zoo is betwijfel ik, daar ik laatst van de schoolopziener een
stem hoorde die ik liever niet vernam. Het lezen was niet in orde en evenzoo het Maleisch en rekenen. Dit is wel
te verklaren. Er heeft hier een wisseling van goeroe plaats gehad en dat is direct te merken. Verandering van
leerkrachten is nadeelig. Dat geldt hier zelfs in Indië op een eenvoudig 3-jarig volksschooltje.
De Goeroe die er thans werkt is een Ambonees. Een schoolvriendje van Tutuarima.78 Hij is een ijverige man met
een groote behoefte aan Evangelisatie. Helaas moet ook hij weer vertrekken. Hij wordt overgeplaatst naar het
ressort Lamboeia om de eenvoudige reden dat hij niet voor vol aangenomen wordt door de regeering, daar hij
slechts een verklaring heeft van de schoolcommissie. Zulke goeroes worden afgedankt in onze tijd.
Hij is anders een gewaardeerde kracht.
Wawo-Raha
Deze school is een zorgenkindje. Als de Inspecteur ruw te werk gaat dan gaat deze school ook op de flesch.
Er zijn 41 ingeschreven kinderen, maar het % absenten is hoog. Geregeld komen er 26 kinderen op school maar
dat is ook de uiterste grens. Toen ik er dezer dagen kwam heb ik een maatregel vastgesteld dat de kinderen die
er in twee maanden niet geweest waren van de absentielijst gevoerd moesten worden. Bij onderzoek bleek me
dat er 9 zulke waren.
Deze verzwaren het % aanmerkelijk. Bij berekening kreeg ik dan ook een veel gunstiger cijfer. Was het de
vorige maand 33%, thans zal het maar 2% zijn en dat klinkt lang zoo alarmeerend niet al zijn er dan ook minder
ingeschreven kinderen.
Wil men houden wat men heeft dan moeten er krasse maatregelen toegepast worden. Wat ik van de wisseling
van personeel medegedeeld heb onder hoofd Tawanga dat geldt ook hier. Hier heeft een wisseling van Goeroe
plaatsgehad en ook dat is aan het gehalte van kennis der kinderen te merken. De cijfers der vakken dalen direct.
Dit is te wijten aan feit dat goeroe en kinderen elkaar de eerste tijd niet begrijpen.
Deze schade kan echter ingehaald werden daar de Goeroe hier blijft voorzoover we het nu kunnen beoordeelen.
Gemeenten
Watoe-Mendonga
Hier is nog geen gemeente, maar het begint te komen. Een verblijdend teeken. De teleurstelling met de school
ondervonden wordt iets opgeheven doordat er hier wat verandering komt. Voor eenige weken is de Goeroe
begonnen met samenkomsten te houden op Zondagmorgen. Er was maar een gezin dat trouw kwam, maar steeds
komen er meerdere. Het geregeld aantal dat trouw komt is nu gestegen tot 15. Weliswaar een klein begin maar
het komt toch. Vandaar dat ik er ook zoo tegenop zag om die school daar te sluiten en geen aanspraak durfde
maken op een goeroe evangelist. Deze kampong had al heel wat geld verslonden door er een school op na te
houden die niet gesubsidieerd was.
Maar om dit werk los te laten gaat ook niet. De oplossing is gevonden om de goeroe Indjil te bekostigen uit het
reservefonds dat hier gesticht is door een korting van 25% op de emolumenten der Goeroes en Ponggawa’s.
Onze bede is dat het werk hier een gezegende voortgang mag hebben.
Sanggona
Veel verandering is hier niet te bespeuren. Zoogenaamde bekeeringen hebben hier niet plaats gehad. De volwassenen die gedoopt zijn, hadden 2 jaar eerder hun wensch al te kennen gegeven. Verblijdend is het dat er dit jaar
geen overgangen hebben plaats gevonden naar de Islam.
Met de Islam neemt men het anders zoo nauw ook niet. Hier in deze omgeving worden nogal eens besnijdenisfeesten gehouden. Daaraan doen allen mee. Een oude man voert deze handeling uit. Maar de Islamieten laten
het evengoed door hem doen als al de anderen. De Imam gaat er fel tegen te keer maar hij bereikt er niets mee.
Dat vind ik teekenend voor Sanggona.
De christenen doen daar ook vroolijk aan mee. Mijn bedoeling is om dit eens grondig te onderzoeken, in
hoeverre dit in strijd met het christendom is.
Tawanga
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Ook hier is nog geen gemeente, maar er beginnen stemmen te komen dat men gaarne op Zondagmorgen een
dienst wil hebben. Ik hoop hiermee te beginnen zoodra ik ervan overtuigd ben dat het de menschen ernst is. Hier
is eerder een kleine groep geweest, maar dat verliep.
De menschen die in Tawanga zonden moeten komen wonen net op de grens. Van Sanggona naar Tawanga is
12 K.M. Naar beide kanten 6 K.M. dus. Is nu de weg naar Sanggona beter dan gaan de menschen naar Sanggona
en is het andere deel beter dan gaan ze naar Tawanga. Maar dat geeft soms aanleiding om heelemaal niet in de
samenkomst te komen. Want vraagt men ze later waarom ben je niet gekomen dan jokken ze en zeggen ik ben
daar geweest, wat bij navraag dan anders blijkt te zijn.
Het is eigenlijk een valletje waar de zendeling er mee invliegt. Vandaar dat ik nog niet toegestemd heb om daar
geregeld samenkomst te houden. Komen ze in Sanggona dan kan ik het controleeren.
Waworaha
Hier is een aardige gemeente. Mijn indruk is dat hier gewerkt wordt. Bij mijn laatste bezoek waren er veel
menschen aanwezig. Er werden 230 geteld en de gemeente zelf bestaat ongeveer uit 80 menschen. Het is te
hopen dat de school hier gesubsidieerd wordt. Anders krijg ik hier ook groote moeilijkheden met het verzorgen
van deze menschen. Want dit werk vind ik aanmerkelijk belangrijker dan het houden van een school.
Ook t.o.v. het huwelijk komt daar verandering. Verschillende menschen hebben me gevraagd om hun huwelijk
alsnog in te zegenen. In het laatst van de volgende maand hoop ik aan hun verzoek te voldoen.
In het kort heb ik getracht u een indruk te geven van de scholen en de Gemeenten. Natuurlijk zou er veel meer
te vertellen zijn maar die tijd durf ik van u niet te eischen. Wel wil ik nog een enkele indruk mededeelen die we
hier opgedaan hebben in die korte tijd dat we hier zijn. Natuurlijk loop ik kans dat ik verkeerd zie, maar dat
neemt toch niet weg dat we het zoo op het oogenblik aanvoelen.
Onze indruk is dat de bewoners van Sanggona anders zijn dan de meeste andere menschen in deze omgeving.
Dat meenen we het meest op te merken bij de bezoeken die de menschen ons brengen. Van heinde en verre
komen ze bij ons, maar die menschen zijn altijd anders dan de doorsnee Sanggonanees. Als hij komt dan gaat
hij recht opstaan en kijkt je onverschrokken aan. Is niet bang om voor het raam te gaan staan of in de geopende
deur en daar alles op te nemen. Vragen we hem wat zijn wensch is, dan zegt hij anders niet dan niets, of er komt
een woordenvloed om van te schrikken. Andere menschen b.v. spreken met twee woorden. De menschen hier
weten daar niet van. Wordt er medicijnen uitgereikt, de Sanggonanees blijft staan waar hij staat en laat het netjes
bij zich brengen, terwijl de anderen het komen halen. Ook hun uitdrukking in de taal is anders. Ik zou zeggen
grover. Mogelijk dat de oorzaak hierin ligt dat deze menschen gewend zijn om veel te trekken, te reizen en door
andere kampongs ontzien worden.
Dat ze de vrees erin hebben bleek me twee weken geleden bij de vorst van de Moronenen. Toen ik daar was met
de conferentie bezocht ik met coll. Storm deze oude heer en toen ik vertelde dat ik van Sanggona kwam toen
vertelde hij dat de Sanggonaneezen gevreesd waren bij hun.
Wij vinden dit alles niets erg, en ze mogen bij ons alles zien, maar ter onderscheiding van andere menschen
wilde ik dit verschil even noemen. – – –
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Reizen
Dit jaar heb ik niet zoo veel kunnen reizen als ik wel gewild had. De grootste rem was wel dat de huisbouw in
vollen gang was. Deze taak is nu gelukkig afgeloopen en ik hoop me meer aan tournee’s te kunnen geven. Op
mijn reizen heb ik een groote steun aan de projectielantaarn. De menschen zien gaarne lichtbeelden en velen
komen luisteren. Een van de menschen uit het ressort Lamboeia heeft een verhaal gemaakt van het “Leven van
Jezus”. Dit ontving ik indertijd van coll. Schuurmans en hierbij zocht ik lantaarnplaatjes en een van mijn
evangelisten kan goed zingen en die zong dan die gedeelten die op het doek geprojecteerd werden.
Aan de opmerkingen die gemaakt werden kon men opmaken dat ze meeleefden. Tot diep in de nacht bleef men
zitten luisteren en daarna nog napraten. Deze manier lijkt me heel vruchtbaar. Ik neem me dan ook voor om
zooveel mogelijk op die manier de menschen met het Evangelie in aanraking te brengen. Zittend op hun matje
met vrouw en kinderen om zich heen, zien naar “mooie” kleuren en luisteren naar zang, dat gaat er in.
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Tweemaal zijn coll. Gouweloos en ik naar Wiaoe geweest. De eerste keer is eigenlijk een mislukte reis geweest.
Er zou een groot doodenfeest gehouden worden naar men ons meedeelde in de maand Nov. Het Hoofd van P.B.
had iemand vooruit gezonden om het feest te doen doorgaan. Maar het ging niet door, want het was nog niet in
gereedheid gebracht. Maar we konden nu een week afspreken waarin het wel gebeuren kon en wel zoo dat het
niet met de adat in botsing kwam. Zoo gingen we er in Dec. weer naar toe. En deze keer ging het wel door. Deze
plaats leent er zich niet voor om er uitvoerig op in te gaan wat we daar gezien en beleefd hebben.
Het heeft me ontroerd al deze dingen te zien. Hoe verschrikkelijk is het heidendom! Ik ben me bewust dat we
slechts de buitenkant gezien hebben, maar dat was al meer dan vreeselijk. Ik heb menschen gezien die zes dagen
lang in kennelijken staat verkeerd hebben. Kleine kinderen die nauwelijks konden loopen, dronken net zoo goed
van spiritualiën als de volwassenen.
En dan de slaafsche opvolging van geboden uit angst. Als men dat alles ziet dan vraagt men zich af hoe zal
hierin ooit verandering komen? En toch er is iets gaande. Ze vroegen ook ons aan het einde van al de plichtplegingen of ze niet van ons geloof mochten hooren. Reeds eerder hadden ze een man gezonden naar ons om bij
hen te komen. Als het eenigszins kan en de begrooting is niet al te veel besnoeid, dan zal het in bewerking
genomen worden, daar ik geloof dat God ons deze taak gegeven heeft. Wel zijn er vele bezwaren aan verbonden
wat het reizen betreft, maar deze dingen mogen ons niet terughouden. Dat is nog slechts het geringste. Oneindig
veel zwaarder zal zijn deze menschen uit hun wereld van geesten vandaan te halen. Hoe dankbaar kan ik soms
zijn, dat ik dat niet behoef te doen, maar God zelf. Daardoor wordt onze taak zoo verlicht en zwaarder gemaakt.
Want zal God kunnen werken dan zullen wij toch baan moeten maken.
Ik hoop niet dat U het zult opvatten dat ik mij onmisbaar acht, want zoo bedoel ik het niet. Hoogstens dit dat
God wil werken door ons. Als ik nu maar geduld mag hebben. – – –
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J.M. Gouweloos, Jaarverslag van de zendingspost Kendari over het jaar 1935, Kendari [begin 1936],
ARvdZ 115/40/1

Uit den aard der zaak kan dit verslag kort zijn. Beginnende over taalwerk, zij medegedeeld, dat Benjamin Rere,
jong goeroe van de Mowewe-cursus, in dit jaar begon met taalwerk te Kendari. Ik gaf hem opdracht een proefvertaling te maken van een vragenboekje, de 104-verhalen, 79 verder eigen Lakische litteratuur op schrift te
stellen, om dan, nadat hij van een en ander genoeg had, dit samen met hem door te gaan. Het resultaat was niet
bepaald schitterend. Maleiïsmen en welke andere kwalen niet te voorschijn kwamen, toen de proef naar Lamboeia werd gezonden ter correctie met andere krachten aldaar, werkten weinig moedgevend. Door een paar
tournees van meerdere dagen door mij gemaakt, was er een gereede aanleiding, hem naar Lamboeia te zenden,
waar hij samen met zijn makkers zijn best kon doen.
In Augustus kwam Dr. Esser op eigen kosten op ons terrein, om het Lakisch te behandelen, zoodat we eenig
grammaticaal idee kregen van de taal.80 Zijn buitengewone kennis, zijn taalboek over het Morisch en voorts
gehouden aanteekeningen tijdens de behandeling, waar bovengenoemde jonge goeroe als controleur en voorbeeldenbron fungeerde, kregen we eenig houvast [sic]. Na een maand gebruikt te hebben, om de Laki-taal door te
komen, wat, zonder nadere verklaring vlug genoemd mag worden, verliet Dr. Esser ons, overladen met onzen
welgemeenden dank niet alleen voor het beschikbaar stellen van zijn kennis en tijd, doch ook, dat hij dit geheel
belangeloos had gedaan. Hij wist tijdig, dat het Gouvernement geen financieele consequenties aanvaardde,
evenals de zendingscorporatie. Tenslotte gaf Dr. Esser als uitleg van zijn belangelooze komst, dat dit maar moest
beschouwd worden als een gift voor de Zending.
Het samenstellen van een grammatica liet zich mooier aanzien, dan de praktijk nu toegeeft. We willen met kleine
stukjes werken, die geregeld laten corrigeeren door de collega’s en zoodoende langzaam doch zeker tot het doel
zien te geraken.
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Chr.G. Barth (1799-1862); getiteld Zweimal zweiundfünfzig Biblische Geschichten (1832), zie Swellengrebel, In
Leijdeckers Voetspoor, I, 63, 249. De Maleise vertaling van N.Ph. Wilken was getiteld Inilah beberapa hikajet
Perdjandjian Lama dan Baharu oleh N.Ph. Wilken. Tertara pula dibendar Rot[t]erdam oleh M. Wait dan anak-anak,
Penara-penara 1875. Het werd verschillende malen herdrukt (1886, 1901).
Taalambtenaar dr. S.J. Esser (1900-1944); v.a. 1923 bestudeerde hij talen (het Mori, Toraja, Wotu) op M.-Celebes;
hij overleed in een Japans kamp. Over hem, zie Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, II, 68-77; en Noorduyn,
“Mededelingen”.

88

Voor mogelijke aandacht, te besteden aan het Boegineesch, stelde het N.B.G. ons in staat, door de gratis
toezending van de werken van Matthes, op die taal betrekking hebbende.
Kleine tournees van enkele dagen werden gemaakt in het ressort van Schuurmans en van Mollema. Indien
mogelijk, werd de kans waargenomen, proefvertalingen daar te vergelijken met de aldaar gesproken taal en
voorts kerkdienst gehouden of anderszins iets voor de menschen gedaan. Eenigszins grootere tournees waren
de beide in November en December gehoudene, n.l. naar Wiaoe, alwaar een doodenfeest werd bijgewoond.
Voor de gemeente der Indische Kerk te Kendari werd in afwisseling met den plaatselijken goeroe door ons
kerkdienst gehouden en de Sacramenten bediend. Bezoeken van den pastoor van Raha hebben hier blijkbaar
geen invloed op de Protestanten.
De verhouding met Europeesch zoowel als inheemsch Bestuur was goed, evenals die met de bevolking in het
algemeen. Dit beteekent niet, dat men verlangend uitziet naar de prediking van het Christendom, maar wel, dat
er een soepele verhouding bestaat, een der eerste eischen voor nauwere aanraking. Door de liberale houding der
Zelfbestuurders mogen ons misschien minder moeilijkheden in den weg worden gelegd bij het werk aan het
volk, voor invloed van onze zijde op de heeren zelf is het, naar mijn bescheiden meening, een ongunstige factor.
Moge het nieuw begonnen jaar het werk gedaan worden met meer en betere hulpkrachten, op dat de geboden
kansen goed kunnen worden benut.

55.

H. van der Klift, Samenvattend overzicht van de zendingsarbeid op Zuidoost-Celebes, aan de hand van
de jaarverslagen der zendelingen over het jaar 1936, Mowewe maart 1937, ARvdZ 115/40/1.

De toon van de verschillende Jaarverslagen over 1936 is hoopvoller gestemd dan die van het vorige jaar. Niet
dat het aan strijd en moeite ontbrak. Maar er schijnt een andere geest onder de bevolking te zijn gekomen, zoodat
niet meer behoeft te worden gesproken van matheid en moedeloosheid der bevolking. Toch ontbreekt ook de
ondertoon niet, waar van zorgeloosheid op geestelijk gebied, van Islamitische tegenwerking of krankheid der
bevolking wordt gewaagd.
Vooral in het Lamboeia’sche is vooruitgang en groote werkgelegenheid, zoodat daar, hoewel met voorzichtigheid, kan gesproken worden van “over het doode punt” heen te zijn.
Dezelfde indeeling wordt bij het opstellen van dit Algemeen Overzicht met een kleine afwijking, gevolgd, opdat
vergelijking voor den lezer des te gemakkelijker is.
Gemeenten
Het aantal gedoopten in de verschillende ressorten, gedurende het jaar 1936, is als volgt:
Ressort Mowewe: 5 m., 10 vr.; l3 j.; 10 m. = 38 zielen.
Sanggona: 4 m.; 3 vr.; 8 j.; 6 m. = 21 z.
Taoebonto: 4 m.; 3 vr.; 11 j.; 12 m. = 30 z.
Lamboeia: 69 m.; 64 vr.; 70 j.; 74 m. = 277 z.
Totaal 366 z.
Van dit getal moet het totaal van onderstaande berekening worden afgetrokken, om de zuivere toename van het
aantal christenen, gedoopt op Z.O. Selebes in het jaar 1936 te weten, n.l.
Mowewe: overleden: 20 menschen;
Sanggona: overleden: 2 menschen;
Taoebonto: overleden: 11 menschen;
Lamboeia: overleden: 42 menschen;
Totaal: 75 menschen
De totale toename van het aantal christenen op Z.O. Selebes in 1936 is dus: 366 min 75= 291 zielen.
Over het algemeen kunnen we zeggen, dat de opkomst der christenen op de godsdienstoefeningen des Zondags
en op de catechisatie in de week, bevredigend is. We zouden echter wenschen dat van sommige gemeenten meer
kracht uitging op de omgeving. In het ressort Lamboeia en in het ressort Mowewe werden eenige nieuwe kerken
gebouwd, nl. te Rate-rate, Poli-polia, Woe’oera, Tetenggaloeri, Lepo-lepo en Toeda’one. Voorts ontstonden er
nieuwe gemeenten in het ressort Lamboeia en wel: te Tetenggaloeri, Lalonaoe en Potoro in het distrikt Andolo
of op de grens van dit distrikt. De gemeenten in het Sanggona’sche, een paar in het Mowewesche en Lamboeia’sche bleven stationair. Er hadden geen overgangen plaats. Wel werd in het Sanggona’sche contact verkregen
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met de kampongs Wiaoe, Napo’oha en Poraboea. In de eerste twee der genoemde kampongs zijn zelfs al groepen
in onderricht.
In het ressort Taoebonto bleven de gemeenten te Gambere en Laloa zorgenkinderen. Gelukkig zijn daar een paar
goede krachten aan den arbeid, nl. de goeroes Armin Tama’ate en Frans RigaE.
Tot de beste gemeenten op ons arbeidsveld moeten gerekend worden, Wolasi, Poli-polia, Taoebonto en Mowewe.
Scholen
Ook dit jaar steeg het aantal school-bezoekende leerlingen, vooral in de ressorten Sanggona en Mowewe. In het
Lamboeia’sche minder. En in het ressort Taoebonto bleef het aantal stationair. Aan het einde des jaars was het
aantal der trouw de school bezoekende leerlingen als volgt:
Ressort Mowewe:
308 j. en 86 meisjes;
Ressort Sanggona:
158 j. en 42 meisjes;
Ressort Taoebonto:
69 j. en 21 meisjes;
Ressort Lamboeia:
218 j. en 38 meisjes;
Totaal
753 j. en 187 meisjes.
Einde 1935 waren die getallen:
730 j. en 163 meisjes.
Het leerlingenaantal op onze scholen nam dus toe met 23 jongens en 24 meisjes. En dit, niettegenstaande de
school te Roraia moest worden gesloten en de school te Waworaha er heel slecht voor stond. Op ons arbeidsveld
zijn nu 14 gesubsidieerde en 2 ongesubsidieerde scholen. In het ressort Mowewe moesten, vanwege de toename
van het leerlingenaantal, twee hulponderwijzers worden aangesteld, nl. Goeroe Joh. Labadi en Gustaaf A.
Maloboe.
Ons onderwijzers-corps is over het algemeen ijverig te noemen. Voortgezette en nauwgezette contrôle kunnen
zij echter niet missen en bij sommigen is het zeer nodig. Er komen echter onder hen krachten voor, die de ernst
van de zaak beginnen te gevoelen. Onder de laatsten kon gerekend worden de overleden jonge onderwijzer van
Rate-rate, Johannes Ladito. Hij was onderwijzer der school en voorganger der gemeente aldaar. In de maand
Augustus van dit jaar schaakte hij de dochter van den oud-Mokole I Ndabio. Deze nam de zaak zoo hoog op,
dat hij van geen vergelijk volgens de adat wilde weten, maar de zaak bij het Bestuur te Kolaka aangaf.
Het Inl. Bestuur te Kolaka, Mohammedaansch en vijandig gezind, eischte 9 jaar verbanning van Joh. Ladito.
Toen schonken de ouders van het meisje het paar vergiffenis. Zij trokken dus hun aanklacht in. Niettegenstaande
hem dit bekend was gemaakt, beval de Soelewatang toch het meisje naar haars ouders huis te brengen. Dit heeft
hij waarschijnlijk gedaan, opdat de eisch van verbanning kon doorgaan. Het gevolg was, dat Joh. Ladito zijn
bezinning verloor en de begeleiders van het meisje overviel, eenigen verwondde en daarna zichzelf van het leven
beroofde.
Het geval is door ondergeteekende ter tennis van den Gouverneur gebracht, die het Inl. Bestuur te Kolaka scherp
heeft berispt. Van een verdere behandeling der zaak is echter tot op heden niets bekend. De onderwijzers van
Benoea en Poeriala (ress. Lamboeia) schaakten in dit jaar ook elk een meisje, dat in afkomst boven hen stond.
Daar is echter de zaak volgens de adat geregeld. De jongelieden zijn reeds getrouwd.
Ingevolge zijn zeer laakbare houding in deze zaak is de Goeroe-Indjil van Mowewe gedegradeerd tot hulponderwijzer. Johannes Ladito was een bekwaam en trouw werker. Wij zullen hem nooit vergeten en zeer in den arbeid
missen.
In het ressort Lamboeia moest de school te Roraia gesloten worden, omdat het minimum-aantal leerlingen niet
was bereikt. De Hoofden en het Bestuur aldaar bemoeien zich niet met het al of niet schoolgaan der leerlingen,
iets wat van het Bestuur te Kolaka niet geheel kan gezegd worden, al kon het daar ook nog heel wat beter.
Ook is de gezondheidstoestand in de Onderafdeeling Kolaka beter dan dit jaren het geval was. De scholen in
het Sanggonasche gaan best, waar zij in de Onderafdeeling Kolaka gelegen zijn; die te Wawo-raha (in het
Kandarische) is echter kwijnend. Het distriktshoofd daar werkt tegen; de bevolking is er dom en ziekelijk. Maar
ook de aan die school geplaatste Minahassische onderwijzer – nu ontslagen – deed niet zijn plicht.
In het ressort Taoebonto bleef het onderwijs stationair.
Bevolking (Economische toestand)
Moesten wij aan het einde van het vorig jaar constateeren, dat zich een matheid en moedeloosheid van de
bevolking scheen te hebben meester gemaakt, nu kunnen wij van een zekere opleving spreken. De reden daarvan
is vooreerst te zoeken in een tamelijk wel slagen van de rijstoogst. Slechts op enkele plaatsen was misoogst; over
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het algeneen was de oogst vrij goed. Daarbij komt, dat er vraag is naar en prijsstijging van producten als rotan
en damar en ook van copra. De belasting werd in dit jaar vrij behoorlijk opgebracht. Vele christenen uit het
ressort Mowewe vonden goed betaald werk bij de Oost-Borneo-Mpij.
In het Lamboeia’sche volgde men weer veelal zijn oude gewoonte en verbraste veel rijst op dagenlange feesten.
Hoewel op kleinere schaal, geschiedde dit ook in het Kolakasche.
Het vooruitzicht op een goed oogstjaar (1938) in het nieuwe jaar verblijdt velen in het ressort Mowewe en
Sanggona; in het ressort Lamboeia echter kan men dit jaar met zorg tegemoet zien. Daar heeft het Bestuur de
kampong-vorming ter hand genomen en met geweld doorgezet. De werkzaamheden, die dit voor de bevolking
meebracht in het bouwen van huizen en het aanleggen van tuinen, zijn echter zóó slecht geregeld, dat men met
het aanleggen van rijstvelden te laat komt, Men is echter op dit punt even zorgeloos als op geestelijk terrein:
Hoofden noch bevolking zal aan het Bestuur verlof vragen, eerst een rijsttuin te mogen aanleggen.
Br. Schuurmans klaagt vooral over de zorgeloosheid op geestelijk terrein en de wereldsgezindheid der menschen. Hij wil met alle kracht werken aan den opbouw der gemeenten, aangezien die aan den enkeling steun
moeten bieden. Drie middelen heeft hij aangewend daartoe, nl. instellen van liturgie in de samenkomsten;
oprichten van gemeente-rijstschuren en instellen van collecten in de gemeenschappelijke samenkomsten.
Verhouding tot het binnenlandsch bestuur
In de Onderafdeeling Kolaka had einde Mei wisseling plaats van Neder1andsche Bestuursambtenaren. De heer
De Graaff, Gezaghebber BB,81 werd overgeplaatst van Kolaka naar Mamasa en van laatstgenoemde plaats werd
naar Kolaka overgeplaatst de heer P.C. Smit, Controleur BB.82 Deze ruil is, voor wat het Zendingswerk in
genoemde Onderafdeeling betreft, geen gunstige. Laatstgenoemde toch is, in zijn genegenheid voor het zendingswerk precies het tegendeel van zijn voorganger. Van hem is geen steun voor de Zending te verwachten.
Misschien alleen tegenwerking.
De nieuw-aangestelde Soelewatang is een felle Islamiet, evenals de Sapati. Meer behoeft er niet van hen gezegd
te worden. De Bokeo en de Kapitang, beiden To-Laki, zijn ons best gezind. In het Lamboeia’sche is de verhouding van Zending en Bestuur zeer goed, uitgenomen het Distriktshoofd d van Wawotobi. Deze, eveneens een
felle Islamiet, werkt de Zending tegen waar hij kan.
De verhouding van den Zendeling van Taoebonto tot het Bestuur is zoo goed als men maar wenschen kan.
Ziekenbehandeling
Met de medicijn-voorziening ging het in het grootste deel van dit jaar niet naar wensch. Lang moesten we
wachten op bericht, waar de medicijnen moesten worden aangevraagd. Toen werd het weer verkeerd opgegeven.
Het werd October voordat we onze medicijnen ontvingen. Voor het nieuwe jaar schijnt alles beter geregeld te
zijn en hebben we wel hoop, dat we wat vroeger de ons toebedachte medicijnen zullen ontvangen. En dan is deze
regeling een zeer goede, aangezien we een behoorlijken voorraad ontvangen. Met deze medicijnen hebben we
zeer veel leed kunnen verzachten of genezing kunnen aanbrengen.
Evangelisatie
Door Evangelisten, Ponggawa’s, Onderwijzers en Zendelingen werd elke kans benut om het Evangelie ook aan
buitenstaanders te brengen.Dit is het aller moeilijkste werk en onze bruine hulpkrachten, hoe eenvoudig ook,
bewijzen de Zending onschatbare diensten. Door hèn is het, dat we voornamelijk gelegenheid krijgen, om aan
een belangstellend gehoor onze Boodschap te brengen, die zij reeds in alle eenvoudigheid gebracht hebben.
Vele zijn de moeielijkheden, die zij op hun weg ontmoeten. In het Kolaka’sche en het Sanggona’sche en het
Taoebonto’sche komen die moeielijkheden meestal van Islamitische kant. Zoo is het echter ook, hoewel minder
sterk, in het Kandarische. In de Onderafdeeling Kolaka werden op last van den Controleur, de vervallen langgars
vernieuwd en waar geen langgars waren, nieuwe gebouwd.
Behalve door middel van het levende woord werd het Evangelie door geschriften gebracht. Een zeer waardevol
Evangelisatie-middel blijkt ook de projectie-lantaarn. Wij gebruiken die allen wel op onze Kerstfeestvieringen
vooral en op onze catechisatie. Maar br. Mollema laat Bijbelsche verhalen zien en ze daarbij zingende vertellen,
iets wat zeer bij onze mensschen in de smaak valt. Aanvulling van het Bijbelsche plaatjesmateriaal is dan ook
wel gewenscht.
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Gezaghebber van Kolaka G. de Graaff, 1935-1936.
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Gezaghebber van Kolaka P.C. Smit, 1936-1938.
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In de kampongs Wiaoe en Napo’oha (eenige dagen reizen van Sanggona gelegen) en in het meer dichtbije
Poraboea wist br. Mollema contact te krijgen.
En in het ressort Lamboeia werden te Tetenggaloeri, Lalobaoe en Potoro nieuwe gemeenten gesticht. Dat is het
arbeidsveld van den Evangelist Benjamin Rere met drie leerlingen van de Sekolah-Agama te Lamboeia.
Vooral in het Lamboeia’sche is gebrek aan hulpkrachten, daar, waar het werk juist zulke goede kansen biedt.
De Sekolah-Agama benevens de “dependence” te Wawotobi zullen de krachten moeten leveren, die later als
Gemeente-voorganger, Evangelist en Ponggawa moeten werken. Ook worden in Wawotobi voorbereid zij die
straks naar de Opleidingsachool te Pendolo zullen gaan, om tot onderwijzer te worden opgeleid. Br. Schuurmans
hoopt er aanvang 1938 een zesta1 leerlingen heen te kunnen zenden en br. Van der Klift zal te zelfder tijd een
leerling daarheen laten gaan.
Aangezien de arbeid in het ressort Lamboeia voor één Zendeling te zwaar blijkt, is besloten het werk aldaar in
het vervolg door br. Schuurmans en door br. Gouweloos zal worden verricht.
Sociale Arbeid
Hiermee wordt bedoeld het werken aan een betere gezondheidstoestand voor de bevolking en het geven van
naailessen en onderwijs in de verzorging van zuigelingen, vooral aan christen-vrouwen en -meisjes, maar voorts
aan ieder der volwassen vrouwelijke bevolking, die dit onderwijs wil ontvangen.
Dit werk, door Mevrouw Van der Klift-Snijder in 1934 aangevangen, heeft zij ook in dit jaar voortgezet en
uitgebreid. In Rate-rate werd een Moeder-Cursus gegeven aan een 26-tal vrouwen en volwassen meisjes, in
Maart-April. De vrouwen en meisjes ontvangen dit onderwijs gaarne en volgen het getrouw. De in 1935 aangevangen vertaling en bewerking van den Med. Hygienischen Cursus van Dr. Peverelli83 werd in 1936 voltooid.
Exemplaren van die Cursus in de volkstaal werden gezonden aan alle autoriteiten en collegaas, die er iets mee
te maken konden hebben. Demonstratie-platen voor die Cursus werden door haar bij het Hoofd van den Dienst
van Volksgezondheid te Batavia aangevraagd en verkregen, niet alleen voor haarzelve, maar ook voor de
onderwijzers. Voor de laatsten werden kistjes geraakt, waarin de platen, benevens al het verdere materiaal
werden gelegd. Zelfs eenige vergrootglazen ontbraken niet, alles door de D.V.G. verstrekt. De onderwijzers
geven nu die Cursus aan volwassenen, eenmaal een uur per week. Verder werd op verzoek van den Inspecteur
van den D.V.G. te Makassar, die haar werk kwam bezien, door haar een leerplan samengesteld, om ook op de
scholen dit onderwijs in Hygiëne aan de hoogste klasse te geven.
De Inspecteur van Onderwijs heeft dit leerplan gelezen en goedgekeurd. Dus in de scholen ook zal dit jaar dat
onderwijs gegeven worden.
De leeszaal te Mowewe, door mevr. Van der Klift opgericht en geleid, trekt gemiddeld een 18-tal lezers en
lezeressen.
Zooals boven vermeld: de toon der Jaarverslagen is overal hoopvoller gestemd dan het vorig jaar. De Heer des
Oogstes toone het ons dit jaar in Zijn groote barmhartigheid, dat die hoop niet op zand gebouwd is.
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A.G. van der Klift-Snijder, Verslag betreffende mijn werk in het jaar 1937. Mowewe 28 januari 1938;
ARvdZ 115/40/1

