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Voorwoord
De bronnenuitgave betreffende de kerk- en zendingsgeschiedenis van de MiddenMolukken in de negentiende eeuw is verdeeld over twee delen. Het eerst deel bestrijkt
globaal de eerste helft van de eeuw, het tweede deel de tweede. In beide delen zijn de
stukken in chronologische volgorde opgenomen, waarbij elk deel zijn eigen nummering
en registers kent. Voor de verantwoording, het glossarium en de lijst met afkortingen zij
de lezer verwezen naar Deel I; voor bijlagen, de literatuurlijst en kaarten naar dit Deel
II.
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1. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 27 juli 1854;
ARvdZ 34/5.
Naar aanleiding van de kwestie-Hanegraat en met het oog op de lopende onderhandelingen van
het NZG met de regering over de definitieve regeling van de Ambonse zending, had het
bestuur van het genootschap aan Roskott verzocht uitvoerig verslag uit te brengen van het
Instituut te Ambon en zijn werkzaamheden daarin.1 Een der beschuldigingen van Hanegraat
was dat de leerlingen gedwongen waren zware landarbeid en andere handenarbeid te
verrichten, waarvan Roskott onmatig profiteerde. Op het Instituut zou het een chaos zijn.
Bovendien zouden de leerlingen door de vrouw van Roskott, die zich met de zorg voor de
huishoudelijke kanten van het Instituut belastte, schandelijk worden behandeld.2

Den 12 Maart 1835 alhier aangekomen, nam ik mijnen intrek bij wijlen Br. Keijser, aan
wien ik ’s maands voor huisvesting, enz. betaalde ƒ 75,-, te betalen half in zilver en half
in koperen munt, gelijk te dien tijd gebruikelijk was. Ik vond overvloedig tijd en
gelegenheid om mij te oefenen in de maleische taal; al spoedig echter bespeurde ik dat
mijn maleisch-onderwijzer al heel weinig kennis bezat van hetgeen men grondige
taalkunde noemt. Op mijne gedurige vragen van het waarom dit en waarom dat, kreeg ik
meestal ten antwoord: bijasa bagitoe (dat is het gebruik aldus). Ik nam dus mijne toevlugt
tot mijnen ouden Werndlij,3 studeerde vlijtig en kreeg al spoedig begrip van een en ander,
waarbij ik dan de gelegenheid vond om het theoretisch aangeleerde terstond aan de
praktijk te toetsen. Nooit veel moeite gehad hebbende om eene vreemde taal aan te
leeren, zoo gelukte het mij ook thans weldra om mij tamelijk gemakkelijk in de nieuwe
taal uit te drukken, terwijl ik mij steeds bevlijtigde om den juisten toon en de wijze van
uitdrukking der Amboinezen in hun onderling verkeer te vatten. Hierdoor werd het oor
zoodanig geöefend, dat inlandsche regenten mij later dikwerf hun compliment maakten,
zeggende: Mijnheer, wanneer wij niet wisten en zagen dat gij een Europeaan zijt, dan zou
niemand zeggen dat ge een vreemdeling zijt. Ik herinner mij nog, dat de pattij van
Amaheij hierover eens in extase was.
Kort om: aan mijne hooge ingenomenheid met mijne betrekking, aan de gewoonte van
inspanning en studie, gesteund door blijde vooruitzigten en bloeijende gezondheid, had
ik het te danken dat ik nog geene 3½ maand op Ambon vertoefd had, toen ik reeds aan
de directie van het Medewerkend Zendeling Genootschap alhier konde schrijven: dat ik
vermeende zoo ver in het maleisch gevorderd te zijn, dat ik met het geven van onderwijs
een aanvang zoude kunnen maken.4
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Brief in MNZ, jrg. 3 (1859) 128-152.
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Zie Deel I, document 152 met aantekeningen. Een samenvatting van het hier gegeven stuk staat in
MNZ, jrg. 3 (1859) 152-190. Als bijlage is daar tevens Roskott’s instructie afgedrukt, ibidem, 190194.
Waarschijnlijk: G.H. Werndly, Maleische spraakkunst, Uit de eige schriften der Maleiers opgemaakt.
Amsterdam: R. en G. Wetstein, 1736; opnieuw uitgebracht als Maleische spraakkunst herzien en
uitgegeven op last van de Hooge Regering van Nederlandsch-Indië door C. van Angelbeek. Batavia:
Landsdrukkerij, 1823. Vgl. Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, 18. Na verloop van tijd nam
Roskott’s waardering voor Werndly echter af. Eens merkte hij over deze grammatica op: “ik meen
echter te kunnen bewijzen, dat de dáár opgenomene regels nimmer van algemeen gebruik kunnen
zijn”, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 23/10/1839, ARvdZ 34/5.
Zie hierover uitvoerig B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 24/5/1835, ARvdZ 34/5.
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Weldra werd mij dan ook vergund met eenige kweekelingen, die zich al spoedig in
menigte aanboden, een begin te maken.5 Nu moest ik het huis van br. Keijser6 verlaten
en naar eene eigene woning omzien. In de stad, begreep ik, mogt ik mij niet vestigen;
dáár zou ik teveel aanloop hebben van mijne kennissen, vooral officieren van ’t
garnizoen, waarmede ik door mijne reisgenooten van Java in aanraking was gekomen. Ik
trachtte dus eene geschikte plaats te vinden buiten de stad en toen reeds lachte mij zeer
aan ons tegenwoordig schoon Batoemejra, ofschoon er alles in groot verval was. De
toenmalige eigenaar (de heer Kuuhl)7 vroeg echter ƒ 60 huur en dat toch, meende ik,
konde mijn tractement onmogelijk lijden. Ik zocht en vond nu een ander oud huis, naar
mijnen zin zeer goed gelegen, aan de westzijde der stad (te Waaijnitoe), toebehoorende
aan den heer Timmerman, destijds president8 van het medewerkend genootschap. Terwijl
nu dit huis een weinig werd opgeknapt, hoorde ook de Gouverneur Ellinghuijsen van mijn
voornemen om mij zoo ver buiten de stad te vestigen. Hij had het schijnbaar niet goed
opgenomen dat ik tot twee maal toe geweigerd had om onder zeer gunstige voorwaarden
den dienst des genootschaps te verlaten en bij het gouvernement over te gaan, maar toch
toonde hij mij nu dat hij in den jongen onervaren man belang stelde. Hij ontbood mij, en
raadde mij zeer af om terstond reeds buiten het oog der zoogenaamde beschaafde wereld
te gaan wonen, zeggende: “dat ik Indië nog niet kende, dat wanneer ik mij zoo ver van
de stad begaf, het al spoedig zoude heeten: de broeders heeft hij (mijne moerid’s
namelijk) en de zusters zal hij wel krijgen!” ... daarmede op de heerschende zedeloosheid
doelende. De aangehaalde redenen van den heer Ellinghuijsen waren mijns inziens al van
zeer weinig beteekenis en die alléén zouden mij zeker niet genoopt hebben om mijn
voornemen op te geven, maar toch had ik verstand genoeg om in te zien dat ik den
Gouverneur niet tegen mij in ’t harnas mogt jagen en zag dus van mijn voornemen af om
buiten te gaan wonen. Het gelukte mij dan ook weldra om in de stad een nogal ruim maar
tamelijk oud en onaanzienlijk huis te huren voor ƒ 30 ’s maands. Hier trok ik nu in met
mijne zeven kweekelingen en leidde er al een zeer potsierlijk leventje. Ik sliep op een
geleend bed en zat op een’ geleende stoel; mijn dikke Jan, groen en lomp en onhandig in
alles, was mijn kok, mijn hofmeester, mijne penningmeester, in een woord mijn
factotum.9

[Roskott’s huishouding is geheel en al wanordelijk, terwijl zijn schulden snel toenemen.]

Bij mijne komst op Ambon dacht ik aan het huwelijk als aan eene zaak, waarvan alleen
in de verre toekomst sprake mogt zijn en keek al zeer vreemd op dat men mij telkens met
zoo veel aandrang en een ernstig gezigt aanraadde om naar eene vrouw uit te zien. Doch
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B.N.J. Roskott begon in 1835 met zeven leerlingen van het Instituut, na enkele jaren werden het er
twaalf, welk aantal in begin jaren veertig toenam tot achttien. De voorbereidende klas groeide krachtig
en werd met een tweede klas uitgebreid. Het aantal leerlingen hier bedroeg medio jaren vijftig ca. 60.
Vgl. Deel I, document 110; B.N.J. Roskott, “Verslag betreffende het Instituut [over ca. 1857]”, s.a.,
ARvdZ 34/5.
Zendeling P. Keyser, zie bijlage V.
J.A. Kuuhl; 1806 of 1807-1856; 1848 fiscaal en griffier bij de Gewone Landraad; 1850 tevens
commies ter magistratuur; 1853-1854 vendumeester.
J.B. Timmerman was secretaris, voorzitter was de zendeling P. Keyser, zie Deel I, Afd. documenten,
voetnoot 545.
Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 24/6/1835, ARvdZ 34/5.
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niet lang duurde het of ik begon die zaak geheel anders te begrijpen, waarvan het gevolg
was dat mij een der grootste voorregten, die de Heer zijnen gunstgenooten op aarde
schenken wil, ook mij ten deele viel: Hij schonk mij eene voortreffelijke vrouw.10
Van toen af aan leefde ik zorgeloos en gelukkig als een kind; mijn huishouden kostte nu
schier geen geld meer, mijne schulden werden betaald en daarbij had ik een’ tafel als een
prins. Ik hield nu mijne school in de kleine kerk van vader Kam en bemoeide mij met
niets dan met mijn werk, waarin ik met iederen dag meer genoegen vond.
In November 1835 woonde ik de vreselijke aardbeving bij, die een groot gedeelte van de
stad Ambon in een’ puinhoop veranderde, de kleine kerk verwoestte en ons woonhuis
zoodanig havende, dat het volstrekt onbewoonbaar werd.11 Wij behielpen ons
aanvankelijk in een ellendig keetje, in hetwelk ik overdag veel hinder had van de
brandende zonne-hitte en weldra gevaarlijk ziek werd. Na mijne herstelling huurde ik
eene inlandsche woning van gabba-gabba te Noussa-nive in de nabijheid der stad, omdat
alles wat van steen gebouwd was grootendeels in puin lag. Wij waren hier zeer tevreden
en gelukkig en zouden niet ligt naar iets beters verlangd hebben, wanneer ons de huur niet
was opgezegd geworden, omdat de eigenaars met elkander twist hadden gekregen. Voor
de kweekelingen had ik in mijn erf eene loods van atap doen opslaan, terwijl ik de
achtergalerij benuttigde als school; dit ging wel gebrekkig en was alles zeer bekrompen,
maar het was toen een tijd dat iedereen zich moest behelpen en dus konden en moesten
wij het ook. Dit gedurig verhuizen was evenwel niet zeer aangenaam noch voordeelig en
daarom trachtte ik, ware het mogelijk, eene geschikte woning in eigendom aan te kopen.
Eenige pogingen daartoe mislukten – doch gelukkiglijk voor ons! want zie, het schoonste
wat op Ambon was, hetgeen ik boven alles zoude gekozen hebben wanneer ik uit geheel
Ambon de keus had gehad, ons schoone Batoe-mejra kwam te koop. – – –
Hoe bitter ons schoone Batoe-mejra toen ook in verval was en schoon ik geenszins
voorbijzag de groote kosten en veeljarige moeite, die wij er aan zouden hebben om de
zaken naar onzen zin te krijgen, zoo was de ligging toch van dien aard dat ik al die
bezwaren als niets achtte en ik mij zeer gelukkig achtte dat ik huis en erf tot ons
eigendom konde maken voor de betrekkelijk zeer geringe som van ƒ 2000, waarbij onze
oom Twijsel12 ons behulpzaam was. Weldra trok ik nu met al de kweekelingen naar onze
nieuwe woning, in de welke wij ons aanvankelijk zoo goed mogelijk behielpen want aan
groote reparatie’s viel niet te denken aangezien ik geen geld had om den hier zoo duren
arbeid te betalen. Had ik mij te dier tijd tot ons Genootschap gewend of ook hulp willen
aannemen van mijner vrouw’s familie, dan voorzeker had ik mij niet zoo lang behoeven
te behelpen, maar zou dan ook de satisfactie gemist hebben om door eigen inspanning alle
bezwaren te overwinnen. Ons huis bestond indertijd uit vier buiten gaanderijen, één
zoogenaamd vóórhuis en vier kamers. Eene der beste kamers van ons huis werd nu
onmiddellijk ingerigt voor schoolvertrek en het grootste vertrek der bijgebouwen voor
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woonplaats der kweekelingen overdag; maar vermits het wat al te bekrompen en daarom
ongezond zoude geweest zijn om ze hier alle bij elkander te doen slapen, zoo werd voor
den jongsten broeder mijner vrouw (dien ik ter verdere opleiding tot mij had genomen)
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De eerste vrouw van Roskott was S.M.E. (Elize) Twijsel (ook: Twijzel), met wie hij in 1835 trouwde,
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/8/1835, ARvdZ 34/5. Ze overleed op 15 sept. 1856, B.N.J. Roskott
a. Hb NZG, 13/11/1857, 30/3/1859, ARvdZ 34/5. Zie verder Deel I, Afd. documenten, voetnoot 181.
Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 5/11/1835, ARvdZ 34/5.
Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 181.
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gezamentlijk met eenige kweekelingen nog eene kamer ingerigt om er ’s nachts verblijf
te kunnen houden.
In dien tijd kreeg ik van vele zijden aanzoek om huisonderwijs te geven aan de kinderen
van eenige der voornaamste ambtenaren. Ik wist wel dat ik bij weigering mij het
ongenoegen dier heeren op den hals zoude halen, maar ik voorzag ook dat men het mij
langzamerhand zóó lastig zou maken dat mijn hoofdarbeid er noodwendig onder lijden
moest en weigerde dus. Doch om het bewijs te geven dat het geen onwil was, gaf ik aan
eenige jongelieden, een uur na afloop der schooluren, gelegenheid om ten mijnent
onderwijs te ontvangen in het nederduitsch en fransch, in meet-, rekenkunde, enz.
Hiervan is door eenigen goed gebruik gemaakt.
Inmiddels zag het er in onzen tuin nog treurig uit, wilde varkens, herten, slangen en
kikvorschen in tallooze menigte schenen denzelven met de naburige bergen tot
verblijfplaats gekozen te hebben, zoodat deze laatste gasten niet zelden ons huis
binnendrongen. Doch ook hier sloegen wij handen aan het werk. Ik kocht eenige spaden,
patjols en houwmessen en dacht nu mijn jong volkje des morgens vóór schooltijd aan het
werk te zetten en meende nu in plaats van al die ruigte en wildernis een fraai plantsoen
aan te leggen. Maar ja wel! hier had ik geheel en al buiten den waard gerekend. Mijne
kweekelingen wilden wel met eene zwarte kabaai en witte banaijän opgeschikt
boodschappen doen, hoe meer hoe liever, zij wilden wel volgens Ambon’s zotte
gewoonte met den pajong volgen, wel voor talie-apie jongen spelen, maar met den patjol
werken, neen! dat was toch wat al te veel gevergd, dat was het werk van slaven en
Javanen (bannelingen) maar niet van een’ moerid. Regtstreeks weigeren durfde men mij
weliswaar niet, maar ik zag toch genoeg aan de zure gezigten dat het eene vreeselijke
opoffering kostte. Ik zelf had weliswaar ook niet met patjol en spade omgegaan, maar ik
begreep toch dat hier het spreekwoord: “woorden wekken, voorbeelden trekken” juist
zijne toepassing zoude vinden en sloeg zelf de hand aan ’t werk. Reeds vóór het krieken
van den dag was ik met mijne jongens in den tuin, hakte en patjolde dat het een aard had,
en omdat ik al spoedig pijnlijke blâren in de hand kreeg, wapende ik mij met een paar
sterke handschoenen die ik nog van de kostschool had medegebragt. Vermits ik bespeurd
had dat de afkeer der kweekelingen om in den tuin te werken niet voortkwam uit luiheid
maar uit beschaamdheid, zoo had ik met opzet terstond een stuk gronds uitgekozen dat
onmiddellijk aan den grooten weg ligt, langs welken iederen morgen heele troepen van
die Ambonsche leegloopers, onder den naam van burgers bekend, voorbijkomen om in
de rivier, die langs mijn huis loopt, te gaan baden. Toen deze menschen mij in het begin
daar zagen werken en sjouwen, bleven ze verwonderd staan gapen en konden maar niet
begrijpen, dat een toewan Walanda zich tot zoodanigen arbeid konde verlagen. De
kweekelingen, die mij nu met ijver en volharding zagen werken, begonnen toch nu ook
te begrijpen dat er geene schande in stak om den grond te bearbeiden en waren nu ook
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onder vrolijk gejuich, gepraat en gelach zoo ijverig bezig, dat het een lust was om te zien.
Weldra stond onze djagong in vollen bloei en de rijke oogst van pisang en aardvruchten
beloonde dubbel en dwars al onze moeite. Mijne mannetjes hadden waarschijnlijk
gedacht dat ik mij de vruchten van onzen arbeid alléén zou toeëigenen, omdat zij zoo zeer
aan zelfzucht der meerderen tegenover de minderen gewoon zijn, maar toen zij nu zagen
dat er eerlijk gedeeld werd en een iegelijk de vrije beschikking had over alles wat hij had
aangeplant, toen had ik veel gewonnen.
Iederen avond na afloop der schooluren was er een feest in onzen tuin; weldra knapte er
een vrolijk vuur onder dezen of genen boom en een iegelijk op zijne beurt onthaalde de
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kameraden op gebakken patattas, pisang, suikerriet enz. enz. Ik had nu gerust den patjol
kunnen neêrleggen, zonder dat ik bevreesd had behoeven te zijn voor vertraging in onzen
arbeid, maar ik had er zelf plezier in gekregen en heb nog tot voor weinige jaren de
gewoonte aangehouden om onzen groentetuin eigenhandig te bewerken, te meer daar ik
bespeurde dat eene matige inspanning der ligchaamskrachten alles behalve nadeelig is
voor de gezondheid.
Ik heb het niet overbodig geacht hieromtrent in eenige details te treden, aangezien ik
vermoed dat het alleenlijk aan dezen onzen tuinarbeid moet worden toegeschreven, dat
men in die tijd tot de zotte beschuldiging is gekomen dat de kweekelingen door mij tot
allerlei arbeid werden gebezigd, dat ze waren koewachters, dousonoppassers,
tuinarbeiders en wat al niet! Nu ja, het is waar, ik heb altijd strenge tucht gehouden en
houd die nog. Ik heb met onverbiddelijke strengheid gestraft wanneer een kweekeling het
’s nachts waagde om zich buitenshuis te begeven en op plaatsen te vertoeven, waar ik
zelfs niet wilde dat de naam van een’ kweekeling werd uitgesproken. Wanneer ik in den
middernacht soms opstond om appel te houden, dan was er geen genade voor hem die
zich uit de voeten had gemaakt. Daarenboven had en heeft natuurlijk nog een ieder
kweekeling zijn vasten post: twee hunner zorgden (buiten schooltijd natuurlijk) voor hun
eten, één voor de school en het schoolerf, een ander voor het woonvertrek der
kweekelingen, één was belast met het toezigt over onze praauwen, een ander met de
drukkerij en wat daartoe behoort; één of twee hunner gingen iederen avond beurtelings
naar onze kraal om de beesten te tellen wanneer die door den Javaanschen koewachter
werden binnengebragt, een ander weer had het toezigt over mijn Javaansche paarde
jongen en te zorgen voor de bendie, twee anderen hadden de wacht in ons huis en sliepen
binnen (dit laatste echter wisselt iedere maand af) opdat die ruwe bolster van morsigheid
en zoo vele onhebbelijkheden er kunnen worden afgeschaafd en opdat ze wat manieren
leeren, daar ze toch later in hunne negerijen dikwerf met Europesche ambtenaren in
aanraking komen.
Gij zult zeker ook het alom bekende praatje wel eens gehoord hebben, dat zeker
hoofdofficier te Ambon aan wal stappende tot een’ Ambonschen Christen zoude gezegd
hebben: “njong, breng dit mijn valies naar mijn logement, dan zal ik U een ropij geven”,
en deze Ambonsche leeglooper hem zoude geantwoord hebben: “apa toehan? Saja
Christus-mensch, wanneer gij mij mijnen hoed nadraagt, zal ik u ook een ropij geven”.13
Dit zal nu wel een dier vertelsels zijn, waarvan er meer in de wandeling zijn en waarover
de heeren Europeanen goedvinden zich vrolijk te maken om een’ blaam te werpen op
onze inlandsche Christenen, maar toch ziet men er uit dat onze Amboinezen als een ijdel
en dom trotsch volk worden afgeschilderd; en dat ik aan zoodanigen dwazen waan geen
voedsel geef, spreekt wel van zelf.14
Het is dan ook wel eens gebeurd dat deze of gene mijner jonge heertjes een zuur gezigt
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maakte wanneer ik hem gelastte om het een of ander over de straat te dragen. Maar dan
ging ik eenvoudig heen en droeg het zelf en dit was dan doorgaans het beste remedie. Aan
allerlei potsierlijke praatjes heeft het dan ook, vooral in den beginne, niet ontbroken. De
verstandigen gaven mij gelijk en juichten mij toe, bij anderen daarentegen had ik het
geheel en al verbruid. – – –
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Zie [Bleeker], Reis, II, 76, 114, 156.
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Had ik mijne kweekelingen niet aan het werk gesteld maar er integendeel halve Sinjo’s
van gemaakt, dan zou het geheeten hebben: kijk me daar dien Roskott eens met zijne
kweekelingen omspringen, het is net alsof de Amboinezen niet reeds lui en trotsch genoeg
zijn; men zal dat zwarte tuig nog zoodanig verwennen dat er volstrekt geen huis mede te
houden is, die verwaande Psalmzingers zullen hoe langer hoe onverdragelijker worden
etc. etc. (N.B. deze titulaturen door Europeanen op onze inboorlingen toegepast zijn niet
door mij uitgedacht maar uit de werkelijkheid gegrepen.) Maar nu heb ik mijne
jongelieden niet verwend, niet tot Sinjo’s gemaakt, maar heb ze aan het werk gesteld en
door eigen voorbeeld getoond dat handenarbeid niet ontëerend maar daarentegen zeer
lofwaardig is en nu heette het: Roskott bevoordeelt zich met den arbeid zijner
kweekelingen, geen arbeid of zij worden er toe gebruikt, de arme stumpers moeten er wel
aan gelooven enz. enz.
[Veertien jaar tevoren zijn in dit verband anoniem allerlei valse beschuldigingen tegen
Roskott ingebracht. Hij zou gaarne willen dat het hoofdbestuur aan dergelijke lafhartige
en verachtelijke laster geen gehoor geeft. Was de boosdoener destijds misschien zendeling
Mattern?15 Of was het Soselisa, dezelfde die thans samen met de predikant Hanegraat tegen
Roskott en zijn kwekelingen samenspant en enkele kwekelingen tegen hem had opgezet?16]

Keeren wij na dezen uitstap tot ons onderwerp terug. Ik zeide hierboven dat ik in den
beginne van de vier kamers van ons huis twéé had ingerigt voor mijnen arbeid, eene voor
school, de andere voor slaapvertrek der kweekelingen, zoodat wij te dier tijd onder één
dak woonden. Toen nu echter het getal kweekelingen grooter en grooter werd, en ook
eenige zoons van ambtenaren het onderwijs kwamen bijwonen, zoo werd het ons in onze
schoolkamer te benaauwd. Ik ging er dus toe over om twee kamers in de steenen
bijgebouwen tot schoolvertrek in te rigten door het afbreken van ééne der muren en het
aanbrengen van zwaarder houtwerken. Ik heb hiervan jaren lang gebruik gemaakt. Toen
echter later het getal mijner kweekelingen, door het opnemen van adspiranten, tot een
getal van 35 à 40 jongelieden geklommen was, werd ons ook deze plaats te klein en
achtte ik het toen doelmatig om mijne school in twee afdeelingen te splitsen, en keerde
mitsdien met mijne eerste en tweede klasse naar ons groote woonhuis terug, waar ik eene
der buitengaanderijen tot schoollocaal had ingerigt, terwijl mijn medehelper Picaulij17
met de 3de klasse in het andere locaal achterbleef.
Nadat dit eenigen tijd vrij goed was gegaan, gebeurde er iets hetwelk mij noopte om ook
de 3de klasse weder bij mij te nemen, zoodat ik toen weer al de drie klassen bij elkanderen
plaatste. – – –
Het is U bekend dat hier in het begin van het jaar 1838 die schrikkelijke koortsen
uitbarstten,
die verwoestend gelijk de pest, binnen weinige maanden, naar men
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berekende, een vierde der bevolking ten grave sleepten en tot op dit uur in meer of min
hevigen graad is blijven heerschen en de populatie des eilands zoodanig doet wegsmelten
dat men reeds berekeningen heeft gewaagd om den tijd aan te duiden wanneer het met ons
anders zoo schoone Ambon gedaan zal zijn.
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A. Mattern, ca. 1807-1842; 1835-1838 te Manado (Min.); 1838-1842 Tomohon (Min.).
Zie Deel I, document 152.
Jacob Picaulij.
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Ook wij hebben door die ziekte vreeselijk geleden en ik zou U eene lange geschiedenis
kunnen verhalen van al de ellende, bij die gelegenheid en later doorstaan. Voor dit maal
zij het genoeg U te zeggen dat wij in het jaar 1838, nadat al de kweekelingen en al de
overige huisgenoten gedeeltelijk in wanhopigen toestand naar hunne familiën waren
teruggekeerd, insgelijks verpligt waren om ons huis te Batoe-mejra met alles wat er in en
bij was open en bloot te laten liggen en eerst naar de stad bij de oude brave moeder Kam
en daarna in de binnenbaai van Ambon bij één onzer vrienden te gaan inwonen. Nadat
wij negen maanden lang waren ziek geweest, kwamen wij eindelijk in ons huis terug en
vonden daar wel alles in akelige wanorde en verval, maar niet, gelijk wij verwacht
hadden, onze goederen eene prooi van dieven of ander Javaansch gespuis. Immers ook
de dieven waren ziek of dood.
Toen er nu langzamerhand een weinig verademing kwam en de kweekelingen, die nog
in leven waren, ten onzent terugkeerden, was mijn eerste werk om een groot droog en
luchtig gebouw te doen optrekken. Dit gebouw van hetwelk gij in mijne brieven van dien
tijd vindt melding gemaakt, heeft mij weliswaar veel moeite en geld gekost, maar ik heb
er ook tot op den dag van heden zeer veel dienst van. Het geheele gebouw is lang 80 voet
rijnlandsch en – de gaanderij medegerekend – 31 voet diep;18 van voren langs het geheele
gebouw loopt eene breede en ruime gaanderij gesteund door zware nanni-palen (eene zeer
harde houtsoort19). Het gebouw zelf is verdeeld in drie ruime vertrekken; het eerste
vertrek onmiddellijk belendende aan ons eigen woonhuis naast mijne schrijfkamer wordt
bewoond door de kweekelingen. Langs de wanden heb ik vaste slaapplaatsen (britsen)
doen aanbrengen en boven iedere slaapplaats eene plank om er eene kleêrekist en eenige
boeken te kunnen opzetten. In het midden van het vertrek staat eene lange tafel met een
paar banken, alles eenvoudig en sterk, maar zindelijk. In het vertrek der kweekelingen
hangen eenige landkaarten en afbeeldingen, maar anders mag er ook niets worden
gevonden, geene boeken, geene kleêren, niets dan hetgeen volstrekt noodig is. Iedere
kweekeling heeft zijne mat en zijn hoofdkussen, die des morgens behoorlijk moeten
worden opgerold. De zolder van het vertrek der kweekelingen dient om er in den
regentijd natte kleeren en alle andere zaken, die in het vertrek niet worden toegelaten, op
te hangen en te bergen. Een der oudste kweekelingen, hetzij door het lot, hetzij bij
meerderheid van stemmen gekozen, is verantwoordelijk voor de orde en zindelijkheid van
hun woonvertrek; hij moet zich bij mij verantwoorden, wanneer er iets gevonden wordt
hetwelk niet in orde is.
Het daarop volgende vertrek was primitievelijk voor ziekenkamer bestemd, ten einde
gezonden en zieken niet hetzelfde vertrek te doen bewonen. Tot dit doel wordt dan dit
tweede, kleinere vertrek ook thans nog van tijd tot tijd gebezigd, doch het schijnt dat de
kweekelingen er ongaarne gebruik van maken – en dwingen doe ik een’ zieken ongaarne,
en laat hen dus begaan, zoolang ik oordeel dat de ophooping van te veel koortszieken niet
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al te nadelig is voor hen zelven en voor de anderen. Ik heb dan ook tijdens onze drukkerij
nog werkte van dit vertrek tot dat einde tijdelijk gebruik gemaakt; thans is het eene
bergplaats van kisten voor boeken, papieren, werktuigen enz.
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Nania vera Miq (Metrosideros sp.), fam. Myrtaceae. Hoge boom die op Celebes en de Molukse
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Het derde vertrek is ons schoollocaal en van dezelfde afmeting als het woonvertrek der
kweekelingen. Het is na de belangrijke verbeteringen en vertimmering, die ik er onlangs
aan heb doen bewerkstelligen, droog en luchtig en een aangenaam verblijf.
Omstreeks anderhalf jaar geleden was ik voornemens om een geheel nieuw gebouw op
palen, hetwelk evenzeer tot voor woonvertrek als voor schoollocaal zoude dienen, te doen
opzetten. De overgroote kosten en andere onvoorziene omstandigheden hebben mij er
evenwel tot nog toe van teruggehouden.
Op dezen oogenblik ben ik echter bezig om te Roemahtiga aan de overzijde der baai van
Ambon eene zeer nette en lieve school te bouwen, ten einde dáár van tijd tot tijd met al
de kweekelingen en het geheele gezin te kunnen heên trekken, wanneer de koortsen op
de hoofdplaats het ons al te benauwd maken. Te Roemahtiga heerschen weliswaar ook
koortsen, maar het is er toch over het geheel beter dan te Ambon, weshalve wij er dan ook
reeds in dit jaar bijna twee maanden met vrij goed succes hebben doorgebragt. Dit
tijdelijk verhuizen is weliswaar lastig en kostbaar, maar voor de gezondheid van zoo vele
menschen, aan mijne zorgen toevertrouwd, ben ik verpligt mij veel te laten welgevallen.
Het heeft mij heel wat moeite en geld gekost om de noodige materialen voor onze school
te Roemahtiga bij elkander te krijgen, maar daar is niets tegen te doen, de ieder jaar
terugkomende koortsen en de vele sterfgevallen, ook onder mijne kweekelingen, maken
het mij ten pligt om te doen wat binnen de grenzen van ’s menschen vermogen valt.
Alvorens van dit onderwerp af te stappen, moet ik, gelijk ik reeds boven opmerkte,
herhalen dat er voor de zindelijkheid van de gebouwen, localen, en kleeding de noodige
zorg wordt gedragen. Al ware ook morsigheid en slordigheid geen gruwel in mijn’ oogen,
dan nog zou ik uit beginsel er voor zorgen, dat bij alles wat de kweekelingen betreft de
noodige orde worde gehandhaafd, overtuigd gelijk ik ben dat wanorde steeds tot grootere
wanorde leidt en op alles haren afzigtelijken stempel drukt. Ik heb het mij daarom tot
gewoonte gemaakt om iederen morgen wanneer ik mij naar het leerlocaal begeef, even
binnen te treden in het woonvertrek der jongelieden, en ik behoef U niet te zeggen dat een
enkele blik genoeg is om mij van een en ander te overtuigen. Was ik ten dezen opzigte
minder streng, ik ben overtuigd dat die menschen eerlang in hunne eigene morsigheid en
vuil zouden verzinken.
Daarenboven is het iederen maandagmorgen om zeven uur inspectie. Ik ga dan, met de
lijst in handen, al de zaken der kweekelingen na, hunne leer- en leesboeken, hunne
parangs en patjols, het erf van de school, waterleidingen, de schoolmeubelen, het
paalwerk (wegens de witte mieren), kortom alles wat op de kweekschool betrekking heeft.
Daarenboven is het iederen eerste maandag in de maand plunje-inspectie. De lijst toont
aan hoeveel kabajen, broeken en banaiän’s iedere kweekeling heeft. Alles moet dan
behoorlijk gewasschen en gestreken zijn, en worden uitgepakt en stuk voor stuk nagezien.
Dit gedeelte der inspectie evenwel behoort tot het departement mijner vrouw, die zich
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sedert jaren, op mijn verzoek, daarmede heeft belast.
Ik begrijp wel dat gij dit alles als kleinigheden zult beschouwen, gelijk het ook werkelijk
zijn, maar ik kan U toch wel zeggen dat juist deze zorg voor kleinigheden den arbeid zeer
gemakkelijk maakt.
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[Roskott verwijst vervolgens naar de ruwe schets van de gebouwen, die hij met dit
schrijven meezendt.20]