Alvorens hiermede een aanvang te maken, wensch ik even terug te komen op mijn vorig Verslag, nl. dat van het
jaar 1936. Ik deelde U daarin mede, dat ik op verzoek van den Inspecteur van den D.V.G., het onderwijs in
hygiëne op onze Volksscholen had ter hand genomen en daarvoor een leerplan had samengesteld. Dit werd door
den Inspecteur van het Inl. Onderwijs gunstig ontvangen. Hij meende, dat de kans van slagen geenszins was
uitgesloten, mits de onderwijzers eenigermate waren onderlegd, voldoende en geschikt aanschouwingsmateriaal
aanwezig was, en het onderwijs zoo eenvoudig mogelijk werd gehouden. Hij raadde ons aan, in elk geval de
proef te nemen, omdat elke poging, hier voorlichting te verstrekken, ten zeerste diende te worden gewaardeerd
en aangemoedigd. Voorts wilde hij kennisgeven van ons voornemen aan de Departementsleiding. Deze meende
echter te moeten betwijfelen, of dit onderwijs op de Volksscholen wel op zijn plaats is. Zij meende, dat de
jeugdige leeftijd der leerlingen het bijbrengen van begrippen omtrent het wezen, de bestrijding en voorkoming
van ziekten nog niet toelaat. Het leek haar beter toe, op de Volksscholen alleen practische hygiënische gewoonten aan te kweeken, zonder daarbij veel verklaring te geven. Maar, dit onderwerp werd intusschen ijverig en
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ernstig bestudeerd en ermee op Java (Poerwokerto) geëxperimenteerd. Een handleiding voor Volksonderwijzers
zou binnenkort verschijnen (Ze wordt door mij met belangstelling tegemoet gezien). Wat ik met mijn schoolonderwijs in hygiëne wil, is niet anders dan hetgeen de Departementsleiding voorstelt. Volgend jaar hoop ik haar
bewijzen te kunnen overleggen, in den vorm van proefwerk, dat dit eenvoudige onderwijs is begrepen geworden.
Dat het hier bitter noodig is, daarvan moet men zich overtuigen door aanschouwing, zooals wij en de D.V.G.
dat kunnen. Intusschen worden de hygiënische lessen eens per week op de school gegeven. Ik vroeg voor de les:
“Wat moeten wij eten?” 5 platen aan, waarop een smakelijke collectie groenten, vruchten, vleesch, visch en
eieren is voorgesteld. Ik zag er een in het Ziekenhuis te Kandari. Prachtplaten zijn het; zeer natuurgetrouw zijn
de kleuren. De kinderen herkennen dadelijk de hun bekende groenten en vruchten. Deze platen kosten f 4,90
het stuk (uitgave van de D.V.G., Firma W.B. Wolters), en ik kreeg ze gratis.
De cursussen in hygiëne aan volwassenen zijn afgeloopen. Wanneer men met de drukke veldarbeid gereed is,
dus na de oogst, beginnen zij opnieuw.
Voor het jaar 1937 ontving ik weer subsidie van het Zelfbestuur en de Controleur van Kolaka deelde mij mee,
dat hij weer voor 1938 deze subsidie op de begrooting had gezet, wat mij zeer verheugt, eerstens om de belangstelling in mijn werk, die hij daarmee onverwachts toonde, en om de vrijheid van beweging, welke deze bijdrage
mij geeft.
Met het leeszaaltje gaat het naar wensch. De boekenvoorraad is aangegroeid tot 360 exemplaren. Een boekje
als “Mary Jones” van het Nederl. Bijb. Gen. wordt graag gelezen. Zulke boekjes moesten wij meer hebben! De
“Kleine Lord” ligt absoluut buiten hun gezichtsveld. Ook het boekje “Binatang Hoetan” van Dr. A. Kruyt vindt
men mooi.
Ik abonneerde mij op een aantal exemplaren van het Blaadje van het Nederl. Indisch Jeugd Roode Kruis, als
contra-attentie tegenover de zoo gewaardeerde hulp van den D.V.G. Wel zijn de artikeltjes soms te moeielijk
voor onze lezers, maar ik lees ze voor en verklaar de moeielijkheden, alvorens de blaadjes uit te deelen. Iets mee
naar huis te mogen nemen, is een nieuwe attractie voor de leeszaal.
Mijn voornaamste werk in het afgeloopen jaar is geweest, het schrijven van een boekje, getiteld: “Help U zelve”,
met als ondertitel: “Handleiding bij het onderwijs in Kinderverzorging, in de desa”.
De belangstelling, waarmee mijn onderwijs in kinderverzorging werd aangehoord in een drietal kampongs, en
de zwakke pogingen, die men doet, om het geleerde in practijk te brengen en door te geven, dat alles is voor mij
het bewijs, dat het onderwijs voorziet in een behoefte, die door de moeders wordt erkend.
Nu ging ik een stap verder en legde dit onderwijs vast in een handleiding, opdat ook moeders, die ik niet kan
bereiken, er haar voordeel mee kunnen doen. In 17 hoofdstukjes heb ik mijn cursus verdeeld; het laatste handelt
over de opvoeding van het oudere kind. Toen het gereed was, wilde ik het in het Maleisch doen vertalen en
aanbieden aan den D.V.G. Maar hoe aan een vertaler te komen, die de eenvoudige dorpsbevolking kent en zich
op haar weet in te stellen. En die goed Hollandsch en Maleisch kent? Het was onze gewezen Groeroe, vroeger
leider van den Normaal-Leergang voor Volks onderwijzers, die mijn man mij aanraadde, en Victor Rumagit
verklaarde zich bereid, voor een honorarium van f. 15.- mijn boekje te vertalen. Het was nog niet gereed, toen
wij in October naar Makassar gingen. Ik bood dus alleen het Hollandsch handschrift, met de bijbehoorende l6
foto’s, aan den Inspecteur van den D.V.G. aan. Dr. Kundig was juist van plan, die week naar Batavia te vertrekken, voor besprekingen met zijn Chef, Dr. Offringa, en was bereid, mijn handschrift mee te nemen en ter plaatse
aan te bieden. In December ontving ik bericht, dat het was doorgezonden aan Dr. Hijdrick, den Adviseur van
de Med. Hijg. Propaganda-Afdeeling der D.V.G. Ik wacht nu af, wat de D.V.G. zal beslissen. Wordt het niet
aangenomen, dan vermenigvuldigen wij het met de cijclostijle. Ik wil een leidsters-cursus aan Njora’s en
vooraanstaande vrouwen geven, en zal trachten in onze gemeenten een cursus onder hare leiding op te richten.
Voor ons vertrek naar Makassar liet ik bij wijze van steekproef, twee Njora’s een hoofdstuk uit mijn boekje
behandelen voor een beperkt gehoor. Beiden waren te gauw klaar, een fout van menig beginnende onderwijzer.
Ze hadden punten overgeslagen en dus voegde ik aan mijn boekje nog toe, een beknopt overzicht van elk
hoofdstuk.
Thans ben ik aan het einde gekomen van mijn verslag. Het verblijf van 6 weken te Makassar heeft mij veel goed
gedaan. Toch zal ik voorzichtig moeten zijn en heb te waken tegen afkoeling en veel vermoeienis. Dr. Kainama,
Ind. Arts te Madjene, gaf mij medicijnen die ik na verloop van drie maanden nog weer moet gebruiken.
Amoeben-dysenterie schijnt zich gemakkelijk te herhalen.
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De ondervolgende punten, kwesties en plannen zou ik gaarne aan de Collega’s ter inlichting en overweging
voorleggen en waar mogelijk op de a.s. Conf. nader besproken zien, niet om reeds dadelijk beslissingen te
nemen, maar om het voor en tegen, door onderlinge gedachtewisseling beter te kunnen overzien.
I. Ten eerste meen ik te mogen zeggen dat nog steeds de verschillende ressorten te los naast elkaar liggen. Dat
ons terrein nog te weinig een eenheid vormt en dat met het oog op de toekomst vooral toch een eisch van
allereerste rang is: Eenheid zoeken. Natuurlijk zijn de toestanden in de verschillende ressorten niet eender;
evenmin aanleg en inzichten der verschillende ressortsleiders, zoodat in geen geval, althans niet in afzienbaren
tijd, een aan strenge regels gebonden eenheid gezocht moet worden, maar dat neemt niet weg dat toch richtlijnen
noodig zijn waarlangs we moeten trachten op een soepele en voor ieder ressort geëigende wijze het werk tot
verdere ontwikkeling te brengen, en wel zoo dat het steeds meer een eenheid wordt. Ik heb hierbij speciaal het
oog op wat de kern van ons werk vormt, de opbouw der gemeente en der plaatselijke gemeenten. Ik wil de
vraagstukken die daarmee samenhangen hier uitsluitend van de practische kant bekijken, dus afgezien van alle
theologische beschouwingen, bijbelsche Begründung enz., niet omdat ik die van geringe beteekenis acht, maar
omdat die bij onze bespreking m.i. niet urgent zijn. Ik noem de volgende punten:
a. Gemeenteleiding. Wij moeten er m.i. reeds nu vanuitgaan dat bij de opleiding der plaatselijke gemeente op
ons terrein niet gerekend mag worden op de gesubsidieerde onderwijskrachten. De bestaande toestand in de
ressorten Mowewe en Sanggona moet dus als abnormaal en tijdelijk worden beschouwd en die in het ressort
Lamboeia als op weg naar de normale en definitieve.
Ten tweede moeten we m.i. reeds nu van het feit uitgaan dat de, volgens eenzelfde schaal als bovengenoemde
Onderwijzers gesalarieerde Evangelisten niet de soort gemeentevoorgangers kunnen zijn die wij noodig hebben.
Wij moeten trachten gemeente-voorgangers te krijgen die binnen afzienbaren tijd door de gemeenten zelf
gesalarieerd kunnen worden. In beide eerstgenoemde ressorten zijn nog maar weinig gemeenten en dan vrijwel
alleen op plaatsen waar ook scholen zijn. Toch moet ook daar gerekend worden met de mogelijkheid dat
meerdere gemeenten ontstaan op plaatsen waar geen scholen zijn of zelfs ver van scholen (zendingsscholen),
zoals misschien binnenkort in het ressort Sanggona reeds het geval zal zijn, terwijl de mogelijkheid gesubsidieerde scholen op te richten veel kleiner zal zijn. In het ressort Lamboeia zijn we nu reeds grootendeels op
andere krachten dan de school-Goeroes aangewezen voor het gemeentewerk. Voor de opbouw der gemeenten
is in de allereerste plaats noodig de Christenen niet te verwennen, hen te leeren op eigen beenen te staan, hun
eigen zaken op te knappen, voor hun eigen belangen te werken, te zorgen, te offeren. Hierbij moet echter zeer
tactisch te werk gegaan. Niet door voorschriften, niet met sprongen, niet volgens streng doorgevoerde regels.
Steeds weer moeten we aannemelijk weten te maken wat we willen, duidelijk, waar we op aansturen, aansluiting
zoeken bij de opvattingen van onze menschen en op een soepele wijze aan een gewennings- en ontwenningskuur
beginnen. De laatste is de moeilijkste, geeft de meeste teleurstellingen doch is alleen daar noodig waar we eerst
de menschen gewend hebben aan en verwend met onze hulp. Wat dat betreft ben ik in de gelukkige omstandigheid het jongste ressort te hebben, zoodat ik, geleerd door de ervaring opgedaan in de oudere ressorten, van
begin af aan gewaarschuwd was voor verwenning. Verder was ik, door de bovengenoemde omstandigheid, in
de laatste jaren reeds gedwongen meer uitsluitend met de Ponggawa’s de gemeentezaken te behandelen, zoowel
op de maandelijksche Ponggawa-vergaderingen als op tournee. Deze vergaderingen worden tevens bijgewoond
door de Goeroe-Indjils, die ook op tournee vaak met me meegaan. Zoo kwamen de Onderwijzers als vanzelf
meer op den achtergrond. Al spoedig ben ik echter meer opzettelijk de Ponggawa’s op de voorgrond gaan
schuiven. Aan de Goeroes en Evangelisten werd opgedragen niets te doen in een gemeente zonder overleg met
de Ponggawa. Zelf gaf en geef ik ook het voorbeeld. Is er een kwestie in de gemeente Lamboeia die men mij
voorlegt, dan stuur ik de menschen niet allereerst naar de Goeroe maar naar de Ponggawa. Waar ik een Ponggawa ook maar eenigzins daarvoor geschikt acht laat ik aan hem zooveel mogelijk het leiden van begrafenissen,
het geven van catechisatie enz. over. Door dit alles is in mijn gemeenten de Ponggawa meer op de voorgrond
gekomen, zelfs wel eens zoo, dat het verwikkelingen gaf tusschen Ponggawa en Evangelist of Goeroe. Soms
moest de Goeroe, soms echter ook de Ponggawa in het gelijk gesteld worden.
Dit laatste was dan wel eens een harde pil voor de Goeroe maar maakte hen tevens duidelijk dat ik bewust
aanstuur op dienaarschap en niet op het heerscherschap der Goeroe in de gemeente.
Bij dit experiment (want dat was het nog steeds) bleek echter tevens steeds duidelijker: Het soort Ponggawa’s,
waarmee ik tot nu toe moest werken, kan de gemeenten niet op hooger peil brengen. Toen ben ik de “sekolah
agama’” of “sekolah Ponggawa” begonnen. Met enkele van de oudste en beste leerlingen daarvan heb ik daarna
een proef genomen in het Zuiden, waar ze onder leiding van B. Rere, de Evangelist aldaar, moesten toonen wat
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ze in de practijk waard waren. Ruim een jaar lang hebben ze daar nu gewerkt, met telkens na 3 maanden weer
een maand in Lamboeia en die proef vind ik zoo geslaagd dat ik zeg: In die richting ligt voor mij de oplossing,
die m.i. voorloopig en misschien wel voor afzienbare tijd een oplossing kan blijven. Mijn plan is nu dit: alle
Ponggawa’s langzamerhand te vervangen door dit soort krachten. Een moeilijkheid is hierbij dat dit alleen kan
wanneer uit iedere Christengemeente een geschikte kracht op de “sekolah ponggawa” komt. Want alleen
wanneer het iemand uit hun eigen gemeente is en dan nog liefst verwant aan de toonaangevende menschen in
die gemeente, zal zoo’n gemeente zoo iemand als “leider” accepteeren en zal de tegenwoordige Ponggawa zijn
plaats voor hem inruimen. Ook hier zal met groot geduld, voorzichtigheid en tact te werk gegaan moeten worden
wil men voorkomen dat de vrede en goede gang van zaken in zoo’n gemeente ernstig verstoord wordt. In een
enkel geval zal misschien het introuwen in zoo’n gemeente een oplossing zijn. Maar over het algemeen niet en
dan staan we voor het feit dat in sommige gemeentetjes zelfs geen enkel kind of lid der gemeente te vinden is
die school gaat of heeft gegaan. Wel echter kunnen we in verband hiermede ook trachten van de flinkste leden
dier gemeenten kinderen op onze scholen te krijgen, voor mijn ressort b.v. in Lamboeia, ook al zal dat dan
eenige onkosten meebrengen, daar door de groote afstanden door de familie vaak niet ten volle voor de voeding
van die kinderen gezorgd kan worden. Mijn voorstel is dan verder dit nieuwe soort Ponggawa een verantwoordelijker arbeid te geven, maar in verband daarmede ook een ruimere vergoeding. Voorloopig denk ik mij de
volgende regeling:
Namens de Conf. krijgen ze een officieel aanstellingsbesluit. (Juist dit gewichtige van het officeele lijkt me in
zoo’n geval niet zonder betekenis.) Daarop staat vermeld wat hun plichten en bevoegdheden zijn. (Bevoegd
verklaard Zondags Godsdienstoefening te leiden, Catechisaties te geven, Begrafenissen te leiden. Verder om
een voorbeeld te zijn in alles voor de gemeente (ijverig tuinen maken, voor goed huis zorgen, zindelijkheid,
erfbeplanting, goede manieren enz.) Verder moeten ze ook in de omgeving Evangeliseeren, met de oudsten der
gemeente voor de gemeenterijstschuur zorgen, voor het beslechten van perkara’s en voor alle verdere gemeentebelangen. De eerste 2 jaar ontvangen ze b.v. 3 gulden per maand vergoeding. Daarna wordt dat indien ze goed
werken 4 gld per maand. Dan na twee jaar indien ze weer goed gewerkt hebben kunnen ze een nieuwe aanstelling krijgen en b.v. de titel Goeroe-Djamaat in onderscheiding van de Evangelisten die we b.v. Goeroe-Indjil
zouden kunnen noemen. Aan deze aanstelling zou b.v. een door de Conf. afgenomen examen kunnen voorafgaan,
waarna een inzegening zou kunnen volgen. Deze Goeroe-Djamaats zou ik ook de bevoegdheid willen geven
huwelijken in te zegenen. Hun vergoeding zou b.v. dan 5 gld. per maand kunnen bedragen. Zij zijn dan dus wat
de Goeroe-kampong bij de Islam is. Aangestuurd moet worden op zooveel mogelijk dragen door de eigen
gemeente van dit salaris. Ik denk dit in de volgende richting te zoeken: Reeds dit jaar ben ik begonnen met de
vorming van een algemeens gemeentekas, die uitsluitend voor de algemeene gemeentebelangen en voor Evangeliedoeleinden gebruikt mag werden. Met de Ponggawa’s kwam ik overeen dat daarin de giften bij het avondmaal en bij het monahoe ndaoe gestort moeten worden. In 1937, hoewel toen nog slecht voorbereid, ontving ik
voor die kas reeds 54 gulden. Nu stel ik me voor te trachten meer bronnen te vinden om die kas te versterken,
door o.a. de “ihi kawi” ook voor het Chr. huwelijk in te voeren. Ik geef dit aan de Conf. in overweging en tevens
om dan ter bekrachtiging van het burgerlijk huwelijk en verder om de burgerlijke bestuurders gelijke interesse
te geven zoowel voor de op Christelijke als Islamitische wijze gesloten huwelijken, een deel der “ihi kawi” die
nominaal meestal 10% van de bruidsschat bedraagt, aan de burgerlijk huwelijkssluiter (Kepala kampong) te
geven. We hebben dan ook meer recht op steun van de zijde dezer hoofden, bij latere verwikkelingen. Het
overige deel der ihi kawi zou ik in boven-genoemde kas willen storten. In gemeenten echter, waar reeds de
nieuwe soort gemeentevoorgangers zijn aangesteld zou ik geen gelden meer willen vragen voor deze algemeene
kas, tenzij een klein procent om het idee van eenheid te bewaren, doch de monahoe ndaoe giften, die bij het
avondmaal, ihi kawi enz. in een aparte kas voor die gemeente ten behoeve van het salaris des voorgangers. Voor
dat laatste doel zou ook arbeid kunnen dienen, b.v. hulp bij de tuinwerkzaamheden, die dan in geld gewaardeerd
worden en in mindering gebracht van het salaris. Op die wijze is er m.i. een mogelijkheid binnen afzienbaren
tijd een deel der gemeenten grootendeels of geheel voor hun voorgangers te doen zorgen en daardoor tevens die
gemeenten te activeeren. Want ik meen dat dit niet alleen in finantieel opzicht maar ook van groote opvoedkundige waarde zal zijn. Daarom ook meen ik dat we die richting welbewust en met volharding moeten inslaan en
blijven volgen, ook al zal het in der practijk niet meevallen. Want van dat laatste ben ik ook zeker. In de laatste
paar jaar heb ik reeds ondervonden dat men bij zijn poging de gemeenten te brengen tot zelfwerkzaamheid een
massa teleurstellende ervaringen opdoet en met groot geduld, maar ook met groote volharding moet werken, wil
er iets van terecht komen. Dat is me vooral ook gebleken bij de regeling der gemeente-rijstschuren en der
collecten in de samenkomsten. Voor een tijd gaat soms alles goed, maar wanneer men niet telkens weer stimuleert en soms de menschen eens flink aanpakt verloopt alles. De geringe medewerking der Goeroes is daarvan
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soms ook de reden. B.v. in Lamboeia ten opzichte van de collecte Zondags. Aanvankelijk zag ik dat de Ponggawa elke keer een halve stuiver gaf. De Goeroe gaf echter 1 cent, de Njora eveneens. De Chinees van Lamboeia
of zijn vrouw gaven steeds 1 dubbeltje. Langzamerhand ging men echter de gift van de Goeroe tot maatstaf
nemen. De Chinees gaf ook slechts 1 cent, de Ponggawa ½ cent en vele van de overige leden der gemeente gaven
niets meer. Nog steeds ben ik zoekende naar een weg om dit soort dingen te voorkomen. Weten de Collega’s
er raad op? Ik heb er over gedacht in een algemeen schrijven aan de Goeroes deze kwestie te bespreken. Of het
veel zal helpen? Bij iemand als de Goeroe van Lamboeia w.s. niet. Het zijn immers vrije giften en het doel van
deze giften (de kosten van oogstfeest en Kerstfeest bestrijden) wordt toch gemakkelijk bereikt in Lamboeia,
dank zij de giften van het Zendelingsgezin in deze collecte, zoodat hij w.s. geen reden ziet zijn gift te verhoogen.
Als algemeen doel der Zondagscollecten heb ik nl. opgegeven Kerst- en Oogst-feest-kosten bestrijden. Dit doel
reikt niet hoog, maar ik meen dat we voorloopig niet veel verder kunnen gaan. Het moet een doel zijn dat allen
graag accepteeren. Het voornaamste is echter dat men de menschen went aan geven, aan zorgen voor de eigen
dingen en in alles die lamlendige houding van het leunen op de Zendeling en Zendingskas tegengaat. Op
verschillende plaatsen kan als doel ook opgegeven: Onderhoud en vernieuwing van een kerkje. In Lamboeia is
dat niet actueel. Men heeft hier de school en voelt voorloopig niet voor een kerkje. Blijft het dus bij vrije giften
dan is er voor een plaats als Lamboeia weinig hoop. Daarom heb ik ook gedacht aan een soort hoofdelijke
omslag in overeenstemming met de welstand der gemeenteleden. Dan wordt het echter dwang. Dit zou natuurlijk
zoo doorgevoerd kunnen worden, dat men wel voor ieder lid opgaf wat men van hem verwachtte, doch het
verder aan hem zelf overliet het ook inderdaad te geven. Hier is het voor mij nog een zoeken van een weg en
gaarne hoor ik het oordeel en de ervaringen der Collega’s. Dat ik zoo uitvoerig dit alle weergeef is om tot
uitwisseling van gedachten, ervaringen en inzichten te komen en tot een gezamelijk zoeken van algemeene
richtlijnen voor de opbouw der gemeenten op het geheele terrein.
De volledig opgeleide Evangelisten, die ook geheel van hun salaris moeten leven en niet (zooals de bovengenoemde krachten) tevens landbouwer zijn, zullen ten laste van de Zendingskas blijven en meer voor het
uitbreidingswerk bestemd en voor het helpen leiding geven, helpen bij vertaalwerk enz., dus meer als hulpzendelingen. Zoo ook de Schoolgoeroes in hun vrije tijd.
b. Inrichting der eeredienst en de wijze waarop huwelijksinzegening, begrafenis, ook doop, avondmaalsviering,
oogstfeest, collecten enz. plaatsvinden.
Hier moeten we m.i. tot meer eenheid komen. Laat ieder der Collega’s eens zeggen hoe het in zijn ressort
gebeurt, wat hij daarin juist vindt en wat hij veranderd zou willen zien of hoe hij het zich als “de beste wijze”
indenkt.
Gaarne zou ik ook hooren of de laatste omwerking der vertaling: 10 Geboden, 12 Art. des Geloofs, Onze Vader,
Ps. 90,84 Zaligsprekingen, waar van ik indertijd afschrift toezond, gebruikt wordt, nog correctie behoeft of dat
men een betere vertaling heeft. Laten we de beste vertaling zoeken en die dan ook allen gebruiken. Het is toch
al te gek dat ieder ressort zijn eigen vertaling erop na zou houden bij deze belangrijke elementen van onze
liturgie, stukken die telkens weer voorgelezen worden en door velen van buiten geleerd. – – –

58.

Het hoofdbestuur van de NZV aan de conferentie van zendelingen, Oegstgeest 8 april 1938, ARvdZ
112/34/15.

–––
5. Conferentieschrijven van br. Schuurmans. 85 Laten wij beginnen met er onze groote voldoening en dankbaarheid over uit te spreken, dat dit schrijven was ingezonden als vrucht van veel nadenken over methodischpractische vragen, die voor het geheele terrein, immers voor den opbouw van de geheele wordende kerk van
beteekenis zijn. Het is al te verleidelijk en ook al te begrijpelijk, in den gewonen gang van den iederen dag
veelvuldigen arbeid te doen, wat de hand te doen vindt en het min of meer noodgedwongen daarbij te laten.
Maar het werk als geheel is daarmee niet altijd gediend. Daarom waardeeren wij het, als ook het geheel met zijn
vragen en belangen in het oog wordt gevat.
Van dit gezichtspunt uit heeft het ons bevreemd, dat het eerste onderwerp dat in de Conferentie besproken is,
de huwelijksinzegening was, terwijl in het stuk van br. Schuurmans daaraan voorafgaat het punt der gemeenteleiding, dat van zijn stuk verreweg het grootste deel inneemt. Nu wordt er in een conferentie natuurlijk wel meer
84
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Psalm 90 werd onder meer bij begrafenissen gebruikt.
Zie document 57.
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besproken, dan er in de Notulen zijn neerslag vindt maar de keerzijde daarvan moge in dit geval zijn, dat wij
onzerzijds ook iets zeggen over wat wel besproken, maar in de Notulen niet direct te vinden is.
Punt a. van br. Schuurmans’ inleiding schijnt ons nl. zéér belangrijk. Wat er in het stuk aan ’t eind van punt a.
gezegd wordt, willen wij hier vooropstellen nl. het zoeken van algemeene richtlijnen voor het geheele terrein.
Wij worden er steeds meer van overtuigd, dat dat buitengewoon noodig is en als eerste punt op Uw en ons
program moet staan. Ons Nederlanders is een zekere voorliefde voor anarchie eigen en in de Zending openbaart
zich dat veel meer dan voor het werk bevorderlijk is, omdat in ons werk dikwijls met persoonlijken aanleg en
gaven gerekend wordt. Dit is op zichzelf juist en een gelukkige omstandigheid, maar het heeft de gevaarlijke
zijde, dat ieder op eigen gelegenheid gaat boeren, zoodat het eene werk twee keer en het andere in het geheel
niet gedaan wordt. Daarom is een wat straffere leiding noodig, die bij het werken naar een vast plan goede
vruchten kan opleveren. Wij juichen het dan ook zeer toe, dat er t.a.v. den opbouw der gemeenten bij U vaste
lijnen worden getrokken. De daarvoor door br. Schuurmans aangegeven methode schijnt ons méér dan één
voordeel te hebben, met name dit, dat het zeer ernstig rekening houdt met de draagkracht der gemeenten. Dit
is een punt, dat op vele terreinen als vanzelf uit het oog is verloren of tenminste te weinig in het oog gevat omdat
de gemeentevoorgangers tevens gesubsidieerde schoolgoeroes waren, zoodat hun salaris ten gevolge van de
subsidie reeds terstond op een peil kwam dat de gemeenten nooit kunnen dragen. Aan dit euvel gaat het planSchuurmans niet mank. Er is hier een lijn getrokken, die parallel loopt aan de gemeentelijke draagkracht.
En een tweede punt, dat er ons zeer in toelacht, is de krachtdadige poging om nu reeds aan een opbouw te
werken, die in een streven naar zelfstandigheid kan worden ingeschakeld, ja zelfs, die er mee den grondslag van
kan vormen. Bij de nog kleine en aanvankelijke verhoudingen van de christelijke gemeenten op Uw terrein zou
men ongeloovig kunnen glimlachen over het nu reeds denken aan en spreken over zelfstandigheid. Maar men
kan ook juist andersom in den geest van prof. Kraemer zeggen, dat er zelfstandigheid, of tenminste streven naar
zelfstandigheid moet zijn, zoodra er gemeenten zijn. En in dezen geest past het voorstel-Schuurmans geheel. Aan
dergelijke opgeleide en voorbereide ponggawa’s kan als gemeenteleiders ook die leiding worden toevertrouwd
en er kan naar gestreefd worden hun in de gemeenten een kerkeraad ter zijde te stellen. Hoe moeilijk het ook
dikwijls voor hen zal zijn, toch kan deze gemeenteleiding geheel onderscheiden worden van den schoolgoeroe,
vooral waar dit nog een Minahasser of andere vreemdeling is, zooals er ook nu reeds gevallen zijn geweest, dat
bij een conflict de ponggawa in het gelijk gesteld werd. In zekeren zin zelfs moet de school, die zooveel mogelijk als school der Chr. gemeente moet worden beschouwd, beschouwd worden als staande onder kerkeraad en
ponggawa, omdat de school den geestelijken opbouw van het jongere deel der gemeente moet dienen, van
welken geestelijken opbouw als geheel kerkeraad en ponggawa de leiding moeten hebben.
Wij zijn er ons geheel van bewust, dat wij bij dit laatste reeds aan het vooruit-denken zijn, te ver vooruit voor
den huldigen toestand, maar het moge U bewijs zijn van de beteekenis, die wij zien in wat br. Schuurmans
voorstelt.
Wij zouden dan ook gaarne zien, dat dit punt op de volgende conferentie weer aan de orde komt en dan ook
inderdaad voor het geheele terrein doorgedacht wordt. Wel juist bij eenheid in dezen kan Z.O. Celebes belangrijk werk doen door een vorm van opbouw te vinden, die ook elders in toepassing zou kunnen worden gebracht.
Ons schijnt toe, dat er dan voor het geheele terrein een centrale ponggawa-opleiding zou kunnen worden gedacht
en juist daarover willen wij dan wel Uw gedachten, eventueel voorstellen hooren. Waarbij dan tevens van
gedachten ware te wisselen over wat br. Schuurmans schrijft aangaande de mogelijkheid der gemeenten van den
aanvang af het salaris dezer voorgangers te laten dragen.
Punt b. Van den inrichting der eeredienst. Ook hier stemmen wij volledig in met het streven naar eenheid. Het
is inderdaad te gek en ook voor den opbouw schadelijk als van zoo fundamenteele stukken als de genoemde elk
ressort weer een andere vertaling zou gebruiken. Maar waar br. Gouweloos op Uw eigen verzoek destijds voor
taalwerk zooveel mogelijk is vrijgesteld is hier de boven aangeduide anarchie wel héél frappant zichtbaar. En
dat mag toch zeker niet bestendigd blijven. – – –
c. Gemengde huwelijken. Wat de Notulen zelf daarover bevatten, heeft ook zeer onze aandacht gehad. Het
verbaast ons, dat de Islamitische goeroe heel bewilligd in een dergelijke bepaling aangaande huwlijkssluiting,
want er blijkt uit, dat deze Islamitische goeroe de Islamitische wet niet kent, die zeker eischt dat de nog niet
Islamitische partij in het gemengde huwelijk eerst Islamiet wordt. Daarom betwijfelen wij ook wel, of deze
regeling op het geheele terrein zal kunnen worden doorgevoerd, ja zelfs of hij in Kendari wel zal blijven bestaan,
wanneer andere Islamitische machthebbers kennis krijgen van dat waarin de goeroe heeft bewilligd. Aan het in
dezen verder door U bepaalde of gewenscht geachte hechten wij onze goedkeuring. – – –
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J. Schuurmans aan het hoofdbestuur van de NZV, Lambuya 5 mei 1938, ARvdZ 101/4/5.

–––
Aan de heer Kruyt te Pendolo schreef ik nogmaals over de opleiding aldaar in verband met de eischen die ons
terrein stelt aan onze inheemsche medewerkers en de hier beschikbare adspirant-medewerkers die voor opleiding
in Pendolo in aanmerking komen. Daarop mocht ik met de laatste boot een zeer bevredigend antwoord ontvangen, waarin de heer Kruyt me schreef over de voorloopige plannen voor een Evangelisten-opleiding, naast de
Goeroe-opleiding. Dat zal m.i. een pracht-oplossing kunnen zijn voor ons, al zal het aantal krachten dat wij daar
kunnen laten opleiden, in verband met de beperkte geldmiddelen en uit de daaruit voortvloeiende beperkte kans
op een aanstelling als Evangelist, natuurlijk maar zeer klein zijn. – – –
Want speciaal dit punt, het dragen van het salaris der eigen voorgangers, zal in de practijk op de meeste bezwaren stuiten. Forceeren kunnen we hier niets, willen we niet ons werk ineen zien storten. We moeten ons oor in
iedere gemeente scherp te luisteren leggen, zeer fijn aanvoelen wat er leeft en werkt en dan met de uiterste tact
te werk gaan willen we in dit opzicht op het doel blijven aansturen. Ik hoop dit uitvoeriger in een Conferentieschrijven nog uiteen te zetten, waarvan U dan afschrift ontvangt. Want zeer dankbaar ben ik voor Uw uitdrukkelijk uitgesproken wensch, bij deze plannen gezamenlijk als Conferentie het geheele terrein in het oog te vatten.
Wat het ressort Sanggona betreft zal dit geen moeilijkheden geven. Met Mollema valt steeds te praten en er
ontbreekt aan de samenwerking niets. Wat het ressort Mowewe echter betreft heb ik weinig hoop op eenige
feitelijke samenwerking (want aan een accoord alleen op papier hebben we niets). Op de laatste Ponggawavergadering bleek me de bereidheid bij vele gemeenten om zich meerdere offers te getroosten en werden zeer
hoopgevende toezeggingen gedaan. Maar was het misschien nog niet Gods tijd? Want, als het niet wat erg
oneerbiedig klonk, zou ik zeggen: God brengt de klad erin. Op vele plaatsen mislukt de oogst voor 50% en meer,
ja sommigen oogsten geen korrel. Er zal weer honger komen en beri-beri, zooals enkele jaren geleden, als het
Gouvernement niet met raad en daad hulp verleent. Dit legt weer opnieuw een druk op het werk en maakt het
extra moeilijk de gemeente tot offers te brengen. Velen hebben niets te offeren. U moet niet denken dat dit me
ontmoedigt, absoluut niet. Zooals ik reeds meermalen schreef: Ik ben mij bij al mijn toekomstplannen altijd op
heel wat teleurstellingen voorbereid. Maar daarom houd ik ook niet van dat God vooruit loopen, van dat dadelijk
overschilderen met glansverf als God nog maar aan de grondverf toe is. Ik vind het veel rustiger om achter God
aan te loopen, de weg die Hij baant te gaan. Wij mogen wel wikken en moeten ook wikken en wegen, maar wij
moeten ook blijmoedig Zijn beslissingen kunnen aanvaarden. Dat zal onze geestdrift veilig stellen en maakt het
onnoodig zichzelf telkens op te schroeven tot een soort geestdrift die voortdurend hopeloos overhoop ligt met
alles wat feit, werkelijkheid en waarheid is. Dat is ook een der redenen waarom ik groot bezwaar maak tegen
Uw voorstel ons naar Mowewe over te plaatsen. Toen wij pas in Indië kwamen en het ressort Mowewe zouden
waarnemen, kregen we kregen we van Collega Van der Klift te hooren dat er groote dingen op til waren en het
zoo jammer was dat hij juist nu met verlof ging. Feitelijk kon hij nu niet gemist worden. Van al die groote
dingen hoorde en zag ik niets, maar dat lag natuurlijk aan mij, onervaren broekje. Wel wreef ik me de oogen
soms uit als ik de verslagen las van Van der Klift’s verhalen in Holland, waarin ik de werkelijkheid heelemaal
niet herkende. En als ik dan vrijmoedig critiseerde werd ik natuurlijk op een niet malsch antwoord getracteerd.
Het is niet prettig in zoo’n ressort te moeten werken, waar de “groote dingen die op til waren” nu uitblijven, juist
nu, nu men vervangt en misschien wel doordat men vervangt. Nu is het 14 jaar later, maar het is nog het oude
liedje. Gisteren kreeg ik van Br. Van der Klift een brief als antwoord op enkele vragen en critische opmerkingen,
o.a. over het werk en de methode van Mevr. Van der Klift in een persoonlijk schrijven aan Collega en Mevr.
Van der Klift. In dit antwoord-schrijven worden het werk van Mevr. Van der Klift en de resultaten dusdanig
voorgesteld dat ik zeg: daar geloof ik geen 10% van. Is dit nu bewust bedriegen? Ik zal dat niet beweren. Het
is eigenlijk een tragische geschiedenis. In woord en geschrift stelt men de dingen ietwat gekleurd voor. De lezers
en hoorders zien die kleuren nog iets feller dan ze bedoeld zijn. Men wil niet teleurstellen en dikt ze ook zelf
nog iets aan en zoo is men in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Als in het jaaroverzicht van de terreinen der
“Samenwerkende”,86 van Z.O.C. gezegd wordt dat de gezondheidstoestand in het Kolakasche, dank zij den

86

Vanaf 1905 begonnen verschillende Nederlandse zendingsgenootschappen samen te werken in de Samenwerkende
Zendings Corporaties (SZC), na de oorlog de Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties (VNZ) geheten. De eerste
waren het Nederlands Zendeling Genootschap (NZG, opgericht 1797), de Utrechtse Zendings Vereniging (UZV,
opgericht 1859) en het Sangir-Talaud Comité (STC, opgericht 1887). Later sloten zich aan de Nederlandse Zendings
Vereniging (NZV, opgericht 1858) en het Java Comité (JC, opgericht 1884). In 1950/1951 droeg de VNZ al haar
arbeid en bezittingen over aan de Nederlandse Hervormde Kerk, die bij de invoering van haar nieuwe kerkorde een
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arbeid van Mevr. Van der Klift aanmerkelijk verbeterd is (of iets in dien geest, ik citeer uit ’t hoofd) dan kunnen
de beweringen van Van der Klift zelf daar niet beneden blijven, zelfs niet tegenover een collega die drommels
goed weet dat dit van a-z larie is en dwaasheid. Onze Collega heeft eenvoudig het vermogen de dingen te zien
zooals ze zijn, verloren. Doch waar vanuit Mowewe steeds door naar buiten onjuiste voorstellingen gewekt
worden, die zelfs geloof vinden bij menschen die toch wel iets breder kijken dan hun neus lang is, moet het
echtpaar Van der Klift m.i. in de gelegenheid gesteld worden in de 5-6 jaar die ze nog voor de boeg hebben,
waar te maken, wat er waar gemaakt kan worden van hun fantasieën, opdat niet straks weer die “groote dingen”
die gebeurd zijn en die nog veel grootere die nog op til zijn, door een ontijdige overplaatsing van den heer en
Mevr. Van der Klift op niets uitloopen. Dit risico mag U m.i. niet nemen als Hoofdbestuur en wens ik in geen
geval te dragen als vervanger. Komt straks de tijd dat Van der Klift voorgoed naar het Vaderland gaat dan zal
ik erop staan, dat in het belang van de opvolger een onpartijdig onderzoek door de Conferentie wordt ingesteld
naar de toestand van het ressort Mowewe, opdat niet weer de voorstelling gewekt wordt zooals indertijd tijdens
en na ons waarnemen in Mowewe dat de vervanger of opvolger de zaak bedorven had. Voorzoover ik weet heb
ik nog nooit in bewoordingen als bovenstaand over een Collega geschreven aan U en ik zou het ook nu niet
doen, als ik naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief en van Uw voorstel in het antwoord op de notulen
[niet] van plan was in gelijken geest aan de Conferentie te schrijven. Ook in het belang van het ressort Taoebonto lijkt me de voorgestelde ressortsbezetting niet gewenscht. Maar daarover hoort U wel als wij als Conferentieleden ieder onze meening weergegeven hebben en deze als bijlagen bij een advies van de Conferentie U toegezonden worden.
Van de in het Zuiden werkzame Moerids heb ik de 2 die daar het langst gewerkt hebben aangesteld in hun eigen
kampong hier in het Konawe’sche en wel in de kampong Toeda-One en Para-Oena als Ponggawa nieuwe stijl.
In overleg met Mollema zijn deze beide ook aangewezen om telkens om de beurt een maand in Wiaoe en de in
het Noorden, ver van Sanggona liggende kampongs te werken, waar Mollema aanraking kreeg met de bevolking.
Mollema vroeg een paar moerids geheel van mij over te mogen nemen, waartegen ik echter bezwaar had. Ze
zouden dan buiten het door mij bedoelde schema komen te staan en het verblijf in het Sanggonasche, in een voor
hen vreemde omgeving, zou toch op den duur op een teleurstelling uitloopen, tenzij dit door het geven van een
soort Evangelisten-salaris goedgemaakt werd. Tegen dat laatste is groot bezwaar, daar ook mijn andere moerids
op zooiets zouden hoopen. Nu hebben we deze, m.i. mooie oplossing erop gevonden dat ze 1 maand in het
Noorden werken (finantieel ook voor rekening van het ressort Sanggona) en dan weer 3 maanden thuis zijn. Ze
gaan dus ieder 3 x per jaar zoodat er daar in Wiaoe telkens om de maand een geheele maand iemand werkt. Beter
kan het al niet en de kosten zijn slechts gering en bovendien blijven deze menschen (jonge mannen) verder in
hun kampong als Ponggawa nieuwe stijl zooals laatst aangegeven. Voor hen heb ik weer 2 anderen naar het
Zuiden gezonden.
In het Zuiden wordt de belangstelling steeds grooter en krijgen we in steeds meer kampongs contact. Ik wil er
verder nog niets van zeggen en afwachten tot ik meer zekerheid heb, voor ik daar uitvoeriger over schrijf.
Ik ga er telkens om de maand heen om ook bij mijn moerids de werklust en geestdrift te bevorderen en het
noodige contact met het pas uitgroeiende nieuwe werk daar te bewaren. De leider van het werk aldaar, B. Rere,
hoopt dit jaar te trouwen. Hij blijkt tot nu toe buitengewoon geschikt voor dit leiderschap. Ik heb hem van
Kampong Baroe overgeplaatst naar Tetenggaloeri dat meer midden in zijn ressort ligt en tevens aan de groote
weg, zoodat mijn vrouw straks ook gemakkelijk eens mee kan als ze Sieds geen les meer behoeft te geven en
ze in het flinke Goeroe-huis dat daar gebouwd wordt kan logeeren terwijl ik verder het ressort daar doortrek.
Waar hij tot nu toe met zijn helpers in Kampong Baroe slechts in een gewoon kamponghuisje woonde, is aan
het aldaar achtergelaten huis vrijwel niets verloren.
Het is in vrijwel heel mijn ressort opvallend in welken desolaten toestand de Islam den laatsten tijd komt te
verkeeren. Op meerdere plaatsen zijn de masdjids afgebroken of liggen vrijwel in mekaar. Imams hebben hun
post verlaten en zijn een andere bron van inkomsten gaan zoeken. Zelfs de aansporing van den tegenwoordigen
Bestuursassistent hier en daar om beter voor de masdjids te zorgen heeft geen resultaat gehad. Verleden jaar zijn
bij de opening van een nieuwe, zeer goed gebouwde Moskee in Wawotobi (de zich snel uitbreidende hoofdplaats
van dit Konawe-gebied) redevoeringen gehouden, o.a. door het hoofd van de Arabische school in Kendari en
werd door hem sterk aangedrongen op een vernieuwde actie van de Islam en de bouw van masdjids. Van twee
kampongs weet ik dat dit resultaat had en men er een nieuwe masdjid bouwde. Die worden echter ook al niet
meer onderhouden. Dit is geen gunstig verschijnsel. Dit wijst erop dat ondanks de magische beschouwingswijze
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waarin de Imam een voorname plaats bekleedt, deze niet meer voldoende giften binnenkrijgt voor levensonderhoud. Dat wijst er m.i. op dat armoede en onverschilligheid de overhand krijgen. Want men komt ook niet bij
ons. Men blijft Islamiet, maar wenscht geen cent en geen dag arbeid aan Imam of Masdjid te geven. Tegen deze
achtergrond moet U ons werk bekijken en dan zult U het met me eens zijn, te meer waar bij ons het magische
element veel minder spreekt (het is er natuurlijk wel iets) dat het geen kleinigheid is het gestelde doel te bereiken. – – –

60.

A.G. van der Klift-Snijder, Verslag van mijn werk in het jaar 1938. Mowewe 12 februari 1939; ARvdZ
115/40/1

In mijn verslag over 193787 deelde ik U mede, dat een proef zou worden genomen met het Onderwijs in Hygiëne
aan de hoogste (3de) klas op onze 4 Volksscholen, en wel eens per week, gedurende ½ uur. Na afloop van het
eerste lesjaar wenste ik mij eenigszins te overtuigen of de leerlingen dit onderwijs wel dan niet hadden begrepen.
Ik zond daarom in Juli 1.1. aan elk der schoolhoofden een 18-tal vragen, die door de leerlingen in 2 maal
moesten worden beantwoord.
Zij mochten daarbij geen andere hulp ontvangen dan de plaat, die betrekking had op de vraag. Deze plaat werd
dan voor de klas op het bord gehangen, als een stille herinnering. De kinderen mochten met potlood schrijven,
zoodat ze hun volle aandacht aan het werk konden geven. In de schrijfles moest het in het net worden geschreven
en vervolgens aan het eind van de maand aan mij worden toegezonden. De resultaten waren de volgende:
Mowewe: 22 goed,12 onvoldoende, dus 65 % voldoende.
Tinondo: 5 goed, 13 onvoldoende, dus 38 % voldoende.
Rate-rate: 12 goed, 3 onvoldoende, dus 80 % voldoende.
Poli-polia: 5 goed,18 onvoldoende, dus 22% voldoende.
Ik denk dit jaar de vertrekkende 3de klas weer een proefwerk te laten maken met andere vragen. De resultaten
van de scholen te Mowewe en Rate-rate hebben mij doen zien, dat dit onderwijs voor de middelmatige leerling
niet te moeilijk is.
De cursus in Hygiëne voor volwassenen is thans overal afgeloopen, daar hij liep van Juli tot December. Hoewel
in die maanden de grootste drukte in den landbouw nog niet was begonnen, was het bezoek zeer gering, zoodat
we kunnen zeggen, dat de cursus als een nachtkaars uitging. Te Polipolia waren bij de laatste lessen alleen de
Hulpgoeroe en de Goeroevrouwen aanwezig, ambtshalve. Deze ervaring heeft mij geleerd, dat we ons voorloopig beter op het onderwijs aan kinderen kunnen concentreeren.
Te Taoebonto is Goeroe F. Rahia88 er nu ook mee begonnen, na van een leerplan en leermiddelen te zijn
voorzien. In het begeleidend schrijven bij mijn Rekening en Verantwoording van de Subsidie over 1938 aan het
Zelfbestuur van Loewoe heb ik het volgende gezegd: “Gaarne zou ik de Cursus in Hygiëne en de Leeszaal
drukker bezocht zien en roep daartoe de medewerking van het Zelfbestuur in. Wanneer de bevolking wordt
opgewekt door hare Bestuurders, om te lezen, om het onderwijs in hygiëne niet te verzuimen, dan zal zeker de
deelname beter zijn.”
Of ik voor dit jaar weer subsidie zal ontvangen, is nog niet bekend. Ik weet niet, of de Heer Smits, onze nieuwste
Bestuursambtenaar,89 deze post op zijne begrooting heeft gezet. Ik heb hem verzocht, zich eens op de hoogte
te doen stellen van mijn werk, en heb daartoe allerlei aanschouwingsmateriaal in een “toonkamer” bijeengebracht. In de maand December mocht ik de familie Smits van dienst zijn, door hun baby van 10 maanden
gedurende 14 dagen te verzorgen, toen Mevr. Smits haar ouders te Batavia bezocht. In mijn verslag over het jaar
1937 maakte ik melding van een handleiding, door mij geschreven ten behoeve van het onderwijs in kinderverzorging in de kampoeng.
De Maleische vertaling was toen nog niet gereed. Zij is nu klaargekomen, evenzoo die in de Lakische taal. Ook
is ze uitgebreid en verbeterd met eenige aanwijzingen van de collegaas op ons terrein, die het handschrift ter
beoordeeling ontvingen. Nu is het wachten op de uitgave. De D.V.G. meende, dat het beperkte taalgebied de
hooge kosten, aan de uitgave verbonden, niet rechtvaardigde. Ik antwoordde, dat het niet speciaal voor deze
bevolking is bestemd, maar alle Maleisch lezende vrouwen en meisjes van dienst kan zijn. Inmiddels had ik het
de Locale Zendingsraad aangeboden. Kort daarna ontving ik een schrijven van Dr. Offringa, waarin Z.Ed. Gestr.
87
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Ferdinand Bawea Rahia Powatu.
A.J. Smits; 1937-1838 controleur van Kolaka.
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mij meedeelde, dat de D.V.G. geen fondsen voor de uitgave beschikbaar had maar dat hij het werkje graag zou
aanbevelen, wanneer ik het aan het Bureau voor Volkslectuur aanbood. Ik deed dat, daar ik van de Loc. Zend.
Raad meende begrepen te hebben, dat hij het in afleveringen wilde uitgeven, hetgeen niet mijn bedoeling is.
Balai Poestaka antwoordde mij, dat men in principe bereid was, het uit te geven, maar gaarne vernam, hoeveel
exemplaren ik kon garandeeren. Ik antwoordde, dat ik niets kon garandeeren, maar dat naar mijn meening vele
moeders en jonge meisjes er haar voordeel mee konden doen, daar een dergelijk populair geschriftje nog niet
bestaat. Van den Loc. Zend. Raad ontving ik bericht, dat het wel degelijk in zijne bedoeling ligt, het als een
geheel uit te geven. Het handschrift circuleert thans bij de leden van de Lect. Commissie v.d. N.I.Z.B.90 Ik hoop
spoedig bericht te mogen ontvangen aangaande de beslissing. En begin dan met mijn leidsters-cursus, zoodra
het boekje is verschenen. Een belangrijke aanwinst voor mijn handleiding is de radio-rede van Dr. Dr. E. Jansen,
kinderarts te Bandoeng, over Stuipen. Wij hebben hier n.l. een moeder, die achtereenvolgens 5 kindertjes aan
stuipen verloor. Nu verwacht zij binnenkort de 6de, en wij vreezen voor een herhaling. Haar moeder verloor aan
stuipen 7 kinderen beneden het jaar. Zij was de 8ste, werd na de geboorte aan een tante gegeven, die haar met
rijstepap grootbracht. Waar dus zij in leven bleef, die niet door haar moeder was gevoed, leek het ons waarschijnlijk, dat de oorzaak van de stuipen bij de voeding lag. Zoo kan ook bij deze moeder de voeding niet
volwaardig zijn.
Wij vroegen 2 doktoren uit Kendari om raad. De een zei: Malaria, de ander: Overvoeding. Dit laatste had ik ook
wel eens als de oorzaak beschouwd, aangezien alle kinderen zoo dik waren. Ik schreef over deze zaak aan Dr.
Jansen, en hij antwoordde voor de radio: Vermoedelijk beri-beri bij de moeder. Na een vernieuwd verhoor van
de moeder, vernamen we nu, dat ze, toen ze haar 2de kindje verwachtte, hevig beri-beri had gehad, zoodat ze
2 maanden niet kon loopen, en pas 3 maanden na de geboorte weer in orde was. Wij waren toen in Holland.
De heeren Smits en Mollema luisterden voor ons, want wij hebben geen radio, en deden ons verslag. Natuurlijk
verwerk ik dit in mijn handleiding.
Tot zoover mijn verslag. Ook voor dit moeizame werk is veel geloof noodig, een geloof, dat kan wachten, als
de resultaten onbevredigend zijn, en dat zich kan verblijden met een gering succes.
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H. van der Klift, Samenvattend overzicht van den zendingsarbeid op Z.O. Selebes, aan de hand van de
jaarverslagen der zendelingen, over het jaar 1938, Mowewe april 1939, ARvdZ 115/40/1.

De verschillende Jaarverslagen weerspiegelen vooral de vele moeielijkheden, waarmede de zendelingen en hun
mede-arbeiders te worstelen hadden in de pogingen de gemeenten op te bouwen en het Evangelie uit te dragen.
Economische moeielijkheden; tweedracht onder hen, die één behoorden te zijn, bedekte of openlijke tegenwerking van Moham. Bestuursambtenaren; zedelijke struikelingen van medewerkers belemmerden het werk.
Daarentegen is de samenwerking en goede verstandhouding van Zending, Bestuur, Inlandsch zoowel als
Europeesch Bestuur over het algemeen verbeterd. Wel weten we in het Kolakasche nog altijd niet precies, wat
we aan de hoogste Inl. Hoofden hebben, maar hun tegenwerking, als die er was, was meestal zoo bedekt mogelijk.
Een en ander zal hieronder nader worden uiteengezet. De indeeling van dit Overzicht is als het vorig jaar, om
vergelijking te vergemakkelijken.
Gemeenten
In het jaar 1938 werden in de verschillende Ressorten de volgende aantallen menschen gedoopt:
Ressort Mowewe: 3 m.; 4 vr.; 12 j.; 24 m. = 43 zielen
Ressort Sanggona: 0 m.; 0 vr.; 1 j.; 8 m. = 9 zielen
Ressort Lamboeia: 21 m.; 21 vr.; 16 j.; 23 m. = 81 zielen
Ressort Taoebonto: 9 m.; 16 vr.; 34 j.; 20 m. = 79 zielen
Het aantal sterfgevallen en afgevallenen was:
sterfgevallen
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afgevallenen

Nederlandsch-Indische Zendingsbond. Opgericht in 1880 uit particulier initiatief van zendelingen en voor zendelingen, mede ondersteund door het Genootschap voor In- en Uitwendige Zending te Batavia. De NIZB organiseerde
regelmatig conferenties, waaraan wegens de afstanden vooral zendelingen op Java deelnamen. Zie Alle Hoekema,
“De Nederlandse Zendingsraad. Voorgeschiedenis, ontstaan en eerste periode”, DZOK, 2004/2, 2-39.
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Mowewe
Sanggona
Lamboeia
Taoebonto
totaal

19
3
28
3
53

42
3
99
0
144, te samen 197 zielen

De werkelijke toename van het aantal Christenen op Z.O. Selebes in het jaar 1938 is dus: 212 zielen min 197
zielen = 15 zielen, een zeer geringe toename aldus. En de afval is groot. In het ressort Mowewe, vooral te Raterate, zijn 42 mannen, vrouwen en kinderen afgeschreven, die òf afgevallen, òf naar afgelegen plaatsen zijn
verhuisd. In het gehele ressort Mowewe verhuisden bovendien 57 menschen (christenen) naar de Nikkelonderneming der Oost-Borneo Maatschappij te Pomala’a en Oko-oko. Deze laatsten zijn dus niet voor het
Christendom verloren, maar moeten op de plaatsen, waarheen zij verhuisden, georganiseerd worden.
In het Ressort Sanggona had de bevolking nogal te lijden door misgewas. Het gevolg daarvan was, dat de
mannen elders werk gingen zoeken en hunne gezinnen langen tijd onverzorgd achterlieten. De afval was er niet
groot en ook niet het aantal sterfgevallen, maar aangezien eenige menschen voorgoed verhuisden, ging het totale
aantal Christenen in het Ressort Sanggona met één achteruit.
In het Noorden van dit Ressort is echter een levendige vraag naar onderwijs en christelijken Godsdienst. Was
Zendeling Mollema dan ook niet door ziekte van zijne echtgenoote verhinderd geweest, hij zou in de dorpen
Inelikoe en Anggilo’Oha een 40-tal menschen hebben kunnen doopen.
Te verwachten is het dus, dat het Overzicht van 1939, wat het Ressort Sanggona betreft, een geheel ander
aanzien zal geven ten opzichte van het aantal doopelingen.
Sedert de maand Juli 1938 had Zendeling Schuurmans ook de gemeente te Kandari te leiden, aangezien de Fm.
Gouweloos met verlof naar Nederland vertrok. Dat werk noemt hij “een der moeielijkste dingen in mijn werk”.
De gemeente is verdeeld in den Goeroe, een Ambonees, met zijn medestanders, en een groep tegenstanders van
hem. De Echtenoote van den Goeroe werd wegens laster veroordeeld door de Inheemsche rechtbank tot f. 100.boete of 40 dagen hechtenis.
Deze Goeroe, wiens bezoldiging enkele jaren voor een deel door de Zending werd betaald, wordt nu sedert een
paar maanden, op verzoek van Zendeling Schuurmans, alleen bezoldigd door de Indische Kerk.
Er zijn echter van Kandari ook goede dingen te vermelden: de Zondagsschool, geleid door den Surinaamschen
sergeant La Tour, bloeit als nooit te voren. Jammer voor dit werk zal sergeant La Tour over eenige maanden met
verlof gaan.
De pogingen van Zendeling Schuurmans tot opbouw der gemeenten werden zeer tegengewerkt door het rondzwerven van vele gemeenteleden, waarvan een aantal bij de O.B.M. te Pomala’a ging werken, een ander deel
aan de weg naar het vliegveld en verder rotanzoekers, door misoogst en door ontactisch optreden van sommige
ponggawa’s. Verder doordat de jonge ponggawa’s nog weinig invloed op de ouderen des volks kunnen hebben.
Het zal langs allerlei conflicten en fouten en heel langzaam moeten komen tot het doel. Een teleurstelling was
het, dat de Evangelist M. Sembahjang beschuldigd werd van ongeoorloofde verhouding met een Christen-meisje
te Hoedoea, waardoor Br. Schuurmans gedwongen was, hen te schorsen, totdat de zaak grondig was onderzocht.
Ook de houding van het oude adat- en dorpshoofd te Poeriala gaf aanleiding tot hevige deining in die gemeente.
Met groote moeite en tact is het echter aan Zendeling Schuurmans gelukt, de afval tot een klein aantal te
beperken en er is hoop, dat alles daar mettertijd weer recht komt.
Een teleurstelling was eveneens de terugval tot den Islam van een ex-goeroe-Islam, die Christen geworden was
in de hoop, ook tot Christen-goeroe te worden aangesteld. Mét hem vielen te Tetenggoeloeri een aantal christenen weer af.
Een Christengroep te Petoro viel in haar geheel weer terug in het heidendom of Islam terwijl de gemeente te
Kampoeng-Baroe eveneens door afval gedund werd. En in Roraia was het Christen-dorpshoofd, vroeger goeroeindjil, de oorzaak van vele noeielijkheden.
Voorwaar, het is wel juist wat Br. Schuurmans in zijn Verslag zegt: “de ontmoedigingen in het afgeloopen jaar
waren beslist in de meerderheid”.
Tegenover deze groote teleurstellingen staan echter ook verblijdende dingen. De gemeente te Wolasi breidt zich
steeds uit en neemt in innerlijke kracht toe. De weefkunst, door de vrouw van den ponggawa van Belalo aan de
christenvrouwen te Wolasi onderwezen, wordt steeds vlijtiger beoefend. De gemeente te Lamboeia bleef op peil
en het Distriktshoofd van Palanga liet, evenals het Onder-distriktshoofd te Kolone, zijn vijandschap varen. Zij
zijn steeds meer op vriendschap met den Zendeling gesteld en de eerste schonk zelfs een buffel voor het Kerstfeest 1938.
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Het Ressort Roembia-Poleang (Taoebonto), door Zendeling M.J. Gouweloos verzorgd tot Juli 1938, werd toen
overgenomen door Zendeling H. van der Klift, omdat de eerste met verlof naar Nederland ging.
De gemeente te Taoebonto werd geleid door het Hoofd der Zendingsvolksschool aldaar, Goeroe F.B. Rahia.
Deze Goeroe is tevens plaatsvervanger van den Zendeling bij diens afwezigheid. Hij betaalt de tractementen en
loonen, volgens aanwijzing van den Zendeling en mag in plotseling-opkomende kwesties een voorloopig besluit
nemen, in afwachting van de komst van den Zendeling. Zendeling Van der Klift maakte in de tweede helft van
1938 twee tournees naar dit Ressort en was er telkens 12 en 14 dagen werkzaam. De gemeente te Taoebonto
blijft goed intact en komt trouw ter Zondagsche bijeenkomst en catechisatie. Telkens als de Zendeling er kwam,
was een flink aantal aanwezig.
In Taoebonto werden dit jaar 2 mannen, 10 vrouwen, 13 jongens en 9 meisjes gedoopt. De kleine groep van 12
Christenen te Po-Ea is daar in het verslagjaar uitgegroeid tot 27 zielen. De kleine gemeente bouwde haar kerkje
zelf, met een kleine steun van de Zending. Het gemeentelid Viktor La’oemhana is een vurig verkondiger van
het Evangelie. Te Laloa werden in het verslagjaar 5 menschen gedoopt. Een teleurstelling was, dat de Goeroe,
overigens een flinke man en werker, moest worden ontslagen wegens polygamie. In zijn plaats werd een in Raterate (Ressort Mowewe) als hulpgoeroe werkenden Moroneen, G.A. Maloboe, aangesteld.
De gemeente te Rompoe-Rompoe bestaat slechts uit elf leden. Er zit weinig leven in het werk aldaar.
De kleine gemeenten te Tari-tari en Gambere, geleid door den Evangelist A.P. Tama’ate, namen dit jaar toe met
resp. 14 en 20 zielen. Beide gemeenten richten, met steun van de Zending een kerkje op. De Evangelisten Saripa
te Taoebonto en A.P. Tama’ate te Gambere zijn ijverige werkers.
Scholen
De scholen mogen zich over het algemeen over het geheele terrein (een paar uitzonderingen niet meegerekend)
in bloei verheugen. Op het terrein zijn drie ongesubsidieerde scholen en wel: 1 te Wolasi, 1 te Rompoe-Rompoe
en 1 te Laloa (Rumbia-Poleang). Het leerlingenaantal van deze scholen wordt hier bij dat der gesubsidieerde
scholen (13 scholen) geteld, evenals het vorige jaar. Dan wordt het aldus:
Ress. Mowewe 4 scholen 277 j. en 105 m. = 382 leerlingen
Ress. Sanggona: 3 scholen 139 j. en 28 m. = 167 leerlingen
Ress. Lamboeia: 6 scholen 296 j. en 79 m. = 375 leerlingen
Ress. Taoebonto; 3 scholen 105 j. en 20 m. = 125 leerlingen
Totaal 16 scholen 817 j. en 232 m. = 1049 leerlingen
einde 1937 totaal 15 scholen 822 j. en 215 m. = 1037 leerlingen.
Het totale aantal leerlingen steeg dus met 12.
In het Ressort Mowewe steeg het aantal leerlingen van 357 (1937) tot 382. Trouw opkomende leerlingen: 324.
De regeling van het Gouvernement wordt gevolgd, wat betreft betalende en gratis leerlingen. Werd in 1937 een
bedrag ad f. 82,74½ aan schoolgeld geïnd, in 1938 steeg dat bedrag tot f. 112,93. Achterstand aan schoolgeld
is er in het ressort Mowewe niet meer. Behalve de school te Tinondo, welke nog eenmansschool is, heeft elke
school twee onderwijzers.
In den aanvang van de maand mei werd het schoolhoofd van Poli-polia, Goeroe C.P. Rere, tot onderdistriksthoofd van Rate-rate gekozen; in zijn plaats werd als schoolhoofd benoemd de hulponderwijzer van Mowewe
J. PonggahaE.
Te betreuren is, dat de leerlingen dier scholen, na de klassen doorlopen te hebben, gedwongen zijn naar Kolaka
te gaan voor het volgen van de lessen op de vervolgschool; onze Christenjeugd is nu gedwongen eenige jaren
in een Mohamm. omgeving te verkeren. Een eventueele Vervolgschool te Mowewe zou al die kinderen uit de
berglandschappen krijgen.
In het Ressort Sanggona liep het leerlingenaantal sterk achteruit. Bedroeg het totale aantal leerlingen einde 1937,
192 jongens en 48 meisjes, einde 1938 was dit aantal gedaald tot 139 jongens en 28 meisjes, alszoo een achteruitgang van 53 jongens en 20 meisjes.
In het Ressort Lamboeia gaat het schoolwerk vooruit. Vanwege toename der leerlingen moesten te Lamboeia
en Poeriala hulponderwijzers worden geplaatst. Bedroeg het totale aantal leerlingen einde 1937, 293 jongens
en 61 meisjes, einde 1938 waren die getallen 296 jongens en 79 meisjes. Dus een aanwinst van 3 jongens en 18
meisjes. Aan schoolgeld werd in 1938 geïnd een bedrag ad f. 101,95. Er zullen in het Ressort Lamboeia een
tweetal gesubsidieerde scholen worden opgericht, nl. de reeds jaren bestaande ongesubsidieerde school te
Wolasi en een nieuwe school te Motaha.
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In het Ressort Roembia-Poleang (Taoebonto) zijn nu drie scholen, nl. de gesubsidieerde school te Taoebonto
en de ongesubsidieerde scholen te Rompoe-Rompoe en Laloa. De laatste is pas op 1 Augustus aangevangen in
een noodgebouwtje. Een nieuw schoolgebouw zal worden gebouwd. Als de urgentie van die school door den
Resident zal zijn erkend, zal subsidie worden aangevraagd. Het leerlingenaantal der twee scholen Poleang steeg
van 86 in 1937 tot 125 leerlingen (105 j. en 20 m.). Aan schoolgeld werd betaald te Taoebonto f. 45,87½ en te
Laloa f. 14,15. Door de leerlingen der school te Rompoe-Rompoe is nog nooit schoolgeld betaald. De andere
scholen hebben geen achterstand.
Aan de beide scholen worden zooveel mogelijk de leermiddelen verkocht.
Het is in het Overzicht van 1938 voor de eerste maal, dat zal worden geschreven over een ander soort school
dan de Volksscholen, welke wij hebben op ons terrein, nl. over Hollandsch-Inlandsche School te Kandari. Sedert
eenige jaren toch bestond te Kandari (hoofdplaats van de gelijknamige Onderafdeeling) een onderwijs-inrichting, welke op den naam H.I.S. aanspraak maakt. Zij heette neutraal, naar was in werkelijkheid een wegbereidster voor een later op te richten Roomsche H.I.S. Deze onderwijs-inrichting trok de aandacht der Zendelingen,
aangezien hieruit een groot gevaar voor ons Zendingswerk op Z.O. Selebes zou kunnen ontstaan. Wat echter
te doen; wij hadden geen onderwijzer. Te Makassar echter ontmoette Zendeling Schuurmans een ChristenBatakker, onderwijzer met Kweekschoolopleiding (te Solo), welke bereid gevonden werd, te Kandari een
soortgelijk onderwijs te beginnen. Hem kon geen tractement beloofd worden; uit de schoolgelden moest hij en
tractement en leermiddelen zien te halen. De heer W. Simandjoentak, zoo heet deze onderwijzer, droeg dus zelf
de verantwoordelijkheid voor zijn onderneming, al word hij moreel gesteund door den Zendeling te Kandari,
de heer Gouweloos.
Het schooltje ving aan en liep goed, geleid door genoemden onderwijzer, later bijgestaan door zijn vrouw, die
dezelfde onderwijsbevoegdheid bezit. De eerstgenoemde H.I.S. verloor haar leerlingen en verdween na eeniger
tijd van het terrein, zoodat de H.I.S. van den heer Simandjoentak het veld alleen had. Evenwel, op de Najaarsconferentie van 1938 werden we opgeschrikt door de mededeeling, dat ook “onze” H.I.S. ging kwijnen en een
aantal ouders hun kinderen naar Makassar zond. Dat was een zware slag en het was te voorzien, dat ook deze
poging zou mislukken. De reden van de achteruitgang zou te wijten zijn aan “te weinig ijver en plichtsbesef van
het echtpaar Simandjoentak”.
Alle leden der Conferentie gevoelden, dat dit niet mocht en het voorstel werd gedaan aan het Hoofdbestuur, dat
de Zending deze H.I.S. in exploitatie zou nemen. Want het het was te voorzien, dat of Mohamadijjah of Rome
spoedig zou opdagen voor het stichten van een H.I.S. Door Zendeling Schuurmans werd een nieuwe school
gebouwd, de inventaris op peil gebracht, benevens de leermiddelen, werd een Commissie van Toezicht aangesteld en de ouders der leerlingen aangeschreven en bezocht. Het leerlingen-aantal schommelt tusschen 30 en
40, maar kan, volgens Zendeling Schuurmans, best tot een zeventig-tal worden opgevoerd.
Deze H.I.S. werd door den Inspecteur van het Inlandsche Onderwijs, 5de Ressort, geïnspecteerd en zijn conclusie
was, dat deze H.I.S. nog bijlange na niet die naam mocht dragen.
Het dalen van het peil van het onderwijs en van de geheele school is te wijten aan den onderwijzer, die “een man
is met weinig plichtsbesef en een eergevoel, dat altijd naar den verkeerden kant werkt, altijd in de schulden
steekt en met zijne vrouw ruzie maakt”. De heer Simadjoentak is zeker niet de rechte man op de rechte plaats.
Maar het is onmogelijk, voorloopig een andere onderwijzer te krijgen. En misschien wordt hij nog wel een goede
onderwijzer, as hij goed geleid en gecontroleerd wordt.
Door Zend. Schuurmans is een verzoek gericht tot den Schoolraad ter aansluiting van deze school bij de Schoolvereeniging, en stelde hij pogingen in het werk, om een of twee onderwijzers aan deze school verbonden te
krijgen. Ook heeft Mevr. Van der Klift zich bereid verklaard voor een maand naar Kandari te gaan, daar
dagelijks het onderwijs bij te wonen en te trachten een wel gefundeerd oordeel over deze school en het onderwijzend personeel te verkrijgen.
Het is voor het Zendingswerk op Z.O. Selebes van veel belang, dat deze school slaagt, aangezien daarmee een
deur voor minder gewenschte instanties wordt gesloten en het onderwijs aan de hoogere lagen der bevolking
van Z.O. Selebes in Zendingshanden komt.
De Sekolah Agama te Lamboeia liep in leerlingen-aantal achteruit, omdat alleen abituriënten van de Vervolgschool werden aangenomen. De leerlingen worden hoofdzakelijk onderwezen met het oog op hun gaan naar
Pendolo hetzij om opgeleid te worden voor Evangelist, of voor onderwijzer.
Door den Resident van S. & O. werd een vergoeding toegestaan voor de leerlingen, welke de onderwijzersopleiding te Pendolo zullen volgen van f. 6. per maand en per leerling.
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De Arabische school te Kandari moest wegens financieele redenen worden gesloten, zoodat de dreiging uit dien
hoek verdwenen is.
Bevolking
Over het geheele Terrein genomen leed de bevolking aan de gevolgen van misoogst. In de Ressorten Mowewe
en Roembia-Poleang wat minder dan in de Ressorten Sanggona en Lamboeia.
Gevolgen daarvan zijn het uitzwermen der mannen naar de wildernis voor het rotan zoeken, voor in loondienst
werken aan de wegen en bij de Nikkel-onderneming der O.B.M. te Pomala’a en Oko-Oko. Ook gingen velen
verhuizen daarheen (zie boven).
De Oost-Borneo-Maatschappij heeft nu definitief concessie verkregen voor de exploitatie van nikkelerts te
Pomala’a, Oko-Oko en te La Papawoe. Het exploratie-tijdperk is voorbij en het is te verwachten, dat men het
werk nu meer intensief zal aanpakken en er dus nog veel meer koelies noodig zijn. Een telefoon van Kolaka naar
Pomala’a wordt aangelegd, fabrieken zullen verrijzen en ook een kleine hoogoven wordt gebouwd. Het is dus
ter verwachten dat de verhuizing op nog grootere schaal zal voortgaan.
Wij betreuren dat zeer, omdat de vele jonge menschen, die daarheen gaan, wel veel verdienen maar hun loon
opmaken met dobbelen, etc. Zij komen buiten hun adat te staan, die aan veel paal en perk stelt en zij ontwennen
aan het landbouwbedrijf, zonder welker intense beoefening geen volk vooruit komen kan.
Uit het ressort Lamboeia gingen vele jonge menschen in loondienst werken aan den weg, welke van Kandari
naar het vliegveld wordt aangelegd, en waren maanden uit hun dorp weg.
Een verblijdend verschijnsel is de opkomst en voortzetting van de sawahbouw in de Onderafdeeling Kolaka en
Kandari. Vooral de Fd. Controleur van Kandari werkt energiek voort met de aanleg van stuwdammen in de
rivieren, waarvan het water de grond geschikt moet maken voor sawah-aanleg. Hij heeft ten opzichte van dit
werk de volle goedkeuring van het hooge Bestuur te Makassar.
Vooral in het zuidelijk deel van de Onderafdeeling Kolaka breiden de sawah’s zich steeds uit. Wij hopen dat
de gevolgen daarvan: voldoende voedsel en werk in de nabijheid van hun kampong van groote waarde zullen
zijn voor de bevolking en ook het zendingswerk onder hen zullen bevorderen. Een steeds verhuizende en
zwervende bevolking is zeer moeielijk intens met het Evangelie te bereiken en van opbouw der gemeenten kan
geen sprake zijn.
In de distrikten Roembia-Poleang bleef de toestand der bevolking gelijk aan vorige jaren. Van sawahbouw is
daar nog geen sprake. Wel worden daar hier en daar pogingen aangewend door den Landbouwdienst, om te
komen tot een soort erfcultuur. Dit volk zwermt nog niet veel uit.
Binnenlandsch Bestuur
Onze verhouding tof het Binnenlandsch Bestuur was in het afgelopen jaar over het algemeen zeer goed te
noemen. Door de overplaatsing van Controleur Mr. P. Smit naar Boeloekoemba en de plaatsing van Controleur
A.JH. Smits te Kolaka ontstond een vee1 betere verhouding. Merkwaardig, dat de houding van hoogere Hoofden
jegens het Zendingswerk direct verbetert, als de houding van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur behoorlijk is.
Helaas is Controleur Smits, na 11 maanden te Kolaka te zijn geweest ook alweer overgeplaatst en krijgen we
weer een Adspirant-Controleur. We zien Controleur Smits en zijne vrouw met leedwezen vertrekken. Hij stond
als Bestuurs-ambtenaar altijd eerlijk en waar tegenover de Zending en waar hij ons van dienst zijn kon, daar liet
hij het niet na. Onder zijn bestuur werd het Christen-distriktshoofd van Rate-rate, reeds langen tijd geschorst,
definitief ontslagen. In diens plaats werd het Schoolhoofd van Poli-polia, C.P. Rere, gekozen en deze fungeert
in zijn betrekking tot op heden, te Rate-rate.
Onze Ass. Resident werd overgeplaatst naar Sumatra en in zijn plaats kregen we als Afdeelingshoofd van
Loewoe, de heer Vonk, As. Resident van Boeton en Laiwoei.
De Onderafdeeling Kandari heeft veel op Kolaka voor, doordat daar de Onderafdeelings-Hoofden niet zoo
dikwijls worden overgeplaatst. Zendeling Schuurmans schrijft: “de samenwerking is voortreffelijk, zoowel wat
het Inlandsche als wat het Europeesche Bestuur betreft”. De Radja van Kandari nam op verzoek van Zendeling
Schuurmans zitting in de Commissie van Toezicht op de H.I.S. en bewerkt dat de Mokole van Palangga zijn
vijandige houding tegen Zending en Zendeling veranderde in een vriendschappelijke.
De verhouding tot en samenwerking met den Fd. Controleur van Kandari is voortreffelijk, al moet de Zendeling
de uiterste voorzichtigheid betrachten, aangezien diens echtgenoote – een Menadoneesche – in Kandari haat en
verdeeldheid zaait en de Zendeling zoo gemakkelijk in kwesties kan betrokken worden.
Ook ten opzichte van het werk in Roembia-Poleang kan gezegd worden, dat de verhouding tusschen Bestuur
en Zending niets te wenschen overlaat. Zendeling Van der Klift had tweemaal een ontmoeting met den Contro-
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leur van Boeton etc., in aanwezigheid van het Zelfbestuur van Boeton, op een tournee in Roembia. Van de
plannen van den Mokole van Roembia, om te Taoebonto een missigit op te richten, werd de Zendeling door de
Controlour op de hoogte gebracht.
Ziekenbehandeling
Evenals leden jaar werden de medicijnen, van Gouvernementswege verstrekt, overal op tijd ontvangen. Op alle
posten werd een klein bedrag voor de verstrekte medicijnen gevraagd, van hen, die dat wel konden betalen. Aan
de armsten werden gratis medicijnen verstrekt. Zoo hier kan de bevolking langzamerhand eraan worden gewend,
iets voor de medicijnen te betalen en zoo te helpen bestrijden de kosten, welke de Zending jaarlijks besteedt voor
ziekenbehandeling.
Als we hier over ziekenbehandeling schrijven, dan denken we aan Zr. Bartlema,91 die een jaar te Lamboeia
vertoefde en daar krachtig medehielp in de behandeling der kranken. Haar ijver in het behandelen der zieken
deed haar infecties oploopen van gevaarlijke ziekten, die haar leven zelfs in gevaar brachten. Zij keerde met de
familie Gouweloos naar het vaderland terug. De samenwerking met Dr. Basah Karnen was steeds bijzonder
goed. In de maand Juni echter, verliet ook hij Z.O. Selebes. Zijn vervanger moest in December alweer terugkeeren wegens ziekte, waarna een Minangkabausche dokter te Kandari word geplaatst. Deze is echter gekomen voor
een korten tijd en zal ook wel aanvang 1939 vervangen worden. Als de geruchten werkelijkheid zullen worden,
dan krijgen we ook te Kolaka een arts. Deze zal de kranken van de Onderafdeeling Kolaka en de koelies der
O.B.M. te behandelen krijgen.
Evangelisatie
Dezelfde wijze van Evangeliseren der vorige jaren werd voortgezet, door Zendelingen, Goeroes, Evangelisten
en Ponggawa’s.
Sociale arbeid
De lessen in Hygiëne aan de Volksscholen in het Ressort Mowewe werden als gewoonlijk voortgezet. Door
Mevr. Van der Klift werden steekproeven genomen in de verschillende scholen om te kunnen vastellen of dit
onderwijs door de kinderen goed werd begrepen. Een 18-tal vragen werden door haar opgesteld, welke door de
leerlingen der hoogste klassen, zonder eenige hulp van den Goeroe noesten worden beantwoord. De uitkomst
was bevredigend, aangezien meer dan de helft der kinderen de vragen goed had beantwoord.
De cursus in Hygiëne voor volwassenen werd in den tijd van het bewerken der rijstvelden stopgezet, om in het
andere deel des jaars op een geregeld aantal leerlingen te kunnen rekenen. Er wordt ook naar gestreefd de
kinderen, welke met diploma de school verlaten, voor dit onderwijs te behouden. De door Mevr. Van der Klift
geschreven Handleiding v. Kinderverzorging is in rondgang bij de leden der Lectuurcommissie van den Loc.
Zend. Raad.
De zendelingen en hun mede-arbeiders
De onderwijzer P. Kalalo, Hoofd der school te Lamboeia, werd bij het gouvernementsonderwijs aangesteld en
verhuisde naar Kandari. Goeroe A. Ngii, onderwijzer te Waworaha, vroeg zelf ontslag uit den Zendingsdienst.
Sinds langen tijd werkte hij aan die school niet meer met den ijver welke van hem verwacht mocht worden.
Goeroe Nic. Boonde, schoolhoofd te Poeriala, werd overgeplaatst naar Lamboeia als zoodanig en te Poeriala
werd als schoolhoofd aangesteld L. I Ndabio, ex-mokole van Rate-rate, en als hulponderwijzer Goeroe H.
Melewe.
In het ressort Mowewe werd het schoolhoofd van Poli-polia92 tot onderdistrictshoofd gekozen; zijn vervanger
te Poli-polia is J. PonggohaE. Rate-rate kreeg een hulponderwijzer en medewerker in gemeente en evangelisatie
Goeroe M.A. Maloboe.
Zendeling M.J. Gouweloos vertrok in Juli 1938 met zijn gezin voor verlof naar Nederland. Zijn vervanger is
Zendeling J. Schuurmans, die naast zijn werk in eigen ressort ook de gemeente te Kandari verzorgt. Het ressort
Roembia-Poleang, door Gouweloos geleid 1937-1938 kwam nu onder leiding van Zendeling H. van der Klift,
die dat ressort vanuit Mowewe van tijd tot tijd bezoekt.
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Renske Bartlema.
C.P. Rere.
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De gezondheid der Zendelingen was in het verslagjaar bevredigend. Mevrouw Schuurmans moest echter
meermalen medische hulp inroepen. Ook Mevr. Mollema en haar zoon hadden een flinke ziekte-aanval te
doorstaan. Mevr. Van der Klift heeft zich nogal te ontzien; overigens is haar gezondheidstoestand bevredigend.
De kinderen der Zendelingen op Selebes en in Nederland maakten het best in het afgeloopen jaar. De Familie
Schuurmans zag haar oudste zoontje met Zendeling Gouweloos afreizen naar Nederland. En de Familie Van der
Klift zag haar oudste dochter uit Nederland naar Indië komen, om, na een kort verblijf bij haar ouders te
Mowewe, haar betrekking als huisonderwijzeres der Familie Bikker te Mamasa93 te aanvaarden. – – –

62.