Gelijk U uit mijne vroegere berigten bekend is, nam ik voorheen geene kweekelingen op
beneden den ouderdom van twintig jaar. Het springt echter van zelf in ’t oog, dat
jongelingen die reeds met hun 13 of 14 jaar de negerij-school hebben verlaten en daarna
weinig gelegenheid vonden om zich verder te oefenen en mitsdien veel van het gebrekkig
aangeleerde hebben vergeten, over het algemeen niet meer die geschiktheid bezitten om
een tamelijk veelomvattend onderwijs in zich op te nemen, dan menschen van meer
jeugdigen leeftijd. Vermits ik evenwel in aanmerking moest nemen dat de kweekelingen
in den regel, na ommekomst van drie jaren, als onderwijzers werden aangesteld en dan
tevens aan het hoofd stonden van veelal talrijke gemeenten en daarenboven door de
bestaande verordeningen op dat punt belet werden om daarin verandering te brengen, zoo
was ik wel verpligt om daaromtrent te handelen, gelijk ik heb gehandeld. In weerwil
echter van de boven opgegevene afdoende reden, ben ik er toch later toe overgegaan om
jongere lieden van 16-jarigen ouderdom tot het onderwijs op het Institut als adspirantkweekelingen toe te laten en heb zelfs op dezen oogenblik een zestal kweekelingen van
15 à 16 jaar oud, en gelijk ik wel verwacht had, behooren ze wat het eigenlijke leeren
betreft tot mijne beste leerlingen. Edoch niet altijd heb ik het in mijne magt om zoodanige
jongelieden te krijgen, omdat doorgaans de zoon van den negerijman een paar jaren lang
ten huize van zijnen regent diensten moet verrigten, om dan daarna bij wijze van
belooning in het bezit gesteld te worden van een’ Soerat idzin (verlof brief). Zoodanigen
verlof-brief wordt alsdan door de respectieve adsistent residenten geviseerd en
geregistreerd en eerst daarna mogen ze naar Ambon komen om zich bij mij aan te
melden. Is er gelegenheid dan wijs ik zoodanige jongelieden niet af, doch doe ze vooraf
een examen ondergaan, niet zoo zeer om te weten wat ze geleerd hebben, want dit heeft
doorgaans al heel luttel te beteekenen, maar om zoo veel mogelijk te ontdekken of hun’
aanleg en verstandelijke vermogens hoop geven op goede uitkomsten.
De zoons van inlandsche burgers zijn natuurlijk aan zoodanige bepalingen niet
onderworpen, maar de adsistent residenten verlangen toch dat ze zich ten hunnen burele
voorzien van een’ verlof-brief, die zelfs wel eens – ik weet niet met welk regt –
geweigerd is.
Vermits ik altijd jongelieden genoeg kan krijgen, veel meer dan ik plaatsen kan, zoo heb
ik het niet noodig en niet verstandig geacht om mij ten aanzien dezer eischen van de
assistent residenten aan twistgeschrijf te wagen, maar anders geloof ik dat hierin wel
verandering te erlangen ware.
In rapporten en verslagen van mijne hand, ook te Rotterdam aanwezig, heb ik getracht
aan te toonen wat slag van menschen onze beruchte Ambonsche burgers eigenlijk zijn,21
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en zal daarom thans niet in het breede betoogen dat ze voor inlandsche schoolmeesters
tenminste even zoo geschikt zijn als de eigenlijke negerij-mannen, immers niet de
individuen zijn slecht maar hunne maatschappelijke inrigtingen deugen niet. Uit de
schoolstaten ziet gij evenwel,22 dat ik slechts een betrekkelijk gering getal burgers als
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kweekelingen heb opgenomen, doch al ware dit anders dan wil ik slechts aanduiden dat
dit volstrekt niet als eene bedenkelijke zaak behoeft aangemerkt te worden.
Al onze kweekelingen zoons van inlandsche christenen zijnde, zoo spreekt het wel van
zelf dat alle gedoopt zijn; gij weet hoe de inlandsche christen op het doopen zijner
kinderen gesteld is; het is evenwel dikwerf gebeurd dat ik jongelingen heb aangenomen,
die nog geen lidmaten der gemeente waren, zijnde het daarentegen naauwelijks noodig
te zeggen dat geen hunner het Institut verlaat, die nog geen belijdenis heeft afgelegd.
Met een enkel woord heb ik boven reeds aangestipt dat de ontwikkeling van
verstandelijke vermogens, beschaving, als mede de eerste elementaire kundigheden van
onze inlandsche jongelieden, wanneer ze tot mij komen, in den regel niet zeer veel
hebben te beteekenen. Over het geheel genomen verbetert dit echter met ieder jaar,
vermits ik thans meestal en bij voorkeur jongelingen opneem, die hun eerste onderwijs
hebben genoten bij negerij’s schoolmeesters in ons Institut gevormd.
De gelegenheid om adspirant-kweekelingen als vaste kweekelingen te kunnen opnemen,
hangt gelijk gij gemakkelijk zult kunnen nagaan, eeniglijk af van openvallende vacatures,
in den regel ontstaande door de benoeming van kweekelingen der eerste klasse tot
onderwijzer. Bij het opnemen van adspirant- tot vaste kweekelingen, moet met veel
omzigtigheid te werk worden gegaan. Staat alles gelijk dan geldt anciënniteit, een ander
maal neem ik eens de toevlugt tot het lot en dan eens weer tot meerderheid van stemmen,
door de kweekelingen zelven uit te brengen. Het spreekt echter wel van zelf, dat vlijt en
ijver overal en altijd ten maatstaf strekken. Ik behoef naauwelijks te zeggen, dat er zeer
naauwkeurige schoollijsten worden aangehouden, zoo wel voor de dag- als avondschool
– voor de dagschool worden die bijgehouden door Picaulij, voor de avondschool door
een der oudste leerlingen. Iederen maandag worden die lijsten door mij afgeteekend en
door een iegelijk, die een schooltijd verzuimd heeft, hetwelk met de externes (de
adspiranten) wel eens eene enkele maal gebeurt, moet dan reden en antwoord worden
gegeven, waarom hij is weggebleven.
Getrouwde kweekelingen neem ik in den regel niet op, het gebeurt echter wel eens eene
enkele maal, dat ik het nuttig heb geacht hieromtrent eene uitzondering te maken; ook heb
ik wel eens een en ander maal een’ kweekeling vrijheid gegeven en zelfs aangespoord om
te trouwen, terwijl hij nog in het Institut was, en een daartoe strekkend verzoek
hunnerzijds weiger ik nooit. De vrouwen van getrouwde kweekelingen blijven bij hare
ouders in huis en voorzien natuurlijk in hare eigene behoeften. Wetende met wat slag van
menschen ik te doen heb, leg ik tegen een eerlijk huwelijk nooit beletselen in den weg,
maar straf ook daarentegen iedere ongeregeldheid ten deze, zonder aanzien des persoons,
met onmiddellijke verwijdering. Inmiddels behoort het altijd tot de uitzonderingen
wanneer een kweekeling trouwt, zoo lang hij nog in ’t Institut is. Is hij evenwel guruw dan
wacht hij niet lang en heeft dan doorgaans ruime keuze, vermits een meester voor een
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inlandsche meisje altijd eene goede partij is en de betrekking van den echtgenoot haar
den benijdenswaardigen titel van njora aanbrengt. Geene andere dan de vrouw van
inlandsche regenten en schoolmeesters erlangen den titel van njora, alle andere dames der
negerij zijn djoedjaroe’s of nona’s zoo ze ongetrouwd, en njonja’s wanneer ze getrouwd
zijn (dit laatste woord is het schibboleth voor de Hollanders om het goed uit te spreken).
Uit het boven medegedeelde hebt gij reeds opgemaakt dat Picaulij niet met de
kweekelingen ten mijnent zamen woont – dit zou ook geheel en al onnoodig en tevens
niet wel doenlijk zijn. Picaulij, een man iets ouder dan ik, is sedert lang gehuwd en heeft
een groot gezin en zou dus bezwaarlijk bij ons te huis, veel min met de kweekelingen te
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zamen kunnen wonen. Hij komt iederen morgen een half uur voor schooltijd ten mijnent
en is dan natuurlijk den geheelen dag en van tijd tot tijd ook des avonds tot half tien
werkzaam. Van de middag- en avondschool verschoon ik hem echter den meesten tijd,
dewijl hij, schoon anders een groot en sterk man, veel aan koorts souffreert.
Iederen morgen om half zes wordt de klok geluid, die onder de gaanderij voor het
woonvertrek der kweekelingen hangt; dit is het uur van opstaan. Ik zelf en de
kweekelingen ook zijn doorgaans reeds vóór dien tijd op de been, althans in den goeden
Mousson, maar om half zes moet een ieder uit het bed zijn. Wanneer namelijk de koorts
dit niet belet. Men gaat dan naar de rivier om zich te reinigen. Voorheen werd ’s morgens
één á anderhalf uur druk in den tuin gewerkt, doch thans kan dat niet, omdat er te veel
geleerd moet worden en de leerlingen nog niet weer op de hoogte zijn als vereischt wordt
om de morgenuren te kunnen ontbeeren; en dus moet thans des morgens om zes uur alles
in de leerzaal verëenigd zijn. Een ieder bereidt zich dan vóór op de voor de middag lessen
volgens aanwijzingen der tafel van werkzaamheden, in de school opgehangen. Ik zelf
kom doorgaans eens even kijken zoo wel in de school als in het slaapvertrek, doch ook
niet meer dan kijken. Bij goed weder en wanneer ik er den tijd toe heb, wandel ik een half
uur, doch zorg om zeven uur te huis te zijn; het ontbijt staat dan gereed. Ook de
kweekelingen eten hun morgenbrood, doch dit alles duurt hoogstens een half uur.
Gedurende dien tijd zorgt de kweekeling, die de maand heeft, dat het schoollocaal wordt
uitgestoft, terwijl vroeger reeds de murid djaga tampat (die het toezigt over het
woonvertrek heeft) bezorgd heeft voor het schoonmaken van het woonvertrek. Dit alles
mag evenwel niet veel tijds wegnemen, opdat alles tegen schooltijd gereed zij. De
huisklok slaat hare acht slagen, onmiddellijk luidt de schoolklok en een iegelijk ten
mijnent weet, dat men niet te laat mag komen.
Wij zelven hebben gedurende en na het ontbijt met onze kinderen een hoofdstuk uit den
bijbel gelezen, dat is, de ééne dag: Bijbel voor de jeugd van v.d. Palm,23 den volgenden
dag een hoofdstuk uit het Oude Testament en den derden dag uit het Nieuwen Testament;
over het gelezene wordt kortelijk gesproken. Na schooltijd worden de hollandsche en
fransche thema’s onzer beide dochtertjes nagezien, dan wel de zang- en pianoles en zoo
moet alles geregeld maar spoedig afloopen. Van den stelregel uitgaande dat men zelf stipt
zijnen pligt moet vervullen, wanneer men dit met regt van zijne ondergeschikten wil
vergen, zorg ik er zelf voor op mijn tijd gereed te zijn.
In de school gekomen zijnde, overzie ik met vlugtigen blik de rij der kweekelingen of ze
behoorlijk gekleed en gekamd zijn. Zij staan op en mij goeden morgen! gewenscht
hebbende, wordt het morgengebed uitgesproken. Dit geschiedt bij beurten, en wel bij
afwisseling vrij of volgens formulier. Nu treden de kweekelingen buiten de banken en
verdeelen zich in vier partijen voor het morgengezang, eerst volgens noten dan de
woorden, nu eens koraal en dan eens muzijk; ons repertoire is reeds zeer rijk. Na het
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gezang worden de sommen nagezien, die den vorigen avond of des morgens vroeg zijn
23

J.H. van der Palm, Bijbel voor de jeugd. Tafereelen uit de gewijde geschiedenis voor christenhuisgezinnen. 24 delen. Leiden, 1811-1834. Roskott heeft overwogen een Maleise vertaling van deze
bijbel te maken, doch hij zag daar wegens de verwachte hoge kosten van af en beperkte zich tot een
klein deel van Van der Palm’s bijbel. Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 26/5/1861, ARvdZ 34/5.
Roskott begon met dit vertaalwerk medio 1861, nadat hij de Biblische Historien (Dresden: Mörs,
1832) van F.L. Zahn vertaald had (doch zie voetnoot 399). Hij had Zahn vertaald in opdracht van de
conferentie van zendelingen van april 1861. Hij achtte een vertaling van Van der Palm’s bijbel nodig
als aanvulling van Zahn, dat zijns inziens grote lacunes vertoonde, B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
2/9/1861, ARvdZ 34/5.
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uitgewerkt. Dit geschiedt op de volgende wijze: de kweekelingen der eerste klasse zien
de uitgewerkte sommen na der 2de klasse, en de tweede klasse de sommen der derde
klasse; een ieder kweekeling teekent zijn naam voor de sommen die hij heeft nagezien,
en zet kortelijk zijne opmerkingen, hoe veel sommen hij goed of niet goed heeft
bevonden, enz. De kweekelingen der eerste klasse hebben iederen dag slechts ééne som;
een hunner werkt die uit op het bord, de anderen op de lei, wordende evenwel streng
toegezien dat een iegelijk zijn eigen werk levert. Nu komen al de kweekelingen rondom
mij staan en een iegelijk hunner reikt mij zijne lei over. Een oogopslag is genoeg om te
zien of het werk in orde is, doch vind ik eene fout dan wordt de andere kweekeling, die
de fout over het hoofd heeft gezien, opgeroepen en naar omstandigheden wegens
onachtzaamheid berispt of anders teregt gewezen. Het gebeurt echter zelden dat eene fout
wordt aangetroffen, want de kweekelingen verstaan hun werk en hooren niet gaarne eene
aanmerking.
De leijen der 2de en 3de klasse nagezien zijnde, zet een iegelijk zich op zijne plaats en de
eerste klasse is aan de beurt. Hunne leijen liggen omgekeerd op mijn lessenaar en hij die
zijn voorstel op het bord heeft uitgewerkt, treedt op en leest het in behandeling zijnde
voorstel langzaam en duidelijk voor. Nu vraagt hij aan een kweekeling der 2de of 3de
klasse wat en waarover hij heeft gelezen, wat men in het voorstel bekend heeft gesteld of
wat gevraagd wordt of gezocht moet worden. Dit geeft schier altijd aanleiding tot
veelvuldige vragen, herhalingen van regelen en axioma’s, ook wel eens tot discussie’s
onder de kweekelingen. Bij dit gedeelte van het onderwijs heerscht zoo veel
levendigheid, dat een iegelijk die het ziet de overtuiging wegdraagt dat de anders zoo
dorre rekenkunde, op deze wijze behandeld, zeer aangenaam is en noodwendig goede
vruchten moet dragen, zoo wel voor de kweekelingen zelven als later voor de scholen,
want het spreekt van zelf dat deze wijze van handelen ook in de inlandsche scholen hare
toepassing vindt en is als zoodanig een uitmuntend middel ter verstandsontwikkeling.
Mevrouw Pfeiffer, de beroemde touriste, was er indertijd over in extase.24 Ook de heer
Buddingh vond dit uitstekend goed.25
Het onderwijs der rekenkunde afgeloopen zijnde, gaat een ieder der kweekelingen op
zijne plaats zitten, en nu komen al de overige vakken, overeenkomstig en naar aanwijzing
der tafel van werkzaamheden aan de beurt. Deze tafel van werkzaamheden hangt in de
school en ieder kweekeling weet dus, wat er van uur tot uur op iederen dag wordt
behandeld. Het gebeurt echter wel eens, dat ik mij niet altijd streng kan houden aan den
aangenomen regel. Merk ik dat de leerlingen in eenig vak nog zwak zijn, dan wordt er ten
koste van eenig ander wat meer tijd aan besteed.
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Ida Laura Pfeiffer-Reijer (1797-1858) bezocht eind 1852/begin 1853 de Molukken, tijdens een
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wereldreis die ze van 1851 tot 1855 maakte. Het verslag van haar bezoek aan de Molukken verscheen
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in haar Meine zweite Reise (4 delen; Wenen, 1856) II, 143-193; een Engelse editie verscheen onder
de titel A Lady’s Second Journey Round the World. Londen, 1855; een Nederlandse vertaling
verscheen onder de titel Mijne tweede reis rondom de wereld. Drie delen; Amsterdam: Sulpke, 1856;
vgl. Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagaskar, door Duitschland, Nederland, de Kaap en
Mauritius. Voorafgegaan door eene korte levensschets der schrijfster volgens hare eigene
aanteekeningen (Utrecht, 1862) xxxiii; zie De Graaf, Geschiedenis van Ambon, 267-268, en Veth,
“‘Mijne tweede reis rondom de wereld’ door Ida Pfeiffer”; Darja de Wever, samenst., Het is geen
kolonie, het is een wereld: vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912: Ida Pfeiffer, Augusta
de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, Delilah.
Amsterdam: Terra Incognita, 2003.
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Het zou al te omslagtig en vervelend zijn om op te geven, voor U om te lezen voor mij
om te schrijven, de wijze hoe en de uren wanneer ieder vak wordt gedoceerd. Genoeg zij
het U te weten, dat ik bij geheel het onderwijs nooit uit het oog verlies de toekomstige
bestemming onzer kweekelingen, dat ik er naar tracht om hun hart te treffen en steeds te
wijzen op het heerlijk maar tevens ook gewigtig ambt, naar hetwelk zij dingen, dat liefde
voor den dierbaren Heer en Heiland het voedsel moet zijn, dat tot gedurige inspanning
opwekt, en God zelf lust en kracht wil geven, den genen wien het waarlijk ernst is om
een’ waardig dienstknecht in den wijngaard des Heeren te worden. Blijft een hunner
achterlijk, bevind ik dat hij in weerwil van vlijt en ijver niet vooruit kan, dan roep ik hem
alléén in mijne kamer, tracht hem moed in te boezemen, raad hem aan om gedurig en
ernstig te bidden, vooral ook om van tijd tot tijd de eenzaamheid op te zoeken, tracht hem
daarenboven bij de wijze zijner studiën te leiden. En zóó is het soms gelukt dat zoodanige
menschen mijne beste en bekwaamste meesters zijn geworden. Dat er ernst bij de zaak
is blijkt mij daaruit dat de jongelieden niet zelden tot laat in den nacht of des morgens
zeer vroeg, een iegelijk met zijn lampje, aan de studie worden gevonden. Doch hiermede
wil ik niet zeggen, dat al de kweekelingen vlijtige en ijverige jonge lieden zijn. O! hoe
wenschte ik dat het waar ware en ik van allen goede getuigenis kon geven! Maar al te
dikwerf heb ik mij helaas! moeten kwellen met traagheid en lusteloosheid, en gaarne
beken ik dat ik ze niet kan dulden. Toont een kweekeling gaarne vooruit te willen, is hij
bestendig ijverig en naarstig en oplettend, dan moet er al veel gebeuren alvorens ik hem
hard val, ook dan wanneer hij, bij niet gelukkige vermogens, weinig vordert, maar een
luilap, neen! dien kan ik niet verdragen. Tot dusver is dan ook geen kweekeling van het
Institut weggezonden dan wegens liefde geschiedenissen buitenshuis (want er wordt
streng gewaakt, ook door de kweekelingen zelven) en wegens volslagen onwil en luiheid
in het leeren. (Van het ongeluk van mijne kweekelingen, hun door Hanegraat berokkend,
spreek ik hier natuurlijk niet.)26
Van des morgens 8 tot elf gaat het onderwijs onafgebroken voort, doch om elf uur heeft
een ieder vrijheid om een oogenblik op te staan en plusminus 10 minuten lang naar buiten
te gaan. Ik zelf steek een’ cigaar op, doch verlaat niet altijd de school. Straks wordt het
onderwijs hervat tot één uur. Om half twee wordt gegeten en om drie uur zijn wij weer
in de school om hollandsch te leeren, doch dit gedeelte van het onderwijs staat
grootendeels onder de leiding van ons oudste dochtertje.27 Ik zit er wel bij en wijs teregt
waar het hapert, maar geloof toch niet dat wij langs dezen weg ons oogmerk zullen
bereiken, om namelijk de kweekelingen zoo ver te brengen dat ze later op hun gemak een
hollandsch werk kunnen lezen en verstaan – doch hierover straks nader.
Om vijf uur zijn de kweekelingen vrij, een iegelijk die geen vasten post heeft, zoo als ik
daarboven reeds van sprak, doet wat hij zelf verkiest. Bij goed weder doen ze doorgaans
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eene wandeling, doch dan komt de oudste kweekeling dit altijd vragen en zorgt er tevens
voor dat des avonds om half acht (voorheen zeven) uur weer allen present zijn in de
school. Zijn wij echter later weer wat verder, dan gaan wij weer in den tuin aan den
arbeid; want ik wil niet slechts knappe en kundige maar ook vlijtige menschen, die zich
geenen nuttigen arbeid schamen. In de avondschool wordt onder de leiding van Picaulij,
zoo hij erbij is, en anders onder die van een der kweekelingen der 1ste klasse de les van
26
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Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1404.
Maria Elizabeth Theodora Wilhelmina Roskott, 1839-ca 1866.
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de voor de middag school herhaald. Ik zelf kom doorgaans eens even in de school, doch
voer er niet veel uit en wel hoofdzakelijk omdat wij schier iederen avond bezoek hebben
uit de stad. Wij zelven gaan weinig uit. Om half tien eindigt de avondschool en dan
geschiedt het avondgebed en wordt met een gezang of psalm besloten. Voorheen
geschiedde dit avondgebed in ons huis. Al de kweekelingen kwamen dan binnen en ik
begeleidde het gezang met de piano. Wegens gedurige ziekelijkheid der kinderen, die
doorgaans met schrik wakker werden, kan dit evenwel thans niet meer en daarom
geschiedt het nu in de school. Dat wijders iedere schooltijd met gebed en gezang geopend
en gesloten wordt, behoef ik naauwelijks te zeggen.
Dat de leervorm bij de verschillende vakken van onderwijs niet dezelfde is en bezwaarlijk
zoude kunnen zijn, begrijpt een ieder, der zake kundig, als van zelf.
De heuristische of construerende leervorm komt het eerst in aanmerking. In mijne school
heb ik drie zwarte borden, het ééne voor de rekenkunde, voor afbeeldingen en
teekeningen van alles wat ik den kweekelingen duidelijk wil maken. Een tweede bord met
muziekbalken wordt alleen voor muziekonderwijs gebezigd. Een derde bord is bestemd
voor schrijfoefeningen met krijt. Niet een ieder die eene goede hand schrijft met de pen,
schrijft ook goed met krijt, en dat toch de onderwijzer vlug en vaardig met krijt moet
weten om te gaan, begrijpt men van zelf. Welnu iederen dag levert een der kweekelingen
een schoonschrift op het bord, zijnde een klein opstel uit het hoofd. Dit stuk wordt door
mij met de leerlingen met naauwkeurigheid behandeld. Eerst komt het schrift op zich zelf
in aanmerking. Zijn er letters niet in de juiste rigting, wel nu ik doe een cirkel trekken uit
de vrije hand, de horizontale en loodlijn en daarna de helling van bijvoorbeeld 45º graden
aanwijzen. De leerling ziet nu ligt waar hij gefaald mogt hebben. Zijn er fouten in de
haarstrepen en grondstrepen of wel in de verbinding derzelve, ook dit wordt nagegaan en
met voorbeelden duidelijk gemaakt. Nu wordt het korte opstel wat taal en inhoud betreft
van punt tot punt nagegaan, en hierbij vindt dan de heuristische leervorm hare toepassing;
dat deze leervorm ook met vrucht kan worden aangewend, hetzij sijnthetisch of
analijtisch bij taalonderwijs, bij vormleer en rekenkunde, weet iedere deskundige.
De katechetische leervorm28 wordt als van zelf met de socratische29 in verband gebracht,
terwijl een andermaal, vooral bij nieuwe lessen, de acromatische leervorm30 hare
toepassing vindt. Ik zou haast in verzoeking zijn dit alles met voorbeelden toe te lichten,
maar de overtuiging dat een iegelijk Uwer, die van paedagogik eenig werk heeft gemaakt,
mij uit het bovenstaande reeds volkomen heeft begrepen, maakt dit ten eenen male
overbodig.
Bepaald onderwijs in instrumentaal muziek hebben de kweekelingen niet. Hun eenig
instrument is de dwarsfluit door hen zelven vervaardigd van zekere bamboesoort. Van
deze fluit wordt veel gebruik gemaakt zoowel bij de veelvuldige danspartijen der
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Dit onderwijs is gericht op de opvoeding in het christelijk geloof van de leerling. Godsdienstonderwijs
wordt hier gezien als geloofsoverdracht.
De Socratische leerwijze houdt in dat men de leerling al vragend naar de juiste oplossing of
verbetering van zijn werk voert. Als er een fout gemaakt is, moet men trachten te vermijden deze als
zodanig aan te wijzen. Volgt de begeleider de Socratische leerwijze, dan zal hij allereerst vragen
waarom de leerling dat woord zo geschreven of dat antwoord zo geformuleerd heeft. Door steeds al
sturend verder te vragen brengt men de leerling tenslotte tot inzicht. Bovendien leert hij nadenken,
motiveren en de geleerde regels bewust toepassen.
Dit onderwijs richt zich louter op kennisoverdracht. De leerling luistert doch bepaalt zelf wat hij wil
aannemen, geloven en verwerpen. De eigen godsdienstige opvattingen van de leermeester doen hier
minder terzake dan bij de catechetische methode.
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Amboinezen, op zee met gong en tiffa als in school en kerk. In de meeste negerijen zijn
twintig tot dertig schooljongens, die met fluiten van verschillende grootte des zondags in
de kerk het psalmgezang leiden en in de week de schooljeugd, wanneer er namelijk
choraal wordt gezongen.
Deze bamboefluiten hebben een groot gebrek en dat is dat de toevallige kruisen of mollen
er niet zuiver en volgens vaste regelen kunnen worden uitgehaald. De halve toonen in de
klankladder van c-dur bijvoorbeeld worden tamelijk zuiver voortgebragt, maar minder
juist c cis d dis enz. Ik veronderstel dat door eene enkele klep, zoo als op de gewone dfluit zijn aangebragt, al deze gebreken wel te verhelpen waren doch dit is nog niet
beproefd en zou hier ter plaatse ook niet uitvoerbaar zijn. Europesche
muziekinstrumenten leeren de Amboinezen ook vrij spoedig en goed bespelen. Een
uitmuntend gehoor en muzikaal geheugen hebbende, weten velen hunner vrij goed met
de viool om te gaan. Vermits ze echter geen muziek lezen en dus alles op het gehoor
aankomt, zoo kunnen ze bezwaarlijk groote vorderingen maken. De staf-muziek bij de
Schutterij wordt ook geheel en al door Amboinezen uitgevoerd. Doch hier wordt
natuurlijk onderwijs gegeven, voorheen door een’ Europeschen kapelmeester, doch thans
door een’ Amboinees onder de leiding van een’ Europeaan.
Aan het kunstmatig gezang besteed ik veel zorg en moeite. Als middel ter beschaving en
veredeling van den geest, houd ik de muziek en inzonderheid den zang voor een der
werkzaamste middelen en ben daarenboven zelf een groot voorstander en liefhebber van
muziek.
Ik vermeen dat het onderwijs in de zangkunst op ons Institut zeer grondig is, althans
oneindig beter dan ik het in eenige inrigting van opvoeding zoo in Duitschland als in
Holland ooit heb gezien.
[Vervolgens gaat Roskott uitvoerig in op het door hem gegeven muziekonderwijs. Hij
vervolgt met de verzuchting dat het Genootschap wel wat meer belangstelling voor zijn
Instituut zou mogen hebben en alerter zou mogen reageren op verzoeken om toezending
van benodigdheden. Maart dit jaar is hij 20 jaar te Ambon doch, ondanks de affaireHanegraat, die hem en zijn vrouw diep heeft geschokt, denkt hij er niet aan te repatriëren.
Hij spreekt de hoop uit met de bovenstaande uiteenzetting alle laster en valse
beschuldigingen van Hanegraat te hebben weerlegd. Hij geeft tot slot een uiteenzetting
over de noodzaak van onderwijs in de Nederlandse taal.]