G.W. Mollema, Jaarverslag van de zendingspost Sanggona over het jaar 1939, [Sanggona begin 1940],
ARvdZ 115/40/1.

–––
Dit voorjaar kon ik een kleine nederzetting doopen van ongeveer 60 zielen. Maar met de vastenmaand was er
een gezin dat zich door de Islamitische goeroe liet omdoopen. Reden waarom zij dit lieten doen was, dat zij
telkens lastig gevallen werden en hoewel de ponggawa alle mogelijke moeite gedaan heeft om hen hiervan af
te brengen en alle steun verleend heeft bij de aanvallen van buiten, bleek het dit gezin voordeeliger om weer
terug te vallen en dus deed men dat. Toen ik deze menschen hierover onderhield, antwoordden zij: “Wij voelen
ons nog als christenen, wij vergeten God en de Heere Jezus niet”. Het is typisch want eenzelfde antwoord
ontving ik van een jonge man die ook terugviel. Van hem had ik wel eenige verwachting en [hij] was feitelijk
bestemd om na afloop van de voorloopige opleiding hier te lande, naar Tentena te gaan om daar verder opgeleid
te worden tot goeroe-voorganger. Twee jaar was hij in het internaat voor schooljongens geweest te NohoeNohoe en een jaar op de sekola agama te Lamboeia. Maar daar hij de laatste tijd minder ijverig gewerkt had,
zakte hij voor het proefexamen door coll. Schuurmans afgenomen. Hierover beschaamd vroeg hij om naar huis
terug te mogen. Een poos later kwam hij mij vertellen dat hij islamiet geworden was. Op mijn vraag waarom
hij niet langer christen wilde zijn kreeg ik hetzelfde te hooren, wat ik al neergeschreven heb. Verder zeide hij
nog: “Ik ben nu wel Islamitisch gedoopt, maar daarmee heb ik mijn familie tevredengesteld, die me als christen
niet onderdak wilden verleenen.” Tal van voorbeelden zou ik kunnen aanhalen die in dezelfde lijn liggen.
In Wiaoe liggen de zaken eenigszins anders, maar ook daar geeft de slapheid de doorslag. In Februari 1939 werd
het groote doodenfeest weer gehouden. Hier werden groffe overtredingen gepleegd door de gasten, die allen
Islamiet waren en met verachting op deze feesten neerzagen. Gesteund door de overmacht die ze hadden gingen
ze hun boekje ver te buiten en brachten nl. goederen mee terug uit de grot die aan de dooden meegegeven waren.
Volgens de adat van dit volkje is dit streng verboden, daar hierdoor tal van onheilen opgeroepen worden als
misoogst, ziekte, sterfte onder het vee enz. Na afloop van dit feest heeft men dan ook nog een extra offer
gebracht om de overtredingen ongedaan te maken.
Maar het merkwaardige was dat niemand van hen ook maar eenige moeite gedaan heeft om tegen deze dingen
te protesteeren. Van mijn kant heb ik er de Anakia (hoofd van twee districten) erop gewezen hoe onbehoorlijk
het was dat hij zulke dingen toestond, maar deze maakte er zich af met een “Het is al gebeurd”.
Van zulke menschen die niet eens voor hun adat durven uitkomen kan men niet veel verwachten, tenzij dan dat
de geest van Christus over hen vaardig wordt. Om tot het christendom over te gaan, zal hen veel kosten. Men
meent dat dit veel ellende met zich zal meeslepen. Allereerst al een vermeende tegenkanting van de zijde van
het districtshoofd. Zij begrijpen niet dat een Islamiet een heiden meer veracht dan een christen. Verder houdt
de totale misoogst hen tegen, en de framboesia die velen na het feest heeft aangetast. Al deze dingen worden
toegeschreven aan de overtredingen die plaats gevonden hebben bij het doodenfeest. Het christendom bleek in
dezen ook al niet krachtig genoeg om deze rampen te voorkomen. Mijn laatste reis naar dit gebied was dan ook
een teleurstelling daar de menschen zeer schuw waren, als waren ze bevreesd dat ik hun oude adatgebruiken zou
neutraliseeren om de oogst te doen gelukken. Echter had ik een goede beurt, door de framboesialijders groote
verlichting te bezorgen, door hun een spirocidkuur te geven, waardoor velen, uiterlijk althans, genezing vonden.
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De oudste dochter van het echtpaar Van der Klift-Snijder, Wendelina (Ineke), deed in 1938 eindexamen kweekschool
(Jan van Nassau Kweekschool te Utrecht) en vertrok in datzelfde jaar naar Mamasa, het zendingsgebied van de Chr.
Geref. Kerken in westelijk M.-Celebes, waar ze, na Z.O.-Celebes te hebben aangedaan, vanaf september van dat jaar
werkte als huisonderwijzeres van de zendingspredikant Bikker; A. Bikker; 1898-1977; 1927-1946 in Mamasa; 19601971 secr. ZCGK in Nederland.
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Dit vergemakkelijkte ook de arbeid van de goeroe onder deze menschen daar ze nu weer een zichtbaar resultaat
hadden van de arbeid aan hen gedaan. Een en ander geeft weer hoop, maar veel zal van de oogst 1940 afhangen.
Sekola Agama
Hierover kan ik kort zijn, daar de leerlingen goed hun best doen. Bovendien is het een prettige club daar deze
jongens heel wat laten zien, dat in Sanggona onbekend is. Alleen het stroeve en ongenaakbare van de Sanggonanees wordt hier des te duidelijker door en het is voor ons een verademing dat we ook eens andere gezichten zien.
Voor de jongens, die in een internaat zijn ondergebracht, is een sawah aangelegd met medewerking van het B.B.
Helaas is van het laatste weinig of niets terecht gekomen, hetgeen wel te verklaren is door de houding van de
ambtenaar, die meent dat er niets valt te doen aan dit volk. De verhouding tot het B.B. is anders gunstig te
noemen.
Sociaal werk
Hiermede zijn we ook in de loop van dit jaar begonnen en wel door mijn vrouw om handwerkles te geven aan
meisjes. Dit wordt gedaan aan de hand van een Widoeri-leergang, uitgegeven in het Hollandsch en Maleisch
door Balai Poestaka te Batavia. Begonnen is met een 11 meisjes waarvan er 1 is vertrokken naar Palopo en 1
door ziekte voorloopig verhinderd is. Dit groepje legt groote ijver aan den dag en de resultaten zijn bevredigend.
Verder is er een coöperatie opgericht voor inkoop van goederen, die niet in dit land vervaardigd worden. De
aanleiding is geweest de prijsopdrijving van katoentjes enz., waardoor de menschen geen middelen meer hadden
om in het allernoodigste te voorzien. De christenen in Sanggona zijn toen bij elkaar gestapt en hebben een
kapitaaltje van ƒ. 50.- bijeengebracht en daar is men mee begonnen en nu na bijna een jaar is dat kapitaal reeds
aangegroeid tot ƒ. 235.-. Het is boven alle verwachting gegaan. Deze coöperatie werkt intusschen ook voor de
zending daar 50% van de winst in de kas wordt gestort. Mijn deel in dit werk is dat ik als adviseur optreed en
door mij zullen pogingen gedaan worden bij het Departement van Economische zaken dit werk met raad en daad
te steunen. Dit departement is zeer voor geporteerd om de coöperaties te bevorderen daar de geheele handel in
de buitengewesten in vreemde handen is. Hoe een en ander zich zal ontwikkelen is nog niet te zeggen, maar het
is wel duidelijk gebleken dat velen de belangrijkheid hiervan inzien. Tijdens mijn verblijf in Kendari waren er
velen die me vroegen of deze beweging ook niet verder over het land uitgebreid kon worden.
Vanuit Mowewe en Wawotobi en Lamboeia kwamen berichten om ook hieraan mee te mogen doen. Daar ik zelf
bang ben dat deze beweging mij straks in moeilijkheden kan brengen daar ik totaal met coöperatief werk
onbekend ben heb ik de vragers voorloopig tevreden gesteld, om eerst inlichtingen in te winnen.
Medische behandeling
Op de poliklinieken is het zeer bedrijvig. Dit jaar alleen in Sanggona werden geregeld iedere dag 16 à 17
personen behandeld, terwijl op de plaatsen waar een goeroe geplaatst is ook iedere dag geregeld een 10 tal
personen om hulp komen vragen. Daar de medische verzorging der bevolking nog verre van rooskleurig is te
noemen, kwamen velen met framboesia naar ons om hulp. Ten einde raad heb ik enkelen een spirocidkuur
gegeven en dit gaf zulke prachtige resultaten, althans naar de buitenkant, dat er nu menschen van meer dan 100
KM ver naar hier komen om zich te laten behandelen. Jammer echter dat dit preparaat zoo duur is en dit niet
op groote schaal kan uitgedeeld worden. Een volledige kuur kost altijd nog ƒ. 1,20, hiervan wordt de helft
betaald door de patiënt. Echter dient nog afgewacht te worden of dit middel afdoende is, daar dit zijn sporen nog
niet verdiend heeft gelijk de salvarsan. Maar dit laatste middel mag door ons niet gegeven worden helaas. 94 –
––
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H. van der Klift, Jaarverslag van den Zendingspost te Mowewe over 1939, Mowewe februari 1940,
ARvdZ 115/40/1

Aangezien schrijver dezes, naast zijn eigen ressort ook het ressort Taoebonto (Roembia-Poleang) had te verzorgen, moest de tijd anders aan het ressort Mowewe gegeven, tusschen deze ressorten worden verdeeld. Het
spreekt dan ook vanzelf, dat aan geen der beide ressorten kon worden gegeven, wat hij zoo gaarne geven zou.
De reizen naar het ressort Roembia-Poleang vorderen telkens ongeveer een maand. Dan is het ressort Mowewe
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R.D.G.PH. Simons, “Therapie en paratherapie”, in: S.A. Tydskrip vir Geneeskunde, (25/3/1939) 189-198, spec. 189.
Hier noemt de auteur, huisarts in Nederlands-Indië, spirocid een “onnodige imitatie” van salvarsan.
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ongeveer zendelingloos en verzorgt de zendelingsvrouw alles op de plaats Mowewe en voor zoover haar
mogelijk is, beantwoordt zij de vragen der Goeroes op de andere posten.
Aan de hand van de gewone indeeling wordt dit jaarverslag opgesteld en vangen we aan met
Het Binnenlands Bestuur
Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur van Kolaka, de controleur P. Smits, werd op verzoek (ongesteldheid van zijne
vrouw) op 12 Maart 1939 overgeplaatst naar Watampone. In zijn plaats werd van Soengoe-minasa naar Kolaka
overgeplaatst de adspirant-Controleur A.J. Tekelenburg,95 welke in den loop van dit jaar Controleur werd.
Onze nieuwe Controleur is een welwillend man, die de Zending wel genegen is. Hoofd van het onderdistrikt
Rate-rate bleef de in 1938 gekozen Goeroe van Poli-polia, C.P. Rere. De heeren Bestuursambtenaren bleven in
functie, als in 1938.
Scholen
Het leerlingen-aantal op de scholen verminderde sterk. Zulks toont het onder volgend staatje, dat men gelieve
te vergelijken met de opgaven van het jaar 1938.

Scholen te

ingeschreven leerlingen gemiddeld 1939

trouw de school bezoekende leerlingen

Mowewe

100

89

Tinondo

56

44

Rate-rate

85

74

Poli-polia

90

75

331

282

Totalen

Het totaal aantal leerlingen einde December 1939 op deze scholen is als volgt:
Mowewe 78
Tinondo 39
Rate-rate 69
Poli-polia 77
totaal 263.
Aangezien het totaal aantal schoolkinderen op ultimo December 1938 (ingeschreven leerl.) 382 bedroeg, blijkt,
dat we nu een totaal van 119 kinderen minder op de scholen hebben.
De oorzaak daarvan is wel de mindere bemoeienis van de Hoofden met de scholen. Onder den vorigen Controleur werd scherp opgelet, dat de hoofden zich met de scholen bemoeiden, door zoo nu en dan bezoek der school,
door geregeld onderhoud van de gebouwen, door achtelooze ouders op het nut van het schoolgaan te wijzen.
Zooals altijd bij Bestuurswisseling in verschillende dingen stagnatie komt voor een tijd, zoo ook hier. Onze
tegenwoordige Controleur is wel een vooruitstrevend man, maar overziet ook niet direct alles. We hopen dat
het in het komende jaar, 1940, weer wat beter zal gaan.
Het aantal onderwijzers en hulponderwijzers daalde van 7 tot 6. Einde des jaars verplaatste ik den hulpgoeroe
van Rate-rate over naar Taoebonto, waar het aantal schoolkinderen dermate is gestegen, dat een hulpgoeroe daar
noodig was, terwijl te Rate-rate het leerlingen-aantal was gedaald, zoodat één Goeroe het werk aankan. De
Goeroe van Poli-polia, J. Ponggohae, kon het aldaar niet met zijn medewerkers vinden en was ook niet erg door
de gemeente gewild. Goeroe M. Ambarali van Tinondo beging de fout, een onwillig schoolkind, dat steeds de
school verzuimde, te slaan, en werd door den vader van dat kind aangeklaagd. Hij kreeg een boete te betalen.
Dat was het ergste niet, maar daardoor was hij op die plaats verder ongeschikt. Hij werd dus door mij naar Polipolia en de Goeroe J. Ponggohae naar Tinondo overgeplaatst.
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A.J. Tekelenburg; 1938-1940 aspirant-controleur Kolaka.
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Ook de schoolgelden gingen natuurlijk achteruit, hoewel niet veel. In het jaar 1938 bedroeg het totaal aan
schoolgeld: f. 112.93; in 1939, dus het verleden jaar werd een bedrag ad f. 105.44½ aan schoolgeld verkregen.
Een teruggang dun van f. 7.48½.
De teruggang van het totale leerlingen-aantal (119) en de kleine teruggang in schoolgeld is te verklaren door het
feit, dat een tamelijk groot aantal leerlingen geen schoolgeld betaalt, als zij vader of moeder missen.
Onderwijzers
Onze onderwijzers zijn zonder uitzondering ook gemeentevoorgangers of Evangelisten. Zij doen hun best naar
hun inzicht, maar kunnen niet zonder voortdurende controle en opvoeding. Dat bleek dit jaar vooral met twee
hunner, bovengenoemd.
De allerbeste mijner onderwijzers is wel de Goeroe J. Ta’olo te Mowewe. Hij is een niet veel pratend, maar wel
een veeldoend man. Daarbij innig-vroom. Dat blijkt uit zijn geheele leven, maar ook uit zijn toespraken op
Zondag. Wij zijn telkens weer, na elke toespraak van hem, verwonderd over de goede studie, welke hij van zijn
onderwerp maakt, om de stichting die van zijn toespraken uitgaat.
Bevolking
Deze heeft het economisch beter dan vroeger. Vele, vooral onder de jonge menschen, werken als koeli bij de
nikke1-ontginning Boni-Toli (Oost-Borneo-Mpij) te Pomala’a en verdienen daar een behoorlijk loon. Dat ze er
zich wel thuis gevoelen, bewijst het feit, dat velen erheen zijn verhuisd met vrouw en kinderen.
Voor zoover het de christenen onder hen betreft, heb ik hen in het afgelopen jaar eenige malen bezocht en
samenkomst met hen gehouden. Over het werk te Pomala’a beneden meer. Behalve door de ontginning te
Pomala’a schijnt de bevolking economisch een betere toekomst tegemoet te gaan, doordat de aanleg van sawah’s
zeer toeneemt. Het meest wel in het dal van Mowewe. Dit is voor de bevolking veel meer waard dan de ontginning te Pomala’a. Behalve, dat deze ontginning, al zal die wel minstens een menschenleeftijd duren, toch eens
een einde neemt en de sawahbouw nooit, is het voor de menschen – en ik heb nu vooral het oog op de christenen
– veel en veel beter, dat zij in eigen milieu blijven.
Voor zoover ik weet is er geen enkel christen te Pomala’a van zijn geloof afgevallen. Maar goed christelijk
leven, waar de christenen voortdurend worden onderwezen en waar alles ordentelijk gaat, kan er ook niet zijn,
al doen wij daarvoor zooveel mogelijk ons best.
Gemeenten
Met de Indische Kerk werd in de laatste maanden van dit jaar een overeenkomst getroffen, aangaande het
gemeente- en evangelisatiewerk te Kolaka en Pomala’a. Door Ds. Brokken96 te Makassar werd een evangelist
gezonden en wij kwamen overeen, dat de Zending de helft en de Indische Kerk de helft van zijn tractement zal
betalen. Dat tractement is voorloopig f. 15.- per maand.
De Goeroe-Djama’at, J. Haurisse, is nu sedert 1 october 1938 werkzaam te Kolaka en Pomala’a. Hij is een
ijverig man en we zijn dankbaar, dat de christenen op genoemde plaatsen
nu eenigszins voldoende worden verzorgd.
In Mowewe ging alles zijn gewonen gang. Hier werden dit jaar gedoopt: 5 Jongens, 3 meisjes en 1 vrouw. 2
paren werden in den echt verbonden; door den dood verloren we 1 vrouw, 2 meisjes en 3 jongens.
De samenkomsten konden geregeld worden gehouden, bij mijn afwezigheid geleid door Goeroe J. Ta’olo, die,
samen met Goeroe J. L:abahi, ook de catechisaties en de Zondagsschool hield.
In Tinondo is geen gemeente. De eenige christenen vormen het Goeroe-gezin. De Zondagsschool is daar het best
bezocht.
Goeroe Ponggohae, van Poli-polia naar hier overgeplaatst, tracht in Tinondo contact te vinden en gaat tweemaal
per maand zijn collega in Rate-rate helpen in de leiding der gemeenten Rate-rate en Woiiha in hun samenkomsten.
In Rate-rate kwijnt de gemeente. Er is daar sterke propaganda van Isl. zijde. De kleine groep te Tawa-inaloe
(Woiiha) wordt geleid door den ponggawa, onder toezicht van Goeroe P.J. Roemono. 4 vrouwen, 2 jongens en
2 meisjes werden daar in 1939 gedoopt. l vrouw en 1 meisje zijn daar overleden.
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J.C. Brokken; 1910-1986; 1935-1941 Indisch-predikant Indische Kerk te Makassar; verrichtte zendingswerk op
Selayar; 1941 legerpredikant; tijdens WO II in Japans kamp; 1945 legerpredikant en gemeentepredikant in
Nederland.
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In Poli-polia heeft de gemeente veel te verduren van Isl. propaganda. In het afgelopen jaar werden daar gedoopt:
3 mannen, 1 vrouw, 7 jongens en 8 meisjes. 6 huwelijken werden gesloten, terwijl 3 mannen, 1 vrouw en 1
meisje zijn overleden. In het geheel verloren we door overlijden 13 mannen, vrouwen en kinderen, en kwamen
er 34 nieuwe doopleden bij.
Ziekenbehandeling
Dit werk konden we met kracht voortzetten, dank zij vooral de vanwege het Gouvernement verstrekte medicijnen. Aangezien ook de bevolking hoe langer zoo meer wordt opgevoed tot het wat betalen voor de verstrekte
medicijnen, behoefde geen zendingsgeld voor dit werk te worden gebruikt. – – –
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H. van der Klift, Rapport betreffende de toestand op het zendingsterrein van de NZV in Z.O. Celebes,
Makassar eind januari 1946, ANZR 504.76. 97