Wanneer het ons voornemen is om ons onderwijs voor de inlandsche onderwijzers wat
hooger op te voeren en hen tot mannen te vormen die desnoods geheel zelfstandig kunnen
handelen en werken, dan acht ik het zeer wenschelijk dat onze jongelieden tamelijk
grondig leeren de eene of andere Westersche taal, en daar het nu vrij natuurlijk is dat
hiervoor
het nederduitsch (schoon dan mogelijk ook eene der moeijelijkste voor een
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maleisch spraakorgaan) alléén in aanmerking komt, zoo kan ook daarvan alléén sprake
zijn.
Ware het mogelijk dat onze maleische pers van nu voortaan wat meer degelijken arbeid
konde leveren dan tot nu toe het geval was, dan voorzeker zoude ik den grooten en
moeijelijken omweg niet aanraden, zoo als die ten aanzien van het aanleeren eener
vreemde taal inderdaad is, maar ik vraag U zelven broeders! wat hebben wij in het
maleisch, behalve onzen bijbel, dat waardig is genoemd te worden? Noch lectuur ter
stichting, noch handboeken ter beöefening van eenige wetenschap, geene
bijbelverklaring, geene bijbel- noch kerkgeschiedenis, niets, niets van die honderde en
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duizende middelen ter zelfoefening, die ons ten dienste staan.31 En ik voor mij houd mij
overtuigd dat het er toch bij de meesten onder ons ellendig zoude uitzien, wat het
wetenschappelijk gedeelte onzer vorming betreft, wanneer wij schier alles hadden moeten
verwachten van het mondeling onderrigt onzer leermeesters. Daarbij komen nu nog die
vele afwijkingen en verknoeijingen van het maleisch zelf zoodat, al wilde men ook met
verëende krachten er toe besluiten van langzamerhand in al de bestaande leemten te
voorzien, men in deze omstandigheid zeer zeker op eene groote moeijelijkheid zoude
stuiten. Ik ben derhalve van oordeel dat men ertoe zoude kunnen overgaan om zonder
verdere uitbreiding voor de gewone scholen, de mannen aan dewelke wij langzamerhand
meer vertrouwen zullen moeten schenken en meer zullen moeten overlaten om het
Evangelie in de onherbergzaame bosschen en bergen te doen doordringen, de
nederduitsche taal meer of min grondig te doen aanleeren.
Ik weet zeer wel dat dit gansch geene gemakkelijke zaak zal zijn, dat ze niet slechts met
moeijelijkheden en teleurstelling, maar ook met onkosten gepaard zal gaan, maar ik
geloof toch dat het een krachtig hulpmiddel zal zijn om onze inlandsche schoolmeesters,
hulpzendelingen etc. tot meer bekwame mannen te vormen aan de welke men meer zal
kunnen en mogen toevertrouwen.
Het is waar – en ik erken het met dankbaarheid – dat wij ook thans reeds, in weerwil van
onze gebrekkige middelen, mannen hebben aan dewelke ik gerustelijk eene hoogere
betrekking dan die van dorpsschoolmeester zoude durven toevertrouwen, mannen der
meeste achting en eere waardig, die zeer zeker als hulpzendelingen of hoe men ze ook
zoude willen noemen groote en belangrijke diensten zouden kunnen bewijzen, maar er
zijn er ook onder hen, omtrent de welke ik mij, bij het bezoek hunner scholen, de
beschamende vraag moet voorleggen: is dat mijn werk? Over het geheel genomen ben ik
er verre af – en hoe langer hoe meer er verre af – om alles van het bloote weten, van meer
of min uitgebreide en diepe studiën te verwachten. Neen ik weet en heb de volle
overtuiging, dat een degelijk karakter, vol veerkracht en energie veel meer waard is in het
praktische leven, dan uitgebreide wetenschappelijke kennis, zonder meer. Maar het is
toch ook niet te loochenen, dat veelzijdige kundigheden den blik verruimen en
verhelderen, en eene vaste rigting geven aan iedere onderneming en den arbeid
gemakkelijk maken.
Het is U bekend, en ik heb er boven reeds met een enkel woord over gesproken, dat des
nademiddags aan de kweekelingen eenig onderwijs in het nederduitsch wordt gegeven,
doch dit is niet toereikend, niet voldoende, wanneer de nederduitsche taal als werkelijk
leervak zal worden opgenomen. Mijn dochtertje doet weliswaar haar best, en om haar te
ondersteunen heb ik reeds een jong mensch alhier geëngageerd om met Januarij of
Februarij van het aanstaande jaar in dienst te treden, edoch dit zal mogelijk nog niet
voldoende zijn overeenkomstig het doel het welk ik mij voorstel; het zijn voorloopige
www.cgfdejong.nl
proefnemingen, die mij later mogelijk tot afdoende voorstellen zullen leiden.
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Er zijn begin jaren vijftig wel plannen geweest om een Maleise handleiding voor de bijbelse
geschiedenis te vervaardigen, doch die is er toen niet gekomen. B.N.J. Roskott, Schoolopziener voor
de Maleische Scholen, “Verslag der inlandsche Christen-Scholen op het eiland Amboina, etc. voor
het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie van Onderwijs te Batavia”, -/11/1855, ARvdZ 34/5.
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[Dat Roskott thans niet zijn gebruikelijke inspectiereis langs de scholen op dit eiland
maakt, komt doordat alle scholen gedurende vier maanden gesloten zijn wegens de
kruidnageloogst, waarvoor de leerlingen worden ingezet.32]

2. Besluit van de gouverneur der Molukse Eilanden, C.M. Visser, Ambon, 5 september
1854, nr 1; AA 1420.33
–––
Gelezen het besluit van Z.E. den Gouverneur Generaal34 van den 8sten Julij jl: Nº 7, bij
hetwelke ten vervolge op het boven vermelde Gouvernementsbesluit van 18 Mei 1854
Nº 535
1. is goedgekeurd: dat voorloopig, na zulks tot tijd en wijle de bestemming zal zijn
aangewezen van de door het Nederlandsch Zendeling genootschap te Rotterdam voor
Amboina en onderhoorigheden uit te zenden zes Zendelingen
a. de Zendeling W. Luijke thans te Amboina zich vestigt te Waaij (op Amboina) om zoo
wel de gemeenten op Haroeko als die op Amboina voor een groot deel onder zijne zorg
te nemen.
b. de Zendeling R. Bossert thans te Tanawanko (in Menado) zich vestigt op Saparoea, om
de zorg voor de negorijen op dat eiland, Noessalaut en de Zuidkust van Ceram op zich
te nemen.
2. is goedgekeurd:

Gedurende 1854 is op Ambon-eiland van geregeld schoolbezoek nauwelijks sprake geweest. In de
eerste helft van het jaar heersten de koortsen, die honderden slachtoffers maakten, en toen de scholen
in augustus weer opengingen, verzochten en kregen de inlandse hoofden toestemming de schooljeugd
in te zetten bij de kruidnageloogst. Hoewel het in de Molukken niet ongebruikelijk was dat kinderen
hun ouders zo nu en dan hielpen, ging het sluiten van scholen voor dit doel Roskott veel te ver. Hij
beschouwde dat als een ernstige aanslag op de jeugd en als een aanmoediging aan de ouders het
onderwijs voor hun kinderen als van geen belang te achten. Hij betreurde het zeer dat de meeste
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regenten dit niet beseften. Voor Roskott was dit reeds lang aanleiding te trachten iets aan de
opvoeding en opleiding der regentenzonen – de aanstaande regenten – te doen. Meerdere malen heeft
hij aangeboden regentenzonen kosteloos in zijn Instituut op te nemen, doch veelal zonder succes. Alle
hoop was gevestigd op de aanstaande herziening van het Reglement voor het inlands onderwijs (zie
voetnoot 79 en document 10), waarin behalve de verantwoordelijkheid der regenten voor het
schoolbezoek ook het onderhoud van de scholen en schooltuinen nader zou worden omschreven. Zie
hierover B.N.J. Roskott, Schoolopziener voor de Maleische Scholen, “Verslag der inlandsche
Christen-Scholen op het eiland Amboina, etc. voor het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie van
Onderwijs te Batavia”, -/11/1855, ARvdZ 34/5.
33
Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1471.
34
A.J. Duymaer van Twist.
35
Zie Deel I, document 158.
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a. dat de Zendeling Luijke, blijkens de in dat besluit genoemde brieven van bestuurders
van het Zendeling genootschap van 13 October 1853 en 7 en 18 Maart 1854 door die
bestuurders geheel voor hunne rekening wordt gehouden.36
b. dat de Zendeling Bossert zoo lang hij de in art: 1 bedoelde standplaats zal bekleeden
de voordeelen zal genieten omschreven onder 3 in de praemissen van het besluit van 18:
Mei 1854 Nº 5.37
Is goedgevonden en verstaan
Van het bovenstaande aanteekening te houden en bij extract dezes mededeeling te doen
aan den Kerkeraad der Protestantsche gemeente te Amboina, den Assistent Resident
Magistraat aldaar,38 den Assistent Resident van Saparoea en Haroeko39 en Hila en
Larieke40 en voorts voor zoo veel noodig, aan de Zendelingen Luijke en Bossert, tot
informatie narigt.

Luijke behoorde niet tot het zestal zendelingen dat door het NZG ter beschikking van het
gouvernement en de Indische Kerk werd gesteld. Hij bleef in NZG-dienst. De reden daarvan was
gelegen in zijn vergevorderde leeftijd. Ter vervanging van Luijke werd een zendeling uit de Minahasa,
www.cgfdejong.nl
die op dat moment tijdelijk op Saparua werkte, aan het gouvernement ter beschikking gesteld, te
weten R. Bossert. Hb NZG a. MvK, 13/10/1853, AAS b337/s101, Bt 18 mei 1854, nr 5. Hoewel
Luijke formeel geen binding had met de kerkeraad van Ambon, heeft hij zijn verstandhouding met
de kerkeraad nooit door een “schijn van eigenzin of trots” op de proef willen stellen en de kerkeraad
van zijn kant heeft zich nooit met de interne gang van zaken in Luijke’s werkkring bemoeid, zelfs niet
wanneer Luijke nadrukkelijk om advies of bemiddeling vroeg. Zie bijv. sub 18 april, sub juni, “Kort
verslag der Werkzaamheden van W. Luijke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1865 tot en [met] Maart 1866”, 5/6/1866, ARvdZ 24/5.
37
Zie Deel I, document 158.
38
J.H. Tobias.
39
H.D.A. van der Goes.
40
J.E. Bernard.
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3. Algemeen verslag over de Residentie Ambon en Onderhorigheden over het jaar 1854;
AA 581.
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4. De Hoofdcommissie van onderwijs, Algemeen verslag van de staat van het schoolwezen in Nederlands-Indië in het jaar 1854; AHCO 18/2.41
–––
Amboina
Het bestuur over het onderwijs onderging in den loop van dit jaar eenige veranderingen;
de Heer van Haeften42 verving den heer Hanegraat als lid, maar in zijne medewerking
mogt de Subkommissie zich niet lang verheugen, daar hij reeds eenige maanden later
wegens ziekte naar Java vertrok; ook het lid Kam verliet deze plaats voor eene andere
bestemming, en werd ter vervanging van deze beide vertrokken leden benoemd de heer
Van den Berg, predikant alhier,43 zoodat nog altijd eene vakature overblijft, ter
voorziening waarin eerlang eene voordragt zal gedaan worden.
De voorgeschreven examina’s werden geregeld gehouden, waarvan de verslagen
eveneens zijn ingediend. Het onderwijzend personeel bleef in 1854 onveranderd. De
onderwijzer H.C. van Eybergen44 had nu en dan veel te lijden van het vooral voor hem
zeer vijandig klimaat, zoodat hij zich genoodzaakt heeft gezien om na een bijna 12 jarig
verblijf alhier, in November een geneeskundig certifikaat in te dienen, waarbij eene
spoedige overplaatsing naar Java dringend noodzakelijk werd geoordeeld; ook de
kweekeling Vonk45 werd in de maanden Januarij tot Mei door eene longontsteking
aangetast, die voor zijn leven deed vreezen; door eene tijdige plaatsing en doelmatige
verpleging in het hospitaal alhier gedurende ruim eene maand gelukte het echter hem,
hoewel steeds zwak, voor den dienst te behouden.
In de eerste maanden des jaars 1854 heerschte op Amboina veel ziekte en sterfte onder
de kinderen; dit was ook van invloed op de school. Uit de dagelijksche aanteekeningen
bleek dat het getal zieke leerlingen gemiddeld 30% bedroeg.

Dit document is getranscribeerd door drs M. van Selm.
A.W. van Haeften; 1854 lid van de Raad van Justitie te Ambon.
De predikant E.J.C. van den Berg trok nogal de aandacht, zowel in zijn tijd te Ambon (1854-1857)
als vervolgens te Banda (1857-1862). Hij zou zich afgeven met ongunstig bekend staande individuen,
zich aan overmatig alcoholgebruik overgeven en zijn herderlijke plichten verwaarlozen. Toen
geruchten Batavia bereikten dat hij tijdens het bezoek van GG Duymaer van Twist aan Ambon in
1855 te dronken was geweest om in een kerkdienst die door Duymaer zou worden bijgewoond voor
te gaan, stelde het Kerkbestuur officieel een onderzoek naar zijn optreden in. Zie Kb a. GdME,
4/6/1858 en 4/9/1859 (geheim nr 9), AA 1543; zie ook GdME a. Kb, 4/11/1858, La A. Geheim, en
andere stukken in dossier AA 1527. Zendeling Van Ekris schreef: “– – – Hier op Ambon is weinig
nieuws. De gemeente heeft in den nieuwen predikant Briët een goeden leeraar gekregen. Op zyn
collega van den Berg is veel af te dingen. Hy gedraagt zich zoo onwaardig dat zelfs de inlanders
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spreken van toewan v d B in tegenstelling met pendeta Briët. Dronkenschap zich openbarend in
publieke schandalen is by hem niet zeldzaam. Als eene treurige curiositeit werd my van hem verteld
dat hy, na op Zaturdag zich schandelyk aan den drank te buiten gegaan te hebben, ’s Zondags preekte
over Joh 15 vs 1: Ik ben de ware wynstok. – – –” A. van Ekris a. J.C. Neurdenburg, 7/1/1857, ARvdZ
24/3/A.
44
H.C. van Eijbergen; 1844-1855 onderwijzer 2e rang; 1859 ambtenaar t.b. van de gouverneur; 1860
controleur toegevoegd aan de AR t.b. van de gouverneur; 1863 controleur toegevoegd aan de AR;
1864-1869 AR t.b. van de gouverneur.
45
W.A. Vonk; zoon van zendeling J.C. Vonk; 1849-1856 kwekeling te Ambon; 1862 wnd opziener van
Buru, tevens president van de Gewone Landraad, ambtenaar van de burgerlijke stand, agent van de
Ambonse weeskamer en vendumeester aldaar; 1863-1866 3e commies van het gouvernement te
Ambon.
41
42
43
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Uit deze opgave kan geoordeeld worden over de moeijelijkheden waarmede een goed
klassikaal onderwijs alhier jaar op jaar te worstelen heeft, en moet men de volharding van
het onderwijzend personeel prijzen, dat bij zoo ongunstigen toestand toch in het
onderwijs goede resultaten heeft opgeleverd.
Hoewel sedert 1851 fondsen toegestaan waren tot den opbouw eener nieuwe school en
terrein was aangekocht, kon daaraan geen begin gemaakt worden, zoo door gebrek aan
materialen als door ontstentenis van een ambtenaar van het civiel bouwdepartement. De
school werd tot medio 1854 gehouden in een gehuurd lokaal, doch alstoen was men
genoodzaakt wegens den slechten toestand van dat lokaal de school te verplaatsen. De
onderwijzer die te gelijker tijd zijn huis moest ontruimen bood aan eene grootere woning
te betrekken, en de helft daarvan ten dienste der school af te zonderen, welk aanbod is
aangenomen totdat de opbouw der nieuwe school zou voltooid zijn. Die opbouw is in de
maand september begonnen en zal men in den loop van 1855 zich in het bezit van een
eigen schoollokaal mogen verheugen.
Het was ook noodzakelijk om het schoolmeubilair te doen veranderen naar de lengte en
breedte der nieuwe school, waarom is geautoriseerd om uit de toegestane som van ƒ 100
voor kleine wisselvallige uitgaven zoodanige vertimmeringen en veranderingen aan de
schooltafels en banken te laten doen, als met den vorm en de inrigting der nieuwe school
noodzakelijk zal bevonden worden.
[Het rapport vervolgt met de situatie op Banda.]

Instituut voor Inlandsche Onderwijzers van den Heer B.N.J. Roskott, te Amboina
Digt bij de stad Amboina vindt men, te Batumera, het Instituut voor Inlandsche
Onderwijzers, aan welks hoofd de Heer B.N.J. Roskott staat, geassisteerd door den
inlandschen ondermeester Jacob Picauli. Een getal van 29 jongelingen ontvangt ten zijnen
huize dagelijks, des morgens van 8 tot 1 uur en des avonds van 7 tot half tien uren
onderrigt in de vakken van lager onderwijs zoowel als in de bijbelsche geschiedenis, de
geloofs- en zedeleer, en de verklaring van het Nieuwe Testament, terwijl zij bovendien
nog theoretisch en praktisch geoefend worden in de muzijk en zang.
De kweekelingen, moerid genaamd, bestemd om eenmaal in de negorijen het onderwijs
der jeugd te leiden en de christelijke gemeente des zondags in de kerk voor te gaan, zijn
verdeeld in drie klassen, tellende de 3e klasse thans 11 kweekelingen, de 2e klasse 10 en
de 1 klasse 8 leerlingen. De élèves der 1e klasse, wier getal 18 behoort te zijn, doch
welke onlangs een verlies leed van 14 jongelingen,46 wonen als kostleerlingen ten huize
van den Instituteur, terwijl de 2 en 3 klassen bestaan uit dagleerlingen.
Het onderzoek hetwelk in dit gesticht werd ingesteld heeft ongemeen voldaan. Er werd
in al de klassen bijzonder goed gelezen, geschreven, gerekend en het begrip en oordeel
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was zeer voldoende ontwikkeld. Groote en vele proeven van gelukkige vordering waren
hier te zien, zoowel als treffelijke blijken van de bekwaamheid en volhardenden ijver van
den Heer Roskott.
Het rekenen bepaalde zich in de 3e klasse tot de bewerking der vier hoofdregelen,47 in de
2e klasse tot de kennis der gewone breuken en in de 1e klasse tot die der intrestrekening,
gezelschapsrekening enz. Vooral behaagde in de 2 en 1 klasse het oordeelkundig rekenen

46
47

T.w. als gevolg van de affaire-Hanegraat. Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1404.
De hoofdregels betreffen optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

36

Document 5

en evenzeer de gewoonte dat ieder kweekeling, voor het schoolbord geplaatst, bij beurten
als Onderwijzer bij zijne medeleerlingen moet fungeren en zulks onder het opzigt en de
leiding van den Heer Roskott. De verklaringen van het 1e hoofdstuk van het evangelie
van Johannes en van het 5 en 27 hoofdstuk van Mattheus werden in deze klasse met veel
juistheid en vlugheid gegeven en van de kaart van het Heilige Land hadden de leerlingen
grondige kennis opgedaan. In één woord, deze gansche inrigting overtrof verre de
verwachting, verdient allen lof en aanmoediging en kan niet anders dan de heilzaamste
vruchten afwerpen voor de christenbevolking in den Molukschen archipel. Ook nadat de
kweekelingen het Instituut verlaten en eene plaatsing als Goeroe op het eiland Ambon
ontvangen hebben, blijven zij aan den Heer Roskott verbonden, komende zij elken
eersten donderdag der maand naar de hoofdplaats, ten einde in het kerkgebouw
vergaderd, hem verslag te geven van den toestand van school en kerk in de jongst
verloopen maand, ieder voor zoo veel zijne negorij aangaat. – – –

5. R. Bossert aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 10 april 1855;
ARvdZ 64/4/4.
In 1854 sloot het NZG een overeenkomst met het gouvernement, waarin bepaald werd dat het
aantal predikantsplaatsen te Ambon van vier naar twee zou worden teruggebracht48 en dat het
NZG daarvoor in de plaats zes zendelingen ter beschikking zou stellen. Rudolf Bossert, tot dan
als NZG-zendeling werkzaam in de Minahasa, arriveerde als eerste.49

–––
Saparoea of Honimoa, een der drie Oeliassers, is een uit koraalrots bestaand eiland. Het
is heuvelachtig, heeft weinig rivieren en is in vergelijking met Manado onvruchtbaar.
Weliswaar het levert nagelen, maar de kruidnagel is dan ook het eenige hoofd
voortbrengsel. Sago, het gewone voedsel van den inlander bij gebrek van rijst, moet deze
meest van Ceram halen. Rijst wordt er maar in kleine hoeveelheid geteeld en is beneden
middelmatig. Aardvruchten, als obij, pataten, zijn er weinig; groenten bijna geheel niet.
Nog groeit er Turksche tarwe, maar ook daarvan is geen overvloed. – Dieren. Paarden
zijn er niet. Misschien op het geheele eiland een zestal. Karbouwen geheel niet. Koeijen
Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 919.
Voor een toelichting, zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1332. Als eerste werd zendeling Bossert
van Tanawangko (Min.) naar de Molukken overgeplaatst. Als zijn plaats van vestiging werd Saparua
bepaald, de hoofdplaats van het gelijknamige eiland. Zijn werkkring omvatte aanvankelijk de
eilanden Saparua en Nusalaut alsmede de zuidkust van Ceram. Doch omdat dit gebied te uitgestrekt
was, werd zijn werkkring beperkt tot Saparua en zuidelijk Ceram. Zie R. Bossert a. Hb NZG,
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1/11/1855, ARvdZ 64/4/4; zie ook Bossert, “Kerk en christendom op Saparua”, 234-266. Ook C.G.
Schot werkte reeds in NZG-dienst in Ned.-Indië, namelijk te Babau op Timor, welk eiland hij in april
1855 zowel om gezondheidsredenen als vanwege zijn niet-aflatende conflicten met Heijmering verliet.
A. van Ekris a. H. Hiebink, 16-21/12/1856, ARvdZ 24/3/A. Tijdens een oponthoud in Makassar kreeg
Schot opdracht naar Ambon te gaan, in afwachting van nadere instructies. Hij arriveerde op Ambon
op 2 juni 1855. C.G. Schot a. Hb NZG, 8/5/1855, 23/7/1855, ARvdZ 29/4/C. De overige voor de
Molukken bestemde zendelingen waren J.J. Bär jr, A. van Ekris, M. Teffer en J.J. Verhoeff. Van Ekris
en Verhoeff werden op verzoek van het bestuur van het NZG op 20 juni 1855 door de Haagse
Commissie geëxamineerd en geordend; beiden arriveerden op 21 dec. 1856 op Ambon. HC,
“Algemeen Jaarlyksch Verslag over den Staat der Protestantsche Kerken in Neerlands Oost- en WestIndiën, gedaan 20 Juny 1856”, AHC 19, bijlage 126; A. van Ekris a. H. Hiebink, 16-21/12/1856,
ARvdZ 24/3/A.
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op sommige negorijen en van het Gouvernement op de hoofdplaats. Voorts vindt men er
herten, wilde varkens en weinig tamme dito. Kippen niet veel, waardoor ze zeer duur zijn.
Vogels, vooral een paar duivensoorten en vledermuizen in menigte. De oceaan levert
overvloedige gelegenheid tot vischvangst op en men zou hier zeker altijd overvloed van
visch hebben, wanneer den inlander niet te lui was om ze te vangen.
Het eiland Saparoea is verdeeld in 16 negorijen en eene kampong. Saparoea, de
hoofdplaats, met het fort Duurstede, Tiouw, Porto, Harija, Paperoe, Booij, 2 Serijsorij’s,50
Ulath, Ouw, Tuhaha, Ihamahu, Mahu, Iha, Nolloth, Itawaka en Kulor. Drie van deze, Iha,
Kulor en één Serijsorij, worden door Mohammedanen, de overigen door christenen
bewoond. Al deze negorijen liggen aan het zeestrand of wel op zeer geringen afstand van
hetzelve en worden ieder door een Radja of Pattij bestuurd, welke negorijhoofden allen
staan onder den Assistent Resident van Saparoea en Haroeko, te Saparoea residerende.
De bevolking, ongeveer 10000 zielen, is lui, hooghartig, trotsch en moeijelijk te regeeren.
Ook behoort zindelijkheid niet tot hare eigenschappen. Zeer gehecht is ze aan oeroude
gebruiken, zonder te onderscheiden of die goed of nadeelig zijn. Ze leeft, behalve van de
nagelkultuur, vooral van vischvangst, minder van landbouw en tuinarbeid. Sago is het
voedsel van den gewoonen man, op verschillende manieren toebereid. Kleeding is
gewoonlijk zwart, wat aan het volk een somber voorkomen geeft en de zindelijkheid niet
zeer bevordert. De christenen onderscheiden zich niet gunstig van hunne
Mahommedaansche landgenooten. Hun christendom betekent niet veel; zit bij velen
alleen in het zwarte gewaad, bij anderen in een dor zamenstel van leerbegrippen, zoodat
hier nog weinig de geest van Christus heerscht. Haat en nijd zijn zeer gewoone
ondeugden.
In bijna alle christen-negorijen vindt men kerken en scholen, die er meerendeels vrij goed
uitzien. De godsdienst wordt, benevens het schoolonderwijs, door de meesters geleid.
Meerdere bijzonderheden, dat laatste betreffende, in het hier volgende verslag van mijne
eerste bezoekreis over dit eiland.
8 November 1854 kwamen wij op Saparoea aan. Koorts, die ik op Ambon kreeg, was
oorzaak dat wij eenige dagen langer dan ons voornemen was bij Br. Roskott moesten
vertoeven.51 Op Saparoea namen wij eerst onzen intrek bij den Assistent Resident
Schminke,52 omdat onze goederen nog niet waren aangekomen en ook omdat er nog voor
ons geene woning aanwezig was. Na 14 daags verblijf ten zijnen huize gingen wij over
in een klein huis, naast dat van den Assistent Resident en waarover ZWEGstr. te
beschikken had. Maar ook dat was slechts provisioneel. Met nieuwjaar verhuisden wij
alweder en betrokken onze tegenwoordige woning, die ik van den eigenaar huurde, daar
het Gouvernement, omdat er in geene woning voor mij van hunne zijde kon worden
voorzien, mij voorlopig ƒ 30 - smaands huishuur heeft toegestaan. Nu is er bepaald dat
het Gouvernement eene woning voor den zendeling zal doen bouwen en wel in de
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nabijheid der kerk, maar wanneer dat geschieden zal, is nog niet bepaald.53 Onze