Schrijver dezes was toegestaan, samen met den Bestuursambtenaar van Kandari, de Controleur Wolhoff, 98 naar
Kandari te gaan, voor het instellen van een onderzoek naar den toestand der Christelijke gemeenten op genoemd
schiereiland.
Reis.
Op 25 November 1945 vertrok hij dan ook met de “Junee” in gezelschap van genoemden Controleur, een paar
ambtenaren, welke zouden werken te Kandari, eenige politie-soldaten, den Vaandrig Boom en den sergeant
Voorneman. Onze reis was voorspoedig en de “Junee” liet op 27 November des morgens te 8 uur het anker
vallen voor de Vosmaerbaai. Spoedig verschenen 2 motorbooten, bemand met Japanners, één voor de passagiers
en een laadmotorboot. Het eerste vaartuig bracht den Japschen Commandant mee, welke naar de Kapitein van
het Australische detachement geleid, van deze zijn orders ontving. Spoedig gingen we dan ook met de motorboot
naar Kandari, waar we tegen 10 uur in den morgen arriveerden. Onderweg vertelde de Japsche Commandant
den heer Wolhoff, dat de toestand onder de bevolking gespannen was, en dat men op ons zou schieten.
Eerste ervaringen te Kandari.
Aan land gekomen werden we echter door de aanwezigen goed ontvangen. We gingen regelrecht naar het
Controleurshuis, waar de Japsche soldaten voor ons hadden te zorgen. Pas tegen den avond kwam ons goed en
konden we ons in onze kamers installeeren. Echter had ik op dezen eersten dag al verschillende bekenden
ontmoet.
Op 28 November 1945 in den morgen verzamelde zich een menigte volk voor het Bestuurskantoor. Spoedig
verscheen het Australische detachement en marcheeren ook onze politie-soldaten aan, benevens een aantal
Australische mariniers. Immers, de Hollandsche en Australische vlaggen zouden worden gehesen. Eenige
hoornsignalen weerklinken: alle militairen presenteeren het geweer: alle burgers staan eerbiedig. En dan rijzen
langzaam aan de beide vlaggen naar den top.
Na deze plechtigheid begint de arbeid. Vaandrig Boom heeft gisteren reeds de ex-militairen van het Nederlandsch-Indische leger, welke hier krijgsgevangen zijn geweest, bijeen verzameld en met hunne gezinnen in
de kazerne ondergebracht. Hij zet dat werk vandaag voort. De heer Wolhoff gaat met de radja van Kandari en
de Sapati, benevens den heer Van der Zande, Landbouw-consulent, naar het 65 km. in het binnenland gelegen
dorp Wawotobi.
Hier toch woont de Kapitang-Laiwoei99 en de Anakia-Konawe,100 beide, maar vooral eerstgenoemde, belangrijke
en invloedrijke Hoofden des volks. Ik bezoek de ex-militairen en hunne gezinnen, maar vooral de weduwen in
de kazerne. Wat hebben ze het moeilijk gehad in de oorlogsjaren en hoevelen hebben hun dierbaarste betrekkingen in den dood zien gaan, gedood door de Japanners!
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Met dank aan dr. J. van de Wal, Velp.
G.J. Wolhoff; vanaf okt. 1945 controleur te Kendari.
Zijn naam was Lasandara.
Een oudere broer van Lasandara, Aresunggu genaamd.
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Politieke toestand op Z.O.Selebes.
De berichten uit de Onderafdeling Kolaka zijn niet gunstig. In den tijd, gelegen tusschen het eerste bezoek van
den Heer Wolhoff, eind October ll., en zijn definitieve komst te Kandari, hebben de malcontenten (Rood-Witten)
van Kolaka zich geroerd. Ze zijn zelfs met gewapenden op vrachtauto’s te Kandari geweest om ook daar de
tegenstand tegen het Nederlandsche Gouvernement te organiseeren. Natuurlijk hebben de malcontenten, daartoe
aangezet door propagandisten uit Bone en Loewoek, hun best gedaan, ook Kandari tot verzet aan te sporen. Alles
had, naar het inzicht van schrijver dezes, kunnen voorkomen worden, door een snelle bezetting van Kandari en
Kolaka, direct na het eerste bezoek van den Heer Wolhoff. Dat Kandari niet meegesleept is in dit verzet, is
vooral te danken aan de prachtige houding van den Radja van Kandari.101 Deze toch weigerde pertinent aanwezig
te zijn, toen de gewapende deputatie van Kolaka verscheen. Hij liet de boodschap achter, dat hij alleen “mardaheka” wilde zijn onder de Maharadja Belanda.
Alleen aan zijn houding is het te danken, dat Kandari geen beslissing nam. Immers het zijn slechts enkele
Hoofden, die eenigszins Merah-Poeti gezind zijn. De komst van den Heer Wolhoff en zijn samenspreking met
enkele wankelachtigen deed elke twijfel verdwijnen: de To-Laki van Kandari willen niets van een verzet tegen
het Nederlandsch-Indische Bestuur weten. Zoo is het ongetwijfeld ook met de To-Laki van de onderafdeling
Kolaka, maar zij worden door de Boegineezen en Loewoeërs gedwongen.
Het incident met Vaandrig Boom.
In den vroegen morgen van 29 November 1945 vertrok Vg. Boom met twee vrachtauto’s en 6 gewapende exmilitairen naar Pomalaa en Kolaka, om ook daar zijn opdracht – verzameling van ex-militairen en hunne
gezinnen – uit te voeren. De Commandant der Japs te Kandari had hem dit afgeraden en hem zelfs een stuk laten
teekenen, dat hij, de Commandant, hem gewaarschuwd had. Te Pomalaa had hij geen succes: er verschenen geen
ex-militairen. Zoo was het ook te Kolaka, waar men hem zelfs had toegeroepen, volgens mededeeling van één
der soldaten, dat men niet meer in dienst der Hollanders wenschte te treden.
Zoo keerden de Heer Boom en zijn soldaten onverrichter zake terug. Op ongeveer 8 km. van Kolaka gekomen,
werd plotseling een schot gelost. De auto met Japs, die voorreed, stopte en de inzittenden (Japs) sprongen eruit,
staken de handen omhoog onder het geroep van: niet schieten, wij zijn Japanners. De inzittenden van de vrachtauto, Vg. Boom en 3 soldaten, zochten snel dekking en beantwoordden het vuur dat op hen uit het bosch werd
afgegeven. Eén der soldaten werd aan het oor gewond en één gedood. De drie ontsnapte soldaten verschenen
na eenige dagen te Kandari, maar van den Heer Boom werd niets vernomen. Na 9 dagen kwam het bericht per
radio van Pomalaa, dat de Heer Boom onderweg, dicht bij het dorp Rate-rate, was gevangen genomen, naar
Kolaka was gebracht en aldaar nu gevangen zat. De Heer Boom en de twee gewonden zijn later door een
Australisch detachement bevrijd en naar Makasser gebracht.
Uit het bovengemelde blijkt duidelijk, hoe de politieke toestand was en momenteel, 10 Januari 1946, nog is.
Want er is, blijkens verschillende voorvallen, nog geen verandering in die toestand te Kolaka gekomen. In het
Kandarische is de toestand, dank zij de flinke houding van den Radja, goed te noemen. Het is echter volstrekt
noodzakelijk, dat de toestand in Kolaka ook normaal wordt, want “geheel van smetten vrij” is Kandari ook niet.
Mijn werk in het Kandarische.
Ik heb een aantal menschen gesproken en van hen inlichtingen ontvangen, zooals de oorlogsweduwen, meestal
Ambonneezen, Goeroe Hukum, onderwijzers van scholen, Radja Kandari, Kapitang Laiwoei, Inoa-Lamboeia,
Goeroes der Zendingsscholen, Goeroes-Indjil en Goeroes Djamaat der Zending. Verder allerlei menschen uit
het volk. Ik heb reizen gemaakt door het land en vele gemeenten en groepen Christenen bezocht en godsdienstoefeningen met hen gehouden. Wat ik van hen vernam, is in het ondervolgende verwerkt. Maar eerst volgt een
verslag van deze reizen door het land.
Naar Wawotobi.
In den aanvang was er geen mogelijkheid, om direct naar het binnenland te gaan. Geen vervoermiddel was
beschikbaar. Ik heb toen in de plaats Kandari gedaan, wat mijn hand vond om te doen. En dat was niet weinig.
Bezoeken aan de tijdens den oorlog mishandelden die nu in de tangsi woonden. Daar waren de weduwen, meest
Amboneezen, wier mannen door de Japs waren gedood. Dan volgden de bezoeken aan de Christenen der
Inlandsche gemeente, die verspreid in Kandari wonen. Alles moesten worden bezocht en, voorzoover dat
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mogelijk was, getroost. Op Zondag 2 December leidde ik de eerste godsdienstsamenkomst in de tangsi. Met den
Inlandschen Schoolopziener besprak ik het onderwijs en ontving van hem gegevens betreffende het onderwijs
tijdens den oorlog. Verder besprekingen gehouden met den Goeroe-Djamaat van Kandari, de heer Hukum, en
de voormalige Zendings-onderwijzer Niranua. Bezoeken bij den verpleger, N. Sembor, en enkele anderen. Ook
kon ik de familie Gigir, Zendingsonderwijzer te Wolasi, welke met de vacantie in Kandari was gekomen,
bezoeken. En op Donderdag 6 December 1945 kon ik, samen met den heer Wolhoff, mijn eerste reis naar
Wawotobi maken.
Graf van Gouweloos.
Op de reis naar Wawotobi zag ik voor het eerst het graf van collega Gouweloos. Het ligt bij kilometerpaal 9,
bij de kampong Poebenggolaka. Een paar vergane kransen lagen erop en een bord met de tekst: “I Joh. 2: 17b:
Die den wil Gods doet, blijft in der eeuwigheid”, in het Maleisch. Nog eenige graven liggen daar, n.l. van Van
der Staar, opzichter Boschwezen, van Potoeroehoe, een Ambonneesche douane-ambtenaar, van Kangian,
Menadonees, Lijnopzichter,102 van Sakaria, Sumatraan, Verpleger, en van Hamala, To-Laki, wegmandoer. Alle
dezen zijn ook daar door de Japsche soldaten neergeschoten op den dag van hun inval in Kandari.
Volgens de vele berichten, allermeest van ooggetuigen (mede-inzittenden in de auto) heeft zich het geval als
volgt voorgedaan. In den morgen van den 24e Januari 1942 kreeg men te Kandari bericht van den inval der Japs.
Collega Gouweloos, die op 20 Januari nog naar Lamboeia was gegaan om goed weg te brengen, is op 22 januari
te Kandari teruggekeerd. Na het vernemen van de inval, is hij in den vroegen morgen, vergezeld van zijn
bediende Jakobus, Goeroe Hukum en den Kapitang Laiwoei in zijn auto weggereden in de richting van Lamboeia. Na enkele kilometers gereden te hebben, heeft hij ook den Assistent-Resident van Oost-Celebes, de heer
Mendelaar,103 in zijn auto meegenomen.
Doorgereden tot kilometerpaal 9, ontmoetten zijn plotseling Japsche soldaten. Oogenblikkelijk werd gestopt;
allen gingen uit de auto en staken de handen op. Collega Gouweloos, die achter het stuur zat, ging aan dien kant
uit de auto. Wat er toen gebeurd is, wat aanleiding zou kunnen geven voor de Japs om te steken en te schieten,
is duister. Heeft Collega Gouweloos werkelijk een beweging gemaakt, die als vluchten uitgelegd kon worden,
men weet het niet. In de algemene verschrikking heeft niemand dat gezien. Heeft hij het voornemen gehad, om
de auto heen te loopen, om zich bij zijn metgezellen te voegen, wat voor de hand ligt, men weet het niet. Zeker
is, dat de Japs het als een poging tot ontvluchting aangezien hebben, want zij staken Collega Gouweloos met
de bajonet en schoten op hem. Hij is toen neergestort en men heeft zich verder niet met hem bemoeid. De
anderen werden geslagen en als gevangenen meegevoerd. Door kampong-bewoners moet collega Gouweloos
later van wat hij bij zich had, zijn beroofd (volgens getuigen is later zijn trouwring te Kolaka verkocht) en
begraven. Ongeveer een maand later is het graf onder leiding van den verpleger N. Sembor in orde gemaakt.
Indruk van het land.
Het land maakt een zeer verlaten indruk. Waar vroeger men van de eene kampong in de andere reed, treft men
nu eigenlijk zoo goed als nergens een kampong aan. Geraamten van huisjes en ingestorte huisjes wijzen de
plaats aan, waar eens een kampong was. Menschen ontmoet men haast niet; allen zijn “i boenggoe” in de
wildernis achter de kampongs.
We stoppen te Amesioe, waar het districtshoofd van Poeoendidaha woont. Een zeer strooplikkerig oud mannetje,
die niet weet, hoe hij den heer Wolhoff genoeg likken moet. Dat komt mij zeer verdacht voor en het is juist
gebleken. Tijdens de oorlog is hij even likkerig tegen de Japs geweest en heeft zich een bitteren vijand van de
Christenen betoond. De school te Wawolemo, een Zendingsschool, is door hem (op zijn bevel) afgebroken. Die
school is later weer te Watoeone (nabij Wawotobi) opgericht. Wawotobi, waar wij aankomen, is ook al lang niet
meer wat het vroeger was. De scholen en het ziekenhuis, voor den oorlog opgericht, zijn de eenige behoorlijke
gebouwen aldaar. Alles draagt de sporen van verwaarlozing. Wij worden door een deel der bewoners van
Wawotobi hartelijk ontvangen. Kapitang Laiwoei en Anakia-Konawe drukken me letterlijk aan het hart. In het
huis van den Kapitang waar we logeeren, ontmoet ik verscheidene To-Laki hoofden, o.a. ook het districtshoofd
van Latoma. Van hen verneem ik heel wat nieuws over den toestand tijdens de oorlog. Van Wawotobi verzend
ik enkele brieven aan Goeroes en van Goeroe N. Boonde te Lamboeia ontving ik een brief.
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J.J. Mendelaar.
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Reis naar de gemeente Wolasi.
Met Goeroe C. Gigir had ik mijn komst te Wolasi besproken en de datum vastgesteld. Maar eerst had ik een
doopdienst te Kandari geleid, op 9 December 1945, waar 39 kinderen gedoopt werden.
Op Vrijdag 14 December kon ik naar Wolasi gaan. Wat het land betreft, het is hetzelfde als wat ik boven
schreef: eenzaamheid en verwaarloozing overal. De bevolking heeft tijdens den oorlog in de wildernis gewoond,
overal. In Wolasi verblijf ik in het Goeroe-huis, dat behalve het dak in tamelijk goeden staat is gebleven.
Spoedig komen de Christenen vanuit de “boenggoe” naar het dorp en brengen me een bezoek. Ik moet van mijn
ervaringen uit den oorlogstijd vertellen en zij doen het ook. Zoo vliegt den avond om. Wat zijn zij blij, dat de
verschrikking voorbij is. Het is voor hen een tijd geweest van angst, plagerij en gebrek.
Toch niet zo erg als – zoals zal blijken – de dorpen langs den weg Kandari-Lamboeia. In het dorp Wolasi staan
nog maar een paar huisjes; verder is het als overal. Maar het kerkje hebben ze alweer keurig opgeknapt. Nog
maar pas, maar het is in een woord, keurig. Met het oog van een Lakiër bezien natuurlijk. De school is weer pas
begonnen na de Najaars-vacantie en er zijn maar een paar leerlingen. Er moeten er echter 111 zijn. Het onderwijs schijnt heel mooi, als men de naamlijsten der leerlingen ziet. Maar in werkelijkheid is het er droevig mee
gesteld. Maar daarover te zijner plaatse.
De Christenen hebben hier niet bepaald honger geleden, al zorgden de Japs wel, evenals overal elders, dat hier
geen overvloed was. Rijstleveringen aan de “Tantera”, het leger, en werkdiensten aan de vliegvelden en de
wegen, waren aan de orde van den dag. Vooral het gebrek aan kleeren is zeer groot. Zoo komen vele vrouwen
om den anderen Zondag ter kerke, omdat ze met z’n tweeën met een stel goed moeten doen.
De samenkomst in de kerk te Wolasi op Zondag 16 December was heerlijk. Het kerkje was propvol, naar
schatting 200 menschen. In deze dienst werden door mij 31 kinderen en 8 volwassenen gedoopt. Des namiddags
werd ook een paar getrouwd. Op 17 December keerde ik te Kandari terug.
Reis met de goeroes Boonde en Sonaroe door Z.-Kandari.
Op 19 December 1945 Woensdags kon ik deze reis aanvangen. De auto bracht mij te Poendidaha, naar het huis
van den Goeroe Evangelist, Ferdinand Sonaroe. Toen ik daar aankwam werd ik begroet door de beide genoemde
goeroes. Ook de voormalige Zendingsschool-goeroe Raintung. Spoedig verzamelden zich een aantal Christenen
van Poendidaha en we hadden tot den avond drukke gesprekken over al onze ervaringen tijdens den oorlog.
Wat het zendingswerk, vooral in het Kandarische, maar ook in het Kolakasche betreft, schijnt het directe
Zendingswerk aanvankelijk te hebben stilgestaan in de eerste maanden. Daarna hebben goeroes en ponggawas
weer moed gegrepen. Dat stilstaan is te danken geweest, ten eerste aan den veranderden toestand. Men wist niet
wat men aan de Japs had. Allerlei geruchten deden aanvankelijk de ronde, dat de Japs geen Christendom
duldden.
De Mohammedanen verspreidden dat gerucht, zoodat uit angst daarvoor de vrouw van de ponggawa-NohoeNohoe, Minanadi, op bevel van Landenora, het dorpshoofd van Nohoe-Nohoe, de kerk ging afbreken. Deze
valsche geruchten der Mohammedanen, samen met de vijandige houding van voorname hoofden (districtshoofd
van Poendidaha, Kapitang Laiwoei, Inoa Lamboeia, verschillende dorpshoofden) brachten schrik onder de
Christenen, zoodat zij alleen in de wildernis, in het geheim, samenkomsten durfden houden.
Goeroe Hukum van Kandari heeft getracht het gehele werk te leiden en hij is dan ook wel door zijn moed en
onverflauwd geloof tot steun van goeroes en ponggawa’s geweest. De houding der meeste Ambonneesche
Christenen is over het algemeen een zeer moedige geweest. Door hun houding is dan ook het Lakische Christendom zeker gesterkt. Maar aangezien deze menschen de volkstaal niet of slecht spreken, konden zij geen leiders
worden van het geheel.
Roembia heb ik niet kunnen bezoeken, maar wat ik daarover vernam geeft mij goeden moed te gelooven dat de
Christenen daar goed en moedig geleid zijn door goeroe Ferdinand Rahia en een aantal goeroes Djama’at en
ponggawa’s.
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Aangezien de Japsche predikant Ds. Mijahira104 een brief had gezonden, waarin was bekend gesteld, dat de
Christenen van de Jap niets te vrezen hadden, hebben eenige goeroes de hand aan de ploeg geslagen en zijn aan
het werk getogen. Het zijn de goeroes-Indjil Nic. Boonde, Ferd. Sonaroe en Luther Ndabio. Zij hebben toen de
samenwerking met Goeroe Hukum niet ging, een staat opgesteld van den stand der Christelijke gemeenten in
Lakiland en Roembia en zijn daarmee gegaan naar den Japsche Assistent-Resident te Kandari. Zij werden
daarbij geholpen door den Radja en den Sapati. Dat was op 2 November 1943. De Assistent-Resident van
Kandari hoort hun goedgunstig aan. Ze keeren nu naar Lamboeia terug en beleggen een vergadering met
goeroes-Indjil en ponggawas te Lamboeia op 17 December 1943. Op die vergadering is besloten de Goeroes
Boönde en Luther Ndabio naar Makasser te zenden voor een bespreking met Ds. Mijahira en hen daartoe
financieel in staat te stellen. Door de Christenen van Kandari en Kolaka (en sommige niet-Christenen zooals
Poeoe-Watoe, het districtshoofd te Mowewe en het districtshoofd van Rate-Rate, die resp. ƒ 3,- en ƒ 2,50 gaven)
werd ƒ 70,- bijeengebracht. Op 28 December 1943 gaan L. Ndabio en Boönde naar Makasser. Niettegenstaande
eenigen tegenstand te Kolaka gaan ze dadelijk na aankomst scheep op een prahoe. Te Makasser vinden zij Ds.
Mijahira en worden door hem erkend als leiders van het Zendingswerk op Z.O. Celebes, Boonde krijgt de rang
van Kepala-Ketoea; Ferd. Sonaroe en Luther Ndabio, Benj. Rere en Tama’ate To’enda [Armin Po’enda Tama’ate] (Roembia) van Ketoea-Moeda. Alle vijf zijn zij Kepala-pengoeroes (Leiders). De andere werkers zijn
Goeroes, Goeroes-Indjil of Goeroes-Djama’at.
Op 20 Januari 1944 zijn zij terug en wordt er een vergadering te Lamboeia gehouden. Als gevolg daarvan gaan
Goeroe F. Sonaroe en L. Ndabio naar den Kapitang en vragen het geroofde zending-goed terug. Tegenwoordig
is daar ook de Japansche Controleur. Maar hun verzoek wordt niet ingewilligd. Op 9 Juni 1944 gaan ze nogmaals naar de Assistent-Resident te Kandari. Daar is ook de Kapitang,105 die hen met de heftigste woorden
tegenwerkt. De Kapitang-Laiwoei betoont zich vooral hier als een heftig vijand der Christenen en een warm en
vertrouwd vriend der Japs. Deze Kapitang is zelfs een maand in Makasser geweest voor militaire oefeningen
en is nu het hoofd van het inlandsche leger.
Onder goed en kwaad gerucht hebben de goeroes het werk voortgezet. Zij hebben 6 maanden loon gehad middels
de Japsche predikant te Makasser, nl. de eerste 6 maanden van 1945.
Mijn bezoeken aan de Christen-groepen.
Op 20 December 1945 verzamelde zich de Christelijke Gemeente te Poendidaha in het kerkje aldaar. Aldaar zijn
19 kinderen en 4 volwassenen door mij zelf gedoopt. Dienst te Wawolemo, 21 kinderen en 4 volwassenen
gedoopt. Van 22 December tot en met 27 December de gemeenten: Lamokoeni, Nohoe-Nohoe, Toeda’one, OeEpae, Lamboeia en Poeriala.
Op 28 December ben ik weer teruggekomen in Kandari. Op 30 December de dienst geleid in Kandari zelf. Er
is een gelegenheid om naar Roembia te gaan. Sergeant Van den Akker is hier van Boeton aangekomen en kan
mij op terugreis meenemen met de motorboot en mij in Kasipoete afzetten. Ik besluit met hem mee te gaan. Maar
hiertegen heeft de heer Wolhoff bezwaar, aangezien men niets weet van de veiligheidstoestand daar. Bovendien
is er pas bericht, dat een prahoe, geladen met goederen voor Boeton, gezonden door de NICA, door zeeroovers
genomen en naar Boe-Pinang (Poleang-Roembia) is gebracht.
De heer Wolhoff, zelf pas van Benoea terug, heeft allerlei goeds van den toestand te Kolaka van Goeroe P.
Roemono vernomen. Deze trof hij te Poeriala, waar hij zijne vrouw kwam afhalen. Ik heb deze vrouw ook
ontmoet, maar was juist weg toen Roemono daar aankwam. Ik wil dus een poging wagen om naar Kolaka te
gaan. Maar ook daartegen heeft de heer Wolhoff bezwaar, om dezelfde reden. Hij heeft nog geen officieel
bericht dat het daar veilig is. De boot zal 3 Januari a.s. komen. Ik besluit dus terug te gaan naar Makasser.
Misschien kan ik later nog vandaar naar het Kolakasche.
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De Japanse predikant Shusho Miyahira was secretaris van de Japanse Gouverneur van Celebes en het hoofd van het
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(kepala ketua of pengurus ketua ) van het zendingswerk in Zuidoost-Celebes, en van Sonaru, I Ndabio, Benjamin
Rere en Po’enda uit Rumbia- Poleang tot zijn plaatsvervangers (kepala muda of pengurus muda), die ieder verantwoordelijk werden voor een deel van kerkelijk Zuidoost-Celebes. Ook werd een lijst van gemeenten en groepen
christenen en hun voorgangers opgesteld.
Lasandara, zie Nieuwe hoofden, nieuwe goden, s.v.
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Op 2 Januari een bericht van Makasser, dat de boot pas op 8 Januari a.s. zal komen. Ik kan dus nog wel een
kleine reis maken. Met den heer Wolhoff ben ik overeengekomen, dat de goeroes en ponggawa’s hun maandloon
van het Bestuurskantoor kunnen ontvangen, door de Zending later terug te betalen. Ik maak dat nog in orde en
maak op 4 Januari een reis om Motaha en Benoea te bereiken. Dat lukt echter niet door een defect aan de auto.
Ik overnacht in Poeriala en verneem, dat in Kolaka alles nog even vijandig is. Zelfs heeft een lid van de Hadat
te Palopo, Opoe Daeng Marilarang, op 27 December 1945 een vergadering te Rate-rate gehad, waar hij de
aanwezigen in hun verzet heeft gestijfd, zeggende dat het overal in Indië zoo was als in Kolaka. Vanaf Poeriala
zend ik nog een paar brieven aan goeroes en aan de weduwe van wijlen Goeroe Victor Bolo. Op 5 Januari 1946
ben ik gedwongen van Poeriala te voet naar Lamboeia (12 km.) te gaan, aangezien de auto staakt. Zoo gedaan.
Ik zend bericht vanuit Lamboeia naar Wawotobi om hulp en kan den volgenden morgen per auto naar Kandari
teruggaan.
Eenige malen ben ik nu in Lamboeia geweest. Treurig en verlaten en geheel ontwijd is het erf waar eens de
Zendelingswoning stond. Want het Zendingshuis is door de Japs afgebroken en wat ze van de balken etc. konden
gebruiken dient nu te Kandari in een door hen opgericht gebouw. Alleen de van deuren en ramen beroofde
bijgebouwen staan er nog. Evenzoo is het met de zendelingswoning te Mowewe. Het is afgebroken en naar
Pomalaa overgebracht. Alleen het internaatsgebouw staat er nog en wordt als vervolgschool gebruikt. Te
Sanggona staat de Zendelingswoning er nog, evenals die te Kandari, die door de Japs als een soort pasanggrahan
werd gebruikt.
Te Kandari is alweer bericht, dat de komst van de boot is uitgesteld. Vandaag evenwel – 11 Januari – tegen den
middag is de boot voor den ingang der Baai gearriveerd. En zullen we overmorgen de terugreis naar Makasser
kunnen aanvaarden.
Na het bovenstaande ga ik over tot de beschrijving van den toestand op Z.O. Celebes, waarbij ik als leidraad
neem het schema voor survey: “Kerk in Indonesië, gedurende de Japansche bezetting” van Ds. Hoekendijk.
Algemeene indruk.
De Japansche bezetting van Z.O. Celebes (de Onderafdeling Kandari, Kolaka plus de Boeton-distrikten, Poleang
en Roembia) ving aan, toen zij te Kandari landde op 24 Januari 1942. Volgens de berichten der menschen
schijnen er aanvankelijk wel een 10.000 soldaten te zijn geweest, maar over het algemeen heeft de bezetting niet
meer dan een 2000 man bedragen. Japansch bestuur werd ingesteld: een Controleur voor Kolaka, een voor
Kandari, benevens een Assistent-Resident, welke zetelde te Kandari. De bevolking, aanvankelijk vol schrik en
angst, verliet de kampongs en woonde in de wildernis. Dat is voor het allergrootste deel der bevolking gedurende
den gehelen oorlog alzoo gebleven. Dit geldt voor de oorspronkelijke bevolking van Z.O.-Celebes, de To-Laki,
To-Mekongga, To-Laiwoei en de To-Moronene. Maar niet voor de Boegineezen en Loewoereezen, welke
hoofdzakelijk de kusten bewonen. Dezen toen hebben zich van den aanvang af als vrienden der Japs en vijanden
van ons betoond. Onder Konggoasa, zoon van den overleden Bokeo van Mekongga, een door ons Bestuur
gestrafte en afgezette Inlandsche Bestuursambtenaar (hij was kapitang) stelden bovengenoemde Boegineezen
en Loewoereezen zich direct ter beschikking van de Japs. Zij zijn het, die ook nu nog vijandig tegenover ons
Bestuur en in het algemeen tegen de Nederlanders staan. Bevolkingsverschuivingen in den zin van verhuizing
naar elders heeft op Z.O. Celebes niet plaats gehad. Hoewel anders niet afkeerig daarvan, zag men nu snel
genoeg in dat dit heden geen baat zou geven, want dat men overal den Japs in handen viel. De Japs zijn na hun
landing dadelijk begonnen met het vliegveld te Kandari te herstellen en te vergrooten. Verder hebben zij een
vliegveld in het zuiden, bij het dorp Ambosea aangelegd. Voor het werk daaraan, benevens voor de verbetering
der wegen daarheen, had men vele arbeiders noodig. Tevens werd de nikkel-ontginning te Pomala’a met kracht
ter hand genomen. Voor dat werk levert ons land geen arbeiders genoeg. Daarom zijn duizenden Baliërs,
Javanen, Sangireezen, Timoreezen hierheen gebracht en te werk gesteld.
De mannelijke bevolking der To-Laki etc. van Z.O. Celebes moest periodiek voor dit werk opkomen. Te weinig
voedsel, zeer hard en zwaar werk, onvoldoende kleeding deden weldra hun invloed gelden. Evenals elders werd
het ook hier de tragische geschiedenis van ziekte, pijn en dood. Duizenden menschen van genoemden landaard
hebben hier de dood gevonden. Vluchten, dat velen deden, hielp niet: ze werden achterhaald, getuchtigd en
weder aan het werk gezet. Er was gebrek aan voedsel en kleeding en ver van hun land kwijnden ze weg. Men
schat, dat 50% van de ingevoerde koelies den dood vonden. Behalve het werk aan vliegvelden en wegen werd
de landbouw met kracht ter hand genomen. Bepaald werd hoeveel rijst ieder dorp jaarlijks moest leveren aan
het Japs bestuur in Kandari en Kolaka. Die leveringen waren dermate groot, dat er voor de menschen maar
weinig overschoot. Verder moest elke kampong en elk gezin een groentetuin hebben en groenten leveren. Dan
werd veel katoen aangeplant benevens djarak, waaruit olie geperst wordt, noodig voor de vliegtuigen. De vele
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spionnen, door de Japs aangesteld, moesten o.a. nagaan, of door allen wel deze landbouw-bepalingen werden
nagekomen. De gewonnen katoen moest voor de prijs van ƒ 0,16 per kilo aan de Japs geleverd worden.
Door het vele werk, dat hen werd opgedragen en dat de mannen twee, drie maanden van huis hield, was het niet
mogelijk de zorg te besteden aan de woningen, met het gevolg dat de bevolking voor het grootste deel in de
wildernis in hutten leefde. Heden, Januari 1946, door het land gaande, treft het zelfs mij, die hier toch meer dan
een kwart eeuw woonde, hoe eenzaam en verlaten het land is en hoe de meeste kampongs zoo goed als geen huis
meer hebben.
Van kerkbezoek in de kampongs was dan ook geen sprake, maar de samenkomsten werden in de wildernis
gehouden. Later noopte het kleedinggebrek de menschen om den anderen Zondag de samenkomst bij te wonen:
ze leenden de kleeren van elkaar. Aan de gang en levenswijze van het volk heeft de Japsche bezetting weinig
kunnen veranderen. Hier en daar is er een, die het handweven heeft geleerd.
Intense connectie met andere volken heeft de Japsche bezetting niet gebracht. De bevolking kwam met de Japs
in aanraking en deze aanraking heeft de bevolking niet aangemoedigd nog nauwere aansluiting te zoeken.
Integendeel wordt de tijd der Japsche overheersing als een ondragelijk juk, als een tiranniek ingrijpen in hun
leven, als een verschrikkelijke nachtmerrie, als een tijd van wreede slavernij, als een verontreiniging der zeden
beschouwd. Zij hebben vele vertegenwoordigers van vreemde bangsa’s (Ambonneezen, Timoreezen, Sangireezen, Baliërs en Javanen) in hun land gezien, maar van deze niet den minsten invloed ondervonden. Het waren
de door afbeuling en uithongering ten doode gedoemde koelies, ver van hun land gebracht door wreede vijanden,
onder leugenachtige beloften, om hun land en vrienden en magen nooit meer te zien, maar ellendig, ver van hen
in een vreemd land, een vreeselijken dood te sterven.
Politiek aspect.
Natuurlijk hebben de Japs ook onder dit volk menschen gevonden die met hen wilden samenwerken en hen
wilden dienen als adviseurs en uitvoerders der Japsche bevelen. Over het algemeen waren, zooals reeds gezegd,
de Boegineezen en Loewoeërs de Japanners, als verdrijvers der Nederlanders, welgezind. Maar ook waren er
onder de hoofden des lands, die met kracht en toewijding de Japs hebben gediend en met recht den naam van
collaborateurs dragen. Als voornaamste onder hen kan wel genoemd worden Lasandara, de kapitang van
Laiwoei. Hij werkt met kracht met de Japs mee; hij is een maand ter militaire opleiding te Makasser, is de
aanvoerder der semi-militaire jeugd, ziet het Christendom als uitvinding der Hollanders, is een heftig tegenwerker der Christenen, wordt gevreesd, omdat een woord van hem iemand het leven kan kosten.
Hij geniet het onbeperkt vertrouwen der Japs. Verder worden als medewerkers der Japs genoemd: de Inoa van
Lamboeia, Moh. Saleh een Arabier te Wawotobi, een Menadonees Goeroe S. Watung, Filip Sinaj, ex-militair,
Ambonees, en nog verscheidene anderen, die als spionnen voor de Japs dienst deden.
Buitengewoon gunstig steekt hierbij af, de Radja van Kandari, die nooit iets heeft gedaan dan daartoe alleen
gedwongen. Hij ontweek het liefst de Japs en kwam en sprak alleen als hij geroepen werd. Dat de Japs hem niet
vertrouwden blijkt wel uit de invallen welke de Japsche geheime politie zoo nu en dan in zijn huis deed.
Wanneer de Japs de overwinning hadden behaald, dat zouden zij de wettige radja zeker verwijderd en de
Kapitang Laiwoei in zijn plaats hebben gesteld. Deze Kapitang werd steeds (en wordt door sommigen nog)
Radja genoemd. Het Pan-Aziatisme is ook hier door de Japs met kracht gepropageerd, evenals elders. Islam en
Christendom beide tracht men daaraan dienstbaar te maken. De preeken van Professor Dr. Shirato en de toespraken van de Minseibu Tjokan, gehouden voor de “Selebes Kiristokjo Hoosian” willen de Christenen ervan
doordringen, dat samengaan met Nippon God’s wil is.106 De “Perkoempoelan Raja Persekoetoean Oemat
Kristen, Selebes Selatan” zendt een brief “Soempanan”, datum 15 Augustus 1943, aan de Christelijke gemeenten, om trouw te zweren aan Nippon.
Hetzelfde doel heeft de “Soeara Moenara” van 25 Mei 1945 (25-5-2605) met het rondschrijven “Kepoetoesan”
onderteekend door verschillende hoofden te Watampone, ten opzichte van de Islam.
De Japs hebben geen verandering gebracht in de administratieve indeeling van Z.O. Celebes. Kolaka bleef als
Onderafdeling onder Loewoe, Kandari hield zijn zelfbestuur en Roembia en Poleang bleven deel uitmaken van
de Onderafdeling Boeton.
De Japsche propaganda tot opwekking van het nationalistisch bewustzijn vond bij de Boegineezen een vruchtbare bodem, evenals bij de Loewoeërs en Makassaren. De eigenlijke bevolking van Z.O. Celebes, zoals de To-Laki
en aanverwante stammen, de To-Mekongga, en To-Moronene liet zij onaangeroerd. Behalve enkele hoofden,
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zoals de Kapitang Laiwoei vooral. De Boegineezen etc., onder aanvoering van Andi Kasim, de Soelewatang te
Kolaka, zijn vurige nationalisten geworden. De Radja van Kandari verklaarde dat hij met zijn volk wel “merdeheka” wil zijn, maar dan onder de Maharadja Wilhelmina. Voorzoover ik verneem, denkt de Sultan van Boeton
er precies zoo over.
Van welk een beteekenis dat nationalisme der Boegineezen etc. is, bewijst hun houding tot op dit oogenblik:
zij staan vijandig tegenover het Nederlandsche Gouvernement en gereed om hun ideeën met de wapenen te
verdedigen. Vaandrig Boom, die om zijn opdracht, verzameling van ex-militairen, uit te voeren in de Onderafdeling Kolaka kwam, werd door hen beschoten, waarbij een soldaat gedood werd en twee gewond, terwijl Vaandrig Boom zelf werd gevangen genomen.
Hoe dat alles zal afloopen is onbekend.
Hoe de kerk als propaganda-instrument werd ingeschakeld heb ik ten deele reeds boven vermeld. Het bestond
in het bevel de preeken en toespraken, bovengenoemd, elke maand minstens eenmaal voor te lezen.
Van Christelijke zijde heeft men te Kandari – op Z.O. Celebes – geen collaborateurs geleverd. Volgens de
Goeroes zijn ook de toespraken, bovengenoemd, zoo goed als niet voorgelezen. Voorzoover ik nagaan kon, zijn
deze collaborateurs niet in achting. Of men verklaart het zoo, dat deze menschen tijdens de Japsche bezetting
moeilijk anders konden doen. Behalve spionnen: die veracht men, aangezien zij de oorzaak zijn dat de menschen
in voortdurende angst leefden.
Van zuiveringen heb ik nog geen spoor gezien; misschien wacht men een gunstiger ogenblik af.
De houding der bevolking ten opzichte van het “Westen” is de houding ten opzichte van Nederland. En dan kan
men zeggen van de To-Laki en aanverwante stammen op Z.O. Celebes, dat zij gaarne het Nederlandsche Bestuur
en alles wat de Nederlanders brachten terugverlangen. Uit eigenbaat is dat niet zoo bij de hoogste Kaste, de z.g.
Anakia’s, met gunstige uitzondering van den Radja van Kandari. Want het Nederlandsche bestuur keek deze
kaste op de vingers en liet geen exploitatie der mindere mensen door hen toe.
Het volk als volk bemint ons Bestuur. Het volk beseft, dat het in ons Bestuur een rechtvaardige beschermer
bezat. Onder het Japsche Bestuur heeft het ervaren, dat de hoogere klasse, daartoe de vrije hand gelaten, dadelijk
weer tot uitbuiting van het gewone volk overging. Een mijner zegslieden schrijft: “Kalau Indonesia dimerdekakan, hanja diberi koeasa sadja. Pemerintah teroes melakoekan tjaranja seperti tjara koeno, menjoeroeh mengerdjakan pekerdjaannja, jang ta’ ada wates [batas].” Deze zegsman is een volbloed To-Laki en ook Anakia, maar
. . . hij is een Christen. De houding van Boegineezen etc. is te verklaren uit het feit, dat die ons altijd vijandig
gezind zijn geweest.
Sociaal economisch aspect.
Als gevolg van de bezetting der Japs en in het algemeen van den oorlog is het gewone volk zeer verarmd. Tot
de oorlog uitbrak waren deze volken enigszins welvarend te noemen. Er werd veel rijst verbouwd en jaarlijks
werd een flink surplus uitgevoerd naar andere streken. Rotan, copra en karbouwenhuiden werden in groote
hoeveelheid uitgevoerd. Dat alles heeft 4 jaren stilgestaan. Als kleeding ziet men velen weer geklopte boomschors dragen en kleeren van karoro. En de ellende is op veler gezichten af te lezen.
Alleen zij die met toewijding het Japs regiem dienden, zien er goed uit en hebben ook nog wel kleeren. Onderwijzers aan de zeer in aantal toegenomen scholen, die altijd hun loon ontvingen, maken het goed evenals alle
landsdienaren en hoofden. Maar het volk is zeer arm, ellendig, en er zijn vele kranken onder. Maar als dit volk
weer onder goed en rechtvaardig bestuur komt, dan komt alles nog wel terecht. De indeeling des volks is
dezelfde gebleven. Het volk, dat zijn de arbeiders en zoo was het altijd.
Cultureel apsect.
Dai Nippon was hier, evenals overal in Nederlandsch-Indië, erop uit, om ieder spoor van Westersch leven en
werken uit te wissen. Natuurlijk werd oogenblikkelijk de Hollandsch-Inlandsche School der Zending opgeheven.
Het Hoofd dier school, de heer Walter, is gedood.107 Hoewel niet om zijn H.I.S.-hoofd zijn. Natuurlijk heeft men
hem altijd van Belanda-gericht-zijn verdacht. Spionnen hebben hem nagegaan en aangezien hij waarschijnlijk
werkelijk door de Japs verboden dingen heeft gedaan, is hij gedood. Zijne echtgenoote, eveneens onderwijzeres
van genoemde school, kon geen betrekking aan een volksschool krijgen. Nederlandsch spreken was verboden.
Natuurlijk werd het volks- en vervolgonderwijs zoveel mogelijk genipponiseerd. Kinderen en onderwijzer
moesten elken morgen eerbewijzen brengen voor de Japsche vlag en den Tenno Heika [Jap. keizer].
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Wat het onderwijs betreft op de volksscholen moest dagelijks in de Ie klasse (van 8-10.20) Radio-Taiso en Taisa
njanji 40 minuten onderwezen worden; en Nippon-taal ½ uur, dus de helft der lesuren, afgewisseld met tuinbouw. IIe klasse evenzoo en in de IIIe een uur, bij 4 uur schooltijd. Op de vervolgschool werd 36 uur per week
lesgegeven. Daarvan werd 12.40 aan Japsche gymnastiekoefeningen, Japsche zang en Japsche taal gebruikt, dus
ruim een derde van het aantal lesuren. Verder per week 2 uren tuinbouw. Zoo ging het ook met de IIe en IIIe
klasse der vervolgschool. Van de landstaal op de scholen was geen sprake.
Het aantal bestaande scholen werd sterk uitgebreid. In Kolaka en Kandari samen waren vroeger 27 volksscholen
en 3 vervolgscholen. En er was geen cursus voor volksonderwijzer meer. Nu zijn er 65 volksscholen, 6 vervolgscholen en een Opleiding voor volksonderwijzer. Zij hebben dus 38 volksscholen (nieuwe), 3 vervolgsscholen
en een Cursus Volksonderwijzer opgericht. De bedoeling is vooral geweest, daarmede indruk te maken, de
Japsche taal door de jeugd, benevens Japsche zang en Japsche gebruiken, vooral de eerbewijzen aan Tenno
Heika te laten leeren.
Van renaissance is geen sprake; alleen grote achteruitgang op sociaal en geestelijk gebied.
Moreel aspect.
Het veel weg-zijn der mannen kan geen goed gedaan hebben aan het gezinsleven. Enkele gevallen van lastig
vallen door Japs aan gehuwde vrouwen kwamen mij ter oore. Maar door de Japs werden meisjes gevraagd van
het volk voor prostitueele doeleinden. Distriktshoofden werden daarmee belast en velen van hen, vooral de
toegewijde medewerkers der Japs, hebben zich daartoe geleend. Het is verschrikkelijk, zooveel meisjes daarvan
het slachtoffer zijn geweest. Het is echter ook wel voorgekomen, dat meisjes zich vrijwillig aanboden, aangelokt
door de mooie kleeren, die die meisjes ontvingen en gedrongen door kleeding-nood.
Godsdienstige aspect.
Hoe de Japs geprobeerd hebben de verschillende kerken te unificeren, blijkt uit de oprichting te Makasser van
de “Selebes Kristokjo Rengokai”, waar aan het hoofd een “Ketoea” staat, vervolgens een wakil-Ketoea, een
Penoelis en een Djoeroe-oeang en nog enige werkleden. Een Ketoea-kehormatan moet benoemd worden en een
wakil. Beiden moeten Japanners zijn en zij moeten hun goedkeuring hechten aan alle besluiten van de “Badan
Pengoeroes” bovengenoemd. Zuid-Celebes en Z.O. Celebes vallen onder de bemoeiingen van dit lichaam.
Dit lichaam heeft voor de Christenen op Z.O. Celebes niet veel gedaan, d.w.z. ze hebben de Christenen van Z.O.
Selebes niet veel kunnen laten doen. Ds. Mijahira, tot wien de afgevaardigden van de Christenen op Z.O.
Selebes (Goeroe Nic. Boonde en L. Ndabio) zich gewend hebben te Makasser, heeft alleen zijn goedkeuring
gehecht aan hun schema: Pengoeroes-Ketoea, Pengoeroes-Moeda, Goeroes Indjil en Goeroes-Djama’at. Ook
heeft Ds. Mijahira aan de Pengoeroes-Ketoea en de 4 Pengoeroes-Moeda 5 maanden van het jaar 1945 een
maandtractement verleend à ƒ 30.-. Toch waren de Christenen van Z.O. Celebes op deze wijze in het groote
lichaam te Makasser ingelijfd. Er is geen Japansche dominee op Z.O. Selebes geweest, tenminste, als hij er is
geweest, heeft hij niets van zich laten hooren.108 Wel liet hij zoo nu en dan iets van zich hooren vanuit Makasser.
Enkele brieven van verboden en geboden zijn in mijn bezit, verzonden door Ds. Mijahira. In zijn brief van
Augustus 1943 maant hij de Christenen aan, Nippon met alle macht te helpen. Hij beveelt, dat de preeken van
Prof. Dr. Shirato en de toespraken van Wakil Minseibu minsten eenmaal per maand aan de gemeenten voor te
lezen. Verder nog een brief van 16 Augustus 1943, waarin hij de goeroes en Christenen ten strengste verbiedt
iets te doen te hebben met Belanda’s of Belanda-gezinden. Wie het doet, zal uit de Kerk verbannen worden en
door het Bestuur zeer streng gestraft. Dat is alles, wat de Christenen op Z.O. Celebes met de verenigde Christenen te Makasser te maken hebben gehad. Ongetwijfeld zijn de Islamieten op Z.O. Celebes bevoorrecht geweest
boven de Christenen, aangezien deze nog zoo weinig in getal zijn en de hoofden, tenminste de allermeeste,
Islamieten zijn.
II. De kerk
Natuurlijk is van Kerk-vorming op Z.O. Selebes nog geen sprake: is de opvoeding der kleinere en grootere
Christen-groepen daarop gericht. De oorlogsjaren hebben onze Christenen meer bewust doen gevoelen wat zij
in hun Heiland bezitten. In deze jaren is hun Christendom op de proef gesteld. De afval is niet groot geweest;
inderdaad is het aantal afgevallenen zeer gering. Uiteraard is het mij nog niet mogelijk geweest, het juiste

108

Zie echter noot 103.

119

procent van hen vast te stellen, aangezien geen stukje administratie, geen gemeenteboek is overgebleven. Alles
is verbrand of meegenomen.
Echter is er onder de werkers – de diverse goeroes en Evangelisten – iets verblijdends geschied. Zij die gewoon
waren dat de Pendeta voor hen dacht, zijn in deze moeilijke tijden zelf gaan denken en . . . doen. Onder de
Goeroes zijn vooral naar voren gekomen Goeroe N. Boonde, L. Ndabio, Ferdinand Sonaroe en F. Rahia. Een
vergadering is door de goeroes belegd te Lamboeia. Daar zijn de twee eersten door die vergadering afgevaardigd
naar Makasser, om met de Japansche dominee te gaan spreken over het Zendingswerk op Zuid-Oost-Selebes.
Zij namen de stukken mee, die noodig waren om genoemden dominee een overzicht te geven van den stand der
gemeenten en groepen op hun terrein. De Christenen voorzagen hen van leeftocht en deze jonge menschen zijn
naar Makasser gegaan, zij die nog nooit buiten Z.O. Celebes geweest waren.
Ds. Mijahira heeft, na bespreking met hen, de leiders aangewezen. En zoo zijn genoemde vier goeroes benoemd
tot “Ketoea Moeda” (Goeroe Boonde was echter de Pengoeroes op Z.O. Celebes met den titel: Ketoea-Pengoeroes). In de toekomst kunnen deze goeroes, misschien behalve L. Ndabio, toegestaan worden als gemeenteleiders op te treden met de bevoegdheid van H. Avondmaals- en Doopsbediening.
Algemeen beeld.
Dat kan, helaas, nog niet gegeven worden. De administratie der zending, w.o. de Doopboeken, kortom, het
geheele archief der Zending op Z.O. Celebes (behalve misschien op Roembia, Taoebonto) is door de Japanners
vernietigd. De algemeene indruk is echter dat het aantal Christenen op Z.O. Celebes niet is achteruitgegaan,
misschien wel, door geboorte vooral, is achteruitgegaan109.
Kerkelijk apparaat.
Op Z.O. Selebes waren voor den oorlog vier zendelingen werkzaam, nl. Ds. H. van der Klift, Ds. M.J. Gouweloos, Ds. J. Schuurmans, en Ds. G.W. Mollema. Van deze Zendingsarbeiders was Ds. J. Schuurmans in Januari
1940 met verlof naar Nederland vertrokken. Ds. G.W. Mollema werd in Juni 1940 naar de Indische Kerk voor
het werk op Alor geroepen. Zoo bleven Ds. van der Klift en Ds. Gouweloos voor het gehele werk op genoemd
Zendingsterrein.
Nu, na de oorlog, is de situatie als volgt.
Alleen Ds. H. van der Klift is in staat geweest, het arbeidsveld, gedeeltelijk, te bezoeken. Gedeeltelijk, want de
vijandige houding van een deel van de bevolking van de Onderafdeling Kolaka maakte dat hij daar niet reizen
mocht, evenmin als in de bij Boeton behoorende distrikten Roembia en Poleang in het zuiden. Zodoende heeft
hij alleen een deel van de Onderafdeling Kandari kunnen bezoeken, en wel daar, waar de meeste Christenen
wonen. Ds. G.W. Mollema is verzocht zoo spoedig mogelijk zich van het werk in Alor los te maken en naar zijn
oude werkterrein op Z.O. Celebes terug te keeren, terwijl Ds. J. Schuurmans in Nederland gereed staat, zoo
spoedig mogelijk naar zijn arbeidsveld terug te keeren.
Wegens gezondheidstoestand van zijne echtgenoote – en ook eigen gevorderde leeftijd – zal Ds. Van der Klift
moeten repatriëren. Wellicht zal Ds. Houtsma met Ds. Schuurmans komen, zodat er dan weer drie Zendelingen
zullen kunnen arbeiden over niet al te lange tijd. Evenwel zal Ds. Mollema eerst ook wel eenige tijd verlof
moeten hebben, hetzij naar Nederland, hetzij naar Australië.
De bezittingen der Zending op Z.O. Selebes hebben zwaar geleden. Te Lamboeia is het huis van Ds. Schuurmans
geheel afgebroken. Alleen op verzoek heeft men de bijgebouwen laten staan, welke, zeer gehavend, als volksschool dienst gedaan hebben. De inhoud der huizen – meubels, kleeren, boeken, archief – is verdwenen. Hier
en daar ziet men er nog wat van bij sommige Hoofden. Paarden en koeien zijn eveneens verdwenen, op enkele
na, die door een Hoofd genomen zijn (wellicht ter bewaring).
Het woonhuis, kantoor en bijgebouwen der woning van Ds. H. van der Klift te Mowewe (Onderafdeling Kolaka)
zijn eveneens afgebroken en te Pomalaä weer opgebouwd. Alleen het voormalige internaats-gebouw is blijven
staan. Het wordt voor de vervolgschool gebruikt. Ook daar zijn archief, meubels, boeken enz. enz. verdwenen.
Het woonhuis en de bijgebouwen der Zendelings-nederzetting te Sanggona (Kolaka) staan er nog, al is een deel
der bijgebouwen door een bom beschadigd. Maar ook daar is de inhoud enz. enz. verdwenen. In Taoebonto zijn
de gebouwen nog compleet. Aangezien het al eenige jaren onbewoond was, bevond zich een deel van het archief
te Mowewe. Waarschijnlijk zijn de meubels er nog in.
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Het woonhuis van Ds. Gouweloos is nog geheel compleet, met de meubels. Het is door de Japs gebruikt. Ook
bijna de geheele boekenschat van de Fam. Gouweloos is nog aanwezig. Maar van het archief of de administratie
is geen spoor meer aanwezig.
De kerkgebouwtjes door het land verspreid, zijn voor het meerendeel nog op hun plaats. Een enkele is afgebroken. In zijn bezittingen – persoonlijke en Zendingsbezittingen – is de Zending op Z.O. Selebes dus zwaar
getroffen.
Kerkorde.
Een bepaalde kerkorde hebben wij op Z.O. Selebes nog niet. Daar kon dus door de Japs geen verandering in
gebracht worden. Het Zendingswerk op Z.O. Selebes heeft ook weinig van de bemoeienis van de Japs te lijden
gehad. Maar wat zij hebben gedaan, of gepoogd te doen, had ten doel de Christenen in te schakelen in het groote
verband, dat eenheid met Nippon beoogde in zijn strijd met de geallieerden. De preeken van Prof. Dr. Shirato
en de toespraken van Minseibu Tjokan, gehouden voor de “Selebes Kristokyo Hoosian”, welke toespraken
minstens eenmaal per maand aan de gemeenten moesten worden voorgelezen, beoogen dan ook de Christenen
voor dat doel te winnen.
Wat de financieele bemoeiingen der Japs ten opzichte van het Zendingswerk betreft, zijn deze beperkt tot het
traktement der leiders, hetwelk ƒ 30.- per maand bedroeg. Zij hebben dat alleen de eerste 5 maanden van 1945
genoten. De tractementen der Goeroes Djama’at en der Goeroes-Indjil moesten de gemeenten zelf opbrengen.
Geen grooter bevoegdheid echter werd den goeroes verleend. Dat zou geregeld worden, als Ds. Mijahira zelf
een bezoek zou brengen, welk bezoek nooit is gebracht.
Kerkewerk.
In de jaren van 1942 en 1943 is er van eigenlijk kerkewerk weinig terecht gekomen. De Christenen hadden hun
dorpen verlaten, uit vrees voor de Japs en hielden hunnen godsdienstige samenkomsten in de “boenggoe”, d.w.z.
in de wildernis. Toen in April 1942 de scholen weer begonnen, waken ook de goeroes (school) natuurlijk terug
en hielden, wat de goeroes der Zending betrof, zij de samenkomsten weer in het schoolgebouw, zoals het vroeger
altijd was geweest. Waar geen school was, werden de samenkomsten in de primitieve kerkgebouwtjes voortgezet. Spoedig evenwel werd het den schoolgoeroes verboden, iets aan Evangelisatie of gemeentewerk te doen.
Een schoolgoeroe mocht uitsluitend schoolwerk doen. Dat was wel een slag voor het zendingswerk, want de
schoolgoeroes der Zending traden ook altijd als gemeenteleider op.
Dit nu werd door hen, die als leiders optraden (de bovengenoemden) aldus weer hersteld, dat de begaafdste
“ponggawa’s” als Goeroe Djama’at werden aangesteld. In dien tijd hadden de goeroes veel steun aan den heer
Hukum, Ambonneesch Goeroe Djama’at der Indische Kerk te Kandari. Op den duur echter bleek ook deze
ongeschikt om het werk behoorlijk te leiden. Ten eerste kent hij niets van de volkstaal en ten tweede strookt zijn
geaardheid niet met die der To-Laki. Hier is echter de plaats om een woord van lof te spreken over de moed en
trouw en de bereidheid tot geloofsgetuigenis-aflegging van deze goeroe, die, waar hij kon, zijn geloofsgenooten
tot trouw en volharding heeft aangespoord onder de moeilijkste en gevaarlijkste omstandigheden.
Op de goeroe-vergadering van 17 December 1943 en de daaropvolgende reis van de Goeroes Boönde en Ndabio
naar Makasser is er eenige lijn gekomen in den arbeid op Z.O. Celebes. Niet dat Ds. Mijahira iets heeft veranderd in het schema, dat genoemde goeroes hem aanboden, maar het is door hem gesanctioneerd en de gemeenten
hebben het besef gekregen, dat hen van Japansche zijde geen vervolging etc. te wachten stond, omdat zij
christenen waren. Daarmee werd vooral van Islamitische zijde gedreigd en door hen als leuze gebruikt om de
Christenen vreesachtig te maken.
De gemeenten worden van nu af aan meer regelmatig door de leiders onder de goeroes bezocht en de gemeentegoeroes houden regelmatig de diensten op den Zondag.
De bediening der Sacramenten heeft gedurende de oorlogs-jaren op Z.O. Selebes stilgestaan, behalve misschien
in Roembia en Poleang, waar Goeroe F. Rahia, op aandrang van alle Christelijke gemeenten, de Sacramenten
heeft bediend. Op Z.O. Selebes zijn door de Japs geen veranderingen in den eeredienst aangebracht. Daartoe
hadden ze te weinig bemoeiing met dat zendingsterrein gehad. Ds. Mijahira spoort in een schrijven aan op den
ouden voet voort te gaan, totdat hij zelf zal gekomen zijn. Hij is echter nooit gekomen.
Eenheid der Kerk.
Op Z.O. Selebes is, behalve de Prot. gemeente te Kandari (stad) en te Kolaka (stad) geen andere kerkelijke
organisatie dan de Nederlandsche Zendings-Vereeniging. Zoo kon daar door de Japs – gelijk elders – geen
federatie beproefd worden.
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Literatuur.
Op dat gebied is hier niets gedaan door de Japs. Wel is eens een verslag gezonden van een vergadering der
federatie te Makasser. Verder, gelijk bovengenoemd, de preeken van Prof. Dr. Shirato en de toespraken van de
“Minseibu Kiristokyo Tjongan”,110 die ter lezing in de gemeenten werden toegezonden.
Jeugdwerk.
Ook op Z.O. Selebes werd de jeugd (mannelijke) semi-militair gedrild. Dit had echter met de kerk niets te
maken; alle jongelui werden erin opgenomen. Het was voor de verdediging des lands. Kinderen en vrouwen
moesten tuinarbeid verrichten. Van Zondagsscholen was geen sprake.
Positie van de vrouw.
Op bevel moesten de distriktshoofden zorgen voor een aantal jonge meisjes, die de prostitutie ten prooi vielen.
III. De school.
Op Z.O. Selebes waren vroeger, voor den oorlog, 1 opleiding voor volksonderwijzers (te Kolaka), 1 te Mowewe,
dus 2 cursussen voor volksonderwijzers; 3 vervolgscholen en 27 volksscholen, met ongeveer (juiste cijfers
ontbreken) 40 onderwijzers. Onder de Japsche overheersching is dat aantal uitgegroeid tot zes vervolgscholen,
65 volksscholen en een cursus voor volksonderwijzers met 76 leerlingen (46 mannelijke en 30 vrouwelijke). Een
toename alzoo van 38 volksscholen en 3 vervolgscholen. Aan de volkscholen en vervolgscholen werken momenteel 136 onderwijzers, benevens 2 onderwijzers aan de cursus voor volksonderwijzers. Een vermeerdering dus
met 98 onderwijzers.
Aan de volksscholen werd in de eerste klasse en IIe klasse dagelijks 2 uur les gegeven, dus 12 uren per week;
de derde klasse echter 4½ uur per dag, dus 27 uren per week. Aan onderwijs, zingen en gymnastiek in Japansch
werd in de Ie klasse wekelijks 2 uur en 50 minuten gewijd. In de IIe klasse 4 uur en 20 minuten en in de IIIe
klasse 4½ uur. Op de vervolgschool waren de cijfers voor de Ie, IIe en IIIe klasse 8 uur 10 minuten, 8 uur 50
minuten en in de IIIe klasse 9 uur 20 minuten. De lesuren per week waren 36 uren. Dus ongeveer een vierde der
lesuren, dus van het onderwijs, was aan Japansch of Japsch zingen en gymnastiek besteed.
Er waren natuurlijk geen zendingsscholen meer. Aan de schoolgebouwen werd niet veel zorg besteed. De
schoolgebouwen der Zending waren nu ingevoegd in het geheel der schoolgebouwen. De goeroes moesten over
het algemeen maar zelf zien, hoe ze aan woningen kwamen. De leermiddelen, welke aanwezig waren, werden
opgebruikt, maar door de Japs is dan ook maar zeer weinig verstrekt.
Wat er nu aan leermiddelen is, is erbarmelijk. De tractementen der goeroes werden uitbetaald, maar overigens
werd er niet veel aan de scholen geofferd. De overname der Zendingsscholen kan geen moeilijkheden opleveren,
wanneer in de toekomst dezelfde schoolpolitiek wordt toegepast als voor den oorlog. Met het oog op een
gewijzigde toestand in de staatsvorm van Indonesië kan men ten opzichte van de scholen nog geen verandering
pogen. Het is natuurlijk mogelijk, dat in de toekomst de scholen genationaliseerd worden en er dus geen
bepaalde Zendingsscholen volgens den ouden vorm meer mogelijk zijn. Wat we dan kunnen doen, zal de
toestand dan leeren. Misschien is het mogelijk dat de Zending de opleiding van onderwijzers ter hand kan nemen
en cursussen voor Nederlandsch kan oprichten, huishoudscholen kan openen en ambachtsscholen. Maar boven
alles zal de Zendeling, ontheven van den administratieven rompslomp, veel meer aan zijn eigenlijke werk:
Evangelisatie en gemeenteopbouw kunnen doen.
Medisch werk.
De ziekenbehandeling welke zulk een ruime plaats had in het Zendingswerk op Z.O. Selebes en waardoor zij
in de afgeloopen jaren zulk een troost en hulp was voor de bevolking, zal weder kunnen worden voortgezet, mits
zij weer de steun der Overheid zal mogen hebben. In den tijd der bezetting door Japan is er in deze zoo ontzettend veel verzuimd. Ik heb plaatsen bezocht, waar de menschen weer, precies als 30 jaren geleden, ontstellend
veel leden aan oogziekten, Framboesia, tropische zweren etc. Er is op dat gebied ook zeer veel te doen.
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Conclusies.
Zoo ligt door Gods Genade en Goedheid, na 4 oorlogsjaren, ons Zendings-terrein weer open voor ons. Zullen
wij weder de werkgelegenheid verkrijgen, zooals wij zie in de vorige kwart-eeuw hadden? Het zal de vraag zijn.
Zeker is, dat de omstandigheden anders zullen zijn dan vroeger.
Maar naar het mij voorkomt staan de menschen meer open. Er is minder terughoudendheid en meer bereidheid
om te luisteren. In het Kandarische – en zoo zal het ook zijn in het Kolakasche, het Roembiasche, daarvan ben
ik verzekerd – werd ik zonder onderscheid door Christenen en Mohammedanen recht hartelijk ontvangen onder
geen terughoudendheid of afkerigheid onder de niet-gelijkgezinden. Er is in de oorlogstijd zooveel geleden. Het
leed was zoo groot. Zoo is het nog.
Ik geloof, dat het niet teveel gezegd is als ik beweer dat de menschen meer ontvankelijk zijn dan vroeger. En
dat op elk gebied de hulp, welke wij bieden kunnen, zeer gewaardeerd zal worden. Het terrein moet zoo spoedig
mogelijk weer bezet worden door ons. Daarom is overkomst van de collega’s Schuurmans, Mollema en Houtsma
zeer gewenscht.
Een bezwaar is, dat twee der zendelingshuizen niet meer bestaan en dus weer zullen moeten worden opgebouwd.
Het Zendelingshuis te Kandari is momenteel door de NICA bezet en daarin is ook het Radiostation van Kandari.
De twee andere Zendelings-woningen (Taoebonto en Sanggona) zijn momenteel zeer afgelegen. Misschien
verdient het overweging, of het Zendelingshuis te Lamboeia beter niet meer daar, maar te Wawotobi wordt
opgebouwd. En ook meen ik dat de zendelingen voorloopig beter alleen aan het werk kunnen gaan, d.w.z. niet
vergezeld van hun gezin. Echtgenoote en kinderen kunnen beter komen wanneer voor de behuizing is gezorgd.
De woningnood is ook op Z.O. Selebes groot. Van de meubels der Zendingshuizen kan wel wat teruggevonden
worden, maar niet veel.
Maar dat men op Z.O. Selebes sterk naar de terugkomst der zendelingen verlangt, is zeker. En dat hun komst
zeer spoedig plaats heeft, is noodzakelijk. Er is zeer veel opbouwend werk te doen.
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In mijn vorige brief111 schreef ik U als mijn voorlopige mening, dat het werk onder de Japanse bezetting stand
had gehouden. Deze gedachte werd bij mij gevormd door gesprekken met goeroe’s die mij in Kendari opwachtten. Zij hadden keurige lijsten van het aantal gemeenten, zoodat ik naar mijn mening een betrouwbaar overzicht
kreeg van het aantal christenen, gemeenten en goeroes, die in die gemeenten geplaatst zouden zijn. Volgens een
andere lijst zouden de goeroes ook regelmatig hun salaris hebben ontvangen. Ook werd door deze twee goeroes
de indruk gevestigd, dat zij regelmatig door een gedeelte van het ressort tourneerden. Nu wij bijna het gehele
ressort zijn rond geweest is onze indruk wel een geheel andere geworden en nu is de klacht van vele andere
instanties ook de onze. Op papier is alles in orde maar de feitelijke toestand geeft een geheel ander beeld.
In vele gemeenten was wel in naam een goeroe, maar deze kwam slechts Zondag voor “de preek” en verder
zagen de mensen hem daar niet. Van regelmatig contact kon dan ook geen sprake zijn, juist in een tijd waarin
dat zoo nodig was. Het ontbreken van een goeroe die ook in de gemeente woont, is naar onze mening de oorzaak
geweest dat er velen weer in hun oude geloof zijn teruggevallen.
Het is opvallend, dat daar waar een goeroe woonde, de mensen ook veel vaster stonden in hun geloof. Van het
tourneren van de hoofdgoeroes en van de gemeenteoudsten is niet veel terecht gekomen, met als gevolg dat
verschillende groepen bijna geheel uit elkaar gevallen zijn. Velen hebben zich bang laten maken door geruchten,
die door Islamitische zijde verspreid werden, als zouden alle christenen onthoofd worden. Ook de angst voor
de Japse terreur heeft het hare gedaan.
Ik geloof niet, dat daar waar het ons misschien tegenvalt, wij verwijtend tegenover de goeroes mogen spreken
van een tekort geschoten zijn in hun taak, omdat ik steeds meer tot de overtuiging kom dat ze voor de taak die
wij hun toedachten niet berekend zijn. Ze kunnen niet werken zonder aan opgelegd schema gebonden te zijn.
Wij kunnen gelukkig ook gemeenten noemen als Mowewe en Wolassi, waar alles vrij regelmatig is doorgegaan,
en het geheel een flinke indruk maakte. Opvallend is dat in deze beide gemeenten een Menadonese schoolgoeroe
is.
Zaterdag 19 October zijn we weer van een tournee teruggekeerd, deze keer waren we naar het Zuiden getrokken.
Tien dagen zijn we op reis geweest en voor mensen die pas uit Holland komen is tourneren, zoals, door de
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tijdsomstandigheden daartoe gedwongen, wij moeten doen, zwaar. Vervoermiddelen ontbreken practisch geheel,
met de postauto gingen wij tot ongeveer zestig kilometer de grote weg op, daarna hebben we alles te voet
afgelegd. We hebben honderd tachtig kilometer door zwaar terrein moeten lopen. Dragers zijn moeilijk te
krijgen en daar wij alles moesten laten dragen, konden we slechts een minimum aan levensmiddelen meenemen.
We waren dus in hoofdzaak aangewezen op wat men ons in de kampongs voorzette. Veldbed of veldmatras
konden we niet meenemen, zodat we vaak sliepen op de planken van een kamponghuis (het systeem van dragers
vind ik afschuwelijk, ook al kunnen ze het en zijn ze het gewend, maar het staat me tegen mensen te zien zweten
onder mijn bagage, ook al zweet ik zelf nog veel meer zonder bagage te dragen).
Voor den oorlog had de zending op Z.O. Celebes twee auto’s, die als men daar over kan beschikken het grote
voordeel hebben, dat men niet meer van dragers gebruik hoeft te maken, meer mee kan nemen aan levensmiddelen en zich sneller kan verplaatsen. Ook daar wij in de toekomst de bevolking van het allernodigste, zooals kain
en levensmiddelen, hopen te voorzien, is de grote vraag, hoe krijgen wij deze goederen het binnenland in.
Hoewel het voorlopig nog wel heel moeilijk zal zijn, hoop ik toch dat het aanschaffen van een auto de aandacht
van den directie zal hebben en dat elke voorkomende gelegenheid van aanschaffen zal worden aangegrepen. Er
zijn hier over de gehele Z.O. poot van Celebes vrij goede wegen. Snel verplaatsen en geregeld contact komt het
werk ten goede.
Anderzijds heeft het van tijd tot tijd al wandelende tourneren grote pedagogische waarden voor de goeroes. We
hebben in de twee maanden dat wij op Z.O. Celebes zijn al meer getourneerd dan zij in vier jaar. En het bezwaar,
dat vaak van hun zijde gehoord werd: maar u heeft een auto, dat geldt nu niet meer.
In mijn vorige brief vergat ik te schrijven, dat wij de tijdschriften, die de directie ons regelmatig toezendt, ook
steeds ontvangen. Ze worden van voor tot achter gelezen. Mij interesseert het meest “Wending” en “In de
Waagschaal”, maar ook de “Herv. Kerk” zou ik niet graag missen. Jammer is het dat wij nog zoo weinig
zendingsnieuws horen, vooral uit de wereldzending, maar ook uit Holland dringt het nieuws maar heel spaarzaam door. Dit is niet bedoeld als critiek op of gebrek aan waardering voor wat de directie voor ons deed.
Ongetwijfeld zal u ook graag van anderen horen hoe de toegezonden lectuur ontvangen wordt en ook de wensen
daaromtrent.
Waarschijnlijk ga ik morgen naar Makassar, om daar zoo mogelijk bij de N.I.G.I.E.O. 112 inkopen te doen voor
een gedeelte van de bevolking van het binnenland. De mensen worden dan dubbel geholpen. We proberen de
goederen zoo ver mogelijk het binnenland in te brengen, waar tot nu toe nog maar heel weinig voor de mensen
gedaan kon worden en we gaan niet boven de vastgestelde N.I.G.I.E.O. prijzen, zodat de mensen niet ten prooi
vallen aan de woekeraars, die in deze tijd hun slag proberen te slaan. – – –
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Dan vervolgens over het tournee naar Taoe-Bonto. Er was reeds lang besloten dat ik daar een keer naar toe zou
gaan. Toen dan ook de ketoea-classis113 van dat gebied van de conferentie van Makassar terugkwam,114 ben ik
met hem meegegaan. Daar de verkeersmogelijkheden slecht zijn heeft onze reis een week geduurd. Van hier naar
Kolaka per auto twee dagen, auto telkens mogok. In Kolaka was ons door den controleur beloofd dat zijn jeep
ons naar Boei-Pinang zou brengen. Dat is niet gebeurd omdat de smeerolie op was. Door de pech die we hadden
op de heenreis naar Kolaka was bovendien de motorboot van de militairen reeds vertrokken. Toen zijn we maar
met een prauw gegaan, maar de wind was ongunstig. We hebben toen vier nachten op een prauw doorgebracht
naar Boei-Pinang (afstand 99 km). Daar konden we maar één paard krijgen zodat we afwisselend te paard gingen
en moesten lopen. Er was zoveel modder op bepaalde plaatsen dat het paard tot zijn knieën in de blubber
wegzakte. Ondertussen maakte men zich in Kolaka over ons ongerust, omdat 3 prauwen gewapend met soldaten
vanuit Java gesignaleerd waren, die poogden om in Z.O. Celebes binnen te dringen. Daarom gingen zo gauw
mogelijk militairen ons achterna tot Boei-Pinang. Wij wisten van niets en hebben ook niets gemerkt, wel
cirkelden regelmatig vliegtuigen over ons heen, maar wij dachten dat het extra vliegtuigen waren voor Kendari.
Een van deze prauwen is in de omgeving van Boeton opgepikt, van de andere heb ik nog niets gehoord. We
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gingen dus van Boei-Pinang met een paard weg, echter op 10 km afstand van Taoe-Bonto konden we er een
tweede paard bij krijgen.
Ik ben daar ongeveer een week geweest toen collega Schuurmans kwam. We hebben toen een tournee gemaakt
langs de verschillende gemeenten. De kwestie waarvoor Schuurmans u indertijd geschreven heeft, het verbod
van propaganda te maken voor de Christelijke godsdienst is nog steeds van kracht. Het was daarom ook hoog
tijd om nader te spreken met de goeroes en de gemeenten te bezoeken.
De achtergrond hiervan schijnt te berusten bij verschil van mening tussen den mokole115 en de ketoea-classis.
De laatste is nl. een zwager van den eerste. Hij wil nu ook dezelfde rechten hebben en wil hebben dat zijn
anakia-schap zal erkend worden. Daar de mokole een slappe figuur is, geeft dit vaak aanleiding tot botsingen.
De mokole heeft bv. een oud gebruik, dat helemaal daar niet meer was, weer in ere hersteld, nl. het brengen van
schatting aan den sultan van Boeton. Elk jaar moet nu de bevolking een bepaalde hoeveelheid rijst opbrengen
voor den sultan als bewijs van onderhorigheid. Dat is niet gevraagd door den sultan maar de mokole heeft dit
uit zichzelf gedaan. Bovendien, de hormat die bewezen wordt aan den sultan schijnt op sommige plaatsen weer
ingevoerd te zijn. Diezelfde hormat bewijzen ze ook aan Europeanen.
In de Japanse tijd ging het gerucht dat de Christenen zouden gedood worden en dat alleen de Islamieten zouden
beschermd worden. Er zijn toen door den Mokole allerlei hadji’s geroepen en overal werden mesdjids opgericht.
Dit was de agama pertama, de andere, de Christelijke, zou niet kunnen worden geduld. We hadden dus van hem
geen heil te verwachten. Ze hebben zich toen in verbinding gesteld met Kendari om in contact te komen met de
Japse predikant van Makasser. Hierop hebben ze nooit iets gehoord, wel dat de Christenen niet door de Jappen
worden zouden gedood. Nu is de wrok van den Mokole dat ze achter zijn rug naar Kendari geweest zijn en hem
hiervan niet in kennis hebben gesteld. Het antwoord van den ketoea was dat dit zou zijn gebeurd wanneer zij
bericht uit Makasser hadden gekregen. Bovendien, ze zijn niet bij de burgerlijke overheid geweest, maar hebben
geprobeerd contact te zoeken met de mensen van de kerk. Wij staan volkomen aan de kant van den ketoea, al
was het beter geweest dat, toen er geen bericht kwam, men toch had toegelicht wat men van plan was. Nu hoorde
de Mokole het van derden die de zaak natuurlijk niet zuiver overbrachten. Dan komt dit er nog bij. De ketoea
classis is voorzitter geweest van de gezamenlijke schoolgoeroes. Als zodanig heeft hij ervoor gepleit om de
goeroes net zo als de andere pegawai in de distributie te doen deelnemen. Hij heeft deze zaak in Boeton verdedigd en het gevolg was distributie voor de schoolgoeroes.
Vele mensen komen nu zo bij hem om hun zaken voor te lichten voordat ze naar den Mokole gaan. Hij geeft hun
dan advies waarna ze dan naar de Mokole gaan. Dat kan natuurlijk ook kwaad bloed zetten en we hebben daar
ook met hem over gesproken, dat hij deze dingen beter niet kan doen nu hij vertegenwoordiger van de kerk is.
Dit alles komt geloof ik niet voort [uit de wens] om zelf de macht in handen te nemen, maar meer om recht en
gerechtigheid te doen geschieden. Want als je in dit gebied komt dan erger je je er aan hoe de bevolking maar
steeds dom wordt gehouden. In geheel Roembia-Poleiang wordt geen vervolgschool aangetroffen. De kinderen
moeten naar Baoe-Baoe toe, terwijl in Laiwoei en Kolaka er vijf zijn. Bovendien is de medische verzorging ten
hemel schreiend. In 7 jaar is er maar een keer een dokter geweest en dat was in de Japse tijd. Na de capitulatie
van de Jappen is er nog geen dokter geweest. Gevolg is ontzettend veel malaria. We zijn in kampongs geweest
waar meer dan 50 procent van de bevolking in huis lag met malaria. De rijstoogst, die op het veld staat, staat
gewoon te verrotten omdat men niet kan oogsten wegens ziekte. Herhaaldelijk is hiervan bericht gestuurd naar
Boeton maar men krijgt nul op het request. De dokter, een Chinees, zegt als ze ziek zijn, moeten ze maar naar
het ziekenhuis in Baoe-Baoe gaan, zolang ik geen auto krijg om te tourneren ga ik niet daarnaar toe. De mantriverpleger komt evenmin. Verder veel malaria, waterpokken, echte pokken enz. bovendien is er een ziekte onder
de karbouwen, waardoor deze langzaam sterven. Is het een wonder dat onze ketoea telkens tegen al deze dingen
protesteert. Het is toch immers zijn volk en je hebt je volk toch lief. Van al deze dingen hebben we de AssistentResident te Kendari vertrouwelijk op de hoogte gesteld, die beloofd heeft onmiddellijk een onderzoek in te
stellen. Er is nu een actie bezig om zich los te maken van Boeton en men wil nu verbonden worden met Laiwoei
en Kolaka. En hier komen we op politiek terrein en we hebben daarom de Ketoea ook aangeraden, hoe verleidelijk en hoe gerechtvaardigd dit ook zou zijn, dat het voorlopig beter is om niet het hoofd te worden van deze
beweging. De Capitan van Kolaka gaat nu binnenkort jagen is dat gebied. Dat betekent dat hij met de Mokole
zal spreken over de losmaking van Boeton. Mocht dit gebied los komen dan zou dit ongetwijfeld voor de
zending van grote betekenis zijn. Er zouden dan ook ongetwijfeld veel meer Christenen komen. Hoe verleidelijk
dit ook voor ons is, wij kunnen hier niet achter gaan staan gezien onze verhouding bij de militairen, die ons
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indertijd hebben aangeklaagd dat wij voor de republiek waren. We staan dus onder controle en men zou dat
kunnen aangrijpen om maatregelen tegen ons te kunnen nemen. Van de leiding van de militairen in Kendari
hebben we dan ondergronds veel tegenwerking. De militairen is verboden om ons mee te nemen, indien ze geen
toestemming hebben van kapitein Vennick.
De zendelingen waren dan ook de enigen van de Europeanen die blij waren dat het verdrag was ondertekend.
Ook het inheemse bestuur was niet blij. Men had gehoopt dat de republiek er niet in toe zou stemmen dat de
staat Oost-Indonesië gevormd werd.116
Maar ik dwaal af, ik was bezig te schrijven over de tournee. De gemeenten die we bezocht hebben, hebben zich
in de Japse tijd uitgebreid. Er zijn een paar kampongs bij, die thans in hun geheel wensen over te gaan tot het
Christendom. In Taoe-Bonto zelf wordt nu het vroegere zendelingenhuis gebruikt als kerk. Men heeft daar reeds
een gemengd zangkoor, dat de diensten opluistert. De mensen, die op het ogenblik in de tuinen zitten en die
soms ver van de kampong zijn, houden zondags huissamenkomsten, waar een van hen voorgaat.
Er zijn ook kleine gemeentetjes die door de Japse druk teruggevallen zijn, maar men is nu van plan om deze
gemeentetjes weer op te zoeken en te proberen om deze mensen weer te bereiken. We hebben een uitnemende
kracht aan onze ketoea classis,117 die volledig het werk van een pandita in de oorlogstijd heeft gedaan. Hij heeft
ook contact gezocht met de Boeginezen en daar hij het Boeginees kent, is dat ook gemakkelijk voor hem. Zijn
rechterhand is goeroe Armin.118 Deze is opgeleid aan de Bijbelschool te Mowewe. Deze zal hem nu straks
bijstaan met het vertaalwerk en verder het gewone werk doen. De bedoeling is dat de ketoea een keer in de 3
maanden bij ons komt, vaker is niet mogelijk door de grote afstand. Met dit al is dit voor ons een goede tournee
geweest.

67.