50
51
52
53

T.w. een christelijk dorp en een islamitisch dorp. Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1391.
Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/11/1854, ARvdZ 34/5.
W. Schminke; 1855-1859 AR Saparua en Haruku, tevens president van de Gewone Landraad, fungd.
notaris en vendumeester.
Dat is wel gebeurd, al duurde het enkele jaren. Huis en bijgebouwen, uitgezonderd de keuken, waren
opgetrokken van gaba-gaba. Het huis zelf was met kalk gepleisterd. Bossert omschreef het later als
“een voldoende maar eenvoudige woning”. De bouw had het gouvernement bijna ƒ 6.000 gekost. R.
Bossert a. J.C. Neurdenburg, 4/10/1876, ARvdZ 19/2/E.
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tegenwoordige woonplaats laat veel te wenschen over en het is vooral een groot ongerief
dat dezelve ongeveer ½ paal van de kerk verwijderd is. Ik aanvaardde mijn werk op
Saparoea met te prediken over Hand. 8: 30b, naar aanleiding waarvan ik vooral sprak
over het noodzakelijke der Evangelieprediking en over het geluk dat deze eilanden ten
deel viel, daar hier nu ook meerdere Evangelieboden zouden gezonden worden. Op het
Kerstfeest vierden wij het Heilig Avondmaal te Saparoea met 150 lidmaten. Men had mij
een paar weken vroeger eenige jonge lieden aangeboden om tot lidmaten aan te nemen,
maar bij het onderzoek bleek mij dat zij nog geen genoegzame Bijbelkennis hadden en
nog te weinig onderwezen waren in de Christelijke leer. Ik kon ze daarom niet aannemen,
maar bepaalde dat zij wekelijks ten mijnen huize zouden komen om onderwijs te
ontvangen, opdat zij later tot leden der gemeente konden worden toegelaten. Zoo heb ik
dan eene katechizatie opgerigt en daar komen thans 16 personen.
Op Saparoea komende vond ik daar eenen kerkeraad, bestaande uit den Guruw Besar54
(den meester van Saparoea, die, als meester van de hoofdplaats, dezen titel heeft) als
president, twee ouderlingen, een rondgaanden ouderling, die den zendeling op zijne
reizen vergezelt, en twee diakenen. Dezen kerkeraad riep ik te zamen in de maand
December. Ik werd tot president benoemd, maar bevond al terstond dat er van dien
kerkeraad, zooals die tot heden werkte, niet veel heil te wachten was. Er waren geheel
geene aanteekeningen gehouden, bestond dus volstrekt niets waaruit blijken kon wat er
al zoo in de vergaderingen behandeld was. Er was geen secretaris, geen kerkmeester, niets
van dat alles wat in eene geregelde vergadering behoort te zijn. In deze eerste vergadering
wees ik de leden op dit gebrek en toonde hen aan dat hierin verandering komen moest.
Dat een secretaris moest worden aangesteld; dat er iemand moest zijn, die het opzigt had
over het kerkgebouw van de gecombineerde gemeenten van Saparoea en Tiouw, en dat
er van het in iedere vergadering verhandelde behoorlijk aanteekening moest gehouden
worden, opdat wij ons, bij voorkomende gelegenheden, konden verantwoorden. Dit
algemeen goedgevonden zijnde werd een secretaris benoemd en ook een kerkmeester,
terwijl een derde de administratie der kerkekas werd opgedragen. Zoo kan dan van nu aan
hierin alles met orde geschieden.
Na nieuwjaar wenschte ik mijne eerste bezoekreis over dit eiland aan te vangen, doch dat
mogt niet zijn. De Ambonsche koorts, met hevige brakingen vergezeld, wilde mij niet
verlaten en ik moest wachten tot 21 Februarij. Toen gingen wij, den ouderling en ik, per
draagstoel, de gewone wijze van reizen alhier, naar de negorijen Harija en Porto. Op de
laatst genoemde negorij werden mij aangeboden 29 personen, die bij onderzoek blijken
gaven van wel onderwezen te zijn en die ik daarom als leden der gemeente aannam, onder
de belofte echter van vlijtig met het onderwijs op de lidmaten katechizatie voort te gaan.
De katechizatien worden op deze eilanden overal door de meesters gehouden. Zij zijn
daartoe, ingevolge hunne instructie, verpligt. In de beide scholen worden 261 kinderen
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onderwezen, als te Harija 151 en te Porto 110. De meesters worden beiden geprezen, zoo
wegens hunne kennis alsook omdat zij vlijtig zijn. Om de beide scholen behoorlijk na te
zien, had ik deze keer geen tijd genoeg. Het lidmaten onderzoek had te veel tijd genomen
en ik moest gedurende twee dagen in de beide negorijen 4 maal prediken. Later zal ik de
scholen onderzoeken. Ik doopte te Harija 58 en te Porto 22 kinderen en hield in beide
kerken voorbereiding en Avondmaal, te Harija met 118 en te Porto met 138 personen. Na
afloop der werkzaamheden keerde ik huiswaarts om op Zondag den dienst te Saparoea
54
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waar te nemen en daarna in de volgende week naar Serijsorij, Ulath en Ouw op reis te
gaan.
Aangaande den kinderdoop hier eene opmerking. ’t Is verschrikkelijk en het getuigt niet
veel goeds van de christenen alhier, dat er zooveel kinderen buiten het huwelijk geboren
worden. En tot heden toe worden zoodanige kinderen gaaf en goed tot den doop
toegelaten even als de wettige. Dit is verkeerd. Het huwelijk is voor den inlander niet
bezwarend. De kosten zijn zoo gering, dat ieder ze dragen kan. Het is van velen alleen
onwil dat ze niet huwen. Dezen moesten dunkt mij eenigszins gedwongen worden.
Daarom zoude ik het zeer gepast vinden om, al was het dan niet zoo als in de Menahasse,
waar onechte kinderen geheel niet gedoopt worden, toch voor den doop van onechte
kinderen bepaalde tijden vast te stellen, opdat de ouders, die zoo onchristelijk willen
leven, daardoor dan eenigszins vernederd worden in het oog der gemeente en bij
zoodanige gelegenheid ook eene bijzondere vermaning konden ontvangen, waardoor er
misschien tot nadenken komen en zich beteren. Om echter onechte kinderen geheel niet
te doopen vind ik minder goed en zou ook, bij het hier bestaande, welligt niet voorzigtig
en raadzaam zijn.
Mijn plan om naar Serijsorij, Ulath en Ouw te gaan werd verijdeld. Koorts bondt mij aan
huis en leger. Eerst den 10 Maart kon ik weder op reis gaan en wel naar de negorij Booij.
De Pattij van genoemde negorij had mij uitgenoodigd om eerst daar te komen, omdat zijn
volk, immers een groot gedeelte daarvan, naar Ceram moest om sago te kloppen. ’s
Morgens ten 8 ure begon het schoolonderzoek. De school was wel in orde. De kinderen
behoorlijk onderwezen in het lezen, schrijven en de 4 hoofdregels van het rekenen.55
Echter vrees ik hier voor achteruitgang, daar de meester,56 op verzoek, naar het eiland
Ambon is overgeplaatst en zijn vervanger een oude, ziekelijke man is, die tevens den
naam heeft van dom en lui te zijn. Zulke menschen moesten voor jongere en meer
geschikte plaats maken. Een 24 tal jonge menschen werden mij, om tot lidmaten aan te
nemen, voorgesteld maar het onderzoek viel niet gunstig uit. Zij antwoordden gebrekkig,
sommigen bijna geheel niet, en daarom zeide ik hen dat het beter voor hen was nog wat
te leeren, omdat zij, niet genoeg bekend zijnde met het christendom, ook daarnaar niet
leven konden. Vooral hier, waar het christendom bij velen slechts in naam en uiterlijke
gebruiken bestaat, is het van belang daarop te letten, opdat zij niet nog meer
naamchristendom aankweeken. Maar waar is het dat het aannemen tot leden der gemeente
tot het moeijelijkste van den zendelingsarbeid behoort. Ik mag en wil geene menschen
aannemen, die genoegzame christelijke kennis missen. De predikanten hebben wel eens
anders gedaan en de meesters zijn daaraan zoo gewoon, dat zij meenen dat het behoort,
zoodat allen die zij voorstellen, aangenomen worden. Weiger ik nu, dan is de meester
geraakt en de Radja of de Pattij gewoonlijk ook niet zeer vriendelijk. Maar dit helpt niet.
Ik zoek hen aan het verstand te brengen dat lidmaat worden eene zeer belangrijke zaak
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is; dat hij, die het christendom niet kent, ook niet ale christen leven kan en dat wij
zendelingen hier komen, niet om het verkeerde hier te laten bestaan maar om dat met
Gods hulp en zegen te verbeteren, opdat het Koningrijk van Christus in de harten der
menschen en de christenen alhier zich dien naam waardig maken.
’s Avonds doopte ik 48 kinderen en hield voorbereiding en des Zondags ’s morgens met
132 personen het Heilig Avondmaal. In de kerk viel het mij op eenige mannen te zien met
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driekanten hoeden, juist zulken als de predikanten in Holland plegen te dragen. ’t Was
een vreemd gezicht. Verbeeldt U een man, gekleed met zwarte kabaaij, zwarte broek tot
aan de knieën, het overige van beenen en voeten naakt, eene kam in het krullende haar
en dan eene steek op. Waarlijk om te lagchen. Na kerktijd werd het geld, aan de
avondmaalstafel ontvangen, geteld en daarvan afgenomen het kostende voor den wijn,
die ik had medegebragt, en voor het brood. Dit geschiedt overal dus, maar waarom ik er
juist hier melding van maak, zal U duidelijk worden uit hetgeen volgt. Ik was al weder
een paar dagen te huis toen ik een briefje van den Assistent Resident ontving, luidende
als volgt: “zoo even ontvang ik officieel berigt dat gij uwe reiskosten betaalt van het in
de kerk ontvangene geld. Wees zoo goed en geef mij daarop inlichting”. Dit begreep ik
niet. Ik betaal die onkosten uit mijne eigene zak, om ze na afloop van mijne reis te
reclameren. Ik ging terstond zelf naar het kantoor van den Assistent Resident om over de
zaak te spreken, en wie vond ik daar – de Pattij van Booij. Dezelfde man die mij zoo wel
had ontvangen en die mij zelfs tot Saparoea vergezeld had. Die gaat nu achter mijn rug
liegen en lasteren. Ik berigtte den Assistent Resident kortelijk wat geschied was, dat ik
namelijk na de kerk en in tegenwoordigheid van Pattij, meester en ouderling, het geld
voor den avondmaalswijn had ontvangen en daarvan, dus van mijn eigen geld, de
reiskosten had betaald en dat hij Pattij dat zeer goed wist. Maar waarom handelt die man
dan zoo? Ik weet er wel een reden voor te vinden, deze namelijk. Voor een paar maanden
kwam genoemde Pattij ten mijnen huize met verzoek om te worden aangesteld als
ouderling voor Ceram. Hij was reeds bij den Assistent Resident geweest, maar deze,
zeggende dat die zaak niet hem aanging, had hem naar mij verwezen. Ik vond het wel
vreemd dat iemand zichzelf aanbood tot ouderling, daar die ook hier door de gemeenten
of door den kerkeraad worden gekozen, maar zeide toch zijn verzoek in den kerkeraad
te zullen brengen. Maar men oordeelde daar algemeen dat een ouderling voor Ceram niet
noodig was; dat indien die al noodig was, het verzoek daartoe van de gemeenten op
Ceram moest uitgaan en dat, zoo er al een ouderling voor Ceram wezen moest, dit dan
iemand moest zijn, die op Ceram woonde en daardoor meer in de gemeenten aldaar kon
uitwerken dan hij, die, op Saparoea wonende, bijkans nimmer op Ceram kwam. Zijn
verzoek werd dus niet aangenomen. Nu is het ouderlingschap hier, waar men zeer op eer
gesteld is, eene hoogstbegeerlijke zaak. De begeerte van dien Pattij werd niet voldaan en
nu is hij gekrenkt, kwaad geworden, en heeft mij valschelijk beticht, misschien wel
denkende dat de Assistent Resident die aanklagt maar zoo gaaf zonder verder onderzoek
zou aannemen. Hoe trotsch en ligt geraakt het volk en vooral de negorijhoofden hier zijn,
leert U ook nog het volgende. 17 December hield ik, als gewoonlijk, Zondagmorgengodsdienstoefening te Saparoea. In de bank der Pattij’s zaten twee personen, de Pattij van
Lenitu en die van Sila, twee negorijen op het eiland Noessalaut. Ik kende hen echter toen
nog niet. Gedurende de godsdienstoefening, zelfs onder gebed en gezang, deden zij niets
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dan praten en lagchen, lieten zich door een’ bediende drinkwater halen enz. en toonden
alles behalve eerbied voor de plaats waar zij waren en het doel waartoe zij daar waren.
Dit ontging mij niet en na de kerk vroeg ik aan ouderlingen en diakenen, wie die
menschen waren en verhaalde wat zij gedaan hadden, er bijvoegende dat ik hoopte, zoo
er meer dergelijke onordelijkheden in de kerk voorvielen, dat ook zij daarvoor zouden
waken, daar dit ook hunne pligt en roeping was. En ziet wat gebeurt. Den volgenden dag
ontving ik eenen brief van den Assistent Resident begeleidende een schrijven van die
twee Heeren Pattij’s, waarin zij zich beklagen omdat ik op hun gehouden gedrag in de
kerk aanmerking had gemaakt. Zij waren beleedigd, verontwaardigd, vernederd, ja wat
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niet al. De Assistent Resident verzocht ophelderingen. Ik gaf die volgens het verhaalde,
toonde aan dat het geheel niet mijn oogmerk was om hen te vernederen; dat ik, ja, over
de zaak gesproken had, maar met personen, die een kerkelijk ambt bekleeden en wiens
pligt het was mede tegen dergelijke dingen te waken. Dat den eerbied, die wij allen voor
het woord Gods behooren te gevoelen, ook door de Pattij’s niet mag geminacht worden
en dat, wanneer het niet geoorloofd was om dergelijke onordelijkheden te berispen, dan
ook de orde en den eerbied, die in de kerk moeten heerschen, niet konden gehandhaafd
worden. Verder heb ik niets van de zaak gehoord. Of zij nu van den Assistent Resident
eene berisping ontvangen hebben, weet ik niet, evenmin als ik dat weet van dien
leugenaar van Booij.
20 Maart. Hedenmorgen vertrok ik met den ouderling naar de negorijen Serijsorij, Ulath
en Ouw. Serijsorij is aangenaam en welgelegen, en daarnaast ligt een ander Serijsorij,
door Mohammedanen bewoond, en waarin een zeer goede Mohammedaansche tempel.
In de Christen negorij Serijsorij is een sierlijke kerk. De meeste kerken alhier zijn
tamelijk goed. Meest steenen gebouwen met een atap, sagopalmbladeren, dak. Die van
Serijsorij munt echter uit en zou in een van onze dorpen of kleine steden zeer goed
kunnen volstaan. Vroeger heeft daar een zendeling gewoond en men wees mij nog de
plaats aan waar eens zijn huis stond. Waarschijnlijk heeft hij er veel toe bijgedragen dat
er zulk een fraaie kerk gebouwd is.57 Des morgens onderzocht ik de school waar ik, van
144 kinderen op de rol, ongeveer een 100 tal aantrof. Anderen waren door ziekte
verhinderd. De school was vrij goed; de meester hupsch en vlijtig. Rekenen leerden
sommigen tot in den regel van drieën. Anderen de 4 hoofdregels. Schrijven goed, en lezen
duidelijk en verstaanbaar. In alle scholen vindt men de kaart van Palestina58 en de
kinderen kunnen van vele plaatsen in het Heilige Land verhalen wat daar geschied is;
weten de verdeeling in stammen en provintiën enz. Dit nu is alles goed en wel, maar laatst
werd mij door den Assistent Resident,59 en te regt, de opmerking gemaakt dat de kinderen
er meer aan zouden hebben als zij de aardrijkskunde van de Molukken en van
Neerlandsch Indië leerden benevens eene korte geschiedenis van het voornaamste, dat
daar gebeurd is. Ik ben het in dit geval geheel met genoemde Heer eens. Mij dunkt de
leerlingen kregen daardoor een beter begrip van aardrijkskunde en tevens kennis van hun

Tot 1674 was de standplaats van de Europese voorganger op Saparua, als die er al was, meestal te
Ulat. Ziekentrooster Rogier Hendricksz. verbleef er van 1623 tot 1625; Justus Heurnius woonde er,
met onderbrekingen, van 1633 tot 1638. Zie Grothe, Archief, V, 40-41; VI, nr L. Vanaf 1674 woonde
de predikant (en de guru besar) te Sirisori. Na de bouw van het fort Duurstede in 1691 stond de
pastorie in de hoofdplaats Saparua. Zie ook Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, III/III, hfdst. v,
141.
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awleh B.N.J. Roskott. Pengadjar midras besar di Ambon. Tertara atas titah dan balandja deri pada
perhimponan Utusan Wolandawij di Rotterdam, tahon 1849, 3de druk: [Rotterdam], ca. 1864. In
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B. Ledeboer, 11/2/1836; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 9/1/1837, beide in ARvdZ 34/5. Uit een verslag
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eigen land. Ik heb hier in de scholen niets te zeggen. Alleen is mij toegestaan die, als ik
rondreis, te bezoeken. Al het overige de regeling der scholen betreffende behoort aan de
Subcommissie en daarom zou het misschien niet kwaad zijn daarop Br. Roskott, die lid
is van genoemde commissie, eens opmerkzaam te maken. Ook heeft het mij verwonderd
zoo weinig boeken in de scholen te vinden, veel minder en ook minder soorten dan in de
scholen in de Menahasse. Als leesboek vond ik alleen het Nieuwe Testament en dat
schoolboekje van Wester.60 Het andere van Wester over de Bijbelsche Geschiedenis,61
dat toch zeer doelmatig is om Bijbelkennis te verkrijgen, vond ik nergens, ook zelfs niet
bij het meer bepaald godsdienstig onderwijs. Daar wordt alleen gebruikt Brink, over de
Christelijke leer.62 Maar de meester vindt in dat boekske geen genoegzame aanleiding om
Bijbelsche Geschiedenis te onderwijzen, en daardoor zijn er velen, die dat dan ook niet
doen. En het is toch zoo noodig, als zijnde geschiedenis den grond waarop de Christelijke
waarheden rusten. Nu hangen ze bij velen als in de lucht en de leerlingen begrijpen
dezelve niet; spoedig is weer alles vergeten. Wenschelijk ware een leerboek der
Bijbelsche Geschiedenis, immers van de belangrijkste gedeelten daarvan, en waarin op
de waarheden, in de Geschiedenis vervat, gewezen werd. Doch ook dit behoort weer aan
de subcommissie, die bepaalt welke boeken in de scholen moeten gebruikt worden.63
Na het schoolonderzoek begaf ik mij naar de kerk, waar een 17 tal personen, candidaat
lidmaten, waren vergaderd. Hoewel zij niet allen evenveel wisten, toonden zij toch eenige
kennis van het christelijk geloof te bezitten, en, daar ik goede getuigenis aangaande
hunnen wandel ontving, heb ik hen belijdenis afgenomen en des avonds in de kerk
bevestigd. Ook doopte ik toen 23 kinderen en eene oude vrouw, van Macassar geboortig,
en hield voorbereiding. Dit geschiedde om 7 ure en de kerk was zeer goed verlicht. Den
volgenden morgen bediende ik het Heilig Avondmaal aan 137 personen. Na geëindigde
godsdienstoefening en na nog een paar uren met den meester en den Radja gesproken te
hebben begaf ik mij na het middagmaal naar de volgende negorij Ulath. De
schoolkinderen deden mij uitgeleide met fluitspel en gezang en die van Ulath kwamen mij
daar op dezelfde wijze inhalen. Dit is van oeroude tijden overal de gewoonte.

Kitab Midras Jang dalamnja ada tersimpan babarapa fatsal jang pendekh dan berguna, akan
debatjakan. Terkarang dalam bahasa Wolandawija, Guna segala Anakh² Midras, awleh Tuwan
Pemarentah Midras H. Wester, dan Tersalin kapada bahasa Malajuw awleh R. le Bruyn, Surohan
Indjil di-pulaw Timor. Tertara di-Batawijah, di-Pataraan Karadjaan. 1829; herdrukt o.m. in 1838,
1861, 1862, 1863.
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[Te Ulat en Ouw heeft Bossert dezelfde handelingen als in Sirisori verricht. Wegens
opkomende koorts zag hij van de viering van het avondmaal te Ouw af en keerde naar
Saparua terug.]

28 Maart. Heden vertrok ik naar Paperoe, de negorij waar den rondgaanden ouderling
tevens Radja is. Toen ik vroeger naar Booij ging, en dus Paperoe passeerde, was het
schoolgebouw, dat tevens voor kerk dient, nog niet in orde. Er staat op Paperoe eene
ruïne van eene christenkerk (de afbeelding daarvan is te vinden in het werk van Van de
Velde64) die, nog onvoltooid zijnde, hevig door aardbeving is beschadigd. De muren zijn
aan de vier hoeken gescheurd en men heeft toen het werk gestaakt, wat ik jammer vind,
daar de kerk dunkt mij wel kon afgewerkt worden. De school van Paperoe, die ik des
morgens onderzocht, is zoo middelmatig. Er zijn 124 kinderen op de rol waarvan er 91
present waren. Men kon bespeuren dat de meester zijne leerlingen niet genoeg, vooral in
het schrijven, op de fouten opmerkzaam maakt. Ook op het rekenen was veel aan te
merken. Zingen hier, zoals overal, vrij goed. Men bood mij, als kandidaat-lidmaten, 20
personen aan, waarvan ik er echter slechts 3 heb kunnen aannemen omdat de overigen
nog wel wat onderwijs behoefden. Ik bevestigde die des avonds. Voorts doopte ik 25
kinderen, hield voorbereiding en den volgenden dag Avondmaal met 86 personen.
In den namiddag keerde ik weder huiswaarts.
[Bossert hoopt volgende week de gemeenten te Tuhaha, Ihamahu, Nolot, Itawaka en Nahu
te bezoeken.65]

6. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1854
tot en met maart 1855, Hutumuri (Ambon), 19 april 1855; ARvdZ 24/5.
–––
Van den 27-30 December. Het bijzonders is dat te Hutumuri vendutie werd gehouden,
dat hier slechts eens in het jaar, tusschen Kerstijd en nieuwe jaar, plaats heeft. Het welk
eene bijzonderheid is, die niet zoo in alle buitengemeenten plaats vind. Het bijzonders
is er ook van, dat wat er bij opslag verkocht word, voor een jaar crediet is; wat er
verkocht word, bestaat hoofdzakelijk: in het verkoopen voor een jaar, van een gedeelte
der vruchtboomen, als Klapa, tjengkej, durijan enz. of met andere woorden: het
vruchtgebruik dier boomen voor dien tijd te genieten; en verders wat er van losse
goederen word opgebragt, als: lijnwaden, huisraad enz. De eerste dag word doorgebragt
met het ontvangen van het crediet des verschenen jaars; en er is bijna geen voorbeeld van,
dat daar niet aan voldaan word; want aan vreemdelingen word geen crediet gegeven
zonder
borgers uit de negerij en van de negerijbevolking is het te groote schande, om
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daarin nalatig te blijven. Het is opvallend te zien, dat die eenvoudige negerijmenschen,
zou men zeggen, daar zelfs zoo goed hunne administratie weten te houden. De Kapala
soa’s, met den gezaghebber aan het hoofd, zitten deftig aan eene tafel, om gezag en orde
te houden en de aurang tuwahs agama zijn de boekhouders en klerken, die op hunne
gelinijeerde boeken, onder al het rumoer, maar vlug wisten bij te houden. Wij verkochten
er voor ƒ 30 aan kleinigheden, die ons als het ware te huis in den weg lagen en kochten
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de vruchten van een zestig stuks klapaboomen voor ƒ 20. Waarbij wij waarschijnlijk geen
verlies zullen lijden. De 100 van die nooten kosten hier gemiddeld ƒ 2 (maar worden van
jaar tot jaar duurder) en wij kunnen er gemiddeld 1500 van verwachten. Deze dagen
gingen gewoonlijk met veel arakh drinken, luidruchtigheid, als met vechten en slaan
gepaard; maar deze keer de arakh duur en schraal zijnde, was er weinig van dat
verleidelijk vocht aangebracht en daarbij is de venduplaats schuins tegenover mijne
woning, zoodat ik van uit de gaanderij de geheele vergadering kon overzien. – – –
Februari. In deze maand begon ik met de bergnegerijen te bezoeken, welke van
Hutumurij uitgenomen, zijn: Ruton, Leharij, Hukurila, Ema, Kilang, Naku, Hatalaij en
Soja-diatas. Waarvoor ik drie keeren ben op reis gegaan, omdat ik niet durfde
ondernemen, om mijner zwakte wille, ze op eens, de eene na de andere, te bezoeken.
Deze bergnegerijen zijn bij ons Genootschap bij namen en toestand reeds bij herhaling
door Br. Roskott bekend gesteld en voor mij was hare ligging dan ook meer vreemd
(omdat ik er nog nimmer geweest was) als wel haren godsdienstigen toestand; want die
is hier helaas overal, de eene een weinig meer, de andere een weinig minder, genoegzaam
hetzelfde! Onder welke die van Hatalaij wel de ongodsdienstigste en die van Kilang de
godsdienstigste zal zijn. Wat mij nogal opvallend was, dat die plaatzjes alle zoo schraal
bevolkt zijn! Daarbij blijft de sterfte nog immer de geboorte overschrijden; dat, zoo als
de Gouverneur mij onlangs zeide: men berekenen kon, als het zoo bleef voortgaan, in hoe
veel jaren de christen-bevolking op Ambon zou uitgestorven zijn; want de
mahomedaansche neemt nog eer toe dan af. Waaraan zou dit toe te schrijven zijn? Twee
redenen zijn mij daarvoor niet onduidelijk, namelijk de veelwijverij en het veel minder
gebruik van sterke dranken onder hen; want die ligchaams en ziels verwoestende opium
is hier ook van geen algemeen gebruik onder hen. – – –
De regerende personen der negerij66 het verlangen te kennen gegeven te hebben, dat er
eene kerke-kas mogt tot stand gebragt worden, uit gecollecteerde penningen bij de
godsdienstoefeningen verzameld, opdat zij niet alles uit hunne negerij-kas moeten
bekostigen, zoo als het kerkmeubilair, de uitgaven voor de bediening van het Heilig
Avondmaal en andere kleinigheden meer. Want wat het kerkgebouw betreft, zal wel door
de negerij moeten blijven onderhouden worden. Maar wat voordeel kan er dan de negerij
bij hebben, dat er eene kerke-kas word opgerigt, daar alles toch door de negerij moet
bekostigd worden? Dat zal eenigszins hierin bestaan, namelijk dat al wat hier bij de
godsdienstoefeningen gecollecteerd word, geene penning van voor behoeftigen onder
hare eigene gemeente verstrekt word, maar dat al het gecollecteerde, om de drie maanden,
in het armfonds op de hoofdplaats te Ambon moet gestort worden en daar voor de armen
dier gemeente verstrekt wordt.67 Nu is in de gemeenten overal de gewoonte, dat men bij
het in en niet bij het uitgaan der kerk, zijne gave in de daarvoor geplaatste armbus of
bussen offert; maar nu hebben wij in deze maand een kerkzakje vervaardigd, waarmede
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een der aurang tuwahs agama bij de godsdienstoefeningen zal rondgaan om te
collecteeren, en die penningen voor kerkelijke benodigdheden te gebruiken, waarmede
wij op Goede Vrijdag een begin zouden maken, en daaruit zal nu wel kunnen volgen dat
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Hutumuri.
Het aantal uit het Diaconie- en Armenfonds ondersteunde personen te Ambon bedroeg in 1853 meer
dan 30. Maandelijks werd per persoon een bedrag van gemiddeld ƒ 3,80 uitgekeerd. Zie “Lijst der
door het Diaconie- en Armenfonds gealimenteerde personen”, bijlage Lett. H. bij “Proces Verbaal”
van de overdracht van de kas en administratie van het fonds door Th.C.M. Hanegraat aan J.H. Tobias,
8/2/1854, AA 1419.
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het armfonds te Ambon een weinig minder bekomt, ten koste van het kerkfonds te
Hutumuri, en zoo zulks mogt geschieden, niet anders als billijk te beschouwen is. – – –

7. R. Bossert aan H. Hiebink, director van het NZG te Rotterdam, Saparua, 27 augustus
1855; ARvdZ 64/4/4.
[Het is Bossert gebleken dat bij het hoofdbestuur in Nederland onduidelijkheid bestaat
over zijn nieuwe functie. Dat zou ten onrechte de indruk hebben dat hij de zendingsdienst
wil verlaten.]

Overigens is er thans in mijnen werkkring zoowel als in mijne verhouding tot het
Genootschap eene geheele verandering gekomen. Had ik alles vroeger geweten, ik was
niet herwaarts gegaan. Vooreerst ben ik hier slechts tijdelijk. De Gouverneur der
Moluksche eilanden, die laatst hier was, zeide onder anderen: dat het
Zendelinggenootschap, wilde het zijne beloften nakomen, zes zendelingen moest
uitzenden voor den dienst der gemeenten alhier en niet zendelingen van andere plaatsen
geven. Dat het niet kon dan dat die Heeren zich hier niet aangenaam gevoelden en dat dan
ook daarom het werk schade leed. Ook ben ik volgens Gouvernementsbesluit van 8 Julij
1854 No. 7 hier geplaatst totdat de zes uit te zenden zendelingen zijn aangekomen. Dat
is eene zeer onaangename positie.
Dan ben ik geheel ambtenaar van het Gouvernement. Bestuurders schrijven wel:
beschouw U niet als zoodanig, maar al beschouw ik mij zoo niet, echter in de
werkelijkheid is het zoo en ik gevoel er al het drukkende van.68 Bij onchristenen te gaan
is mij door het Gouvernement der Moluksche eilanden verboden. Ik mag in geen
Mohammedaansche negorij komen. Ik ben alleen voor de gevestigde christengemeenten.
En ook daar mag ik niet gaan, dan na gedaan verzoek en bekomene toestemming van het
hoofd des bestuurs. Dit moet telken reize herhaald worden en daarbij duidelijk worden
opgegeven, welke negorijen ik ga bezoeken en tot welk doel. Het Gouvernement houdt
aan zich plaatsing en overplaatsing van zendelingen alhier, waardoor, zoo men slechts
wil, het meeste werk verijdeld wordt. En daardoor kan ik mij, al is het ook dat de
bezoldiging der zendelingen alhier vermeerderd wordt, niet veel zegen van deze pogingen
des Genootschaps, om hier Christelijk leven te verspreiden, voorstellen. Misschien echter
zie ik mis en daarom wacht ik liever met mijn oordeel.
Men ziet echter in alles dat het Gouvernement, ten minste diens ambtenaren alhier, alles
op de lange baan willen schuiven. Zij hebben liever geene zendelingen. Ik ben nu hier
bijna een jaar en wat heeft men gedaan om mij, zooals bepaald is, vrije woning te
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bezorgen? Niets. Ja, men geeft mij huishuur, maar als er geene huizen te huren zijn, wat
68

In formele zin had Bossert ongelijk. Bossert klaagde over het feit dat de zendelingen zich te richten
hadden naar de wensen van bestuursambtenaren. Doch de zes (zeven) betrokken zendelingen werden
op basis van het contract van mei 1854 niet als ambtenaren aangemerkt, d.w.z. genoten niet
automatisch alle rechten, plichten en emolumenten als gouvernementsambtenaren. Deze zaken
moesten apart worden geregeld, zoals bijv. blijkt uit de in het contract opgenomen bepaling
betreffende deelname aan het weduwen- en wezenfonds. Zie Deel I, document 158. Pas bij Gb van
27 febr. 1863, nr 30, werd beslist dat de zendelingen der Ambonse missie moesten of althans konden
worden beschouwd als zijnde in dienst van den lande. Zie Gb 27/2/1863, nr 30, AAS b337/s101, Bt
27 febr. 1863, nr 30.
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helpt dat dan? Ik woon dan ook in een ellendige woning. En dat is op alle aangewezene
standplaatsen idem. Hoewel de plaatsen voor de zendelingen zijn aangewezen, nergens
wordt eenige voorbereiding gemaakt om hen te kunnen ontvangen. En wat komt daarvan?
Oponthoud en anders niet. Van waar die tegenwerking? Ik weet het niet. Zijn alle
Assistent Residenten als die van Saparoea, dan laat het zich ligt verklaren. Die man69 is
vijand des christendoms. Was ik als hij, of volgde ik ten minste zijnen wil, speelde ik en
danste ik, dan zouden wij zeer goede vrienden zijn. Maar daar dit nu niet het geval is en
ik mij buiten dat alles houd, mag hij mij niet lijden en zou zeker gaarne zien dat ik van
hier ging. Over het geheel houde ik het er voor dat de plaatsing van zendelingen in de
Molukken op dergelijke voorwaarden als de tegenwoordige weinig goeds kan werken.
Men is hier predikanten gewoon die speelden, dansten en zich om andere zaken weinig
bekommerden. Doch wij zullen zien. De tijd zal leren of ik goed zie of verkeerd.70 – – –

8. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 11 oktober
1855; ARvdZ 34/5.
In de maanden september en oktober 1855, tegen het eind van zijn ambtstermijn, maakte de
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, mr. A.J. Duymaer van Twist, een reis door de
Minahasa en de Molukse archipel.71 Van 2 tot 7 oktober bezocht hij Ambon.72