J. Schuurmans, Terreinoverzicht van Z.O. Celebes, [Lambuya, ca. begin september 1947], ARvdZ
101/4/5.

a. Hoe was het op Z.O. Celebes voor de Japanse inval?
Op dit jongste zendingsterrein van “Oegstgeest” waren voor de oorlog 4 Zendingsressorten.
Mowewe was het oudste, lag in de onderafdeling Kolaka die tot het zelfbesturende gebied “Loewoe” behoorde.
Hier waren een viertal gemeenten ontstaan, die langzamerhand eilandjes waren geworden in de zee van de Islam.
Ze konden door aanslibben zich iets uitbreiden, maar de zee kon er ook stukken afbrokkelen. Van een evangeliserende invloed vanuit die gemeentetjes in de omgeving was vrijwel geen sprake, zoals trouwens op dit gehele
terrein de Christengemeentetjes nog heel weinig het karakter van zuurdeeg hebben. Veel te weinig dringen
vanuit die gemeentetjes de levenskrachten van het Evangelie door in de Islamitische omgeving. In dit ressort
was echter wel heel duidelijk de Evangelisatie-arbeid vastgelopen. Buiten de bestaande gemeenten waren er
geen plaatsen waar voor Evangelieverkondiging contactpunten waren. Er waren vier flinke volksscholen, terwijl
vooral door het initiatief van Mevr. Van der Klift veel voorlichting gegeven werd inzake hygiëne, kinder- en
vooral zuigelingenverzorging enz.
Sanggona was het op een na oudste ressort, eveneens in de onderafdeling Kolaka en wel in het Noorden aan de
bovenloop der Konawe’eha, een der grootste rivieren van Z.O. Celebes. Het Noord-Westelijk deel der Onderafdeling Kendari behoorde ook tot dit ressort. Hier vond het Evangelie in de eerste jaren weinig ingang. Kort voor
de oorlog werd dit beter en ontstonden er meerdere kleine gemeenten, terwijl op andere plaatsen groepen
belangstellenden gevonden werden. In 1940 werd echter de Zendeling van dit ressort, Mollema, overgeplaatst
naar Alor. Reeds vanaf dien tijd dateert teruggang en afval. Hier waren 3 scholen.
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In de overeenkomst van Linggajati (11-13 november 1946, getekend 25 maart 1947) erkende de Republiek het
bestaan van de Deelstaat Oost-Indonesië. Ze hield verder in dat de Nederlandse regering en de regering van de
Republiek vóór 1 januari 1949 de Verenigde Staten van Indonesië (VSI) en de Nederlands-Indonesische Unie zouden
vormen. De Deelstaat Oost-Indonesië zou onderdeel uitmaken van de VSI. Het Nederlandse staatshoofd zou het
hoofd van de Unie worden. De Unie zou eigen organen krijgen (die niet werden genoemd) om besluiten te nemen
ter behartiging der gemeenschappelijke belangen. In de Verenigde Naties zouden de Verenigde Staten van Indonesië
een eigen vertegenwoordiger krijgen. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, 12, II, 775-778. NB. Dat het
inheemse bestuur van Zuidoost-Celebes, d.w.z. de zelfbesturen, niet blij zouden zijn met de vorming en erkenning
van de Deelstaat Oost-Indonesië is onjuist. Integendeel. Hun voortbestaan hier ervan af.
Dat was Ferdinand Bawea Rahia Powatu.
Armin Tama’ate Po’enda. Tevens de opvolger van Powatu in 1950.
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Taoebonto was het derde ressort en omvatte de arbeid in de beide zuidelijke landschappen Roembia en Poleang,
die ook een apart taalgebied vormen. Hier werkte al sedert 1937 geen eigen zendeling meer en het moest altijd
waargenomen worden vanuit een der andere ressorten, door een Zendeling die de taal van de bevolking in dat
gebied niet kende. Gelukkig was echter aan een der 3 Zendingsscholen in dat gebied een Goeroe 119 verbonden
die voldoende gaven had om leiding te geven aan het werk in dat ressort en vooral ook omdat hij zeer na verwant
is aan de Vorst van Roembia, gemakkelijk als leider aanvaard werd. Onder de eigenlijke bevolking van dit
ressort, de To Moronene, had de Islam minder diep en minder uitgebreid wortel geschoten dan onder de To Laki
en To Mekongga van Kendari en Kolaka, zodat het aanvankelijk hier gemakkelijker was de bevolking met de
Evangelieprediking te bereiken. Van de kant der Islamitische Hoofden kwam echter ook hier al spoedig sterke
reactie, maar ondanks dat bleven, menselijk gezien, de kansen voor het Evangelie hier groter dan in het overige
deel van Z.O. Celebes.
Lamboeia was het jongste ressort. In dit ressort had echter de Evangelieprediking de meeste ingang gevonden
en was ook “de openheid” naar de kant van de Islamitische bevolking het grootste. Hoewel ook hier plaatselijk
vaak felle tegenkanting ondervonden werd, niet het minst van de kant van sommige Volkshoofden, was op
andere plaatsen de verhouding tussen Islamieten en Christenen zó, dat men allerlei dingen gezamenlijk en
vriendschappelijk regelde. Hierdoor was er een voortdurende aanraking met elkaar, waardoor het voor de
Christenen mogelijk was telkens weer door woord en daad getuigenis van Christus te geven. Daar stond natuurlijk tegenover dat het gevaar, weer teruggetrokken te worden in de Islamitische omgeving, vooral voor de
zwakke broeders en zusters ook groter was. In dit ressort waren 6 Zendingsscholen, terwijl er de laatste jaren
te Lamboeia een “sekolah Agama” (godsdienstschool) bestond, waar zowel Islamitische als Christenleerlingen
in nauwere aanraking werden gebracht met Evangeliepredikers en prediking en tevens getracht werd jonge
mensen voor deze samenleving zo veelzijdig mogelijk te vormen tot toekomstige gemeenteleiders of een deel
van een gemeentekern.
Behalve de Zendingsposten, vanwaar in deze vier ressorten leiding gegeven werd aan het werk, was er in 1933
in Kendari een Zendingsgebied waar collega Gouweloos zich vestigde, die vanwege zijn speciale taalgaven
vrijgesteld was voor taal- en vertaalarbeid. In samenwerking met Dr. Esser en diens Morische taalassistent, was
bij de komst der Jappen onder andere een grammatica van de taal der To Laki reeds door hem geschreven.
b. Hoe ging het op Z.O. Celebes tijdens de Japanse bezetting?
Al heel spoedig na de Japanse bezetting lag het gehele werk stil, organisatorisch totaal uiteengeslagen. De
Zendingsscholen werden gesloten. Door Islamitische Volkshoofden werd aan de Christenen gezegd dat het nu
levensgevaarlijk was nog langer Christen te zijn, daar de Japanners geen Christenen duldden. Zendeling Gouweloos was door de Jappen neergeschoten, reeds de eerste dag van hun landing. Zendeling en Mevrouw Van der
Klift en Mevr. Gouweloos waren door de Jappen weggevoerd. Door sommige Volkshoofden werden de Christenen bij de Japanse bezettende macht verdacht gemaakt. Zij zouden toch in het geheim nog achter de verslagen
Hollanders staan. Aan de Christenen werd het houden van samenkomsten verboden. In het Kendarische en
Kolakasche werden de zendingsscholen al spoedig weer geopend, doch aan de Goeroes werd verboden godsdienstonderwijs te geven, terwijl zij ook hun taak van gemeentevoorganger niet meer mochten waarnemen. In
Roembia-Poleang bleven de Zendingsscholen een paar jaar gesloten. Het was in die tijd van volkomen desorganisatie dat één der Evangelisten, Ferdinand Sonaroe, die een zeer onvoldoende opleiding had genoten, doch die
met heel zijn hart Evangelist was, contact zocht met de schoolonderwijzer Boonde. Samen kwamen ze tot het
besluit contact te zoeken met de Japanse predikant Mijahira, waarvan ze gehoord hadden dat die in Makassar
moest zijn. Dit plan werd in het geheim met andere Christenen besproken, men ging er geld voor bij elkaar
brengen en tenslotte werden genoemde Boonde en een gewezen Zendingsonderwijzer Luther120 naar Makassar
afgevaardigd. In Makassar werden ze door Ds. Mijahira welwillend ontvangen. Ze stelden hem voor dat vier
met name door hen genoemde personen, alle voormalige Zendingsonderwijzers of Evangelisten, een officiële
aanstelling van hem zouden ontvangen als leiders van de vroegere Zendingsressorten, waarbij ze echter de beide
ressorten Mowewe en Sanggona samenvoegden tot één ressort en het ressort Kendari spitsten in Noord- en ZuidKendari. Bovendien stelden ze voor Goeroe Boonde tot Hoofdleider aan te stellen, verantwoordelijk voor het
gehele werk. Tevens legden ze een lijst over van de verschillende gemeenten met opgave van het aantal leden
van iedere gemeente, terwijl ze voor iedere gemeente een persoon opgaven, meestal exleerlingen van bovengenoemde sekolah Agama of een gemeente-oudste, die als gemeentevoorganger zou kunnen optreden. Ds.
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Ferdinand Bawea Rahia Powatu.
Luther Ndabio.
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Mijahira vond dit alles best, gaf aanstellingsbesluiten, beloofde zelfs geldelijke steun en een persoonlijk bezoek
en gaf ook enkele politieke richtlijnen waaraan de Christenen zich zouden moeten houden. Teruggekomen op
Z.O. Celebes werden de beide afgevaardigden al spoedig op het stoepje geroepen bij de Japanse AssistentResident te Kendari, aangeklaagd door een der hoogste Volkshoofden, omdat ze zonder zijn toestemming naar
Makassar waren gegaan. Het liep echter af met een uitbrander en het verbod van samenkomsten in kerkjes. Wel
mocht in woningen worden samengekomen door een niet al te groot aantal personen. Collecten mochten niet
worden gehouden. Hoewel dit laatste verbod wel hier en daar werd overtreden hadden de gemeentevoorgangers
en ook de ressortsleiders vrijwel in het geheel geen inkomsten, daar ook de toegezegde hulp uit Makassar
uitbleef. Vandaar dat zij naast hun gemeente-arbeid door andere arbeid aan de kost moesten komen. De Ressortsleider van Taoebonto ontving een goedgesalarieerde betrekking bij een Japanse handelsorganisatie en werd later
weer hoofd van de school te Taoebonto. Iemand als genoemde Boonde, aan wie de leiding van het gehele terrein
was toevertrouwd en die als schoolonderwijzer een goed salaris had kunnen verdienen en tevens dan ook
geregeld iets uit de distributie had kunnen ontvangen, waaruit alleen Hoofden, onderwijzers en ambtenaren
konden ontvangen, verviel nu tot de diepste armoede en was voor zijn vrij groot gezin op eigen handenarbeid
en die van zijn vrouw aangewezen, waarbij dan ook de familie hen nog wel eens een weinig voedsel toeschoof.
Tengevolge van de steeds strenger wordende maatregelen der Japanse politie, de toenemende onveiligheid der
vrouwen en meisjes voor de duizenden Japanse soldaten op Z.O. Celebes, kon er van een gemeentelijk leven
steeds minder sprake zijn en kwam er van werkelijk geestelijke leiding tenslotte vrijwel niets meer terecht. Op
papier was bij de Ressortsleiders alles nog vrij goed in orde, in werkelijkheid waren de gemeenten totaal
uiteengevallen en was het geestelijk leven bij velen uitgeblust. Weggevlucht uit de kampongs, verscholen en
verspreid in de bergen en de bossen, levend in ellendige hutjes, geen andere kleding hebbende dan wat boomschors, telkens beroofd van wat men nog aan voedsel had kunnen verzamelen, namen de angst en zorg voor het
verliezen van leven en vrijheid, voor het ongeschonden bewaren van vrouw en dochter alle aandacht in beslag.
c. Hoe is het gegaan en wat is er gedaan na de Japanse capitulatie.
December 1945 kwam Zendeling Van der Klift vanuit Makassar een bezoek brengen aan Kendari. Een kleine
geallieerde bezettingsmacht was in Kendari aangekomen. De grote Japanse troepenmacht deed niet de minste
poging tot verzet, doch had van te voren vrijwel alle waardevol materiaal, auto’s, autobanden, motorboten enz.
volkomen vernietigd of zo “behandeld” dat het spoedig onbruikbaar zou zijn. Van der Klift ging per fiets het
binnenland in, kon echter niet in zijn eigen ressort doordringen dan met het grootste levensgevaar, daar RoodWit daar de zaak in handen had. Hij regelde echter voor het Kendarische, dat reeds in Nica handen was, de
uitbetaling van Ressortsleiders en gemeentevoorgangers van salarissen voor rekening van de Zending uit de
Nica-kas. Na een maand vertrok hij weer na op vele plaatsen gesproken te hebben en doopdiensten gehouden
te hebben.
Augustus 1946 kwam ondergetekende met twee collega’s, nl. Ds. Houtsma en Ds. Boer, in Kendari aan. Deze
beide collega’s kwamen voor het eerst in Indonesië. Zo spoedig mogelijk gingen we het gehele terrein bereizen,
wat bijna geheel te voet of te paard moest gebeuren, daar we over geen ander vervoermiddel beschikten en nog
steeds niet beschikken. Alleen in het Noorden van het Kolakasche was het toen nog onveilig en daar zit nog
steeds een verzetsgroep, waardoor het ons tot nu toe onmogelijk was met de meest Noordelijke gemeente in
contact te komen.
Wij waren het er spoedig over eens dat, gezien de taalmoeilijkheden voor de beide anderen en het feit dat slechts
één zendeling voorlopig effectief zou kunnen werken, we de in de Japanse tijd (op papier) opgebouwde organisatie moesten bestendigen, d.w.z. niet weer zendingsressorten gaan instellen zoals vroeger en als ressortszendeling gaan werken, doch Indonesiërs in de leidinggevende posities laten die ze tijdens de Japanse bezetting
gekregen hadden. Niet alleen noodgedwongen kwamen we tot dit besluit, maar ook uit principiële overwegingen.
We wilden de gemeenten zien als een kerk in opbouw en de organisatie daaraan doen beantwoorden. In een
samenkomst met de gemeentevoorgangers, ressortsleiders, en gemeente-oudsten werden deze dingen besproken.
Besloten werd de vroegere Zendingsressorten te zien als Classes, waarbij het vroegere Lamboeia gesplitst werd
in 2 classes. Om leiding te geven aan alle arbeid van kerk en zending besloten we voor iedere classis een
“Ketoea Classis” te kiezen (klassisvoorzitter) die voor zijn arbeid als “volle kracht” betaald moest worden.
Verder zou iedere gemeente een gemeentevoorganger moeten hebben, die echter hoofdzakelijk als landbouwer
aan de kost moest komen en voorloopig uit de zendingskas een toelage zou moeten ontvangen voor zijn gemeentearbeid, doch zodra dat mogelijk was ook door de gemeenten zelf zoveel mogelijk betaald moest worden.
Verder zouden er dan nog reizende evangelisten moeten zijn. Wij van onze kant als Zendelingen zouden ons
dan zoveel mogelijk moeten toeleggen op onderwijs aan Ketoea Classes, gemeentevoorgangers, a.s. gemeente-
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voorgangers, het samenstellen van handleidingen voor catechisaties, zondagsschool, schrijven van preekschetsen
enz.
Verder zou onze taak zijn zoveel mogelijk inspirerend en controlerend te werken. Nu ik dit schrijf zijn we een
jaar verder. Onder de moeilijkste omstandigheden hebben we moeten werken. De prijzen der noodzakelijkste
levensbehoeften stegen voortdurend, bereikten het 10-20 voudige van voor de oorlog. Buiten de stadjes waren
kledingstoffen alleen in de zwarte handel te krijgen. Het Gouvernement ging de salarissen daaraan zoveel
mogelijk aanpassen. Wij konden dat niet. Daardoor bleven onze gemeentevoorgangers in uiterst behoeftige
omstandigheden leven. De gemeenten konden weinig voor hen doen. Ieder had genoeg aan zichzelf. Bovendien
moest ieder gezin weer een eigen woning bouwen in de nieuw weer op te bouwen kampongs. Zolang echter die
woning nog niet klaar is woont men verspreid in tuinhuizen in ver uit elkaar liggende rijsttuinen. Is het dan een
wonder dat het gemeentelijk leven nog vaak veel, ja haast alles te wensen overlaat? Toch gaan we al, al is het
langzaam, in de goede richting. Op verschillende plaatsen worden nieuwe kerkjes gebouwd, het kerkbezoek
wordt steeds beter, met catechisaties en zondagsscholen is weer begonnen, velen van de in de Japanse tijd van
de gemeente losgeweekte of losgeslagen mensen komen weer terug. Met regelmatig onderwijs aan reeds
werkzaam zijnde gemeentevoorgangers, die daarvoor enkele maanden in Lamboeia moesten wonen, om hen
zodoende beter voor hun taak te bekwamen, moesten we wachten tot na de oogst, daar ze eerst zelf geoogst
moesten hebben en wij ook pas na de oogst aan voldoende voedsel voor deze leerlingen zouden kunnen komen.
Het is nu na de oogst, maar die is jammer genoeg heel erg tegengevallen, zodat we ook nu nog de grootste
moeite hebben aan het nodige voedsel te komen en de prijzen nog steeds hoog zijn. Toch zijn we begonnen
omdat het moest. Jarenlang waren deze gemeentevoorgangers verstoken van alle onderwijs, van alle lectuur, ja
zelfs hun bijbel zijn velen kwijtgeraakt. We hebben nu een cursus voor mannen die reeds als gemeentevoorganger dienst deden, een “snelcursus” van een paar maanden en hebben tevens 20-30 jongens in opleiding zoals
vroeger op de sekolah Agama. Of we dit in verband met de voedselpositie vol zullen kunnen houden, is nog de
vraag. Verder zijn hier twee mannen, vroeger in Tentena opgeleid (Midden-Celebes) voor Onderwijzer-Evangelist, die zich nu voorbereiden om straks te gaan studeren aan de Middelbare Theologische school te Makassar.
In Kendari hebben we een internaat geopend zowel voor jongens als meisjes ten huize van Ds. en Mevr. Boer
voor leerlingen van de daar bestaande en nog op te richten scholen.
Pas een week geleden hebben we een conferentie gehad van alle Ketoea Classes, gemeentevoorgangers en
gemeente-oudsten en de evangelisten. Op die conferentie is in grote eendracht het gezamenlijke werk besproken
en de taak die ieder heeft, zijn allerlei plannen gemaakt voor de verdere opbouw en uitbouw van het gemeentewerk en de zendingsarbeid die van de gemeenten gezamenlijk moet uitgaan. Tenslotte zijn alle gemeentevoorgangers onder oplegging der handen door Ketoea Classes (die reeds bij hun verkiezing werden ingezegend en
die de sacramenten bedienen ieder in zijn classis) en door ons zendelingen ingezegend. Uit iedere classis is naast
de Ketoea Classis een gemeentevoorganger en een ouderling gekozen als bestuur der classis terwijl deze tevens
met ons zendelingen de “Madjelis Agoeng”, de synode der kerk vormen. Hoogstens 3 jaar achtereen kunnen
dezelfde personen daarvan lid zijn. Evangelisten zijn verder aangesteld voor uitsluitend zendingswerk. Besloten
werd verder van alle Christenen als vaste bijdrage te vragen 2% van hun inkomen in geld of natura, bovendien
10 cent per jaar voor de Middelbare Theologische school te makassar en 2½ cent voor het lectuurfonds te
Makassar. Hierbij kan nog vermeld worden dat toen 2 afgevaardigden van hier de Conferentie van Kerk en
zending in Makassar121 bijwoonden in Maart van dit jaar, de gemeenten van Z.O. Celebes het dubbele bedrag
bij elkaar brachten van wat als bijdrage door Makassar was gevraagd.
Zo is dus, vooral organisatorisch, wel een en ander tot stand gebracht in een jaar tijds. Iedereen zal echter
kunnen begrijpen dat dit alles slechts behoort tot het leggen van een grondslag voor een nieuwe opbouw. Die
opbouw zelf zal nog veel tijd, geloof, liefde en inspanning vragen, want de teleurstellingen en tegenslagen en
ook tegenwerking zullen niet gering zijn. Onze verwachting is echter van Hem, die naar wij hopen ook hier niet
zal laten varen wat Zijn hand eens begon en die Zijn gemeente in het Vaderland, naar wij vurig hopen, bereid
zal willen maken in samenwerking met de jonge gemeenten hier te blijven werken en die jonge gemeenten hier
de nog zo hoognodige geestelijke en financiële steun te geven.
Na overleg met de Ketoea Classes en gemeentevoorgangers hebben we besloten geen poging te doen de zendingsscholen weer in eigen beheer te krijgen. Ten eerste is het de vraag of dat zou lukken, daar bij enige actie
van Islamitische kant dan gemakkelijk het bestaan van die scholen, waar momenteel nergens het aantal christenleerlingen hoger dan 20-25% zal zijn en op sommige plaatsen waarschijnlijk nog geen 5%, als gesubsidieerde
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scholen onmogelijk gemaakt zou kunnen worden. Bovendien zou een schoolstrijd hier met de Islam een ernstige
belemmering kunnen worden voor ons Zendingswerk en waarschijnlijk deuren en harten gaan sluiten, die nu
nog voor ons en onze prediking openstaan. Maar bovendien zou het beheer van die scholen in deze moeilijke
tijd lasten op ons leggen die wij niet zouden kunnen dragen, gezien de weinige mensen en middelen waarover
wij momenteel beschikken.
Wanneer ik tenslotte nog even de verschillende classes naga dan begin ik weer met Mowewe. In die classis zijn
de gemeenten Rate-rate en Poli-polia waarschijnlijk van alle gemeenten op ons terrein het meest achteruitgegaan. De moeilijkheid in deze classis is ook dat er buiten de schoolgoeroes vrijwel geen geschikte krachten
gewonden worden voor gemeentevoorganger en Evangelist, zodat we ook nu weer noodgedwongen van schoolgoeroes voor de gemeenteleiding gebruik moeten maken of van krachten uit andere Classes. We zijn nu begonnen met de opleiding van krachten uit die classis zelf.
In Sanggona is in de plaats Sanggona zelf de gemeente erg achteruit gegaan. In Taoebonto heeft het werk
momenteel het meest hoopvolle aspect van het gehele terrein. Na de capitulatie der Jappen zijn een groot aantal
mensen in dooponderricht gekomen, zelfs in één kampong vrijwel alle bewoners, inclusief het dorpshoofd. In
de beide classes Noord- en Zuid-Kendari houden toename en afname elkaar ongeveer in evenwicht, afname nl.
in de bezettingsjaren en toename na de bezetting. Over het gehele terrein zal het totaal ledenaantal nu ongeveer
weer hetzelfde zijn als bij de Japanse inval. De toename in de Classis Taoebonto is ongeveer even groot als de
afname in de beide classes Mowewe en Sanggona.
Bovengenoemde Ferdinand Sonaroe, na onze terugkomst gekozen tot Ketoea Classis, is later in het District RateRate (Classis Mowewe) gekozen tot Districtshoofd. Een zeer verheugend feit, hoewel wij begrijpen hoe moeilijk
zijn positie als zodanig zal zijn als ondergeschikte van het verder geheel Islamitische zelfbestuur.
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L. Boer aan de directie van de SZC, Kendari 26 april 1948, ARvdZ 101/4/5.

–––
Wat ons werk tot nu toe nog steeds in zeer sterke mate belemmert is het gebrek aan een eigen vervoermiddel.
Wij wonen in Kendari maar moesten veel en veel meer tourneren, dan dat tot nu toe het geval geweest is. Reeds
eerder schreef ik U, dat deze afstanden zoals ze hier zijn, voor mij niet te belopen zijn. Ook Schuurmans schreef
U in een brief van 28 October 1947 over de noodzakelijkheid van een eigen auto. Zolang we die niet hebben,
ga ik me steeds meer als nutteloos voelen. Hoe lang moeten we er nog op wachten? We wachten al twee jaar
en hebben al vele jeeps zien aankomen. Elke dienst in Kendari heeft een eigen auto, wij moeten ons behelpen
met zo nu en dan eens bij gratie mee te mogen rijden, waardoor we ook nog lang niet altijd kunnen komen waar
we zijn willen. Hoe moet het straks gaan als ik hier alleen sta, zonder vervoer? Het is U toch bekend dat het hier
gaat over honderden kilometers, die per maand afgelegd moeten worden?
Een andere kant van deze zaak is, dat nu de politieke spanningen tusschen het Binnenlands Bestuur en verschillende groepen weer toenemen, wij dubbel moeten opletten met wie we meerijden. Alleen al door b.v. in gezelschap van den controleur of van militairen op de weg te zijn, doet veronderstellen dat we het met Binnenlands
Bestuur en militair gezag wel eens zijn. Dat ondervond ik laatst toen ik samen met den controleur ergens
aankwam en deze een anakia (edelman) ontmoette, wien twee dagen te voren door den controleur de jas was
uitgeveegd. De controleur werd netjes maar zeer vormelijk ontvangen, terwijl tegenover mij een houding werd
aangenomen van jullie zijn toch sama sama blanda. Dat deze gedachte, van verband tussen zending en Binnenlands Bestuur, ook nog bij verschillende ontwikkelde Indonesiërs leeft, is mij duidelijk geworden door gesprekken, die ik laatst had met een Menadonees, die wegens politieke activiteit naar Kendari is overgeplaatst. Deze
man zei mij dat zijn geestelijk en kerkelijk leven er schade door geleden had, doordat hij bij de terugkeer der
Hollanders niet dat begrip gevonden had, dat hij verwacht had te vinden. Dat was volgens hem ook het geval
bij de mensen, die een plaats innemen in het kerkewerk. Ook deze man dacht, dat wij het met de lijn die het
Binnenlands Bestuur volgt wel eens zouden zijn. Terwijl ik het juist niet eens ben met een herstel van de oude
adatstructuur van het zelfbestuur zoals dat in onze afdeling plaatsvindt. Deze Menadonees had volgens mij geen
recht om zo te spreken. Ik heb, om hem een klein beetje uit de droom te helpen, de stukken die Kraemer schreef
ter lezing gegeven, waar hij blij mee was. Hij is een ontwikkeld man, directeur van de Sekolah Menengah, dus
hij kan uitstekend Hollands. Deze man heeft mij weer opnieuw geleerd, hoe we in een glazen huis wonen en hoe
er van alle kanten op ons gelet wordt. Daarom is het in hoge mate funest, als wij door omstandigheden gedwongen worden in een hoek waarin we niet horen. Zoals het nu op Z.O. Celebes ervoor staat geloof ik dat een al te
nauwe verbinding met het Binnenlands Bestuur de Zending straks wel zuur zou kunnen opbreken. – – –
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L. Boer aan de directie van de SZC, Kendari 28 juli 1949, ARvdZ 101/4/5.

Zo juist ben ik teruggekeerd van een conferentie, die we hadden met gemeentevoorgangers en schoolguru’s die
vroeger in zendingdienst waren. De conferentie duurde van 18-21 Juli en is gehouden te Lambuia. De samensprekingen die we mochten hebben deden ons goed en ze hebben ons weer moed gegeven. De zending heeft op
Z.O. Celebes door de oorlog en de verwarring na de oorlog zwaardere klappen gehad dan we aanvankelijk
vermoed hadden. De zifting die in de oorlog begon heeft zich ook na de oorlog voortgezet. Verschillende
mensen op wie we onze hoop gevestigd hadden zijn de Islam weer toegevallen. Maar op de laatste conferentie
is sterker dan we verwacht hadden een zeer positieve houding van de Guru’s naarvoren gekomen en er is
uitdrukking gegeven aan verantwoordelijkheidsbesef.
Na de referaten die gehouden zijn, is een groot gedeelte van den tijd besteed aan het bespreken van ingekomen
voorstellen. Voor de meeste van deze voorstellen konden we geen decisie nemen, toch hebben we het voor en
tegen zo breed mogelijk met Ketua’s en voorgangers besproken.
Van de classis Moronene waren o.m. de volgende verzoeken ingekomen: om zo mogelijk in Taubonto een
polikliniek te openen, zoals voor den oorlog, eventueel met subsidie van de Negara.
Door mij was dit punt reeds vooraf besproken met de Assistent-Resident van Boeton en Laiwoei. Deze vond
het ogenblik waarop wij dat zouden aanvragen zeer ongeschikt. We zouden het n.l. niet kunnen aanvragen buiten
het zelfbestuur van Boeton om. Nu zijn er kort geleden vrij krachtige pogingen ondernomen om Poleiang
Roembia los te maken van Boeton. Deze pogingen die geheel vanuit Poleiang Roembia kwamen, maar waarin
de christenen nogal een belangrijke rol gespeeld hebben, zijn door het zelfbestuur van Boeton voor een groot
gedeelte op rekening van de zending geschoven. Zouden we nu een polikliniek aanvragen, dan zou volgens de
Assistent-Resident Boeton dat waarschijnlijk toestaan, maar hoofdzakelijk omdat men tegemoet wil komen aan
de politieke eisen van de Moronenen, maar tevens de zending erop aanzien van de situatie misbruik te willen
maken. We hebben de oplossing hierin gevonden, dat we voorlopig door een betere medicijnenvoorziening van
Taubonto daar zoveel in ons vermogen ligt te helpen, om dan later als de scherpe kanten van de verhouding
Boeton-Moronene wat afgesleten zijn een verzoek in te dienen de bestaande zendingshulp uit te willen breiden
tot een polikliniek.
Een tweede verzoek was om de vroegere zendingsscholen in Poleiang Roembia terug te vragen en in elk geval
een regeling te treffen wat betreft de zendingseigendommen. Aangezien we hier niet de juiste richtlijnen weten,
zullen we inlichtingen vragen bij den Secretaris van de Madjelis Keristen te Makassar, Ds. Luntungan. 122
Wat betreft de terugname van de scholen heeft het mij altijd verdroten dat we althans niet enige scholen hebben
teruggevraagd. De zendingsscholen hadden onder de bevolking een goede naam. Ook nu hoort men nog steeds,
dat het onderwijs op de zendingsscholen beter was dan op de tegenwoordige Landschapsscholen. We voelen
het bovendien als een gemis, dat we uit het onderwijs geschoven zijn. Voor de opleiding van onze eigen mensen
zijn we geheel afhankelijk van anderen. Wat de plaatsing van schoolguru’s aangaat, iets wat heel belangrijk is
met het oog op de gemeenten, die vaak de steun van een schoolguru nodig hebben, kunnen we nog slechts
verzoeken indienen, waarbij we geheel afhankelijk zijn van de persoonlijke gezindheid van een controleur of
schoolopziener. Vooral in Poleiang Roembia waar het Landschap Buton het onderwijs niet bevredigend regelt,
verlangt men naar een instantie die meer aandacht aan de scholen geeft.
Een zeer belangrijk voorstel kwam van de classis Mowewe. In Mowewe vestigen zich steeds meer Buginezen.
Volgens het schoolhoofd te Mowewe zou een Buginesche evangelist goed werk onder deze mensen kunnen
doen, reden waarom men vroeg stappen te willen nemen een Buginesche evangelist in het Kolakasche te
plaatsen. Het mooie in dit voorstel was, dat men, indien de zending het salaris van deze evangelist niet geheel
zou kunnen bekostigen, de schoolguru’s in het Kolakasche een gedeelte voor hun rekening zouden nemen.
Dergelijk streven moeten we zoveel mogelijk benutten en aanmoedigen. We zullen inlichtingen vragen aan Ds.
J. Swaak123 te Malino over een eventuele mogelijkheid een Buginesche evangelist op Z.O. Celebes te plaatsen.
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R.M. Luntungan; 1907-1979; 1948 algemeen secretaris van de Majelis Keristen in Makassar. Hierover Holtrop,
Selaku perintis jalan. s.v.
J. Swaak; geb. 30/10/1915 te Leiden; 1930-1934 Chr. Kweekschool te Leiden; 1934-1938 onderwijzer te Leiden;
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Een tweede met zeer grote nadruk gedaan verzoek was om in Mowewe weer een zendeling te krijgen. Kort voor
het begin van de conferentie kwam er een fonogram binnen van het onderdistrictshoofd van Mowewe of de
afgevaardigden van Mowewe dit voorstel met kracht wilden verdedigen. Voor een tijdelijke woning zou het
districtshoofd instaan. Het onderdistrictshoofd is Islamiet en over de motieven die hem drijven zijn we het eens.
Hij wil Mowewe vooruit hebben en ziet in de zending een van de mogelijkheden daartoe. Maar het is zo
belangrijk dat we op de steun van een vooraanstaand hoofd in een zo belangrijke plaats als Mowewe kunnen
rekenen, dat we dit voorstel zeker niet voor kennisgeving mogen aannemen. We meenden daarom in overeenstemming met Uw gevoelens te handelen, deze zaak aan te houden totdat we het districtshoofd bezocht hebben.
Over twee jaar hopen de leerlingen van de Theologische School te Soë klaar te zijn en voor één van hen hadden
we als standplaats Mowewe gedacht, maar het zou zeer goed zijn als nu reeds onze invloed te Mowewe versterkt
werd en over twee jaar de afgestudeerde van Soë in een bestaand werk zou komen.
In verband met bovenstaand verzoek wil ik een punt aansnijden wat me al geruimen tijd bezighoudt en waarover
we gaarne Uw inzicht willen horen. Straks is Ds. Mollema een jaar op Z.O. Celebes, wat inhoudt dat we nog
maar een jaar op hem kunnen rekenen. Hoe had U zich de bezetting na Mollema’s vertrek gedacht? We hopen
dat U zich reeds over dat punt beraden heeft en dat U nu reeds weet wie voor een eventuele opvolging in
aanmerking komt. Het is ondenkbaar dat Krop en ik het werk aan kunnen en gezien het zeer eigensoortige werk
te Lambuia is het wenselijk dat de opvolger er is voor Mollema’s vertrek, zodat hij door Mollema zelf ingewerkt
kan worden. Het grote nadeel zowel van Krop als van mij is dat wij beiden van landbouw geen klap verstand
hebben; het is dus m.i. beslist noodzakelijk dat we voor Mollema iemand krijgen die een landbouwcursus
gelopen heeft. De Directie heeft het grote voorrecht bij een eventuele keus of voordracht de mening te kunnen
vragen van Ds. J. Schuurmans. Hier is de opmerking op zijn plaats, dat er naast Schuurmans in Holland zowel
als in Indonesië niemand is die de situatie op Z.O. Celebes beter kent dan hij. Hij is een bron van kennis, die
we zeker niet in Lellens onbenut mogen laten uitdrogen. De adviezen van Schuurmans vooral wat betreft de
uitzending van zendelingen zijn waard gehoord en opgevolgd te worden, dat voorkomt voor de zendelingen
eventuele teleurstellingen en voor de directie teleurstellingen en extra uitgaven. Met verlangen zien we Uw
antwoord in deze hoogst belangrijke aangelegenheid tegemoet.
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G.W. Mollema, Derde kwartaalverslag van de zendingspost Lambuya-Kendari 1949, Lambuya 17 oktober
1949, ARvdZ 115/40/1.

Met de opgave van de stand der kas Zendings-post Lambuia doe ik U mijn kwartaalschrijven toekomen. Het zou
een ellenlange brief worden, indien ik U verslag zou doen van al de belevenissen en gebeurtenissen in dit
kwartaal. Ik wil me echter tot de hoofdzaken bepalen en een korte indruk geven van het geheel.
Een der meest aangrijpende dingen is wel geweest een tournee in de vacantiemaand in het gebied van PoleangRumbia, dat ik in geen 15 jaar had gezien. Ditmaal heb ik er zoveel van kunnen zien dat het een onuitwisbare
indruk op me gemaakt heeft. Vanuit het Westen begonnen, zijn we, t.w. coll. Boer en ik, in de lengterichting
van dit gebied getrokken naar het Oosten met een enkele zijwaartse afwijking naar afgelegen kampongs. De
totale indruk is: een zwak ontluikend geestelijk leven in de nog kleine gemeenten, die zeer geremd worden door
de vele ziekten die de mensen plagen. De gezondheidstoestand is ten hemel schreiend. Ik meende dat ik een
grote voorraad medicijnen medegenomen had, maar het bleek een druppel op een gloeiende plaat. Reeds de 2e
dag moest ik al tot distributie overgaan om tenminste nog iets te kunnen overhouden voor de allerergste gevallen
in de nog te bezoeken dorpen. Bijna 1000 patiënten hebben we een behandeling kunnen geven, maar dit had
gemakkelijk opgevoerd kunnen worden tot 3000. En om me enigszins een houding te geven in deze overstelpende nood heb ik beloofd dit tournee te herhalen in Januari en dan voldoende geneesmiddelen mede te nemen
voorzover voorradig. Om u een indruk te geven van de nood moge het volgende dienen: In de kampong Tare-tare
waar een kleine christengroep woont, was er geen een die geen vergroote milt had. De kinderen van de school
in Taubonto, 252 in aantal, hadden allen zonder uitzonderring mijnworm. We hebben mensen gezien die niet
meer konden lopen vanwege miltbezwaren. Een arts komt hier nooit. Pillen die ongeveer 1 3/4 cent kosten
worden op de passer verkocht voor 10 cent. Daar deze aan de kust liggen moeten de mensen soms 2 a 3 dagen
lopen om pillen te kunnen krijgen en hebben dan geen voldoende geld om een kuur te kunnen betalen. Framboesia, ulcera tropica zonder tal. Toch is de economische toestand in vergelijking met het Kendarische goed te
noemen. De voordelen van het goed verzorgen van de paarden en karbouwen bleek hier overtuigend. Dit had
ook het voordeel dat de tuinen niet omheind behoeven te worden wat een enorme arbeidsbesparing is. Er is een
schreeuwend gebrek aan textiel. De distributie valt op enkele uitzonderingen na aan de kust totaal in handen van
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de handelaar. Daartoe worden allerlei practijken uitgeoefend die practisch onmogelijk te bestrijden zijn. B.v.
een gezin kan 10 m stof ontvangen. Maar een dergelijke groote uitgave kunnen ze niet ineens doen. Niets erg
zegt de handelaar. Geef maar het bewijs dat je het ontvangen hebt en we delen de hoeveelheid stof waarvoor
je dan niets behoeft te betalen. Dat klinkt gunstig en de man doet het. Maar een maand later kan hij diezelfde
stof voor een prijs van 4 a 5 maal zo hoog op de passer kopen.
Voor de ketua classis124 heb ik niets dan lof. Hij is een ijverig en voortvarend man die begrepen heeft waar het
om gaat en de tijd waarin we leven door heeft. Maar ik moet ook zeggen dat er vele gevaren dreigen voor hem,
die hem voorzichtig onder ogen gebracht moeten worden. Hij is gewild en dat brengt verzoekingen mede, waar
we een open oog voor moeten hebben. Om hier het juiste beleid te geven is ontzettend moeilijk vanwege de
afstanden en de onbekendheid met de taal die zeer afwijkt van het Lakisch.
Een andere grote gebeurtenis is geweest dat we op ons verzoek een samenspreking hebben gehad met Jhr Dr
U.M. van Beyma, Zendingsconsul,125 die in Makasser vertoefde.126 Als conferentie hebben we vele dingen met
hem kunnen bespreken en opnieuw onder ogen kunnen zien. Van deze samenkomst zal U zeker een rapport
worden toegezonden, zodat ik van zijn bevindingen en onze moeilijkheden hier niet verder behoef uit te weiden.
Tijdens mijn verblijf in Kendari ontving ik ook antwoord op mijn laatste gezonden brief van U, die mij in grote
strijd heeft gebracht. Aan de aandrang om op dit terrein te blijven tot de komst van de Heer Berger 127 kan ik niet
voldoen, hoeveel strijd het me ook kost. Waarom dit zo is zal naar ik hoop U duidelijk worden uit het rapport
van de Zendingsconsul. Ik voor mij geloof niet dat het zendingswerk er bij gebaat zou zijn om hier langer te
blijven dan afgesproken is. Ik verzoek U dan ook dan ook dringend mijn aanvraag om met 1 December 1950
dit terrein te mogen verlaten in te willigen. Ik doe dit verzoek zeer bewust en ben er ook van overtuigd dat dit
gezien moet worden als een vlucht. Dit is allerminst een aanlokkelijk vaarwel zeggen van een arbeid die ik in
volle overgave begonnen ben. Het spreekt overigens voor mij vanzelf dat ik dit niet wereldkundig maak daar
het de indruk geeft dat mijn kort verband afgelopen is.
Daar er niet veel kans bestaat dat mijn vrouw zonder bezwaren nog een periode in Indonesië zou kunnen
doormaken, gezien de laatste berichten, niettegenstaande zij door Dr Dake 128 indertijd goedgekeurd is, meen ik
dat dit de beste oplossing is.
Wat mijn toekomst na 1950 zal zijn is nog totaal onbekend. Het allermeest zou ik er voor voelen om een pastorie
te betrekken en de zending in de gemeente te dienen. Want ik voel me straks gedwongen om me financieel
onafhankelijk van de zending te maken, daar ik mijn tijd niet heb kunnen uitdienen. Daar de zending mijn hart
heeft en blijft behouden, evenals dat ook met mijn vrouw het geval is, blijven we al onze krachten inspannen
voorzover ons dat mogelijk is.
Omtrent de mogelijkheden om hier een landbouwschool te openen heb ik hier en daar mijn oor te luisteren
gelegd en kan ik voorlopig het navolgende mededelen:
Een dergelijke school wordt hier zeer zeker begeerd en ze zou er reeds geweest zijn als er niet 2 zeer belangrijke
dingen ontbraken nl. een geschoolde kracht als leider en de financiën. Hier zit alles op vast. Is de leider er dan
komen de financiën wel is de redenering. Maar enige toezegging in deze richting kan men niet geven, zonder
vantevoren het gehele regeringsapparaat geraadpleegd te hebben. De gegevens uit Makasser zijn nog niet
binnengekomen. Vast staat momenteel dat de Landbouwmaatschappij hier in 1950 of misschien zelfs nog eerder
een proefveld van 5000 HA zal openleggen. Men begint dan met machinale grondbewerking om daar uit rijst
te halen. Op de daartoe aangewezen stukken zullen verder klappers, aardnoten en palmiet alsmede kedelee
geplant worden. Het materiaal dat op Timor (Sekon) gebruikt is zal naar hier worden overgebracht. Of deze
onderneming straks mensen van de landbouwschool zou kunnen gebruiken zal eerst nauwkeurig nagegaan
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Dat was Ferdinand Bawea Rahia Powatu.
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moeten worden. Verder heeft het Bestuur grootse plannen omtrent de intensivering van de sawahbouw. Halfweg
Lambuia-Kendari in de kampong Amonggedo is een groot sawahcomplex opengelegd en zal als ploegschool
dienen, onder leiding van Javanen. Van de kampong tjontoh zullen ook naar deze ploegschool gezonden worden
zo niet allen. In verband daarmee is men bezig om 200 jonge mannen ongehuwd of jonge gezinnen uit het
Toradja gebied hier binnen te brengen. Deze mensen zullen dan een blijvende plaats hier krijgen. Men heeft het
oog geslagen op jonge christen gezinnen. Hierover heeft men ons inlichtingen gevraagd en deze kwestie is in
bijzijn van de zendingsconsul breedvoerig met het H.P.B. besproken. Hoewel dit straks een verantwoordelijkheid voor de zending hier zal betekenen, meen ik toch dat we deze houding ten aanzien van het christendom naar
haar waarde moeten schatten, want hier staat het Zelfbestuur dat uitsluitend Islamitisch is mede achter. Eind van
dit jaar zal het Binnenlandsch Bestuur geheel aan haar komen. Mocht dit reeds in werking treden voor het e.v.
seizoen dan kan de kampong tjontoh hier zeker mede van profiteren. Omtrent de inrichting van de kampongconcentraties en de geleidelijke ontwikkeling van het welvaartspeil en alles wat daar verder bij genoemd kan
worden, is de aandacht van het bestuur op de kampong tjontoh gevallen. Dat is een voldoening betreffende de
opzet van Coll. Schuurmans. Echter heeft men niet de geringste notie van het weerbarstige materiaal waarmede
gewerkt moet worden. Het is voor mij overduidelijk dat dit experiment ons voor vragen stelt, die vantevoren niet
hadden kunnen overwogen worden. De grootste moeilijkheid is dat men het ziet als een zendingsonderneming
en dat het gaat om haar belang en niet om de mensen die daarbij betrokken zijn. De bewoners van de kampong
tjontoh beschouwen zich niettegenstaande herhaalde uitleggingen als vaste arbeider op een boerderij. Dit is
duidelijk b.v. uit hun spreken over de tuin en de sawah. Men spreekt van uw tuin en uw sawah dat na elke keer
rechtzetten hardnekkig terugkeert. Dit is een ondernemen op de lange baan en een periode van 3 a 4 jaar zoals
de opzet van Coll. Schuurmans was zullen we wel opzij moeten zetten. Daarmee is dit experiment niet mislukt
of waardeloos geworden. Verre van dat! Maar de uitwerking zal anders zijn dan men zich voorgesteld had. Maar
uiterst waakzaam zullen we moeten zijn, dat deze mensen zich niet vrijwillig gaan isoleren. Daarom heb ik er
ook op aangedrongen dat ze in kampongverband met de andere mensen onder het kamponghoofd zouden staan
en dat hun gemeentearbeid aan de weg en de belasting en alle andere verplichtingen op hen zullen toegepast
worden als op een gewone kampongman. Wee ons als we ons isoleren. Het christendom wordt al te spoedig op
een zijspoor geleid. We moeten hier grondslag leggend werk doen en zal dat werkelijk aan zijn doel beantwoorden dan zal hier een betere landbouwer dan ik aan het hoofd moeten staan. Dat is een eerste voorwaarde. Indien
in de personen van Ds Krop en de Heer Berger een team kan gevormd worden, dat in harmonie de belangen van
dit experiment behartigen en doorzien dan zal naast hen een gediplomeerd mantri-ziekenverpleger of zuster
noodzakelijk zijn. Dan wordt het een centrum waar de zielszorg, de lichamelijke noden en de levensbehoeften
voortreffelijk uitgebeeld kunnen worden. Voor een mantri-verpleger kan gezorgd worden, daar de zending van
dit terrein een jongeman in opleiding heeft in Labuan Badji Makasser onder leiding van Dr Hoekstra. 129 Deze
jongeman deelde mij jl. Juli nog mede dat hij zich wilde geven aan de zending waar dat maar mogelijk mocht
zijn.
De kampong tjontoh zal nu met de veranderde omstandigheden iets groter opgezet worden en alle aandacht is
thans gevestigd op het uitbreiden van de sawah. Maar dit zal eerst enig geld moeten kosten door het aanschaffen
van trekdieren. Ik meen deze gelden te kunnen vinden, als ik niet teveel aan de benamingen op de begrotingsstaat
gebonden ben. Dan wordt aanschaf kleinvee b.v. veranderd in aanschaf trekdieren. Deze trekdieren kan ik
krijgen van de radja van Kendari. Deze radja die het experiment aandachtig gadeslaat heeft toegezegd me van
vee te voorzien, waarbij hij opmerkte dat dit zijn gewoonte niet was maar het alleen voor de slacht wilde
verkopen. Dit heeft als achtergrond om de handel in koeien geheel in eigen hand te houden.
Van belang is verder nog dat een onzer leerlingen van SoE, Darius Tonga, wegens ziekte zijner vrouw niet heeft
kunnen doorreizen naar Timor. Dit is een zeer triest geval daar deze vrouw een dubbelzijdige longaandoening
heeft, die noch door mij noch door Dr de Neef130 ontdekt was, niettegenstaande onze herhaalde onderzoekingen.
Op doorreis naar Timor werd ze in Makasser ziek en opgenomen in Labuan Badji waar Dr Hoekstra haar aan
een grondig onderzoek onderwierp. Een röntgenfoto bewees de ernst. De veranderingen die nu bij haar op te
merken zijn grenzen aan het onwaarschijnlijke, zo snel heeft de aftakeling plaats. Ook dit heeft me sterk
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aangegrepen, daar hier een jong gezin met een goede toekomst aan ons ontrukt wordt. Beiden waren van mijn
eerste dopelingen in Sanggona. Het verdriet wordt door het jonge echtpaar moedig gedragen, maar brengt hen
niettemin in een zware strijd.
In Aug. hebben we twee onzer beste gurus naar Makasser gezonden om een cursus te volgen in sociale vakken
gegeven door het Ministerie van Sociale Zaken. De kosten komen voor rekening van dit Ministerie. Dit schijnt
de grote gemeenschap ontsnapt te zijn, toen het te laat was zag men de voordelen er van in. Voor ons was het
een reden van voldoening, want willen we hier werkelijk iets betekenen dan zullen we alles op alles moeten
zetten om in alle functies binnen te dringen en de christenmensen op de verschillende posten te plaatsen. In elk
geval hebben we hiermee bereikt dat de mensen zeggen: “Ze hebben de ogen open gehad”. Dan is er begin van
deze maand een naai- en hygiënecursus geopend in Lambuia. Hiervoor heb ik 2 meisjes kunnen vinden, waarvan
de ene in de polikliniek werkt, bijgestaan door een zuster van de vrouw van de Ketua Classis Lambuia. Beiden
zijn Islamiet, maar ik probeer alles om maar uit te kunnen delen. De mensen moeten mobiel gemaakt worden.
Zelf geef ik een eenvoudige hygiëne- en gezondheidscursus. Ook dit experiment verloopt kosteloos en de
aandacht van het bestuur is ook hierop gevestigd. Voor benodigdheden heeft men zich garant gesteld. Deze
cursus wordt thans door 15 ongehuwden bezocht en na een maand vermeerderd met 15 gehuwden.
Dit is wel het voornaamste wat ik U had mede te delen gedurende dit kwartaal.
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G.W. Mollema aan de directie van de SZC, Lambuya 17 april 1950, ARvdZ 101/4/5.