Vrijdag de 5de October was bestemd (dus de 4de dag van Z.E. verblijf te Ambon) om ons
Institut te bezoeken en er een examen der kweekelingen bij te wonen. Om half tien des
W. Schminke. In zijn latere brieven bevestigde Bossert zijn negatieve opinie omtrent Schminke, zie
bijv. R. Bossert a. H. Hiebink, 26/7/1859, ARvdZ 64/4/4. Het NZG-bestuur beklaagde zich over
Schminke bij de minister van Koloniën, en noemde hem iemand die de zending vijandig gezind was,
in Hb NZG a. MvK, 26/3/1860, AMvK 938, Vb 3 mei 1860, nr 8.
70
Latere brieven van Bossert bevestigden ook deze vrees, zie bijv. R. Bossert a. Hb NZG, 22/8/1858,
ARvdZ 64/4/4. Vgl. vorige noot.
71
Het reisgezelschap was als volgt samengesteld: de GG van Ned.-Indië mr A.J. Duymaer van Twist en
zijn echtgenote; lijfarts dr. P. Bleeker; gouvernementssecretaris en oud-gouverneur der Molukken
C.M. Visser; kapitein P.L. Bering Liesberg; ritmeester-ordonnansofficier jhr E.C. de Casembrood,
luitenant ter zee 2de klasse jhr H. Quarles van Ufford en ds. J.F.G. Brumund, predikant te Batavia. In
de Molukken werd het gezelschap uitgebreid met de gouverneur der Molukken, jhr C.F. Goldman,
de AR toegevoegd aan de gouverneur der Molukken, C. Bosscher, luitenant ter zee 2de klasse
ordonnansofficier jhr L. de Stuers, en voorts in de verschillende residenties en afdelingen der
Molukken met de residenten van Manado, Ternate en Banda en de assistent-residenten van Ambon
en Saparua-Haruku, resp. A.J.F. Jansen, J.L. de Dieu Stierling, A.L. Andriesse, J.H. Tobias en W.
Schminke. Zie [Bleeker], Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel, I, 5-6.
72
Deze reis is beschreven in: Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel. Gedaan in de
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maanden September en Oktober 1855 in het gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer
van Twist, door P. Bleeker. 2 Delen; Batavia, 1856. Het bezoek aan Ambon staat in deel II, hfdst. vxv. Het bezoek aan het Instituut van Roskott staat kort beschreven op pag. 109-110. Daar wordt
meegedeeld dat het Instituut sedert zijn oprichting in 1835 tot het moment van het bezoek 190
leerlingen had opgeleid. Van hen waren 82 tot onderwijzer aangesteld, van wie 61 in de Residentie
Ambon, vijftien in de Residentie Banda (waaronder zes op de Aru- en zes op de ZuidwesterEilanden), één in de Residentie Ternate, drie in de Residentie Manado, en twee op W.-Timor (TimorKupang). Vgl. Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1315. Opmerkelijk is dat elke bezoekende GG van
Ned.-Indië een bezoek bracht aan een instelling waarover B.N.J. Roskott de scepter zwaaide, zoals
in het Instituut te Batumerah, of een der volksscholen, zie bijv. Roskott, Algemeen Verslag 1861,
ARvdZ 34/5, waarin een verslag van het bezoek van GG Pahud aan de volksschool te Mardika op 24
dec. 1860. Zie hierover ook Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 115-116.
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voor de middags ontving ik den G. Generaal vergezeld van Mevrouw Duymaer van
Twist, twee adjudanten, de HH Casembrood en De Quarles, zijn tijdelijke lijfarts Dr
Bleeker, Ds Brumund van Batavia en eindelijk den Gouverneur der Moluksche Eilanden,
den heer Goldman, en den Ass. Resident Tobias ten mijnent.
Geheel Ambon was weken en maanden lang in de weer geweest om zijne ellende en
armoede te bedekken, zijne vervallen woningen wat op te knappen, zijne wegen en
bruggen in bruikbaren staat te brengen, en door festoenen, eerebogen en illuminaties van
zijne vreugde te doen blijken. Ik voor mij konde het niet over mij verkrijgen, om aan die
uiterlijkheden deel te nemen, en stelde er belang in om alles in zijn dagelijksch kleed
éénvoudig en waar voor te stellen. Immers hadden wij geen feestgewaad, geene masqué’s
noodig. De zaak mogt gezien worden gelijk ze inderdaad is. Maar zie, dit mogt niet
wezen, ook wij moesten ons tegen wil en dank met eerepoorten, guirlandes, kransen en
bloemen opschikken. De heer Goldman zeide mij, dat hij gedurende de reis van Menado
naar Ambon, veel met Z.E. over mij had gesproken, dat al hetgeen Z.E. te Menado van
het inlandsch schoolwezen had gezien, nog in geene vergelijking kwam met Ambon, en
men hem dus op groote dingen had voorbereid, etc. etc. Ook meende de heer Gouverneur
Goldman, dat wij geene uitzondering mogten maken door Z.E. zonder eenig uiterlijk
vertoon te ontvangen. Het zou onverstandig geweest zijn, zoodanigen wenk niet te willen
verstaan en wij gingen daarom bon gré mal gré aan het werk, zoodat binnen korten tijd
alles bereid was om de hoge reizigers te ontvangen.
Onder ons Planetarium op zeer groote schaal, door ons zelven vervaardigd, was een zetel
opgerigt voor den G. Generaal en Mevr: Duymaer, en nadat nu ook het overige
gezelschap had plaatsgenomen, waren wij gereed met het onderzoek eenen aanvang te
maken. Met een vierstemmig Gezang het examen geopend hebbende en overtuigd van de
degelijkheid van ons onderwijs, begon ik met Z.E. te zeggen, dat ik hem op geene
geleerde lesjes zoude onthalen maar hem, in verband tot de aangebodene tafel van
werkzaamheden, mogt verzoeken om alles zelven te willen opgeven, waaromtrent Z.E.
het onderzoek mogt wenschen te doen plaats hebben, – niettegenstaande in den loop van
dit jaar elf mijner oudste kweekelingen waren aangesteld en dus de meest gevorderde
leerlingen kortelings het Institut hadden verlaten.
Nadat Z.E. hiervoor bedankt had, trad de Gouverneur Goldman voor om een der
jongelieden aan te wijzen, die eenige vragen betreffende het onderwijs tot zijne
medediscipelen moest rigten en door deze te doen beantwoorden. Daarna kwam in
behandeling de geschiedenis van den Apostel Paulus en zijne zendbrieven aan de
Gemeente te Korinthe met aanwijzing op de kaart van de ligging van plaatsen en alles wat
daartoe behoort. De door de kweekelingen geteekende kaart van den Indischen Archipel
voldeed ook zeer. Vervolgens traden wij voor het bord, ik gaf uit het hoofd een
eenvoudig rekenkundig voorstel op, hetwelk ik voor de aardigheid voor U zal afschrijven:
www.cgfdejong.nl
“Zeker heer zette op den 15 Januarij 1850 twee kapitalen uit om rente te winnen; het ééne
groot 750¾, het andere 860b gulden tegen 7½ % interest ’s jaars; op den dag van heden
(zijnde de 5 October) wenscht hij te weten hoe veel rente hij gedurende al dien tijd
gewonnen heeft. Kunt gjj mij ook zeggen hoeveel dit bedraagt?” En vermits nu mijne
leerlingen er aan gewoon zijn geen cijfer te zetten zonder rekenschap te geven van het
hoe en waarom, zoo geschiedde dit ook hier b.v. “Op hoe veel zaken moet bij de interestrekening vooral gelet worden en waarom? Kunnen in gegeven voorstel de capitalen
zamengesteld worden en zoo ja, waarom? Kunnen ook deze breuken worden
zamengesteld gelijk ze er staan? Kunnen ze onder andere getallen en vormen voorgesteld
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worden? Hoe geschiedt dit en waarom? Wat verstaat men onder herleiding, wat onder
gelijknamige – wat onder ongelijknamige breuken? Hoe zoudt ge een kind een duidelijk
begrip kunnen bijbrengen en aanschouwelijk voorstellen, dat ¾ meer is dan b? enz. enz.”
Kortom, evenals wij deze zaak iederen dag in de school behandelen, zoo geschiedde dit
ook thans met zoo veel vaardigheid en juistheid, dat Z.E. alsmede al de andere Heeren
met zeer veel belangstelling op alles letteden, zoodat langzamerhand allen van hunne
zetels opstonden en bij herhaling betuigden, dat ze nimmer gedacht zouden hebben, dat
men zich in de Maleische taal over zoodanige onderwerpen zoo gemakkelijk konde
uitdrukken. Ik wees nu verder aan op wat wijze de zangkunde en al de andere vakken van
onderwijs werden behandeld en nam daaruit aanleiding om Z.E. te vragen of hij reeds
kende de nieuwe Evangelische Gezangen van Bastiaans,73 hetgeen bevestigend
beantwoord zijnde, mij aanleiding gaf te verzoeken om een Gezang uit te voeren.
Terstond zette ik het in volgens de stemvork A en het werd met zoo veel gevoel
gezongen, dat Z.E. onwillekeurig aangedaan werd. Na afloop van dit alles betuigde Z.E.
mij zijne meeste tevredenheid, zeggende dat ik hem een regt aangenaam uur had
verschaft, dat hij veel van ons Institut had gehoord en er groote verwachtingen van had
gehad, maar dat hetgeen hij er nu gezien had zijne verwachting verre overtrof, dat men
zelfs in Holland niets beters had, dat het hem aangenaam zoude zijn, zijner zijds te
kunnen medewerken aan het goede doel dat ons Genootschap beöogde en ik op hem mogt
rekenen, etc. Na ruim twee uur lang in ons Institut vertoefd te hebben, verliet Z.E. ons
Institut om nog een bezoek te brengen in de Gouvernements lagere school, het weeshuis
en ééne mijner inlandsche scholen, waarbij ik ook de leiding op mij nam. Des avonds op
het bal te Batoegadja74 sprak Mevrouw Duymaer nog met mijne vrouw er over hoe ook
later nog de G. Generaal zoo zeer tevreden was geweest over onzen arbeid en zich
daarover ook nog bij anderen heeft uitgelaten. – – –
De Broeders te Manado zullen U ongetwijfeld reeds hebben medegedeeld het treurig
uiteinde van onzen gewezenen Gouverneur Visser. De dood van dien anders waardigen
landvoogd heeft hier diepen indruk gemaakt. Meer dan iemand anders mogelijk van nabij
bekend met het zieleleven (wanneer ik het zoo eens mag noemen) van den overledenen,
is het mij volstrekt onverklaardbaar, hoe hij op zoo ontzettende wijze een einde aan zijn
leven heeft kunnen maken.75
Ik ben in de gelegenheid geweest om veel met den G. Generaal gedurende zijn kort
verblijf te Ambon te kunnen spreken, en aangezien Z.E. met veel belangstelling hoorde,
zoo heb ik niet nagelaten om Z.E. beter in te lichten aangaande onze inlandsche
Christenen, waaromtrent men elkander anders zoo vele zotternijen vertelt, – hunne wijze
van zijn, – hunne scholen, – de pogingen van ons Genootschap, – onze hoop voor de
toekomst en wat dies meer is. Ik zeide Zijne Exc., dat gelijk hij zelf gezien had, er veel
moeite gedaan werd om van de kweekelingen degelijke en kundige mannen te vormen,
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maar dat ik tot mijn leedwezen moest zeggen dat ze na het vertrek van het Institut in den
regel niet meer vooruitgingen in wetenschappelijke kennis, – dat dit ook geenszins te
verwonderen was, aangezien ze na hun vertrek van het Institut geen enkel middel meer
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Johannes Gijsbertus Bastiaans, Vierstemmig koraalboek, voor koor (sopraan, alt, tenor en bas) en
orgel of piano-forte, bevattende al de melodieën der evangelische gezangen, bij de Nederlandsche
Hervormde Gemeente in gebruik; ten dienste van kerk, zangvereeniging, school en huisgezin.
Arnhem: Van der Wiel, 1852.
Residentie van de gouverneur der Molukken.
[Bleeker], Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel, I, 86.
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hadden om zich door eigen oefening verder te bekwamen, – dat ik reeds een en ander
maal eene proef had genomen om jongelieden van 18 à 20 jaar oud het hollandsch in zoo
ver te doen aanleeren, dat ze met vrucht een werk in die taal zouden kunnen lezen, – dat
ik daarvan echter had moeten terugkomen, aangezien het schier eene onmogelijkheid
scheen te zijn, aan eenen maleijer, op eenigszins gevorderden leeftijd gekomen zijnde,
eene eenigszins dragelijke uitspraak van het hollandsch te doen aanleeren, alhoewel ik
nog niet alle hoop had opgegeven om later mogelijk beter te slagen, – dat evenwel het
éénige middel om inlandsche schoolmeesters te vormen, die in staat geacht kunnen
worden, om in ieder opzigt aan hunne alleszins gewigtige roeping te voldoen, daarin zou
bestaan om kinderen van 8 à 10 jaar op te nemen en die aanvankelijk niets anders leeren
dan hetgeen in eene goed geordende hollandsche school wordt onderwezen om dan
daarna in staat te zijn het maleisch, hunne moedertaal, des te grondiger te kunnen
bestuderen, alsmede al die andere wetenschappen die voor den volksonderwijzer zoo
noodig en nuttig zijn, – dat ik echter ook geenszins voorbij zag de bezwaren en
bedenkingen, die tegen zoodanigen inrigting van het Institut geopperd zouden kunnen
worden, niet slechts ten aanzien der belangrijke vermeerdering van uitgaven, maar ook
dat zoodanige jongelieden, door ons tot alleszins bruikbare menschen gevormd zijnde,
alligt zouden trachten naar grootere tractementen dan wij hen als schoolmeesters zouden
kunnen toeleggen, – dat deze bedenking, in verband tot mijne kennis van het karakter van
den inboorling, mij had teruggehouden om hieromtrent een voorstel te doen aan ons
Genootschap, – dat het bedoelde onderwijs in de Nederduitsche taal niet te pas zoude
komen, wanneer men met een groot en naar beschaving en ontwikkeling strevend volk
had te doen, doch dat bij de betrekkelijke geringheid en armoede van het volk, voor de
litteratuur in de maleische taal niets van eenig belang zoude kunnen worden gedaan,
aangezien het eensdeels mangelde aan lust voor de wetenschap, maar meer nog aan de
middelen om zich eenige boekwerken, wanneer men ze ook al wilde en konde
vervaardigen, te kunnen aanschaffen, – dat daarbij nog kwam die ongelukkige strijd over
hoog- en laag maleisch en afwijkende en willekeurige spelling, etc. etc.76
Ik vond verder aanleiding om te spreken over de voorgenomen nieuwe Bijbelvertaling,
– dat ik daaromtrent nog zeer onlangs op verzoek van den kerkeraad alhier, naar
aanleiding van een schrijven van de Hooge Regering, mijne denkbeelden had ontwikkeld
en er sterk op had aangedrongen dat het Kerkbestuur te Batavia hieromtrent met het
Nederlandsch Zendeling en Bijbel Genootschap in overleg behoorde te treden, opdat niet
een iegelijk zijnen eigenen weg bewandelende, de zoo zeer gewenschte en noodige
onderlinge medewerking gemist wierde, – dat ik, alhoewel (tot mijn groot leedwezen) den
toegang tot den grondtext missende, desniettemin mijnerzijds deed, wat ik mogt en
konde, om het voorgestelde doel te helpen bereiken, en door mijnen onafgebrokenen
omgang met de inboorlingen weten konde wat door den inlandschen Christen in den regel
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al of niet werd verstaan, – dat mijne eerste proeve van omwerking reeds gereed was en
het genoegen had dezelve aan Z.E. ter inzage aan te bieden,77 – dat ik wijders aan de
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In deze jaren stond het gouvernement niet afwijzend tegenover het idee door invoering van het
Nederlands onder de bevolking deze op een hoger beschavingspeil te brengen, “daar”, volgens de AR
t.b., C. Bosscher, “eenheid van godsdienst en meerdere ontwikkeling het volk nog meer aan het
gouvernement zouden verbinden.” Aldus A. van Ekris a. H. Hiebink, 16/12/1856, ARvdZ 24/3/A.
Zie verder document 18.
B.N.J. Roskott, “Proeve eener vertaling der Heilige Schrift in laag maleisch”, mei 1856, ARvdZ 34/5.
Zie document 16.
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hoofdcommissie van onderwijs had aangeboden om een tweede rekenboek op te stellen
en voorts voor de hoogere klassen onzer scholen een meer gepast leesboek te leveren,
mits men mij vooraf de toezegging gaf, om het voor ’s lands rekening te drukken, nadat
het namelijk de goedkeuring van deskundigen verworven zoude hebben, – dat ons
Genootschap reeds zoo veel voor Ambon had gedaan en nog deed, en ik dus niet durfde
vergen, om de uitgaven nog met ieder jaar hooger op te voeren, etc. etc.
Z.E. hoorde mij bij dit alles – ik durf het niet zeggen met belangstelling maar toch
geduldig aan, deed ook hieromtrent geene bepaalde belofte, maar verbond zich toch, dat
Z.E. mij alles zoude toezenden, wat er te Batavia in de maleische taal te erlangen zoude
zijn, voor het mogelijke geval, dat wij van een of ander gebruik zouden kunnen maken.
[Omdat door de minister van Koloniën reeds gunstig beschikt is op het verzoek van het
Kerkbestuur om de traktementen der schoolmeesters te verhogen, acht Roskott het niet
nodig deze zaak thans onder de aandacht van de gouverneur-generaal te brengen.]

9. R. Bossert aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 1 november
1855; ARvdZ 64/4/4.
Het huwelijk is hier, zou men kunnen zeggen, half burgerlijk, half kerkelijk. Het gaat toe
op de volgende wijze. Als een paar wil trouwen en daartoe toestemming van ouders en
familie verkregen hebben, begeven zij zich naar den Assistent Resident. Daar leggen zij
hunne verklaring af dat zij gezind zijn te trouwen, waarvan acte wordt opgemaakt en door
hen geteekend. Dit noemt men bersompah. Nu beschouwt de regering het huwelijk als
gesloten, maar dat is het eigenlijk nog niet, want eerst daarna moeten de geboden worden
gelezen en kunnen er dus nog beletselen aan den dag treden, die het huwelijk stuiten. Zijn
de twee geboden gelezen en is er geene aanmerking gemaakt, dan wordt het paar op eene
daartoe bepaalde zondag of donderdag in de kerk ingezegend, en na die inzegening geeft
de zendeling, of waar hij niet is, de meester den gehuwden daarvan een door hem
onderteekend bewijs (surat nikakh) op zegel. Dan eerst beschouwt de gemeente hen als
gehuwde lieden en ik meen met volkomen regt. Even zooals bij alle kerkelijke
handelingen, zoo wordt ook bij het huwelijk steeds de zwarte kleur voor kleederen
gekozen. Onvermogenden dragen zwart katoen, meer gegoeden zwarte zijde of satijn,
veeltijds met zilver borduursel en dus niet ongelijk het vorstelijke doodkleed.
Onwillekeurig denk ik bij het trouwen dikwijls daaraan. Een enkele keer ziet men in
plaats van zilver goud, wat ten minste niet een zoo doods aanzien geeft. Daarbij zijn die
kleederen van eene geheel bijzondere snede, nog uit den tijd der Portugezen afkomstig
en worden voor dergelijke gelegenheden gehuurd. Als ze wat mooi zijn betaalt men tot
www.cgfdejong.nl
ƒ 50 huur voor eene keer. In het geheel dat zwarte kleed om ter kerk te gaan is eene
ongelukkige gewoonte. Niet omdat men in wit of andere kleur de kerk met meer stichting
zou bezoeken, maar het is niet bevorderlijk aan de zindelijkheid; het wordt bijna geheel
niet gewasschen; en dat nog niet alleen. Het ergste is dat wie geen zwart kleed heeft ook
niet naar de kerk wil gaan, en kwam hij er, bespot zou worden. Dat vooral is de kwade
zijde. Toen wij hier kwamen bragten wij een meisje uit de Menahasse mede. Zij ging niet
in het zwart maar, zoo als zij gewoon was, met gekleurde klederen. Maar men heeft haar
uitgelagchen, nagewezen, gezegd dat zij geen eerbied voor de kerk had enz., zoodat ook
zij al zeer spoedig tot het zwarte kleed bekeerd werd. Wat wij ook zeiden dat zij zich
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daaraan niet behoefde te stooren, ’t hielp niet en zij zou waarlijk niet hebben willen gaan
als wij haar de zwarte kabaja verboden hadden. – – –
Men begrijpt echter ligt dat de predikatiën hier niet op Hollandsche leest geschoeid zijn
en dit is niet noodig en ook zou het niet nuttig zijn. Als ik op reis ga maak ik een
genoegzaam aantal schetsen voor preeken gereed, of ook ik neem dezulken die ik reeds
op Saparoea gehouden heb. Dan kies ik in iedere negerij daaruit die ik meen voor die
plaats meest dienstig te zijn. Ik neem de schets mede en werk die op de preekstoel uit. Gij
ziet er uit, dat ik mijn preeken niet meer schrijf zooals ik vroeger deed en moest doen,
omdat ik de taal nog niet in zooverre magtig was om terstond die woorden te vinden, die
ik gebruiken wilde. Aan het Avondmaal neem ik bij iedere tafel een enkel vers en spreek
daar kort over, waarna een psalmvers gezongen wordt en men opstaat om anderen aan
tafel plaats te geven. Ik gebruik de in het dagelijksche leven gewone Maleische taal en
niet die van den Bijbel, omdat velen die bijbeltaal niet verstaan. De gewone taal verstaan
allen. Toen ik pas hier kwam kreeg ik wel eens de aanmerking dat ik te laag sprak, maar
toen ik dezulken aantoonde dat ik, voor allen sprekende, ook eene taal moest gebruiken
die allen verstonden, hadden zij er niets tegen te zeggen. – – –

10. Pengatoran pada midras² malajuw di pulaw Ambon dan sakalijen dairah² jang ada
dibawahnja, [Ambon, 28 december 1855];78 BHKI G-3-225.79
I. Ondang² jang ’am.
Perkara 1. Pada barang sa’awrang pawn tijada delulusken memberij pel’adjar’an,
melajinkan sadja pada awrang² itu, jang telah ter’angkat seperti guruw midras atas perij
Getekend door D.S. Hoedt; 1837 tolk Maleis; 1845 commies ter magistratuur, tevens secretaris en
fiscaal van de Gewone Landraad; 1847 ontvanger der in- en uitgaande rechten, tevens secretaris en
fiscaal der Gewone Landraad, en haven- en equipagemeester; 1848 ontvanger der in- en uitgaande
rechten, tevens haven- en equipagemeester; 1849 ontvanger der in- en uitgaande rechten, tevens
president Wees- en Boedelkamer; 1851 ontvanger der in- en uitgaande rechten, tevens haven- en
equipagemeester; 1853 pakhuismeester, lid Raad van Justitie; 1854 lid Raad van Justitie,
gouvernementssecretaris, tevens alg. ontvanger; 1857-1861 gouvernementssecretaris, tevens alg.
ontvanger.
79
Deze nieuwe Instructie voor schoolmeesters van 1855 was niet geheel zoals Roskott gewenst had. Vgl.
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 11/1/1856, ARvdZ 34/5; voor de vertaling in het Maleis van de
Nederlandse versie en de verspreiding onder de schoolmeesters, zie GdME a. HCO, 12/1/1856, nr 15,
AA 1481. Op basis van een aanvullend Gb van 12 okt. 1857, nr 51, werd het mogelijk aan elke
school, indien nodig, voor rekening van de overheid een kwekeling van het Instituut als
hulponderwijzer toe te voegen. Een andere zaak die beter geregeld werd, was de dorps- en
schooladministratie. De schoolmeesters werden verplicht nauwkeuriger dan voorheen aantekening
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te houden van de schoolboetes en te zorgen voor de invordering ervan, en de aantallen schoolplichtige
kinderen, nieuwe leerlingen, schoolverlaters, absenties e.d. te noteren; zij dienden tevens geboorteen sterfregisters bij te houden. Ook moest voortaan strikt de hand worden gehouden aan de
leeftijdsgrenzen die golden voor toelating tot en verlating van de volksscholen. “Verslag aangaande
het onderwijs in de inlandsche Christen gemeenten der Residentie Amboina en Onderhoorigheden
over het jaar 1856. Opgemaakt door den schoolopziener B.N.J. Roskott”, febr. 1857, ARvdZ 34/5.
In juni 1861 werd de Instructie van 1855 door de Subcommissie van onderwijs uitgebreid en
aangevuld. Deze wijzigingen c.q. aanvullingen regelden de zo evenredig mogelijke verdeling der
schoolkinderen over de beschikbare leerkrachten, de inzet van gemeenteoudsten tua agama) bij de
jongste leerlingen, de verdeling der catechisaties, kerkdiensten en het overige gemeentewerk over de
schoolmeesters, en de positie van de schoolmeesters ten opzichte van de zendelingen, zie Roskott,
Algemeen verslag 1861, s.a., ARvdZ 34/5.
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sanunoh; dan lebeh djawoh pada awrang² itu jang sudah ber’awleh idzin akan makhtsud
itu, deri pada Peng’awasa jang tantu.
Perkara 2. Segala guruw² midras malajuw jang tarima upahannja deri pada
Gouvernement, mawu di pulaw Ambon, mawu di da’irah² jang ada di bawahnja djadi
ter’angkat, dan detinggikan ataw lagi delepaskan deri pada pangkatnja, awleh tuwan
Bangsjawan, jang memegang patuwanan di pulaw² Molukko; ja’ni sakalijen okhnum² itu,
jang desarahkan nama²nja pada tuwan Bangsjawan jang tersebut itu awleh Pembitjara
midras (de Subcommissie van onderwijs) di Ambon.
Segala guruw² ini djadi terpileh deri pada murid² midras Institut deri pada Perhimponan
Utusan Wolandawij jang ada disini. Marika itu sudah haros dapat ’umor dawlapan belas
tahon tuwahnja, dan berpunja’ij sawatu surat kasjaksi’an deri pada hulupeng’adjar midras
itu, dalam jang mana djadi tertondjokh, akan perij kalakuwan jang patut deri pada murid
itu, lagipawn akan ’ilmunja jang tjukup. Tersakuw lagi haros djadi tertondjokh didalam
surat kasjaksi’an, dengan pendekh djuga, segala djenis adjar’an itu, jang depel’adjarij
awleh sasa’awrang murid, jang suka djadi Guruw midras.
Perkara 3. Okhnum² itu, jang tijada tarima pel’adjar’an di midras Institut jang tersebut,
bawleh djuga ber’awleh idzin pada memberij pel’adjar’an pada barang² awrang jang
chats, ataw midras² jang bukan depijarakan awleh Gouvernement; tetapi okhnum² bagini
haros djuga, lebeh dihulu deri tarima idzin, depariksakan awleh Pembitjara midras,
kaluw² ’ilmunja ada tjukop.
II Katantu’an² deri pada pel’adjar’an didalam midras² malajuw.
Perkara 4. Pel’adjar’an didalam midras² malajuw haros de’atorkan atas perij demikijen,
bahuwa awlehnja ’akhal anakh² midras, djadi debukakan, dan marika itu deper’usah akan
mendjadi awrang² jang tahu dengar titah² Pemarentah tanah, dan tersakuw lagi, akan
mendjadi awrang² mesehhij jang mustahhakh.
Akan makhtsud itu djuga guruw² midras, haros menangkap, dengan sabawleh²nja, segala
senang jang bajik, akan menara didalam hati anakh²nja suwatu ehhtisjam dan perasa’an
sjukur jang sutji, akan maha besar Tuhan.
Lagipawn haroslah guruw² midras berij ingat pada anakh²nja, segala pangkat kalaku’an,
jang agama mesehhij menontut deri padanja, akan Allah, akan dirij sendirij, akan samanja
manusija dan akan pemarentah²nja.
Perkara 5. Salaku bahagij’an² adjar’an jang utama djadi terpandang:
a. Pembatja’an.
b. Tulis’an.
c. ’ilmu hitong’an.
d. ’ilmu njannji’an.
e. Bahasa malajuw.
www.cgfdejong.nl
f. ’ilmu zamin; – tersakuw akan Hindia Wolandawij dan tanah Kan’an, deperhubongkan
dengan hhikajet Elkitab.
Lebeh djawoh lagi haroslah guruw², dengan sabawleh²nja, memberij pada anakh² midras
peng’enal’an jang tjukop akan tanah kadijamannja jang chats; lagipawn akan segala
upaija² awleh jang mana sa’awrang jang radjin sampat mentjarij kahidop²annja.
III. Tjara dan bahagij’an deri pada pel’adjar’an; perkakas² midras.
Perkara 6. Anakh² midras haros djadi debahagikan didalam ampat djenis bahagij’an.
Barapa² bawleh haroslah tampat kadudokh’annja djadi tertjerej, sawatu deri lang lajin.
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Terlebeh lagi haroslah anakh² laki² dudokh tertjerej deri pada anakh² parampuwan, ja’ni
didalam kaduwa djenis jang terlebeh besar.
Lagipawn haroslah sasawatu tampat kadudokh’an pakej angkanja jang chats.
Perkara 7. Guruw² midras sakalijen, haros ikot majidah pakardja’an jang telah deberikan,
ataw nanti deberikan, padanja oleh Pembitjara midras, sopaja desampatnja memegang
sawatu ator’an jang bajik dan persawatu’an jang haros, antara pel’adjar’an.
Tijada deluluskan pada Guruw midras akan melepaskan majidah pakardja’an jang
tersebut itu, dan bukan lagi akan ikot sawatu tjara adjar’an menurut kasuka’annja sendirij.
Perkara 8. Pembitjara midras, dengan sabawleh²nja, haros karunjakan segala perkakas
midras, jang usaha pada anakh² midras, diluwar barang pembaijar’an.
Tijada barang kitab sampat depakejkan didalam midras, melajinkan kitab² midras itu
sadja jang telah detarima bajik awleh Pembitjara midras.
IV. Akan sijaset² dan pahala².
Perkara 9. Pada Guruw² midras djadi detitahkan dengan sangat, bahuwa dengan
sabawleh²nja, awleh sawatu perij kalakuwan jang sanunoh dan punoh peng’asehan,
marika itu haros tjaharij dapat hhormat, perasa’an sjukur dan muhhabet deri pada
anakh²nja. Makhtsud deri padanja sopaja anakh² sampat merasa sawatu ihhtisjam jang
patut pada peng’adjar²nja, dan jang ada berguna, sopaja anakh² dengan suka hatinja
melakukan pangkatnja.
Perkara 10. Manakala per’istiwalah garang, bahuwa sa’awrang guruw sijasetkan sawatu
anakh midras terlalu amat, bagitu djuga Guruw itu haros desjiksakan:
pada jang pertama kali, dengan sawatu natsihhat jang sangat, mawu dengan mulut, mawu
dengan surat, deri pada Pembitjara midras;
pada jang kaduwa kali, dengan katagahan didalam pangkatnja, ataw katuron’an didalam
djenis pangkat;
pada jang katiga kali, dengan kapitjakh’an deri pada pangkatnja.
Segala sjiksa ini haros detontutij awleh Pembitjara midras, maka katjuwalij sjiksa² jang
tersebut ini, segala ondang sjiksa jang ’am, lagi akan dekenakan padanja.
Perkara 11. Antara segala ta’abid jang guruw² midras sampat meng’enakan pada anakh²
midras, djadi desebutkan:
a. Menjuratkan nama deri pada anakh itu, didalam sawatu kitab kamalu’an; maka kitab
kamalu’an ini haros detondjokh’an awleh guruw, pada katika kapariksa’an midras itu.
b. Meng’ondorkan sawatu anakh deri pada sawatu djenis jang lebeh tinggij, datang
kapada sawatu djenis jang kurang tinggij;
c. Mendirikan pada tampat hônar; dan kaluw persalahan ada lebeh baràt, dengan sawatu
papan di’atas kapala ataw di dada.
d. Sjiksakan dengan sawatu rotang kitjil, sampej dawlapan paluw, ataw kurang deri
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padanja, manakala barang sawatu anakh tijada mawu dengar²an dan durhaka adanja.
Tetapi sjiksa ini haros depakejkan sadja kadang² wakhtu, dan santijasa dihadapan kapala
negrij.
Perkara 12. Guruw midras haros menjurat nama² deri pada anakh² jang radjin dan jang
tahu dengar²an didalam sawatu kitab hhormat; dan meng’aluwarkan kitab ini pada wakhtu
kapariksa’an ataw barang senang jang lajin.
Adapawn pada anakh² jang demikijen barang kali sampat deberikan barang pemberi’an
jang kitjil, ataw tanda pudji’an lajin².
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Perkara 13. Segala titah² midras jang ber’ikot ini, haros djadi tertarâ, dan tergantong
dimana² didalam midras dan debatjakan pada segala pertama harij itznein deri sasawatu
bulan.

Titah² midras.
Diluwar idzin, sawatu anakh tijada bawleh tinggal diluwar midras.
Barang sawatu anakh tijada bawleh masokh midras, lalu waktu.
Sasawatu anakh haros tjutji tubohnja, sisir rambotnja, dan pakej pakej’an beressij.
Sasawatu anakh haros pakej perij manis, dan bertahu hadat pada sakalijen awrang.
Didalam midras anakh² haros tedòh, djangan tangahkan taman²nja, dan tijada gisir deri
pada tampatnja.
Haroslah anakh² taroh kira bajik², manakala taman²nja ada adjar, dan simpan bajik² segala
sasawatu jang di’awrang batja di kitab² midras ataw dapat mendengar deri pada guruwnja.
Anakh² haros simpan kitab²nja dan khartas²nja beressij.
Anakh² sakali² tijada bawleh kata dusta.
Kaluw anakh² dapat punggut apa², d’awrang haros bawah itu pada guruw.
Anakh² haros kaluwar deri midras dengan ator’an, dan di’antara djalan haroslah marika
itu pakej perij bajik dan damej.

V. Deri pada Guruw² midras.
Perkara 14. Guruw² midras malajuw jang terpijara awleh gouvernement, djadi
debahagikan didalam anam djenis mertabetnja, ija itu:
a. Guruw² besar.
b. Guruw² deri djenis pertama.
c. Guruw² deri djenis jang kaduwa.
d. Guruw² deri djenis jang katiga.
e. Guruw² deri djenis jang ka’ampat.
f. Guruw² kuliling.
Deri wakhtu datang kapada wakhtu guruw² midras, bawleh djadi ter’angkat deri sawatu
djenis jang lebeh rindah datang kapada sawatu djenis jang lebeh tinggij, dan menarima
upahan jang detantukan padanja; ija itu sakhadàr barang sa’awrang ada menondjokh
sapunoh² karadjinannja dedalam pakardja’annja, lagipawn haros djadi tertilikh akan
makhtsud itu, dengan sanunohnja, atas kabanjakh’an tahon², jang sa’awrang guruw sudah
tinggal didalam pangkatnja.
Perkara 15. Wakhtu adjaran, didalam midras² malajuw, djadi detantukan pada ampat
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djam lamanja sasawatu harij. Ija itu sedekala harij djuga deri saganap usbu’, diluwar
harij² raja dan harij² ahhad sadja.
Tijada deluluskan pada guruw, kaluwar deri pada midrasnja, antara wakhtu adjar’an,
terlebeh lagi tijada desampatnja berij idzin pada awrang tuwah agama dan marinjo, jang
kenà bulan pakardja’an, akan gisir dari midras.
Perkara 16. Guruw midras haros berij ’udzur akan kasutji’an deri pada rumah midras dan
segala perkakas² midras itu; haroslah ija djaga bahuwa marinjo midras melakukan
pakardja’annja dengan betul², jang detantukan padanja dalam perkara 22; tetapi pada
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guruw djuga djadi deberikan idzin, akan tantukan barang anakh², tukar², akan menulong
marinjo midras didalam pakardja’an ini.
Tambahan lagi guruw haros menjahut bahuwa kitab² midras djadi terpakej dengan ingat²
dan tersimpan bajik².
Pada sedekala wakhtu djuga haroslah ija memegang sawatu daftar deri samowa perkakas
dan kitab² midras jang ada padanja; pada bulan December haroslah guruw kassij masokh
sawatu noschat (kopij) deri pada daftar itu pada Pembitjara midras, agar sopaja dija itu
sampat meng’atahuwij barang jang kurang padanja.
Perkara 17. Mawu pada guruw, mawu kapada pemarentah negerij djadi delarang akan
suroh anakh², antara wakhtu midras, berbowat barang kardja akan perguna’an guruw ataw
kapala Pemarentah itu.
Tetapi menurut bejasa deri dehulu kala, djadi deluluskan djuga pada guruw, akan pakej
tukar² duwa, ataw di negerij besar sampej ampat anakh² midras didalam rumahnja akan
berbowat barang pakardja’an ringan².
Perkara 18. Didalam djuma’at² dimana tijada kadapat’an sawatu Pandita ataw Utus’an
Indjil, guruw djuga haros berbowat pakardja’an agama seperti bejasa.
Demikijen lagi haroslah ija bakardja seperti Penghibor awrang² sakit didalam negerijnja
dan tampat jang damping deri padanja, manakala barang sa’awrang minta itu deri
padanja.
Perkara 19. Didalam djuma’at jang sabagitu, guruw lagi haros memegang pel’adjar’an
agama sasawatu usbu’ duwa kali, ija itu pada harij² chamis (harij ampat) dan harij² sabtu
deri djàm jang katiga sahingga djàm jang kalima. Ja’ni pada harij chamis guna sakalijen
awrang jang deper’usah akan mendjadi sidij² djama’at dan pada harij² sabtu pembatja’an
Elkitab dengan anggawta² djama’at.
VI. Deri pada Daftar² jang haros deperpegang awleh guruw² midras.
Perkara 20. Saharosnja guruw midras memegang sawatu daftar, dalam jang mana ada
tersurat nama² deri pada anakh² jang kenà ’umur masokh midras, bagitu lagi nama² deri
pada ibuw bapanja dan peng’ampuw²nja.
Didalam daftar itu, pada sedekala harij djuga, guruw haros bertandakan, akan anakh² itu,
jang tijada masukh midras garàng.
Pada penghabis’an bulan guruw haros kaseh masokh duwa noschat deri pada daftarnja
kapada Assistent-Resident jang memegang parentah pada da’irah itu, dalam jang mana
midrasnja ada kadapatan.
Perkara 21. Tambahlah lagi haroslah guruw midras memegang daftar² kadjadi’an dan
daftar² kamati’an, dan bowat demikijen seperti detitahkan didalam perkara 29.
VII. Akan awrang² tuwah agama dan marinjo² midras.
Perkara 22. Pada sasawatu midras akan ter’angkat duwa awrang tuwah agama, dan duwa
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marinjo midras.
Tukar² sa’awrang deri pada kaduwa tuwah agama itu haros tulong pada guruw (di midras)
dan ada baserta dengan dija didalam samowa pakardja’an pangkatnja.
Pakardja’an marinjo midras ada: pada pukol tiffa pada wakhtu midras dan wakhtu
gerédja, pada beressijkan gerédja dan rûmah midras, pada ambil bawah masokh dì midras
barang anakh² jang tijada mawu masokh di midras, dan lebeh djawoh lagi pada berbowat
segala pakardja’an jang sampat detontutij deri sa’awrang pendjaga gerédja ataw pendjaga
midras.
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Mawu awrang tuwah agama, mawu marinjo midras berdirij dibawah titah deri pada
guruw.
Perkara 23. Akan meng’angkatkan awrang tuwah agama itu dan marinjo midras haros
djadi terpileh, barapa² bawleh, laki² jang ber’ilmu dan mustahhakh.
Ka’angkat’an ini djadi awleh Assistent-Resident didalam da’irah, dimana kadapat’an di
negerij itu.

VIII. Akan segala pakardja’an pangkat jang haros deperlakukan awleh
kapala pemarentah negerij dan kapala pemarentah kampong,
akan hhal midras dan geredja.
Perkara 24. Kapala pemarentah negerij haros ingat dan menjahut akan per’usah dan akan
pabinakan ruangan sapatut²nja, gerédja, rumah² midras dan rumah² guruw midras.
Tersakùw lagi kapala pemarentah negerij haros djaga bahuwa didalam midras itu ada
kadapat’an perkakás midras dengan tjukop²nja; ija itu: banko², majidah²; satuw ataw
lebeh banjakh papan tulis hitam; dan sawatu kast dengan kontji, pada simpan barang²
midras.
Perkara 25. Kapala pemarentah negerij haros ingat lagi, bahuwa anakh² masokh tatàp²;
haroslah ija taroh kira kaluw² guruw midras bawah kapadanja barang peng’adoh’an akan
hhal ini, dan pakejkan segala daja upaja jang bajik dan sanunoh akan ber’awleh makhtsud
itu.
Kapala pemarentah negerij haros ingat lagi bahuwa ibuw bapa memberij pada anakh²nja
papan² tulis.
Perkara 26. Didalam negerij² ataw kampong² dimana awrang bejbas meng’adijamij,
segala pangkat pakardja’an jang tersurat didalam perkara 24 dan 25 haros deperlakukan
awleh sergeant² deri pada kampong² itu.
IX. Akan ibuw bapa, peng’ampuw, dan anakh² jang kena ’umur masokh midras.
Perkara 27. Ibuw bapa dan peng’ampuw haros ingat pada kaseh masokh anakh²nja di
midras tatap². Kaluw anakh² ada sakit ataw dapat barang katagah’an jang lajin, marika
itu kaseh tahu pada guruw, jang haros menjatakan didalam daftarnja.
Perkara 28. Anakh² jang kenâ ’umor pada haros masokh di midras, itulah anakh² laki²
jang ada ’umor anam tahon sahingga ampat belas tahon, dan anakh² parampuwan jang
anam tahon tuwahnja sahingga tiga belas tahon ’umornja.
Perkara 29. Pada harij² sabtu jang katiga deri bulan December, sasawatu tahon, kapala
pemarentah negerij, sama² dengan guruw haros kaseh kaluwar deri dalam midras anakh²
itu, jang didalam tahon jang baharuw lalu sudah dapat ’umur jang tantu pada bawleh
kaluwar deri midras, seperti daftar kadjadi’an nanti tondjokh itu.
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Bagitu lagi segala anakh² lajin jang sudah dapat ’umor jang tantu pada bawleh masokh
midras, haros detarima didalam daftar, sopaja marika itu masokh midras pada tahon jang
ber’ikot itu.
X. Akan denda² dan Assistent-Resident deri pada da’irah² itu.
Perkara 30. Ibuw Bapa ataw peng’ampuw² jang kadapatan alpâ akan kaseh masokh di
midras anakh²nja ataw anakh²nja pejara, haros kenà denda:
a. Sapuloh kepeng ataw cent, dalam sasawatu harij, pada jang mana sawatu anakh
tijada masokh midras, di luwar idzin.
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b.

Sapuloh lima kepeng ataw cent, dalam sasawatu harij, pada jang mana duwa ataw
lebeh banjakh anakh², deri dalam sawatu djuga rumah-tanga, tijada masokh midras,
di luwar idzin.
Denda² ini haros depertarohkan awleh Assistent-Resident deri pada da’irah² itu, menurut
penarikh daftar, deri jang mana telah dekatakan didalam perkara 20; maka lebeh dehulu,
marika itu memukol denda itu, saharosnja marika itu mendalilkan dirinja, kaluw² barang
kali ada barang sebab² jang sanunoh, akan sampat lepaskan deri pada denda² itu; adapawn
hhukum kapariksa’an akan segala sebab² jang sabagitu, djadi desarahkan pada AssistentResident.
Perkara 31. Duwa kali pada tijap² tahon, pada bulan Julij dan Januarij, Assistent-Resident
haros kirim samowa denda² itu, jang detontut awlehnja pada Pembitjara midras di
Ambon; maka saharosnja marika itu menambahij padanja sawato noschat deri pada
daftar² midras itu, pada jang mana marika itu sudah menjatakan segala sebàb² dan
detarima awlehnja, akan melepaskan deri pada denda² itu.
Perkara 32. Assistent-Resident deri pada da’irah² itu, awleh karana djawatannja, ada
anggawta² jang memberij warta pada Pembitjara midras; ada padanja sawara kira²an akan
segala hhal ahhwal deri midras² itu didalam bahagijan pemarentah’annja jang chats.
Fa’idah² deri hhal adjar²an pada ’umet itu djadi depatarohkan padanja dengan sasanggat².
XI. Akan kotika perhenti’an (ataw vacantie).
Perkara 33. Pada wakhtu penuwij’an tjenkej, kapala² pemarentah bawleh minta deri pada
Assistent-Resident, sopaja marika ini memberij idzin pada anakh² midras, jang lebeh
tuwah deri dawlapan tahon, akan berhenti deri midras, sopaja anakh² itu bawleh tulong
pada punggul tjengkej.
Kalauw² Assistent-Resident sangka amat kaharos’an, marika itu sampat memberij
perhenti’an (ataw vacantie) itu; tetapi sakali² tijada lebeh lama, malajinkan sawatu bulan
lamanja sadja.
Assistent-Resident haros memberij warta deri pada perhenti’an itu pada Pembitjara
midras, dengan katantu’an harij, manakala perhenti’an ada memula’ij.
Kapala² pemarentah dengan segerah² haros memberij warta pada guruw² midras manakala
marika itu sudah habis dapat idzin itu deri pada panghulu da’irah itu.
Perkara 34. Lebeh djawoh lagi djadi deberikan perhenti’an pada sakalijen midras² deri
pada Nagara (ataw Residentie) itu, ija itu deri pada harij sabtu jang katiga deri bulan
December deri tijap² tahon, sahingga harij itznein jang kaduwa deri pada bulan Januarij
pada tahon jang ber’ikot itu.
Akan perhenti’an ini, guruw sendirij djuga kaseh tahu, pada anakh²nja deri pada
midrasnja jang chats.
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XII. Akan Pemariksa midras.
Perkara 35. Pada Pembitjara midras djadi detambahij sawatu Pamariksa midras, tersakùw
guna midras² malajuw.
Pemariksa midras, awleh karana djawatannja, ada anggawta deri pada Pembitjara midras.
IJa memegàng ator’an pel’adjar’an dibawah Pembitjara midras. Barapa² boleh, ija sendiri
djuga haros meng’ondjongij midras², dan memariksa’ij kaluw² anakh² midras ada
bertambah² dalam peng’atahuwan, lagipawn akan memariksa’ij perij kalakuwan guruw²
midras.
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Deri pada kapariksa’annja ini, ija haros memberij sawatu surat warta pada Pembitjara
midras, maka Pembitjara midras itu haros kirim sawatu noschat deri pada surat warta
Pemariksa itu kapada tuwan Bangsjawan deri pada puluw² Molukko; lagipawn saharosnja
Pembitjara midras menambahij pada surat warta itu kapariksa’annja, serta dengan
pandang²annja jang chats pada Bangsjawan itu.
Seharosnja guruw² midras kaseh warta deri pada segala hhal ahhwal jang per’istiwa di
midras²nja pada Pemariksa midras itu.
Diluwar itu lagi guruw² midras haros kaseh masokh pada Pemariksa midras sawatu surat
warta, pada bulan Januarij deri tijap² tahon, dalam jang mana djadi dechabarkan segala
sasawatu jang sudah berlaku pada midras itu, antara saganàp tahon jang baharuw lalu itu.
Menurut segala surat² warta itu, Pemariksa midras haros karangkan sawatu surat warta
jang ’am, dan sarahkan itu pada pembitjara midras, jang haros berbowat lebeh djawoh
seperti baharuw dekatakan.
Pemariksa midras haros menghadapkan nama² deri pada guruw² midras jang terlebeh
radjin dan mustahhakh didalam pangkatnja, akan menarima pahala jang bajik; dan barang
sijapa jang kadapat’an alpa dan kurang radjin dalam pangkatnja, akan kenâ
penghardikh’an.
XIII. Ondang² tamat.
Perkara 36. Katjuwalij okhnum² itu, sadja deri jang mana anakh²nja sampat detarima di
midras Wolandawij deri pada Gouvernement, titah² midras ini ada kenâ pada sakalijen
awrang² mesehhij jang meng’adijamij didalam tanah² ini, lagipawn pada sakalijen awrang
bejbas, mawu di wijk² di bendar, mawu di wijk² diluwar.
Perkara 37. Awleh Assistent-Resident akan depertarohkan dalam kapriksa’an, ija itu
sasa’awrang didalam da’irahnja jang chats, akan mendirikan sawatu midras jang kaduwa
didalam negerij² dimana daftar midras tondjokh sawatu bilangan deri saratus lima puloh
anakh² midras.

Vertaling
I. Algemene bepalingen
Art. 1. Niemand is toegestaan onderwijs geven, dan zij die op behoorlijke wijze tot
schoolmeester zijn aangesteld; en voorts degenen die hiertoe vergunning gekregen hebben
van de betreffende toezichthouder.
Art. 2. De schoolmeesters van Maleise scholen die hun salaris van het gouvernement
ontvangen, zowel op Ambon-eiland als in de daaronder ressorterende districten,
www.cgfdejong.nl
ontvangen hun aanstelling van en worden bevorderd of uit hun functie ontslagen door de
gouverneur, die het bestuur voert over de Molukse eilanden; dit geldt voor alle personen
wier namen door de Subcommissie van onderwijs te Ambon bij de Gouverneur zijn
aangemeld.
De schoolmeesters worden gekozen uit de leerlingen van het hier gevestigde Instituut van
het NZG.80 Zij dienen de leeftijd van achttien jaar bereikt te hebben en moeten een
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getuigschrift bezitten van de hoofdonderwijzer,81 waarin wordt kennis gegeven van het
behoorlijke gedrag van de leerling en van het feit dat zijn kennis voldoende is. Daarnaast
moeten in dat getuigschrift kort worden vermeld alle lessen die door de kandidaatonderwijzer zijn gevolgd.
Art. 3. Personen die geen onderwijs genoten hebben in genoemd Instituut, kunnen ook
toestemming krijgen onderwijs te geven aan bepaalde personen of scholen die niet door
het gouvernement beheerd worden; maar zulke personen moeten voordat ze deze
vergunning krijgen, eerst door de Subcommissie van onderwijs onderzocht worden of hun
kennis voldoende is.
II Bepalingen betreffende het onderwijs op de Maleise scholen
Art. 4. Het onderwijs op de Maleise scholen moet zò geregeld zijn, dat daardoor het
verstand van de schoolkinderen ontwikkeld wordt en er naar gestreefd wordt hen tot
mensen op te voeden die de wetten van de overheid gehoorzamen en die bovendien
vrome christenen worden.
Hiertoe moeten de schoolmeesters zo veel mogelijk alle goede gezindheid benutten, om
in de harten der kinderen respect en een gevoel van dankbaarheid jegens God te prenten.
Bovendien dienen de schoolmeesters de kinderen alle gedragsregels bij te brengen die het
christelijk geloof van hen eist tegenover God, tegenover zichzelf, tegenover hun
medemens en tegenover de overheid.
Art. 5. Als de belangrijkste onderdelen van het onderwijs zijn te beschouwen:
a. Lezen.
b. Schrijven.
c. Rekenen.
d. Zingen.
e. Maleis.
f. Aardrijkskunde; – in het bijzonder aangaande Nederlands-Indië en Kanaän, waar die
in verband staat met de bijbelse geschiedenis.
Bovendien moeten de schoolmeesters zoveel mogelijk de kinderen voldoende kennis
verschaffen over hun eigen land waar ze wonen en over alle vormen van arbeid waardoor
een ijverig persoon in zijn levensbehoeften kan voorzien.
III. Methode en indeling van het onderwijs; schoolmeubilair
Art. 6. De schoolkinderen worden verdeeld over vier klassen. Zoveel mogelijk worden
hun zitplaatsen van elkaar gescheiden.
Bovendien dienen de jongens gescheiden te zitten van de meisjes, althans in de twee
hoogste klassen.
Elke zitplaats moet bovendien een eigen nummer hebben.
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Art. 7. Alle schoolmeesters moeten het lesrooster volgen dat hun door de Subcommissie
van onderwijs verstrekt is of zal worden. Het doel is dat een goede regeling zal kunnen
worden gebruikt en de noodzakelijke eenheid in het onderwijs zal worden verkregen.
Het is de schoolmeesters niet toegestaan van dit lesrooster af te wijken en evenmin een
manier van lesgeven naar eigen voorkeur te volgen.
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Art. 8. De Subcommissie van onderwijs dient zoveel mogelijk alle schoolmeubilair ter
beschikking te stellen dat nodig is voor de schoolkinderen, zonder dat daarvoor betaald
behoeft te worden.
Er mogen in de school geen boeken gebruikt worden dan alleen die schoolboeken die
door de Subcommissie van onderwijs goedgekeurd zijn.
IV. Over straffen en beloningen
Art. 9. De schoolmeesters wordt bevolen waar mogelijk door betamelijk en liefdevol
optreden de eerbied en gevoelens van respect en liefde van hun leerlingen te verwerven.
De bedoeling hiervan is dat de kinderen een gepast en heilzaam gevoel van respect
tegenover het onderwijs krijgen, opdat de kinderen met liefde hun plicht doen.
Art. 10. Wanneer het ernstige feit zich voordoet dat een schoolmeester een leerling te
zwaar heeft gestraft, dan moet ook de schoolmeester gestraft worden:
Bij de eerste keer door een ernstige vermaning door de Subcommissie van onderwijs,
hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
Bij de tweede keer door een verbod zijn functie uit te oefenen of door een degradering
in functieklasse.
Bij de derde keer door ontslag uit zijn functie.
Al deze straffen moeten worden opgelegd door de Subcommissie van onderwijs; behalve
deze straffen zullen alle algemene strafwetten op hem van toepassing zijn.
Art. 11. Als straffen die de schoolmeesters de leerlingen kunnen opleggen, kunnen
genoemd worden:
a. Het opschrijven van de naam van het betreffende kind in een strafschrift; de
schoolmeester moet dat schandschrift tonen wanneer de school geïnspecteerd wordt.
b. Het terugzetten van de leerling van een hogere klas naar een lagere.
c. Het laten staan in het strafhoekje en wanneer het om een zwaardere overtreding gaat,
met een bord op zijn hoofd of voor de borst.
d. Het geven van slaag met een dunne rotan, tot acht slagen, of minder, wanneer een
kind niet wil luisteren en opstandig is.
Deze straf mag slechts spaarzaam worden toegepast, en moet altijd gegeven worden
ten overstaan van het dorpshoofd.
Art. 12. De schoolmeester moet de namen van de vlijtige en gehoorzame kinderen
noteren in een ereschrift; hij moet dat schrift tonen tijdens een inspectie of bij een andere
goede gelegenheid. Aan zulke kinderen kunnen misschien kleinigheden ten geschenke
gegeven worden, of andere eerbewijzen.
Art. 13. Alle hier volgende schoolwetten moeten worden opgeschreven en overal in de
school opgehangen, en voorgelezen op elke eerste maandag van de maand.
www.cgfdejong.nl

Schoolwetten
Geen kind mag zonder verlof van school blijven.
Geen kind mag te laat op school komen.
Een kind moet gewassen, gekamd en schoon gekleed zijn.
Een kind moet vriendelijk en beleefd zijn jegens iedereen.
Op school moeten de kinderen stil zijn, niemand storen en hun plaats niet verlaten.
De kinderen moeten opletten wanneer anderen leren, en goed onthouden wat ze in de
schoolboekjes lezen of van hun meester horen.
De kinderen moeten hun boeken en papieren netjes bewaren.
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De kinderen mogen nooit liegen.
Wanneer de kinderen iets vinden, moeten ze het naar de meester brengen.
De kinderen moeten de school ordelijk verlaten, en zich ook op de straat netjes en
vreedzaam gedragen.
V. Over de schoolmeesters
Art. 14. De meesters der Maleise scholen in dienst van het gouvernement worden
onderverdeeld in zes klassen, namelijk:
a. Opperschoolmeesters.
b. Schoolmeesters der eerste klasse.
c. Schoolmeesters der tweede klasse.
d. Schoolmeesters der derde klasse.
e. Schoolmeesters der vierde klasse.
f. Omlopende schoolmeesters.
Op gezette tijden kunnen schoolmeesters bevorderd worden van een lagere naar een
hogere klasse, en ze ontvangen dan het daarbij behorende salaris. Dat gebeurt alleen
wanneer iemand in zijn werk de grootst mogelijke ijver aan de dag legt; bovendien moet
hiervoor zorgvuldig gekeken worden naar het aantal jaren dat een schoolmeester zijn
functie heeft vervuld.
Art. 15. Op de Maleise school is het aantal lesuren bepaald op vier per dag. Er wordt
steeds op alle dagen van de week school gehouden, behalve op feest- en zondagen. Het
is de schoolmeesters niet toegestaan tijdens de lesuren hun school te verlaten; ook mag
hij geen toestemming geven aan de tuagama en de conciërge om in de maand dat ze
dienst hebben van school afwezig te zijn.
Art. 16. De schoolmeester is verantwoordelijk voor de zindelijkheid van het
schoolgebouw en de schoolmeubelen; hij zal ervoor zorgen dat de conciërge nauwgezet
zijn werk doet, zoals dat in art. 22 is voorgeschreven; het is de schoolmeester evenwel
toegestaan enkele kinderen aan te wijzen die om beurten de conciërge bij zijn
werkzaamheden helpen.
Verder moet de schoolmeester erop toezien dat de schoolboeken met zorg gebruikt
worden en netjes worden bewaard. Ten allen tijde moet hij een lijst bijhouden van alle
meubilair en schoolboeken waarover hij beschikt; in december moet de schoolmeester
een afschrift van die lijst aan de Subcommissie van onderwijs overhandigen, opdat die
weet aan welke zaken de schoolmeester gebrek heeft.
Art. 17. Het is zowel de schoolmeester als het negerijhoofd verboden de kinderen tijdens
de schooluren voor de meester of het bestuurshoofd werkzaamheden te laten verrichten.
Maar volgens oude gewoonte is het de meester toegestaan om beurtelings twee, of in
grote negerijen maximaal vier schoolkinderen in zijn huis lichte werkzaamheden te laten
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verrichten.
Art. 18. In gemeenten waar geen predikant of zendeling is, moet de schoolmeester de
gewone met de godsdienst samenhangende werkzaamheden verrichten.
Ook moet hij fungeren als ziekentrooster in zijn negerij en in naburige plaatsen, wanneer
iemand dat van hem vraagt.
Art. 19. In zo’n gemeente moet de schoolmeester twee maal per week
godsdienstonderwijs verzorgen, en wel op de donderdag (dag vier) en op de zaterdag, van
drie uur tot vijf uur. Op de donderdag is het bestemd voor iedereen die belijdenis wil
doen en op de zaterdag leest hij de bijbel met gemeenteleden.