–––
Ik begin met de sekolah agama. Deze is in het laatst van vorig jaar gesloten. Als oorzaak gaf ik op de tegenzin
bij de leerlingen om nog een oogst binnen te halen, waarbij kwam de druppel die de maat deed overlopen, te
vinden in de onwaarachtige houding bij de onverkwikkelijke zaak van het huwelijksleven van een onzer ketua’s.
De kwestie is deze.
Een gemengde opleiding die bestaat in landbouwwerk en godsdienstonderwijs kan heel goed samengaan als het
niet te lang duurt. Hoogstens 2 jaar. Dat was ook de opzet. Maar gezien het ontstellend grote gebrek aan voorgangers op Z.O. Celebes, die enigszins in staat zijn een bijbelverhaal zonder fouten te lezen en door te geven
aan het gehoor, dwong me, en daar waren de collega’s het mee eens, ze nog een jaar aan te houden. In September
begonnen we. Eens stuk grond werd uitgezocht voor droge gewassen en dat ging vrij gemakkelijk, zodat we
aardig wat tijd voor de lessen overhielden. Maar toen de sawah geopend moest worden, een vuil werk, dat natte
voeten eist, enz. ging men wel het internaat verlaten, maar zocht het werk niet op, doch een leegstaand huis,
waar ze gingen slapen. Dit bleef natuurlijk niet onopgemerkt, want dagelijks zocht ik hen op en werkte een poos
met hen mee, maar niet zodra had ik het terrein verlaten of men liet de boel in de steek. Men wilde niet meer,
dat was de korte inhoud. Ik heb dit zes weken volgehouden met uitvoerige voorlichting, maar er veranderde
niets, totdat ik ten einde raad hun vroeg wat ze wilden, zich aan de afspraak houden of naar huis en toen koos
men het laatste.
Nu krijg ik de indruk dat de gedachte heeft postgevat dat het werk van Collega Schuurmans afgebroken is. Dat
is nu net niet waar. Het is opgeschort. Ik kan nu op dit ogenblik de school wel weer starten, maar dat heb ik niet
gedaan omdat ze straks weer een periode krijgen dat Lambuia vacant is.
Dit zal U waarschijnlijk verwonderen, maar niet minder dan dit is waar. Laten we niet veronderstellen dat
Collega Krop naar Lambuia komt als Mollema weg is. Ik kan dus geen sekolah agama starten al hoe graag ik
zou willen. Dit niet kunnen zit vast op de vervanging van mijn persoon. De sekolah agama is dus niet gesloten
als zijnde geliquideerd, maar tot nader order stopgezet uit personeelsgebrek. Dat Collega Boer een guruopleiding
zou willen starten is mij niet bekend, al ben ik het volkomen met hem eens dat het met onze voorgangers
allertreurigst gesteld is en zolang daar niet aan gewerkt wordt er geen grote verwachtingen gekoesterd mogen
worden voor de toekomst.
Reeds in 1938 heb ik een noodkreet naar de Directie gezonden dat het zendingsprobleem op Z.O. Celebes het
voorrangsprobleem was.
Een stuk sawah, die uitdrukking had ook kunnen luiden: de sawah, want de gehele sawah van de sekolah agama
is in bewerking door de overgeblevenen en de kampong tjontoh en nog een paar mensen die nauw met ons
verbonden zijn. Ze gebruiken de grond voorlopig voor een oogst.
En nu de kampong tjontoh. De erfenis van Schuurmans wordt aangevochten, en het begint zowat de indruk te
maken op mij dat er een soort sprookje bezig is zich te ontwikkelen, dat rondom Schuurmans cirkelt. Want als
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ik het rapport lees van fam. van Doorn131 en Uw laatste brief dan komt duidelijk naar voren: Toen Schuurmans
op Z.O. Celebes zat ging het goed om niet te zeggen prachtig, maar nauwelijks heeft hij de hielen gelicht of de
zaak ligt in duigen.
Nu zo dramatisch is het niet, al geef ik toe dat het beter kon, veel beter zelfs, maar dat ligt niet aan de opvolgers
van Schuurmans maar in het harde feit dat Schuurmans beloften heeft gedaan die zijn opvolgers niet konden
honoreren, die daarmee natuurlijk in een bepaald licht geplaatst worden, dat voor Schuurmans gunstig en voor
zijn opvolgers ongunstig uitvalt. Belofte maakt schuld. De opvolgers kunnen de schuld niet betalen, dus worden
ze gebrandmerkt met “Ze zijn niet te vertrouwen”. Dat is de situatie op Lambuia.
Wat waren die beloften? Daar kan ik niet helemaal achter komen. Want deze beloften zijn niet op papier
vastgelegd. Dus kon ik hierop ook niet terugvallen en de juistheid daarvan onderzoeken. Maar 2 dingen worden
telkens naarvoren gebracht en die kunnen we ook wel als juist aanvaarden omdat dit ook niet door Collega Boer
tegengesproken wordt, nl.
1. Schuurmans beloofde dat ieder gezin een karbouw zou ontvangen die als trekdier moest dienst doen. Wierp
het beest dan was het kalf voor hun en de karbouw zou na verloop van tijd aan de zending teruggegeven worden.
Deze belofte heeft niets abnormaals en ligt haast voor de hand in een opbouwwerk als het onze. Dit gebeurde
ook met kippen en geiten. De geiten echter zijn nooit verstrekt omdat men deze weigerde. Een Lakier houdt niet
van geiten.
2. Men zou naar school gaan. Een landbouwonderwijsman zou hen onderrichten. Dat betekende voor hun
gevoel: O, wij komen op de schoolbank te zitten. Dat wil men wel, maar het betekent een schone pakean met
liefst een vulpen in de borstzak. Daar is een Lakier ook wel voor te vinden. Schuurmans ging, Mollema kwam
en bracht geen geld mee voor karbouwen en een onderwijsman vergezelde hem niet. Mollema zeide, jullie
school is de sawah bewerken en dat zo goed mogelijk met steun in natura van de zending en mocht de sawah
mislukken dat laten we jullie niet zitten.
Op de begroting was ƒ. 2640.00 uitgetrokken dat betekende ƒ. 220.00 p.m. met geen enkele gulden reserve als
er plotseling een grotere uitgaaf gedaan moest worden. Zelf had ik ook geen rode cent, want ik kwam uit Holland
en kon nauwelijks een kast betalen voor mijn paar boeken. Van deze 220 gulden moesten 36 zielen leven met
rijstprijzen die meer dan ƒ. 1.00 per liter bedroegen. Hierop behoef ik geen toelichting te geven wat voor een
toestand dat was. In het kort was de belangstelling voor het experiment weg en men had het gevoel: We zijn tuk
genomen, en van hun kant beschouwd volkomen terecht.
Het kopen van karbouwen moest tot na de oogst uitgesteld worden, want ik had geen geld. Ik deed alle mogelijke
moeite om hen dit duidelijk te maken, maar dit lukte niet. Omdat er niet aan de beloften voldaan werd, begon
men het hele gebeuren te beschouwen als een zendingsobject waaruit winst moest voortkomen, waarbij zij dan
als loontrekkenden dienst deden en een schraal loontje kregen. Maar men kon wachten, hun tijd zou komen.
In Augustus ging ik op tournee, het was vacantie, sawahwerk was er niet. De kampong tjontoh stelde ik voor
om hun erven in orde te maken en te verbeteren en uit te breiden gedurende mijn afwezigheid en daarin gewassen te zetten. Hun voedselverstrekking kon ik staken want ze hadden geoogst ongeveer zo veel dat ze zich
konden redden als de erven het aanvullende opbrachten. Maar wat deden ze nu? Tijdens mijn afwezigheid
stampten ze de rijst en verkochten die op de pasar om een kledingstuk te kopen, dat zeker geen weelde was. In
die tijd was de rijst goedkoop. Ze maakten ongeveer 30-35 cent de liter. U begrijpt waarschijnlijk de teleurstelling als ik zeg dat ze in September weer om voedsel kwamen vragen en ik vernam wat ze gedaan hadden. Het
was voor ons en hen veel voordeliger geweest als ze de rijst in de schuur gebracht hadden en daar bewaard tot
de prijzen weer hoger waren en ik hen een bedrag had gegeven om een kledingstuk te kopen om als de prijzen
weer gestegen waren de rijst desnoods aan de man te brengen. Nu hadden ze het verbrast tegen lapjes goed die
4 maal de distributieprijs gold. Daar stond ik. Ze hadden wraak genomen, daar ben ik van overtuigd al deden
ze het hoffelijk.
Een spoedconferentie werd bijeengeroepen inzake deze aangelegenheid en deed ons belsuiten om een overgang
te forceren dat ieder gezinshoofd ƒ. 0,50 per dag zou krijgen en daar moesten ze zich dan mee redden onder
voorwaarde dat ze 5 uur per dag moesten werken op aanwijzing en de rest van de dag konden besteden aan
huizen en erfverbetering. Dat ging een maand lang goed totdat een groep uit een naburig dorp verstek liet gaan
zoals ze dat eigenlijk al de tijd hadden gedaan. Voor mij was het duidelijk dat men weer wilde leunen zoals het
vorig jaar en moest hen toen voorstellen om maar naar de kampong terug te gaan, hetgeen ze gedaan hebben,
zij het met tegenzin. Want ze wisten heel goed dat ze het dan stellig niet gemakkelijker kregen onder de bepa131
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lingen van het Binnenlands Bestuur. Een verdween er zoals ik reeds heb meegedeeld in mijn vorige brief en een
wilde niet langer maar bleef in zijn huis wonen.
De vijf overgebleven gezinnen hebben de sawah bebouwd en hebben nu iets meer dan de 11 gezinnen van het
vorige jaar. Ter tegemoetkoming in de financiële hulp hen geboden zal een gedeelte van de oogst terugkomen.
Hoeveel dit zal zijn hangt uiteraard af van de oogst zelf. Nu reeds moet ik meedelen dat de oogst zeer bedreigd
is geweest door een grote droogte van 6 weken. Maar ons gedeelte staat er in vergelijking met andere Binnenlands Bestuur projecten gunstig voor. In de naastbijzijnde kampong is de sawah totaal mislukt doordat de
uitgezaaide rijst geheel verdroogd is en ze geen plantmateriaal hadden door die droogte. Dat het onze er goed
voorstaat is te danken aan het nogmaals uitzaaien van zaairijst. Dit is op zichzelf een waagstuk geweest, maar
blijkt nu juist gezien te zijn.
Gezien dit alles begrijp ik niets van uw vermoeden dat het opgezette werk van Schuurmans grotendeels geliquideerd is. Het gaat met horten en stoten, dat is zeker, maar van liquidatie is geen sprake. Ik zie zelfs kans als de
middelen daarvoor verstrekt worden en we beloften kunnen doen die gehonoreerd worden dat de opzet van de
kampong tjontoh na deze kinderziekten tot bloei gebracht kan worden.
Het vreemde van het geval is dat ik er zelfs een winstobject van kan maken. Maar nu spreek ik als boer en niet
als zendeling. Geef mij ƒ. 5000 en ik durf het aan om er ƒ. 10.000 uit te halen. Maar dat is de opzet niet. Maar
het zit er in. We moeten het aandurven om er eerst geld in te zetten. En kan dat niet dan moeten we ermee
staken.
De grondrechten van de opgezetenen in de kampong tjontoh, die zouden aangetast zijn, heeft U waarschijnlijk
uit een brief van mij. Ook dit is in werkelijkheid zo dramatisch niet. Vanzelfsprekend kon ik dat niet over mijn
kant laten gaan en ik heb de Anakia van Mowewe daartoe aangesproken. Deze verzekerde me toen en dat is zeer
logisch, deze mensen kunnen altijd terugkomen, alleen we kunnen voor hen in onze sawahactie geen grond
onbebouwd laten liggen midden tussen de bebouwde grond. Hun erven waar enkele pisangbomen en misschien
een enkele klapperboom opstaan, blijven voor hen, maar hun huizen zullen wel weg zijn want die worden niet
onderhouden en zo ze wel onderhouden worden, dan kunnen ze altijd nog een aanspraak doen op die huizen.
Als ze onderhouden worden dan betekent dat zoveel dat er een ander in is gaan wonen. Maar dat ze geen
grondrechten meer zouden bezitten, dat voerden de mensen aan om ons te laten voelen dat we hen in een
moeilijke situatie hadden gevoerd en dat daar wel wat voor terugkomen moest. Onder de indruk daarvan heb
ik U dat waarschijnlijk geschreven mede om te laten zien in welke moeilijkheden we zaten. Dat hun terugkeer
naar de kampong straks moeilijkheden zal meebrengen dat staat vast, niet omdat ze geen grondrechten meer
hebben in hun kampong, want die hebben ze wel, maar om het zeer logische feit: Ze hebben hier moeten
pionieren in een woest land en dat moeten ze straks weer doen als ze in hun kampong terugkomen en dus een
dubbele portie te verwerken krijgen tegen al de anderen eenmaal, die niet naar Lambuia getogen zijn.
Ze zijn naar Lambuia gekomen in de veronderstelling dat ze na een bepaalde tijd naar een andere dorpsgemeenschap zouden overgaan, niet als landbouwer slechts maar als goeroe! Dat betekent salaris ontvangen, daar kan
bij gewerkt worden zoals een tuin aanleggen enz., maar de hoofdzaak is een pangkat hebben. Nu het uitgesloten
is om hen zoiets te doen toekomen zal de terugkeer naar de kampong bezwaren meebrengen, tenzij we hen straks
toch een of andere dienst kunnen aanbieden of door bemiddeling van ons. En die mogelijkheden zijn er. Want
iedereen die maar een weinigje meer onderricht en omgang met anderen heeft gehad, staat bovenaan op de
“lijst”. Dat is tot nu toe met al de mensen het geval die op een of andere manier met de zending in aanraking zijn
geweest. Ze worden of voorganger van een gemeente of wegmandoer of kepala kampong of wat er verder maar
is. Evenwel is dit speculatie en daar mogen we niet vanuit gaan. En dat is m.i. het hoofdbezwaar van de gehele
opzet van rural reconstructionwerk hier, er is te weinig rekening gehouden met de toekomst. De plannen zijn
uitgestippeld en men ging er vanuit dat het precies volgens plan zou verlopen. En dit blijkt niet waar te zijn. Dat
was de eerste weken al duidelijk. Verder is het overleg met de mensen te oppervlakkig geweest. Men begreep
het niet. Dat behoefde ook nog geen bezwaar te zijn als de beloften gedaan maar vervuld konden worden. Toen
die niet vervuld werden, kwam het wantrouwen te voorschijn.
Momenteel meen ik dat dit wantrouwen in grote trekken is weggenomen, maar ik beef bij de gedachte als er
onverwacht iets mocht gebeuren dat onze plannen opnieuw in de war zou sturen. Men leeft nu werkelijk in het
vertrouwen dat Berger hier in 1951 komt. Dan is hun kans er, al duurt het een paar jaar langer.
Met deze ophelderingen zal het beeld van Lambuia wel iets anders voor Uw geestesoog zijn, vermoed ik. Toch
gaat Lambuia een sombere tijd tegemoet als er geen vervanger voor mij komt en dit werk practisch een jaar moet
doorgaan zonder leiding.
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Einde Maart heeft ook het weer het zijne bijgedragen om de plannen voor de kampong tjontoh moeilijker te
maken. Door de blokkering van het geld hebben we nog minder kasgeld gekregen en de prijzen vliegen omhoog.
Bij 2 weken geleden zijn de pasarprijzen hier 100% gestegen.
In de maand Maart is ook de vrouw van Darius Tonga overleden. Het laat zich aanzien dat Darius als toekomstig
werker voor Z.O. Celebes met een opleiding van SoE afgeschreven moet worden. Hij kan niet tussentijds
opgenomen worden en hij schijnt niet nog een jaar of meer te willen wachten en doet nu pogingen om ingeschreven te worden als Normaalcursist. En onbegrijpelijk voor mij, hij heeft nu al weer huwelijksplannen, die vaste
vormen beginnen aan te nemen. Gezien dit alles moeten wij er m.i. niet op aandringen om hem toch nog naar
SoE te laten gaan, want ik ben bang voor een mislukking.
Momenteel zijn we geïsoleerd van de overige delen van Indonesië. De geruchten zijn te vaag dan dat ik er iets
over zal kunnen zeggen en ik maak me sterk dat U beter op de hoogte bent dan wij, die betrekkelijk dichtbij
zitten.
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R.G. Vleeming aan de Raad voor de Zending, Kendari 5 februari 1952, ARvdZ 101/4/5.
Vleeming was de laatste Nederlandse zendeling in Zuidoost-Celebes. Hij besteede zijn tijd hoofdzakelijk aan de voorbereiding van de oprichting van een zelfstandige kerk in Zuidoost-Celebes, de overdracht of verkoop van zendingseigendommen en andere juridische en financiële zaken. Bij zijn komst had hij al beloofd een “grote vergadering” te beleggen
om afspraken te maken over de vorming van een zelfstandige kerk, doch het was er nog niet van gekomen. Op 7 januari
1952 was P. Rumono in Kendari gearriveerd, de eerste, in Makassar opgeleide predikant van Zuidoost-Celebes. De druk
op Vleeming om te vertrekken was groot, zowel van binnen als van buiten de zendingsgemeenten, doch op een vergadering begin februari stelden de classisvoorzitters zich voorlopig achter hem op.

–––
Punt 3 was de Badan Pekerdja. Werkcomité voor de wordende Kerk. Hier ook legde ik rustig en zakelijk uit wat
de beweegredenen waren geweest om nog geen Badan Pekerdja samen te stellen. Er waren natuurlijk ook
redenen, die ik niet noemde, ook tegenover U niet in mijn vorige brief: n.l. 2 classisvoorzitters die elkaar niet
konden uitstaan en elkaar steeds zwart zaten te maken tegenover mij, waartussen geen samenwerking was en
die beiden weer mij niet vertrouwden. Daaruit was geen werkcomité te vormen. Ik besloot mijn inlichtingen met
te zeggen, dat samenstelling van deze Badan Pekerdja afhankelijk was van mijn al of niet blijven en daar ik sinds
gisteren (de 28e) besloten had om te vertrekken, dat zij dat nu onder elkaar hadden uit te maken. Toen kwam
collega Boonde op de proppen met verzoek en voorstel van hen drieën, zoals besloten door hen de avond
tevoren, of ik nog wilde blijven, omdat zij toegaven het zelf nog niet te kunnen en nu nog mijn leiding en
voorlichting nodig hadden. Zij zouden de ogen en oren wel sluiten voor alle bezwaren tegen mij en slechts
vooruitzien naar het doel, de zelfstandigheid van de kerk, waarbij mijn hulp zeer hard nodig was. Ik heb ze toen
heel hartelijk bedankt en mijn hoop uitgesproken, dat we in eensgezindheid en wederzijds vertrouwen nog lang
zouden mogen samenwerken tot heil van de kerk op Z.O. Celebes. Eerlijk gezegd verbaasde me het verzoek niet
erg. Door hun houding van de avond tevoren en die morgen had ik me reeds ingesteld op iets dergelijks. Maar
toch ontroerde het me wel om nu, niet verborgen of verheimelijkt, maar eerlijk onomwonden mij te horen vragen
hier te blijven om hen te helpen. Tenslotte was ik daarvoor hier gebleven en ik kon nu niet meer afwijzen,
hoewel, na alles wat ik gehoord had, ik besefte dat het nog weer moeilijker zou zijn dan ik aanvankelijk gedacht
had. (Ik besef heel wel, dat de meeste opmerkingen en aanvallen komen van die zijden, die er het meeste
voordeel van hebben dat ik vertrek.)
Maar om verder te gaan. Ik heb toen verder gezegd, dat ik na alles wat ik gehoord had het voor hen ook zeer en
zeer moeilijk achtte om van ganser harte samen te werken met mij en dat ik daarom zelf voorstelde mijn verblijf
voorlopig op 3 maanden te stellen. Alles wat ik langer zou kunnen blijven, dat was winst, maar voor een
enigszins verantwoorde overgave en wat speling om hen in te werken, had ik 3 maanden vast nodig, dus circa
eind April zou de officiële overdracht moeten plaatsvinden en ik in principe kunnen vertrekken. Hierbij verzoek
ik het Zendingsconsulaat, dat van deze brief afschrift krijgt, om zo spoedig mogelijkheid rechtspersoonlijkheid
aan te vragen voor de wordende kerk van Z.O. Celebes. En voorts vraag ik aan U, de Raad van Zending en het
Zendingsconsulaat, om beiden mij te willen doen toekomen: voorbeelden (doorslagen) en/of concepten van een
acte van overdracht van zendingseigendommen, zoals het U bekend is, dat elders is gebeurd of dat U zich
voorstelt dat hier kan plaatsvinden. Drie maanden is niet lang en als ik niet hard werk zijn de 3 maanden om
voordat er iets gereed is. Daarna, als er een daarna is, zou ik willen bespreken een Kerkorde en ordinantiën
(vastleggen wat reeds gebeurd is, wijzigen, uitbreiden wat gewenst).
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Ik heb zelf deze termijn van 3 maanden gesteld om niet binnen die tijd, die ik meen nodig te hebben, te hoeven
vertrekken, dan in uiterste noodzaak en om na 3 maanden vast iets feitelijks te stellen in de vorm van overdracht
bezittingen en ingewerkt zijn van Indonesische medewerkers tot de verschillende taken. Ik meen dat zo’n
overdracht ook gunstig kan werken op een voortgezet verblijf. Als ik nu nog weer zou uitstellen, groeit er weer
wantrouwen.
Toen kwamen we aan de Badan Pekerdja toe, ik zelf begon met te zeggen dat ik geen voorzitter wenste te
worden, maar Rumono voorstelde als voorzitter. Dat bleek helemaal te zijn, zoals ze hadden gehoopt. Er was
tegen collega Rumono van legerzijde gezegd, nadat men eerst gedreigd had ervoor te zullen werken, mij weg
te krijgen en hij gevraagd had dat niet te doen terwille van hemzelf: nou goed, mits hij maar geen voorzitter
wordt. Dus voorzitter werd met algemene instemming Rumono. Tenslotte werd in volkomen overeenstemming
het volgende werkcomité opgesteld:
Voorzitter Pandita P. Rumono. Vice Voorzitter Pandita N. Boonde, tevens Penningmeester. 1e Secretaris Pandita
A. Ngii. 2e Secretaris Pandita A.T. PoEnda tijdelijk waargenomen door Pandita R.G. Vleeming, die Raadgevend
Lid is.
Er werd duidelijk uitgesproken, dat dit bestuur geen verandering in mijn werkzaamheden zou brengen, maar
verzocht werd en door mij toegezegd, dat zo spoedig mogelijk ieder zou worden ingewerkt in zijn werkzaamheden. Maar als de omstandigheden er aanleiding toe zouden geven, zou men het mij laten weten, opdat ik dadelijk
zou kunnen vertrekken. Hierbij wil ik even aantekenen, dat m.i. de druk waaronder de Indonesisch collega’s te
lijden hebben, te maken heeft met de sinds de laatste maanden weer verslechterde politieke verhouding met
Nederland. Het schijnt, dat wij Nederlanders hier steeds weer in ons werk moeten belemmerd worden door de
politieke tegenstelling Nederland-Indonesië.
De besprekingen werden onderbroken door het binnenkomen van de “Barito” uit Makassar, waar we allen aan
boord gingen.
’s Middags werden de besprekingen niet voortgezet, omdat er een begrafenis was, waar de anderen heengingen.
Om 8 uur kwamen we pas opnieuw bijeen tot 11 uur. Van de besprekingen die toen zijn gehouden, komt niets
voor in de notulen en ook ik vind het moeilijk om er verslag van uit te brengen. We spraken over de verhoudingen onderling hier op Z.O. Celebes en wisselden van gedachten over de algemene toestand hier. Ik vertelde
onder andere over wat ik gehoord had uit diverse bronnen over de toestanden in de classis Moronene en hiermee
in verband ging het gesprek over de “pengatjau’s” in dat gebied, de ex-C.T.N.132 rondom Kolaka en de maatregelen en houding van het leger hiertegenover. Dit kan ik wel zeggen van onze besprekingen toen, dat we hier
temidden van allerlei tegenstellingen werken, verschillen van diverse bevolkingsgroepen, van civiel en militair
bestuur, van diverse subversieve groepen tegen de centrale unitarische bestuursvorming en tegen de militairen,
enz. Kortom een maalstroom van allerlei persoonlijke en groepstegenstellingen, te veel voor het bestek van deze
brief.
De morgen van de 30e gingen we verder met het punt Eigendommen. In verband met de overdracht werd er
besloten om alle eigendommen te beschrijven en vast te leggen. Te Lambuia is behalve het zendingshuis en erf,
een stuk grond groot ongeveer 1 hectare. Voorts staat er op het erf een klein polikliniekhuisje en dan zijn er
diverse meubelen e.d. Het geld, opbrengst verkoop geneesmiddelen, oude kleren van het Rode Kruis, afbraak
huizen e.d., dat in een in- en verkoopcoöperatie gestoken is, bedraagt nu met de rente R. 1200.-. Ik zelf kan het
steeds niet goed eens zijn met deze manipulaties, niet zozeer dat er zendingseigendommen verkocht worden,
zoals het vee en de oude huizen (vaak zonder mijn medeweten), maar dat het geld in die volkscoöperatie
gestoken wordt. Naar wat ik voor inlichtingen over die coöperatie heb, is het een winstzoekerij van enkele
leidende figuren (vooral christenen, o.a. ketua Ngii) en dat gaat zo lang goed tot de leiders niet meer vertrouwd
worden. De classisvoorzitters zeggen dat deze coöperatie begonnen is op instigatie van Ds. Schuurmans, ik
geloof dat niet zo erg. En al zou het het geval zijn, dan toch zeker niet een coöperatie als deze, die niet werkelijk
het volk dient, maar voor het “volk” (de leden) het “volk” (de niet-leden) afzet. Het geheel is een speculeren op
het goede vertrouwen en de domheid van de meeste leden en niet-leden. Een naar zaakje. En nu zeuren de
ketua’s al maanden mijn oren van mijn hoofd om het geld, dat Ds. Schuurmans eens gekregen heeft voor een
coöperatie, R. 1000.-, ook te mogen hebben. Ik heb me steeds weten te redden door te zeggen, dat is er niets van
weet en dat ik niet weet waar het is. Ik meen dat collega Krop het in de algemene kas gestopt heeft of er boeken
voor heeft gekocht. Dat over het eigen geld van de kerk. Gelukkig is Rumono het met me eens, dat we dat bedrag
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Corps Tjadangan Nasional, onder Letkol Worrow, plvd comm. was Kahar Muzakkar. Dit Corps was in ZuidoostCelebes de kern van een beruchte en gewelddadige beweging, die in West-Java ontstaan was en vanaf 1950
bekendheid kreeg onder de naam Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
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moeten zien los te krijgen en op de Postspaarbank zetten. Ik dacht dat ik er de opbrengst van de onderwijzerswoning Kendari R. 2000.- en straks de huur en de opbrengst van de school alhier ook maar bij zou doen en zodoende een potje maken voor urgente zaken, zoals straks een nieuwe ketuawoning te Mowewe.
Na dat geld spraken we over recht op grond, wat minder belangrijk voor U is. Het bleek dat ieder een stuk grond
toegewezen kon krijgen, maar als hij het gedurende 5 jaar niet zelf bebouwde, verviel zijn recht weer. – – –
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De NZV-zendelingen in Zuidoost-Celebes.
Michiel Johannes Gouweloos; 1898-1942; 1915 zendingsopleiding; 1921 in Sanggona; 1934 in
Kendari-stad; 24/1/1942 door de Japanners gedood. Gehuwd met Cornelia Gaarkeuken; 1894-1972.
Thies S. Houtsma; geb. 1913; 1936 zendingsopleiding; 1940 zendeling-leraar; 1946 in Lambuya, Z.O.Celebes; 1948 gerepatrieerd; 1949 voorganger bij de Stichting Ver. San. in +t Gooi; 1955 predikant in
Wijnjeterp; 1963 Goënga; 1967 Zuidwolde-Noordwolde; 1978 emeritaat.
Hendrik van der Klift; 1885-1952; 1909 zendingsopleiding, tevens opleiding tot hulpprediker; 19161919 Kolaka, Z.O.-Celebes; 1919-1942; 1942-1945 geïnterneerd; 1946 gerepatrieerd; 1948 predikant
in Oudega in de Grietenij Hemelumer Oldephaert Noordwolde. Gehuwd met Anna Geertruy Snijder;
1883-1971.
Dirk Kok; 1890-1944; 1913 zendingsopleiding, tevens opleiding tot hulpprediker; 29/5/1919 ordening
tot zendeling; 1920 vestiging in Mowewe/Sanggona, Z.O.-Celebes; 1922 Bandung, W.-Java; 1923 naar
Nederland; 1931 namens UZV zendeling-leraar te Inanwatan (westelijk Nieuw-Guinea) en nadien te
Serui (Jappen, Noord-Nieuw-Guinea). 1919 gehuwd met B.F. (Dien) Visser.
Jan Krop; geb. 1918; 1946 kand. N.-Brabant; 5/12/1948 predikant algemene dienst; april 1949 Lambuya/Kendari; dec. 1949 Wawotobi; 1950 Kendari-stad; begin 1951 gerepatrieerd; 1952 emeritaat.
Gerben Willem Mollema; 1903-1950; 1927 zendingsopleiding; 1933 in Sanggona, Z.O.-Celebes; 1940
tijdelijk hulpprediker te Alor; nov. 1948 terug in Zuidoost-Celebes; 5 juni 1950 gedood.
Jacob Schuurmans; 1896-1963 te Groningen; 1917 zendingsopleiding; 1924-1940 Lambuya, Z.O.Celebes; 1946 terug te Lambuya; 1948 gerepatrieerd; 1949 predikant te Wittewierum en Lellens. Hij
was gehuwd met Jantje Bijlefeld; 1898-1973.
Gerard Christiaan Storm; 1894-1941 te Ermelo; 1915 zendingsopleiding; 1921 Taubonto, Z.O.-Celebes;
1937 gerepatrieerd.
Rudolf G. Vleeming; 1913-1954; 1946 zendeling; 1947 Makassar, aangewezen om zendingsconsul te
helpen speciaal voor zaken van Oost-Indonesië; 1949 namens de UZV in Tobelo, Halmahera; 1950
namens de NZV in Kendari, Z.O.-Celebes; 1953 Makassar, bestemd voor O.-Java (Madiun) doch hij
overleed op 15/8/1954.
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Geraadpleegde literatuur
Zie: Nieuwe hoofden, nieuwe goden.
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