62

Document 10

VI. Over de lijsten die door de schoolmeesters moeten worden bijgehouden
Art. 20. De schoolmeesters behoren een lijst bij te houden met de namen van de kinderen
in de schoolplichtige leeftijd, alsmede de namen van hun ouders en verzorgers.
In die lijst moeten de schoolmeesters dagelijks de namen van die kinderen aantekenen,
die zonder toestemming van school afwezig zijn.
Aan het eind van elke maand moeten de schoolmeesters twee afschriften van deze lijst
overhandigen aan de assistent-resident die het bestuur voert over het district waar hun
school gelegen is.
Art. 21. Daarnaast moeten de schoolmeesters lijsten bijhouden van geboorten en
sterfgevallen, volgens de instructies gegeven in art. 29.
VII. Over de tuagama en de schoolconciërges
Art. 22. Aan iedere school zullen twee tuagama en twee conciërges worden aangesteld.
Beurtelings zal één der beide tuagama de meester (op school) helpen en bijstaan in alle
werkzaamheden als uit zijn functie voortvloeien.
Het werk van de conciërge omvat: het slaan op de trom voor school- en kerktijd, het
schoonhouden van kerk en school, het ter school brengen van onwillige schoolkinderen
en voorts zodanige werkzaamheden, die van een kerk- of schoolbediende mogen worden
verlangd.
De tuagama en de conciërge staan onder de bevelen van de schoolmeester.
Art. 23. Voor de functie van tuagama en conciërge moeten zover mogelijk kundige en
vrome mannen worden gekozen.
De benoeming geschiedt door de assistent-resident van het district waar de negerij
gelegen is.
VIII. Over alle werkzaamheden die verricht dienen te worden door de
negerij- en kamponghoofden ten aanzien van school en kerk
Art. 24. Het negerijhoofd dient toezicht te houden op en is verantwoordelijk voor het
behoorlijke gebruik en onderhoud van de kerk, de school en het huis van de
schoolmeester.
Tevens moet het negerijhoofd erop toezien dat in de school voldoende schoolmeubilair
aanwezig is, te weten banken, tafels, een of meer schoolborden, en een kast met slot om
schoolbenodigdheden in op te bergen.
Art. 25. Het negerijhoofd dient er verder op toe te zien, dat de kinderen regelmatig op
school komen; hij moet er aandacht aan geven wanneer de schoolmeester met klachten
hierover bij hem komt en met alle goede en behoorlijk middelen trachten die te
verhelpen.
Het negerijhoofd moet ervoor zorgen dat de ouders hun kinderen schrijfplanken geven.
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Art. 26. In negerijen en kampongs die door burgers worden bewoond, dienen de
werkzaamheden vermeld in art. 24 en 25 verricht te worden door de plaatselijke
sergeant.82
IX. Over de ouders, verzorgers en kinderen in de schoolplichtige leeftijd
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Art. 27. De ouders en verzorgers dienen ervoor te zorgen hun kinderen regelmatig naar
school gaan. Als kinderen ziek zijn of als er andere verhinderingen zijn, brengen ze dat
ter kennis van de schoolmeester, die dit noteert in zijn lijst.
Art. 28. Kinderen in de schoolplichtige leeftijd zijn jongens tussen zes en veertien jaar,
en meisjes tussen zes en dertien jaar.
Art. 29. Op de derde zaterdag van december van elk jaar moet het negerijhoofd, in
samenwerking met de schoolmeester, alle kinderen uit de school ontslaan die in het
afgelopen jaar de leeftijd bereikt hebben die is vastgesteld om de school te verlaten, zoals
de lijst met geboorten zal aangeven. Evenzo zullen de namen van alle kinderen die de
leeftijd hebben bereikt die is vastgesteld om op school te worden toegelaten, op de lijst
genoteerd worden, opdat ze het eerstvolgende jaar op school kunnen worden toegelaten.
X. Over boetes en de assistent-residenten van de buitendistricten
Art. 30. De ouders of verzorgers die verzuimen hun kinderen of pleegkinderen naar
school te sturen, moeten worden beboet.
a. Tien cent voor elke dag waarop een kind zonder toestemming niet op school komt.
b. Vijftien cent voor elke dag waarop twee of meer kinderen uit één gezin zonder
toestemming niet op school komen.
Deze boetes moeten opgelegd worden door de assistent-residenten van de districten,
conform de gegevens van de lijst waarover in art. 20 gesproken is. Maar voordat ze
boetes opleggen, moeten ze bij zichzelf nagaan of er misschien geldige redenen zijn om
een boete kwijt te schelden; het behoort tot de bevoegdheid van de assistent-residenten
om al dergelijke redenen te onderzoeken.
Art. 31. Twee maal per jaar, in juli en januari, dienen de assistent-residenten de door hen
geïnde boetes naar de Subcommissie van onderwijs te Ambon op te zenden; hierbij
moeten zij een afschrift voegen van de schoollijsten, waarop zij alle door hen aanvaarde
redenen hebben genoteerd waarom ze boetes hebben kwijtgescholden.
Art. 32. De assistent-residenten van de districten zijn krachtens hun functie leden van de
Subcommissie van onderwijs, waaraan ze rapporteren; ze hebben raadgevende stem in
alle zaken betreffende de scholen in hun district.
XI. Over het sluiten van de school (of de vakantie)
Art. 33. De negerijhoofden zijn bevoegd tijdens de nageloogst de assistent-resident
toestemming te vragen de schoolkinderen die ouder zijn dan acht jaar, vrij te mogen
geven van school om mee te helpen bij de nageloogst.
Als de assistent-resident van de noodzaak overtuigd is mogen zij vrij (of vakantie) geven;
maar beslist niet langer dan één maand.
De assistent-resident moet de Subcommissie van onderwijs in kennis stellen van de
www.cgfdejong.nl
vakantie, onder vermelding van de datum waarop die is begonnen.
De dorpshoofden dienen onmiddellijk de schoolmeesters op de hoogte te stellen zodra
ze toestemming van het bestuurshoofd van het district ontvangen hebben.
Art. 34. Daarnaast hebben alle gouvernements- of residentiescholen elk jaar vakantie van
de derde zaterdag van december tot de tweede maandag van januari van het
daaropvolgende jaar.
XII. Over de schoolopziener
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Art. 35. Aan de Subcommissie van onderwijs wordt speciaal voor de Maleise scholen een
schoolopziener toegevoegd. Krachtens zijn functie is de schoolopziener lid van de
Subcommissie van onderwijs. Namens de Subcommissie van onderwijs zorgt hij voor de
naleving van het onderwijsreglement. Zoveel mogelijk bezoekt hij de scholen en
controleert hij of de kinderen vooruitgaan in kennis; daarnaast controleert hij het gedrag
van de schoolmeesters.
De schoolopziener moet van zijn inspecties rapport uitbrengen aan de Subcommissie van
onderwijs, waarop de Subcommissie van onderwijs een afschrift van dit rapport van de
schoolopziener doorzendt aan de gouverneur van de Molukse eilanden; tevens dient de
Subcommissie van onderwijs haar eigen bevindingen bij dit rapport te voegen, tezamen
met haar eigen visie, bestemd voor de gouverneur.
De schoolmeesters zijn verplicht alle bijzondere gebeurtenissen op de scholen te melden
bij de schoolopziener.
De schoolmeesters moeten daarnaast bij de schoolopziener in de maand januari van elk
jaar een verslag indienen, waarin alles wordt meegedeeld wat gedurende het afgelopen
jaar op school gebeurd is.
Op basis van al deze verslagen moet de schoolopziener een algemeen verslag schrijven
en dat overhandigen aan de Subcommissie van onderwijs, die hierop moet handelen zoals
boven is uiteengezet.
De schoolopziener moet de namen van de schoolmeesters die het ijverigst en vroomst hun
werk verrichten, bekendmaken opdat die een fraaie beloning krijgen; zij die betrapt
worden op luiheid en gebrek aan ijver in de uitoefening van hun functie, zullen worden
berispt.
XIII. Slotbepalingen
Art. 36. Met uitzondering van de personen wier kinderen toegelaten worden op de
Hollandse gouvernements lagere school, gelden deze schoolregels voor alle christenen
in deze residentie, alsook voor alle burgers, zowel in de havenwijken als in de wijken
daarbuiten.
Art. 37. De assistent-resident zal een speciaal persoon belasten met het onderzoek der
scholen in zijn district; hij zal een tweede school oprichten in negerijen waar op de
schoollijst een aantal van meer dan honderd vijftig leerlingen geregistreerd staat.

11. C.G. Schot aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Alang (Ambon), 25
januari 1856; ARvdZ 29/4/C.
C.G. Schot was op 2 juni 1855 vanuit Kupang te Ambon gearriveerd.83 Nadat hij de hem
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toegewezen vestigingsplaats op zuidelijk Ceram van de hand had gewezen, viel hem de negorij

Alang met ressort toe, gelegen nabij de monding van de baai van Ambon. Zijn bezwaar tegen
dit ressort was dat het ook de gemeenten op de westelijk van Ceram gelegen eilanden Buru,
Manipa en Boano omvatte, hetgeen het maken van gevaarlijke zeereizen inhield. Bovendien
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was de bevolking van Alang zijns inziens de minst beschaafde van geheel Ambon.84 Nadat
vestiging te Waai niet mogelijk was gebleken, streefde hij naar overplaatsing naar Hutumuri.85

October. De Gouverneur Generaal was dezer dagen op Ambon.86 Die rondreis kost wéér
een paar ton. Als het overal was zoo als hier dan kon dat geld wel gespaard zijn
geworden. Ambon is zeer in verval; huizen zonder daken, erven zonder omheiningen etc.
ziet men in menigte, maar de Gouverneur moest alles mooi vinden. Wel twee maanden
is er gewerkt om alles in orde te krijgen. Kort bij ons huis woonde een man wiens huis
zonder dak was, daar hij geen geld had om atap te koopen. Op de bepaalde dag dat alles
in orde moest wezen, was het niet klaar en de arme man moest vijf gulden boete betalen
of in de gevangenis. Waartoe toch zulke zaken, er was nog veel meer! Komt de
Gouverneur toch om de zaken te zien zoo als zij zijn ... en dat kost dan nog weer twee
ton! Ik had er nog over gedacht om over mijne plaatsing en bezoldiging met Zijne
Excellentie te spreken, maar ik kon er de nuttigheid niet van inzien; ben ik toch geen
ambtenaar maar Zendeling van het Nederlandsche Zendeling Genootschap. Ik heb mijne
aanstelling voor Alang, eene niet zeer gewenschte plaats. Zonderling dat het
Gouvernement de Zendelingen moet plaatsen.
15 October 1855. Des morgens per orembaai naar Alang vertrokken. Het eerste gedeelte
der reis ging goed, maar toen wij meer naar buiten de baai kwamen begon het zoo te
schommelen dat vrouw en kinderen zeeziek werden; wij zijn toch alweder redelijk wel
op Alang aangekomen.
21 October 1855. Voor het eerst gepreekt op Alang, over 1 Kor. 2: 2. Er waren veel
menschen ter kerk. Ik genoot den zegen van met opgeruimdheid des harten te mogen
spreken. Het was mij weder, zoo als ik op Timor meermalen had ondervonden, dat de
kerkdagen meestal mijne beste en vrolijkste waren, waarop ik het zoo regt gelukkig
gevoelde Zendeling te zijn. Het stemt mij dan zoo tot innige dankbaarheid, dat de groote
God zoo’n dom gebrekkig schepsel als ik ben in zijnen dienst wil gebruiken.
28 October 1855. Gesproken over Rom. 3: 28. Er waren niet veel minder kerkgangers dan
de vorige week, doch meest vrouwen. Wij beginnen nu een weinig op stel te komen, maar
C.G. Schot a. [H. Hiebink], 8/2/1856, ARvdZ 29/4/C; het was de gouverneur zelf die de zendelingen
plaatste, doch deze handelde niet buiten Roskott om. Indien Roskott een advies uitbracht dat afweek
van de plannen van de gouverneur, dan werd Roskott’s advies meestal gevolgd. Zo in het geval van
Schot. Bij hem stuitte Roskott op een pertinente weigering in een ressort geplaatst te worden waar
zeereizen noodzakelijk waren. Schot liet Roskott hierin geen keus. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
11/10/1855, ARvdZ 34/5.
85
Waai was een populaire badplaats voor Europese ambtenaren en de inlandse elite. Men vreesde dat
de aanwezigheid van een zendeling niet bevorderlijk zou zijn voor de ongedwongen vakantiesfeer,
zeker niet die van Schot, die wars was van werelds vermaak en in zijn gemeenten vioolspel en alle
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andere vertier bestreed en uit beginsel geen recepties en feesten bezocht. Zie C.G. Schot a. Hb NZG,
12/10/1855, ARvdZ 29/4/C. Tot 1846 had zendeling Bär sr te Waai gestaan. Diens plaatsing te Waai
was evenmin gemakkelijk verlopen, aangezien de toenmalige wnd gouverneur De Stuers zich daar
lang tegen verzet had. Zie hierover Deel I, document 105, sub 25 april, 1841. De Stuers’ opvolger,
de gewezen predikant De Serière, gaf Bär (eind 1842) wel toestemming zich er te vestigen. J.J. Bär
sr a. Hb NZG, 30/1/1843, ARvdZ 18/1, Deel I, document 109, sub 27-31 dec. 1842. Toen Bär jr zich
in april 1856 te Waai wilde vestigen, conform de instructies van het NZG-bestuur, ondervond ook hij
tegenstand van het gouvernement, dat niet alleen bezwaar had tegen het optreden van het NZG dat
zonder overleg Bär jr daar wilde plaatsen, maar vooral omdat uitgerekend Waai was uitgekozen als
plaats van vestiging van een zendeling. Bär jr ging vooreerst naar Nusalaut. J.J. Bär jr a. Hb NZG,
20/5/1856, ARvdZ 18/2.
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A.J. Duymaer van Twist. Zie document 8.
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mijne arme vrouw is weer aan het sukkelen. Zij schijnt toch maar zwakjes te zullen
blijven; toch is het een groote zegen dat zij hier weer slapen kan en dat kon zij op Timor
niet, dat verzwakte haar zoo zeer.
4 November. Gesproken over Luk. 10: 25-28. Ik had iets minder toehoorders. De
vrouwen zijn vrij trouwe kerkgangers, de mannen komen zeer slecht. Toch heb ik op zijn
minst nog tienmaal meer menschen in de kerk dan op Timor. Ik kan niet ontkennen dat
mij dat zeer onaangenaam was op Babauw, dikwijls niet meer dan 15 à 20 toehoorders
te hebben. Bij de schoolkinderen schijnt het hier gewoonte te zijn des Zondags naar het
bosch te gaan, die komen niet in de kerk. De eenige kinderen in de kerk zijn nog zeer
jonge kinderen en zuigelingen, die niet alleen kunnen te huis gelaten worden; waarvan
dus de moeders genoodzaakt zijn, willen zij naar de kerk gaan, de kleine mede te nemen.
Somtijds maken die kinderen wel eens leven, maar ik kan niet zeggen dat het mij hindert.
Mij dunkt het zeer goed dat de moeders zich niet terug laten houden uit de kerk om hunne
zeer kleine kinderen, maar ze liever mede nemen.
11 November. Gesproken over Joh. 16: 23b, 24a. De mannen komen slecht op. Ik hoop
dat het daarmede beter zal worden, toch heb ik niet veel grond voor die hoop. De mannen
zijn hier over het geheel zeer onverschillig, hun grootste genoegen is sagoweer
(palmwijn) te drinken tot bedwelmens toe. Mijn gemoed wil er dikwijls niet stil onder
zijn, dat ik zoo weinig blijvende vrucht zie. Ik ben ervan overtuigd dat het zoowel aan
mijn preken ligt als aan het hooren der toehoorders; maar toch ik kan tegenwoordig meer
vast houden aan de belofte van den Heer, dat Zijn woord niet ledig zal wederkeeren. En
die overtuiging heb ik dat het Zijn woord is, dat ik der gemeente bekend maak, zij het dan
ook met veel zwakheid.
Wij zijn nu een kleine maand hier en hebben redelijk hulp gehad van de bevolking, meer
dan op Timor in een jaar. Jammer maar dat de plaats zoo aller onaangenaamst gelegen
is en zeer warm; waarbij nog een groot huiselijk bezwaar komt: duurte.
18 November 1855. Dit maal kerk gehouden op Lilibooi, de negerij het naast aan Alang,
op omtrent een uur afstands. De bevolking is kleiner en telt 600 zielen. Het bestuur in
deze negerij is nog slechter dan op Alang. In de kerk was het evenals op Alang meest
vrouwen. Ik had naar gis tusschen de 120 à 150 toehoorders. Het gezang in kerk en
school is beter dan op Alang. De meester zingt goed en is een zeer goede voorzanger. De
kinderen slaan bij het zingen in de school de maat, wel niet heel zuiver, maar zij krijgen
toch een denkbeeld van maat in de muzijk. Het leven te zamen zonder getrouwd te zijn
is hier al zoo erg als op Alang. Het Christendom in de gemeenten hier is beter of slechter
al naar dat het bestuur is, bewijs genoeg dunkt mij dat het Christendom hier nog maar
zeer uiterlijk is.
2 December 1855. Heden hadden wij voorbereiding voor het Heilig Avondmaal op
Alang. Er werd tevens van een paar het huwelijk kerkelijk ingezegend en twaalf kinderen
www.cgfdejong.nl
gedoopt, waar onder ons eigen meisje. Het is tegen mijne gewoonte om met het doopen
der kinderen zoo lag te wachten, maar het doopen op Ambon werd met zulk eene
onverschilligheid gedaan, en er zoo’n water en melk formulier bij gebruikt, dat ik mijn
kind daar liefst niet liet doopen. Ik heb later gehoord dat het een formulier is, opgesteld
door Hofstede de Groot.87
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P. Hofstede de Groot, Proeve eener herziening der meest gebruikelijke formulieren der
Nederlandsche Hervormde Kerk. Groningen: A.L. Scholtens, 1850.
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9 December 1855. Heden vierden wij het Avondmaal, na eene korte toespraak over Matt.
11: 28. Bij het bedienen van het Avondmaal heb ik niets gesproken dan alleen bij het
overgeven van brood en wijn de woorden der inzetting. Bij iedere tafel werden er volgens
een lijstje, dat ik den meester gegeven had, 5 à 6 verzen voorgelezen uit Joh. 14 en 15,
en een psalmvers gezongen. Er werd aan omtrent 200 lidmaten het Heilig Avondmaal
bediend. Moge de Heer er een vrucht in gelegd hebben van de eeuwigheid. Dat het
Avondmaal een bloot gedachtenismaal zoude zijn? Mijn gevoel wil er niet aan. In het
formulier bij het Avondmaal komt het mij voor, dat onze voorvaders, regt gezegd, het
ook met zich zelven niet eens waren met hun “geestelijk genieten” en dan toch weer dat
wij het Avondmaal vieren “ter Zijner gedachtenis”. Het vieren ter Zijner gedachtenis No.
1 en het geestelijke genieten eene nevenzaak! Mij dunkt de Heer kan het Avondmaal niet
ingesteld hebben ten Zijnen behoeve, ter Zijner gedachtenis: Hij Die van
menschenhanden niet gediend wordt als iets behoevende;88 Die ook niet kwam om
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijne ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
11 December. Dinsdag. We hebben heden twee afgodstafels in zee geworpen. Vrijdag
voor het eerst had ik gehoord dat ze er waren, op eene bergvlakte. Ik zond iemand uit
mijn huis om te zien of het waar was. Toen ik er zekerheid van had, liet ik de meesters
roepen, doch die zeiden dat ze er niets van wisten. Ik liet de Gezaghebber roepen, die wist
er ook niet van ... De gemeente wist er ook niet van. Ik stelde dan voor om met de
Gezaghebber en de meesters den volgenden morgen, Zaterdag, te gaan zien. Wij vonden
de steenen op een bergvlakte in het dikste van de alang alang (een lang gras), zoodat zij
voor iedere onbekende zeer goed verborgen waren. De eene steen was ruim drie voet
vierkant en bijna een voet dik. Deze had vier lange steenen die een eind in de grond
gegraven waren en voor poorten dienden. De andere was een weinig rond en had drie
voetstukken. Het waren “batoe bakker dammer”, steenen waar nu en dan licht op gebrand
werd. De plek was zorgvuldig schoon gehouden. De Gezaghebber erkende dat het “batoe
menjembah berhala” waren, maar hij had ze er niet laten neerzetten, had ook niet geweten
dat ze er waren. De gemeente wilde er ook niets van weten. Ik hernam dat als zij niemand
toebehoorden, er ook niemand iets tegen kon hebben indien ze vernietigd werden. Dat
evenwel de plaats waar die steenen stonden gemeentegrond was en dat die gemeente een
Christengemeente was, die het niet mogt toelaten, dat er zulke steenen des aanstoots in
hun midden waren, dat zij dus gezamenlijk moesten helpen om die steenen in zee te
werpen. Niemand had hier iets tegen, het was evenwel nu reeds te laat, het zoude dus
Maandag geschieden. Ik zag toch rare gezichten. Om hun alle vrees voor die steenen te
benemen, begon ik met de kleinste, die maar drie voetstukken had, omver te trappen.
Toen hij wankelde, kreeg ik hulp en aan de tweede behoefde ik reeds niet meer te helpen.
Zoo lagen dan de afgodstafels omver om later te worden weggebragt. Maandag moesten
zij van het gebergte worden gedragen. Dat was een moeite. Nu kwam het eerst uit, dat de
www.cgfdejong.nl
bevolking bevreesd was voor die steenen. Met grote moeite waren er zoo veel menschen
bijeen te krijgen als noodig waren, daar ieder zich schuil hield. Ik hoorde dat het uit vrees
was, want dat een ieder die er aan hielp om de steenen in zee te gooijen een ongeluk te
wachten stond. Het werd dus laat in den avond eer de steenen aan het strand waren.
Vandaag hebben wij ze in twee schuitjes geladen, die er een eind mede in zee voeren.
Toen zij ver genoeg waren, gaf ik een teeken van het strand, de steenen gingen overboord
en de schoolkinderen, aan het strand geschaard, zongen gezang 96. Ik had vooraf de
88
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meester de wet laten voorlezen en had daarop verteld dat de gemeente nu niet moest
denken, dat ik die afgodstafels weg liet gooijen ten mijnen gerieve, maar om het welzijn
der bevolking. Dewijl God het niet ongestraft laat als men de eer die alleen Hem toekomt,
aan iets anders geeft zoo als zij zelf het hoorden uit de wet.
Van vroeger tijd her waren hier reeds twee zulke afgodstafels geweest, maar die had
broeder Gericke tijdens een bezoek op Alang laten vernielen.89 Deze waren nu eerst ruim
drie jaren geleden nedergezet als schutsgeesten over de negerij. Dewijl er toen drie
bergvallen of aardstortingen hadden plaats gehad, waarbij twee menschen het leven
verloren, een zwaar gewond werd en drie anderen het ter naauwernood ontkwamen. Zij
hadden hunne korven waarmede hout etc. uit het bosch gehaald wordt, op de weg
nedergezet om te rusten. Door het geraas van de eerste bergval verontrust waren zij op
het geluid af erheen geloopen en nauwelijks hadden zij hunne plaats verlaten of een
tweede bergval stortte neder ter plaatse waar zij gerust hadden en hunne korven werden
diep onder de aarde bedolven. Toen dacht men, dat zulks niet zoude gebeurd zijn, waren
de twee vroegere afgodstafels nog aanwezig, en zoo werden deze in de plaats gesteld, om
in het vervolg voor dergelijke ongelukken bewaard te blijven. De Gezaghebber, de orang
toea’s etc. allen hadden zij er deel aan genomen en ook de plek schoon gehouden waar
die steenen stonden. Toen het echter ontkend werd, drong ik er ook niet op aan om te
weten wie de No 1 waren geweest in deze zaak. Ik wist het toch reeds en het was mij
genoeg om in het algemeen het domme en dwaze er van te doen gevoelen en de steenen
weg te hebben. Ik behoef nu wel niet te zeggen wat het Christendom hier nog is.
En nu de meesters, hadden zij er niets van geweten? Ik kan dat niet gelooven. En waarom
het dan verzwegen? Omdat zij er te veel belang bij hebben om goede vrienden te zijn met
de hoofden, want ... zij kunnen met vrouw en kinderen niet leven van hunne bezoldiging.
Ik kan dus de eerste steen niet op hen werpen en dat zal niemand die weet wat het is om
met gebrek te worstelen.
16 December 1855. Godsdienstoefening op Hattoe. Deze negerij is zeer verwaarloosd,
het hoofd is of was een man die nooit nuchter is, maar aanhoudend in een staat van
dronkenschap verkeert. De bevolking heeft trouw zijn voorbeeld gevolgd. Alles liep dan
ook eindelijk zoo in de war, dat het hoofd (orang kaja) ontslagen is en uit de negerij
verwijderd. Het was zoo erg, dat er niet een redelijk huis meer was, maar de woningen
eer voor varkens dan menschen geschikt waren. Een jong ijverig mensch, de orang kaja
van Hatiwi, heeft nu tijdelijk ook het bestuur van hier. De wegen waren reeds in orde en
de woningen begonnen een beter aanzien te krijgen. De kinderen komen nu ook weder
ter school.
[Te Hatu heeft Schot zes kinderen gedoopt, een huwelijk kerkelijk bevestigd en een
bekeerde islamiet gedoopt. Alle gedoopte kinderen zijn buiten echt geboren, doch de
www.cgfdejong.nl
ouders hebben beloofd te trouwen.]

Ook hier bestaat nog afgoderei, het voorwerp van vereering een steen verborgen in het
bosch. Deze steen wordt een à twee maal ’s jaars gewasschen in een groote pot met water
en dat water op de plaats zelve door de bevolking gedronken als een zeker behoedmiddel
tegen ziekten en gevaren. Bij mijn naaste komst alhier hoop ik die steen te zien te krijgen
en zoo het mogelijk is te vernielen.
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7 Januarij 1856. Ik heb met Kersmis en Oude jaarsavond de kerk vol menschen gehad,
doch de mannen komen slecht op. Toch werkt mijne komst hier op de mannen, maar het
is het regte niet, het is de vrees die hun nu binnen de palen van welvoegelijkheid houdt.
Ik had met vreezen de feestdagen tegemoet gezien, want dan was het hier gewoonte: zich
dronken te drinken, de vrouwen te slaan, te vechten op de straat etc. En nu is alles zeer
stil en bedaard geweest. Het was wel niet uit het regte beginsel, maar verheugde mij toch.
Haan schieten dat moesten zij toch doen. De dag voor Kersmis kwam men mij vragen of
er geschoten mogt worden. Ik begreep het niet regt en vroeg waar voor. Wel: ter eere van
de geboortedag van onzen Heer. De bedoeling was dus zoo slecht niet. Ik zeide dat ik het
hen in geenen deele wilde verbieden, maar dat ik dacht dat zij beter deden met hun kruid
te bewaren om er wild mede te schieten. Ja maar het was ter eere van den Heer. Werd er
toch ook ter eere van den koning geschoten op zijn verjaardag. Nu volgde er natuurlijk
dat de Heer geen aardsch koning is en dat die op zulk eene zinnelijke wijs, waar het hart
koud bij blijft, niet kon vereerd worden, maar dat ik het schieten niet wilde verbieden.
Des avonds om tien ure werd voor al de huizen licht aangestoken, maar er is zeer weinig
geschoten. Ik had de Weinachtsabend gaarne tot een vreugde avond voor de
schoolkinderen gemaakt, door aan de best ter school komende geschenkjes uit te deelen,
aber ... aber ... ik wil niet liegen in mijn zaak, ik kon het niet doen, had ik toch niet eens
voor mijne eigene kinderen iets kunnen koopen. De Engelsche Zendelingen zijn in dezen
zeer benijdbaar, wordt er toch maandelijks in de berigten melding gemaakt van ontvangen
goederen voor de heiden kinderen. Onze brave schoolkinderen zouden het ook wel
kunnen gebruiken als leijen, papier, griffels, pennen, prenten, mesjes, scharen,
vingerhoeden, kammen, spiegeltjes, vischhaakjes etc. De scholen hebben hier aan alles
gebrek, er zijn geen tafels om aan te zitten schrijven, geen enkele lei in de scholen om op
te rekenen. Het Gouvernement geeft zoo goed als niets. Zonder geld te verliezen kan het
Genootschap veel helpen, bijvoorbeeld met het zenden van papier en leijen, griffels en
pennen, waarvoor de kinderen zeer goed de prijs kunnen betalen. In de winkels te koopen
kan niet. De Indische prijzen zijn te duur. Dringend heb ik ook behoefte aan
gezangboeken waarvan ik er een 500, zegge vijfhonderd exemplaren kan plaatsen. – – –

12. R. Bossert aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 25 maart
1856; ARvdZ 64/4/4.
[In januari 1856 heeft Bossert een dienstreis langs een aantal gemeenten op Saparua
gemaakt.]

4 Januarij. Heden vertrok ik naar Porto en Harija. Daar is nog al zoo iets voorgevallen.
www.cgfdejong.nl
Ik moet dus uitvoerig zijn. Wij verbleven te Porto. De Radja van die negerij onderscheidt
zich gunstig. Wij spraken veel, ook over godsdienst en bijgeloof. Hij zeide mij dat hij alle
moeite aanwendde om het bijgeloof in zijne negorij uit te roeijen, maar dat men op
Harija, de aangrenzende negorij, alles liet bestaan. Dat dit, ook voor Porto, schadelijk
was en dat hij daarom mij ervan verwittigde, in de hoop dat ik er eens over zoude
spreken. Ik was den radja dankbaar voor zijne mededeelingen en hoopte er winst mee te
doen. Nadat ik die dag op Porto tweemalen gepredikt had, des morgens ter voorbereiding
en om te dopen en des avonds om het avondmaal te bedienen, ging ik nog dien avond met
den ouderling naar Harija om kandidaat-lidmaten te onderzoeken. Maar het was alweer
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weinig of niet weten. Evenwel had men er hier iets op gevonden. De domsten stonden
digt bij een venster en daar buiten stond er een bij wijze van souffleur. Ik merkte het
echter spoedig en de grap was uit. Ik vermaande de leerlingen om maar vlijtig voort te
gaan met leeren, en verzocht den meester aanteekening te houden, als te voren. Den
volgenden morgen moest ik preken te Harija. Ik sprak over 1 Koningen 18: 31-39. In de
toepassing vergeleek ik de gemeente van Harija bij de Israëliërs ten tijde van Elia. Ook
zij hinkten op twee gedachten als zij bij het Evangelie nog zooveel ijdele dingen
geloofden. Ook zij hadden te kiezen Jehova of Baäl enz. enz. maar, vragen Bestuurders,
welke ijdele bijgeloovigheden kleeft men daar aan? Vooreerst, bejegent iemand eenig
onheil, ziekte of iets anders, dan krijgen de zielen der afgestorvenen daarvan de schuld.
Om die dan te bevredigen rigt men eenen maaltijd aan en geeft aan ieder die
tegenwoordig is zijn deel, en ook aan de geesten het hunne. Dan bezweert men die
geesten met de woorden: de slang blijve ineen gekronkeld en het kleed blijve
opgevouwen, hetgeen betekent: de duivel blijve bij de duivel en de menschen bij de
menschen. Ten tweede is men hier zeer ingenomen met waarzeggerij. Men gaat zelfs tot
Saparoea om zich door eenen Mohammedaan te doen waarzeggen. Dan nog is hier eene
Tuwan Piatuw (eene wees). Die heeft groote eere. Is er iemand ziek, zij wordt geroepen.
Men belijdt haar zijne zonden en verzoekt hare voorbede. Daarvoor ontvangt zij goede
belooning. Meer uitvoerig over dit een en ander in mijn antwoord op de aanklagt van den
Radja van Harija, dat volgt. Ook wat er, na de kerk, ten huize van den Radja is geschied
vinden Uwe Weleerwaarden daarin. Des namiddags vierden wij het Avondmaal, en na
volbragten arbeid keerden wij (de ouderling en ik) huiswaarts. Een paar dagen later bragt
ik eene visite bij den Assistent Resident van Saparoea en Haroekoe.90 ZWEGstr. vraagde
mij: wat is er toch op Harija voorgevallen? Men is zeer boos op U en wil U verklagen.
Ik verhaalde kortelijk het gebeurde en voegde er bij: wil men mij verklagen, ik zal mij
wel verantwoorden. Ik had juist dien avond kerkeraad ten mijnen huize. Men kwam mij
roepen en zoo werd er over genoemd onderwerp niet meer gesproken, ik wachtte dus
bedaard de aanklagt af. Maar het duurde vrij lang eer die kwam. Ik meende: zij hadden
zich misschien bedacht. Dat zou mij gespeten hebben, daar ik zeker was regt gehandeld
te hebben. Eindelijk toch, ongeveer eene maand later, kwam dezelve, met een vriendelijk
briefje van den Assistent Resident verzoekende inligtingen. Kortelijk was de inhoud als
volgt. Ik werd beschuldigd 1. Van in de kerk veragtelijke en beschamende woorden te
hebben gesproken. 2. Ik had mij, door die wees te laten roepen, een gezag aangematigd,
dat mij niet toekwam. 3. Ik had gezegd dat men zich door Mohammedanen liet
waarzeggen. 4. Ik had gezegd dat men witte en gele rijst gereed maakte voor het feest der
afgestorvenen. Nimmer was door vorige Predikanten zoo iets gedaan en men wenschte
te weten, wie mij dit gezegd had. Zie hier mijn antwoord.
www.cgfdejong.nl
Aan den Assistent Resident
van Saparoea en Haroekoe.

Saparoea 25 Februarij 1856

In voldoening aan UWEGstr.’s verzoek geef ik hier volgende de beantwoording en,
zooveel noodig, de wederlegging der bezwaren, door den Radja van Harija tegen mij
ingebragt. Ik zal die aanklagt als leidraad gebruiken, echter eerst in het algemeen
aanmerkende dat daarin veel waarheid en veel onwaarheid vernuftig is samengevoegd.
90

W. Schminke.
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1. De Radja begint met mij te beschuldigen dat ik, gedurende de leerrede, verschillende
verachtelijke en beschamende uitdrukkingen heb gebezigd. Dat ik heb gezegd: Harija is
vol afgoden- en duivelsdienst en nog andere woorden (die echter niet genoemd worden)
en die de christenen zouden kunnen doen twijfelen. Hierop het volgende. Wanneer ik
rondreis neem ik altijd eenige schetsen van preken mede, om daaruit op de plaats zelve
en naar omstandigheden te kiezen. Dat zijn alle preken, die ik eerst op Saparoea
gehouden heb of daar later denk te houden. De op Harija gebruikte, over de profeet Elia
op de Karmel, sprak ik later op Saparoea uit. Niemand heeft er aanmerking op gemaakt.
Daarin, zegt de aanklager, kwamen verachtelijkheden en beschamende woorden voor. Het
eerste is bepaald onwaar. Het tweede kan waar zijn voor diegenen, die zich in hunne
consciëntiën overtuigd voelden dat het gezegde op hen paste en zoo beschaamd werden.
Verachtelijke woorden gebruik ik nimmer, en het allerminst zoude ik dat op den
christelijken leerstoel doen. Ik behoef mij hier aangaande niet eens verder te verdedigen.
Bijna 1½ jaar heb ik hier en in de verschillende negorijen gepredikt, en roep allen, die
mij gehoord hebben, tot getuigen of ik ooit of immer dergelijke woorden gesproken heb.
Maar, als men de waarheid hoort, daarbij gevoelt dat men van de waarheid is afgedwaald
en daarvoor beschaamd wordt, dat om die reden ook mijne preek op Harija voor velen
beschamend is geweest, dat is mij een bewijs dat men begrepen heeft wat ik gesproken
heb, en is mij dus aangenaam te hooren. Dat de gemeente door dergelijke woorden aan
de waarheid des Evangelies zou gaan twijfelen, die woorden had de Radja beter gedaan
voor zich te houden. Hij bewijst daarmede dat hij zelf nog zeer weinig van die waarheden
weet, of dat de zijnen er niet mede bekend zijn. Mijne leerrede was in ’t kort aldus: Elia,
die ten tijde van Achab leefde, zag het verval van den ware godsdienst in Israël en ijverde
voor de eer van Jehova. Een voornaam bewijs daarvan zien wij in het gebeurde op
Karmel. Hij toonde, door God geholpen, de waarheid van den Jehova dienst en de
ijdelheid van het aanbidden der afgoden. Nu is het voor ieder, die eenigszins met den
toestand der gemeenten alhier bekend is, klaar en duidelijk dat hier veel, zeer veel
bijgeloof heerscht. Dat is deels uit het Heidendom, deels uit den Islam, maar ook voor een
goed deel uit het Roomsch Katholicisme afkomstig. Ik, door een Protestantsch
Genootschap uitgezonden, heb op den Bijbel beloofd om de waarheden, daarin vervat,
en niets anders als waarheid te verkondigen. Ik moet dus, wil ik pligt en belofte getrouw
blijven, tegen al wat daarvan afwijkt, ijveren. Dat ik dit, hoewel met ernst, evenwel altijd
met bepaalde voorzigtigheid en liefde doe, daarvoor moet ik mij alweder op al mijne
gehoudene leerredenen beroepen. En waarom zoude ik nu op Harija van dien, altijd door
mij vastgehouden regel afwijken? Wat ik van afgodendienst zeide, was beeldsprakig. De
text gaf er aanleiding toe. Als men nu de waarheid niet wil hooren; als ik, als leeraar aan
wien de zorg dezer gemeenten is toevertrouwd, niet op verkeerdheden mag wijzen en niet
die bestraffen, dan kan ik onmogelijk pligt en roeping vervullen. Dan belemmert men
www.cgfdejong.nl
mijne werkzaamheden en daartegen moet ik waken, anders zoude mijne arbeid nutteloos
zijn. Ik moet dan ook UWEGstr. bij deze verklaren, dat ik op den tot heden gevolgde weg
moet voortgaan, en, waar ik verkeerdheden, strijdig met het zuivere Christendom
ontmoet, bestrijden. Wat ik aangaande de afgodendienst en duivelsdienst gezegd heb, ’t
is haast niet noodig aan te merken, dat dit vergelijkenderwijze, of zooals ik pas zeide,
beeldspraak was. Strikt genomen is alles, wat van de gezonde woorden des Evangelies
afwijkt, op grond van den Bijbel zelf, met dergelijke namen te bestempelen. Maar, dit
heeft de radja niet opgemerkt of vergeten, ik heb, daar het ook voorbereiding was, een
gedeelte van het formulier des Avondmaals voorgelezen. Zijn het ook die woorden, die
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de Radja verachtelijk en vernederend noemt? Daarin komt o.a. voor: alle
afgodendienaars, alle die verstorvene heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen
enz. (Ik behoef dit niet verder uit te schrijven). Maar dat is een kerkelijk goedgekeurd
formulier, dat alomme in de Gereformeerde Kerk gebruikt wordt, en dat ik, zonder eenige
verantwoording, bij ieder Avondmaal gebruiken kan.
2. In iedere negorij is de meester volgens zijne instructie belast met de belangen der
gemeente. Ik heb mij daarom tot den meester en niet tot den Radja gewend om die vrouw
(die zoogenaamde Tuwan Piatuw) die een lidmaat der gemeente is, te spreken. Op
Saparoea ga ik naar iedereen, die ik spreken wil, zelf toe, maar in de negorijen is mij dit
onmogelijk. Daarom heb ik haar doen roepen. Ik vermeen daartoe als leeraar wel regt te
hebben als ik hoor dat een of meer gemeenteleden aanstoot geeft. De vrouw heeft zelf,
in tegenwoordigheid van Radja, meester, ouderling en mij, bekend, dat zij zoo iets deed;
alleen geloof ik dat het minder haar schuld is, dan wel van diegenen die haar roepen.
Maar het is eene verkeerdheid, onbestaanbaar met het Protestantisme. Met ziekte of
andere moeitevolle omstandigheden roept men haar met eere. Ontvangt haar met
gevouwene handen, als of ’t een heilige was. Belijdt haar zijne zonden en vraagt hare
voorbidding tot afwending van het kwaad. Soms, als het meer bemiddelde zijn, die haar
roepen, wordt, haar ter eere, eene maaltijd aangerigt. Dan zit de geëerde vrouw op een
verheven zetel en alles wordt eerst haar toegereikt. Het is niet alleen op Harija, dat dit
geschiedt. In vele negorijen vindt men dergelijk bijgeloof, maar omdat men er mij hier
zekerheid van gaf en daar de vrouw zelve bekende dat zij tot dergelijke zaken ging waar
zij geroepen werd, moest ik er in het huis van den Radja tegen ijveren. Dat ik gezegd heb:
wanneer die vrouw niet komt, dan kan ik geen Avondmaal vieren, is waar. Het was echter
slechts om zeker te zijn dat men haar niet voor mij zoude verbergen en zeggen dat zij niet
in de negorij tegenwoordig was.
3. Wat aangaat het gaan naar Saparoea om zich te doen waarzeggen, dit wist ik reeds
vroeger. Het werd mij door den Radja van Porto opnieuw verzekerd. Daar ook dit eene
groote verkeerdheid is en verachting van de waarheid des Christendoms, streng verboden
in Gods woord, moest ik ook daarover handelen. Het betaamde den Christen niet de
toekomst, die wijselijk voor ons verborgen is, te willen weten. Dat men die
Mohammedaan als een God vereerde, zoals in de aanklagt is uitgedrukt, heb ik niet
gezegd maar wel van die weeze, omdat men daar zijne zonden beleed en vergeving vroeg,
wat wij alleen voor God kunnen en mogen.
4. Het laatste artikel geeft meer dan van mij gehoord is. Ik heb gezegd: men maakt feesten
voor de afgestorvenen, bereidt spijzen en deelt die uit en bezweert den duivel met de
woorden: de duivel ga naar den duivel, de menschen naar de menschen. In het stuk lees
ik: van witte rijst en gele rijst en ook dat de vrouwen dat gereed maken. Zooveel wist ik
er nog niet van. Schrijver van de aanklagt schijnt beter onderrigt te zijn. Misschien is hij
www.cgfdejong.nl
er wel eens bij tegenwoordig geweest.
Nog zegt de Radja dat hij een geloovig man is en dat vroegere Predikanten nimmer zulke
dingen van zijne negorij gezegd hebben. Het is niet te verwonderen dat vroegere
Predikanten nimmer van die zaken hebben gesproken. Zij wisten het niet; kwamen voor
weinige dagen en waren geheel onbekend met den toestand der gemeenten. Dat de Radja
van Harija een gelovig man is wil ik wel gelooven, doch komt hier niet van pas, daar ik
het tegendeel niet heb beweerd. Dat ik echter, wanneer ik verkeerde zaken aangaande de
gemeenten hoor, mij bij den Radja of Pattij der negorij behoor te vervoegen om die zaken
te onderzoeken, dat is eene zaak, die Radja Harija eischt maar die ik niet kan aannemen.
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Ik sta niet onder den Radja. Is die man iemand van wie ik hulp verwachten kon, dan
raadpleeg ik hem, maar acht mij daaraan niet gebonden. Immers het kan zijn (en ’t is in
sommige negorijen zoo) dat de Radja even bijgeloovig of onchristelijk levende is als de
anderen. Dan zal hij alles ontkennen; dan weet ik niets, moet zwijgen en het kwaad blijft
bestaan.
5. Wat mij zeer verwondert is, dat de radja nog vraagt wie mij die zake heeft
medegedeeld. Immers de Radja van Porto was tegenwoordig bij het gesprek ten huize van
den Radja van Harija en heeft daar, in aller tegenwoordigheid verklaard, dat en waarom
hij mij die zaken had verhaald; omdat namelijk ook zijne negorij gevaar liep meer en
meer daartoe te vervallen.
Tenslotte. De aanklager (die echter geen aanklager wil heeten) zegt, dat ik hem en de
zijnen vernederd heb en schande aangedaan. Zeer onwaar. Ik ben niet persoonlijk
geweest, maar heb alleen op bestaande verkeerdheden gewezen en die bestraft op grond
van Gods woord. Het is mij zelfs niet in de gedachten gekomen om Radja of gemeente
van Harija te beleedigen. Wat ik gezegd heb, is hun ten goede geweest. Dat men daarin
gezocht heeft wat er niet in was, dat is, zoolang het Evangelie verkondigd wordt, zeer
dikwijls geschied. Maar als ik sprak zooals in dat stuk wordt verklaard, dan zoude het
immers aanklagten tegen mij regenen; dan zou men UWEGstr. dagelijks moeten lastig
vallen, want niet alleen op Harija is men zoo ligt geraakt. Ik had veel meer reden om mij
over dit gebeurde op Harija te beklagen en was ik zoo ligt geraakt als Saparoea’s volkje,
dan had ik het ook zeker reeds gedaan. Dit is nu reeds de tweede maal dat men mij op
Harija met minachting heeft behandeld. Op mijn eerste reis logeerde ik te Porto. De
bepaling was ik zou de tweede maal op Harija logeren. Toen echter mijne
werkzaamheden op Harija afgeloopen waren, moest ik naar Porto verhuizen en dit
geschiedde juist niet op eene zeer beleefde manier; zeker ook op last van die lieve Njora
Radja (de vrouw van den Radja). En zoo houde ik het er voor dat ook de tegenwoordige
aanklagt niet van den radja en ook niet van den gemeente, maar alleen van die vrouw
komt. Toen wij op Harija behoorlijk zaten te spreken, werd ik door die vrouw op eene
onbeschaamde wijze uitgescholden. Ik antwoordde alleen dat ik haast denken zou, dat
ook zij dergelijke dingen geloofde, anders behoefde zij zich niet zoo kwaad te maken.
Dat zij beter deed te zwijgen dan zoo te spreken. Daarom houde ik het er voor dat alleen
die brutale vrouw oorzaak en bewerkster van de aanklagt is. Doch ik heb gehandeld
zooals ik, naar pligt en geweten, handelen moest en deed ik dit uit mijne verantwoording.
Alleen geef ik UWEG bij deze kennis, dat mijn stellig voornemen is niet weer een voet
in het huis van den Radja te zetten, opdat ik niet nog ten derden male misschien grover
door die vrouw bejegend worde. (Tot hiertoe de brief).
De Assistent Resident nam genoegen in mijne verdediging en beloofde den Radja van
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Harija eens duchtig de les te lezen, opdat dergelijke zaken niet weer voorvielen. Ik geloof
dat men niet zoo spoedig meer met klagten komen zal. – – –
Veel was er dat mij opwekte, maar ook veel dat mij met droefheid vervult, en wel vooral
dat ik hoe langer ik hier ben hoe meer zie dat er in de negerijen, onder christenen, nog
zoo veel bijgeloof heerscht. Harija heeft Uwe Weleerwaarden daarvan een staaltje
gegeven, maar ook elders vindt men het. Daartegen zullen wij nog veel moeten worstelen.
Zoo laat men zich op Ihamahu nog, op zijn Mohammedaansch, besnijden en meent dat
men daardoor ziekten en onheilen afweert. Zoo gebruikt men nog even als voor een paar
eeuwen, den matakauw om stelen te beletten en ziekten af te weren. (De matakauw is

74

Document 12

eene pop of een klein huisje, van gaba-gaba gemaakt, die men om het stelen van
cocosnoten te beletten in de klappertuinen ophangt. Niemand zal dan in zoodanigen tuin
komen stelen. Men vreest te zeer de vloek van den matakauw. Voor ziekten hangt men
zoodanig instrument op zolder voor het dakvenster. Men gelooft de ziekte komt niet door
deuren of vensters beneden, maar alleen door het dakvenster in. Is daar een pop geplaatst
dan durft zij er niet inkomen.91) Is er ziekte in de negorij geweest en houdt die op, dan
maakt men kleine schuitjes, voorziet die van pinang, tabak, sagoweer, sago, enz. en laat
ze zoo wegzeilen, zeggende: nu ziekte, goede reis, Gij hebt nu siri, pinang, enz. en dus
aan niets gebrek, maar ga heen en kom niet weerom. Ga naar het u goeddunkt, maar
verontrust ons niet meer. Komt de ziekte echter weerom, wat wel eens gebeurt, dan zegt
men: dit is eene andere, en handelt alweer als boven. (Mij dunkt het was maar beter zoo
men dit middel aanwendde als de ziekte kwam en niet als ze had uitgewoed?) In het kort,
de oorzaak van alles is dat de Geest van Christus hier geheel nog niet is heerschende.
Men begrijpt het christendom nog niet en dat zal, bij den tegenwoordigen stand van het
godsdienstig onderwijs door de meesters, ook nog zoo spoedig niet komen. Ik kan niet
anders dan getuigen dat, ik spreek niet van het geheel, het godsdienstig onderwijs op de
school van Roskott op een zeer lagen trap staat. En dat is toch eene zaak van veel belang
waar de meesters, als hier, geroepen zijn om, ieder in zijne negorij, godsdienstig
onderwijs te geven en de gemeente voor te gaan. Maar omdat men hier nog niets van het
christendom begrijpt, van daar komt het dat men heil en troost zoekt bij al die
bijgeloovigheden. Vandaar dat men niet in liefde, vrede en eendracht leeft maar elkander
bijt en vreest. Vandaar dat men zich met uiterlijkheden, kerk gaan, Avondmaal vieren
enz. te vrede stelt. Vandaar dat men zoo hooggevoelende is en de een de ander niet acht.
Vandaar dat men de gezonde leer des Evangelies niet kan verdragen. Het is wel treurig,
maar het is waarheid en daarom dient het vermeld te worden opdat men, ook in
Nederland, eens met den waren staat van zaken alhier bekend wordt. – – –
En nu nog ten slotte een woordje over de oude kwestie, hoog en laag maleisch, en wat ik
dienaangaande hier ondervind. Meer en meer zie ik in dat men het hoog maleisch of,
beter gezegd, het half arabisch, half maleisch, eenige meesters uitgezonderd, die het bij
Br. Roskott leeren, niet verstaat. Het nieuwe Testament moet, vers voor vers, dikwijls
woord voor woord, verklaard of in laag maleisch overgebragt worden, eer men weet wat
er geschreven staat. Het onderwijsboekje van Brink92 is vol onverstaanbare woorden. Ik
heb er 102 in gevonden, die bijna niemand weet. Is dat niet even alsof men in eene
dorpsschool in Holland een boekje, met fransche woorden doorspekt, ten gebruike gaf?
En is het doelmatig? Wat toch is het doel van onderwijs en prediking? Immers
godsdienstige kennis en daardoor christelijk leven te verspreiden. Maar doet men dat nu,
voor min ontwikkelden, in eene taal die niet verstaan wordt, zoodat men moet beginnen
met woordverklaring, terwijl er eene andere taal is, die algemeen verstaan en begrepen
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wordt; en dat alleen omdat de Hoog-maleische wat schooner klinkt. Is dit geene
dwaasheid? Is dit niet onnoodige lasten opleggen? Is dit niet tegen Paulus gezegde 1
Corinthe 2: 1?93 Ook de preken die de meesters doen, zijn niet verstaanbaar. Er bestaan
twee boeken met gedrukte predikatiën. Dat van Dº Kam (de oude) kan wel gaan, maar de
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Zie ook Van Schmid, “Aanteekeningen”, 498-503.
Zie voetnoot 62.
“Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het
getuigenis van God komen brengen.”
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taal is toch wat hoog en de preken zijn veel te lang.94 Daarom wordt wel eens eene
leerrede half voorgelezen, en de andere helft tot den volgenden Zondag bewaard. Het
tweede boek, van den Eerwaarden Caron,95 ziet dat is net als vroeger ook in Holland de
Catechismus werd verkondigd. Niet tot stichting, soms tot ergernis. Bijvoorbeeld Zondag
41 verklaart alle verschillende manieren op welke men tegen dat gebod kan zondigen.
Zondag 42 al even zoo. Doch genoeg hiervan. Evenwel als men in de kerk over vele
zaken hoort spreken, die men buiten dien niet wist en geheel niet behoefde te weten, is
dat Evangelieprediking? Immers geheel niet? En toch is dat boek van Caron nog in groote
achting. Die het heeft, gebruikt het bij voorkeur. Groote behoefte bestaat hier aan korte,
eenvoudige leerredenen, in eene voor ieder verstaanbare taal geschreven, over de
voornaamste stukken van het Christendom. Want eene onwaarheid is het als men beweert
dat de Ambonees de hooge taal verstaat, en toch gelooven dat nog velen. – – –

13. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Gouverneur der
Molukse Eilanden, C.F. Goldman, 28 maart 1856, nr 3; AAS b337/s101, Bt 2 juni 1857,
nr 39.
Gelet:
I op ’s Gouvernementsbesluit van den 20 Mei 1855 No 9, bij hetwelks:
art: 1 de standplaatsen der door het bestuur van het Zendeling genootschap te Rotterdam,
voor den dienst by de inlandsche Christen gemeenten in de Molukkos uit te zenden zes
Zendelingen is bepaald, als volgt:
Een te Allang (eiland Ambon) ook belast met den dienst in de gemeenten Hila, Larieke,
Lilibooi, Hatoe, Amahoesoe, Roemah Tiga, Poka, Waaihero en op de eilanden Boano,
Manipa en Boeroe.
Een te Waai (eiland Ambon) ook belast met den dienst in de gemeenten Passo, Soeli en
Tial, en op het eiland Haroekoe in de gemeenten Haroekoe en Sameth, Oma, Wassoe,
Aboroe, Hoelalioe en Karioe.
Een op de hoofdplaats Saparoea, ook belast met den dienst in de gemeenten Thiouw,
Booi, Paperoe, Porto, Haria, Tuhaha, Ihamahoe, Nolloth en Ithawakoe.
Een op het eiland Noesalaut, die zich naar verkiezing des bestuurs zal kunnen vestigen
te Ameth of te Titawaai, belast met den dienst, behalve op beide die plaatsen, in de
gemeenten Sila met Leinitoe, Nalahia, Akoon en Abubu en op het eiland Saparoea in de
gemeenten Ouw, Oelath en Sirisory.
Een te Kamarian met Seroeawan (op het eiland Ceram) ook belast met den dienst in de
gemeenten Loehoe, Lokki, Piroe met Tanoenoe en Etti, Kaibobo, Waysamoe en
Hatoesoea.
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Een te Elpapoetie (op het eiland Ceram) belast met den dienst in de gemeenten
Pahoelohie en Samasuroe, Roemakaij, Tihoelaly, Makariki en Amahey met Sauhoekoe.96
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Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 807.
Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 29.
Nadrukkelijk werd de zuidkust van Ceram in het schema van plaatsingen van de nieuwe zendelingen
opgenomen, zowel om een grote achterstand in te lopen in de opbouw van christelijke gemeenten
aldaar, als om te verhinderen dat eenmaal tot het christendom bekeerde lieden zich bij het kakianverbond (zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 289) zouden aansluiten, zoals gevreesd werd. Zie
GdME a. KrA, 1/9/1854, nr 667, AA 1420.
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art: 2 aan den Zendeling W. Luijke is toegestaan, om zich te vestigen te Hoetoemoery,
ten einde van daar uit te bedienen de gemeenten Roetong, Leaharie, Ema, Hoekoerila,
Kilang, Nakoe, Hatalaaij, Soya, Galala, Halong en Lata met aanschrijving aan den
Gouverneur der Moluksche Eilanden, om den Kerkeraad uit te noodigen, bij de aftreding
van dien Zendeling en diens vervanging voor rekening van het Zendeling genootschap
te Rotterdam, de vereischte voorstellen te doen omtrent de indeeling der boven genoemde
gemeenten en de dienst by dezelven.
II Op de missive van den Zendeling W. Luijke van 19 September 1855, houdende
kennisgave, dat hy wegens ziekte en verval van krachten zich niet meer in staat gevoelt
de tot zynen werkkring behoorende gemeenten naar behooren te bedienen, weshalve hy
zich genoodzaakt heeft gezien zyne standplaats te Hutumury te verlaten en zich op zyne
doessong aan de overzyde dezer baai te vestigen, waar hy gaarne in de zes naast by
gelegene kleine inlandsche gemeenten Roematiga, Poka, Waaijheroe, Galala, Halong en
Lata, werkzaam wenscht te zyn, indien dit namelyk met de regeling der aan anderen aan
te wyzen standplaatsen te vinden ware en dezerzydsche goedkeuring mogt wegdragen.
Zynde deze missive by dezerzijdschen brief van den 9 October 1855 No 734 aan den
Kerkeraad toegezonden met uitnoodiging om daarop in verband tot art: 2 van het
hiervoren sub I vermeld Gouvernementsbesluit van 20 Mei 1855 No 9, te dienen van
consideratien en advies.
III Op de in voldoening aan dezen last van den Kerkeraad ontvangene missive van den
22o Januarij jl. No 5, waarby alleen wordt medegedeeld dat er geene bedenkingen bestaan
tegen de inwilliging van het verzoek van den Zendeling Luijke, om het boven bedoelde
zestal inlandsche gemeenten, ofschoon drie derzelve tot den werkkring van den te Allang
gevestigden Zendeling C.G. Schot behooren, te bezoeken en de herderlyke diensten waar
te nemen.
IV Op de dezerzijdsche missive van den 29n Januarij jl. No 56, waarby uit hoofde door
den Kerkeraad niet is voldaan aan de dezerzydsche aanschryving, om voorstellen te doen
omtrent de indeeling der aan de zorg van den Zendeling Luijke toevertrouwde gemeenten
op Leytimor en de dienst by dezelven genoemde raad, is verzocht daaraan als nog te
voldoen.
V Op de missive van den Kerkeraad van den 20n dezer No 14, strekkende in voldoening
aan deze aanschryving, waarby wordt te kennen gegeven, dat het allezins wenschelijk is,
dat de gemeenten op Leijtimor door het vertrek van den Zendeling Luijke niet opnieuw
worden verstoken van de herderlyke zorgen, die deze gemeenten zoo zeer behoeven;
dat hoezeer wordt erkend, dat door de plaatsing van een der Zendeling leeraren te
Hutumury eenigermate inbreuk zou worden gemaakt op de indeeling der gemeenten, zoo
als die primitief is aangenomen, het echter in der tyd niet was te voorzien dat de Heer
Luyke zoo spoedig genoopt zou zijn den hem aangewezen post op te geven, zoodat
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hierdoor eene tydelyke wyziging in de verdeeling der respectieve werkkringen allezins
wenschelyk is geworden.
Wordende door den Kerkeraad dien ten gevolge geadviseerd, om de standplaats van den
Zendeling Luijke tijdelijk door een’ der beschikbare Zendelingen te doen vervullen,
behoudende de Kerkeraad zich voor om by het Nederlandsch Zendeling genootschap de
noodige voorstellen te doen, om voor deszelfs rekening een jeugdig Zendeling in de
plaats van den Heer Luyke beschikbaar te stellen.
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VI Op het rekest van den te Allang gevestigden Zendeling C.G. Schot, verzoekende om
by eventuele voorziening in de Zendelingsplaats hetzy te Waaij of te Hoetoemoeri
daarvoor in aanmerking te mogen komen.
Overwegende, dat met de jongste mailboot alhier van Java is aangekomen de Zendeling
leeraar Teffer, bestemd tot aanvulling van het door het bestuur van het Zendeling
genootschap te Rotterdam uit te zenden zestal Zendelingen voor den dienst der inlandsche
christen gemeenten in de Molukkos.
Gehoord genoemden Zendeling leeraar, verzoekende om hem eene standplaats aan te
wijzen.
Is goedgevonden en verstaan:
1o Er genoegen in te nemen, dat de Zendeling W. Luijke, die ten gevolge van ziekte en
verval van krachten zyne standplaats te Hutumury heeft verlaten en zich op zijne doesong
in de binnen baai heeft gevestigd, de zes naast bij gelegene kleine gemeenten met name
Roematiga, Poka, Waaijheroe, Galala, Halong en Lata bediene.
2o Te bepalen, dat de standplaats van den Zendeling W. Luyke te Hutumury, tydelyk zal
worden vervuld door den te Allang gevestigden Zendeling Leeraar C.G. Schot, die van
daar uit tevens de gemeenten Roetong, Leaharij, Ema, Hoekorila, Kilang, Nakoe,
Hatalaay, Soya, Galala, Halong en Lata moet bedienen.97
3o Aan den Zendeling leeraar Teffer als standplaats aan te wyzen de negory Allang;
zullende hy overeenkomstig ’s Gouvernementsbesluit van 20 Mei 1855 No 9 tevens belast
zyn met den dienst in de gemeenten Hila, Larieke, Lilibooy, Hatoe, Amahoesoe,
Roematiga, Poka, Waayheroe98 en op de eilanden Boano, Manipa en Boero.

14. Het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam aan P. Mijer, minister van Koloniën,
Rotterdam, 3 april 1856; AMvK 505, Verbaal 8 april 1856, nr 22.
S.A. Buddingh had na zijn inspectiereis door de Molukken (1853-1854) voorgesteld om zoveel
exemplaren van het Maleise Oude en vooral Nieuwe Testament als bij het NZG voorhanden
waren naar de Molukken te zenden en tegen zestig duiten per exemplaar te verkopen. De
behoefte aan bijbels werd door hem geschat op 4.000 exemplaren. Tevens had hij voorgesteld
om 13.000 tahlils (Maleise Evangelische gezangen),99 die in die gemeenten nodig waren, naar
de Molukken te zenden en tegen een geringe prijs beschikbaar te stellen.

Bestuurders van het Nederlandsche Zendelinggenootschap hadden de eer Uwer
Excellentie’s missive van 9 Jan. l.l. Litt. A en J. nº 1 te ontvangen, waarin Uwe
www.cgfdejong.nl
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Dit zou betekenen dat deze laatste drie gemeenten door twee zendelingen bediend zouden worden.
Ze vielen evenwel toe aan Luijke. Met het vertrek van Schot in 1860 naar Amahai werden de
gemeenten op Leitimor van hun geestelijke leiding beroofd. Dat laatste was voor gouverneur Andrée
Wiltens in 1863 een belangrijke aanleiding te pleiten voor verlenging van het contract (uit 1854) met
het NZG, waarbij hij nadrukkelijk voorstelde het aantal zendelingen uit te breiden van de door het
NZG voorgestelde zeven tot acht. Zie GdME a. Kb, 29/1/1863, AAS b337/s101, Bt 27 dec. 1863, nr
2.
Deze drie gemeenten (Rumah Tiga, Poka, Waiheru) zouden aldus door twee zendelingen bediend zijn
geworden. Doch ze vielen toe aan Luijke.
Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 578.
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Excellentie hun mededeeling doet van de voorstellen van den Predikant Ds. S.A.
Buddingh, belast met de inspectie der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië,
betrekkelijk de behoefte aan Maleische Nieuwe Testamenten en aan Tahlils onder de
inlandsche Christenen in de Molukken gedaan, en van hen verlangt te vernemen of en in
hoeverre zij in staat en genegen zijn in die behoefte te voorzien.
Naar aanleiding van dit schrijven nemen Bestuurders de vrijheid aan Uwe Excellentie het
volgende ter informatie mede te deelen.
Reeds in hunne Vergadering van 15 November 1854 heeft deze zaak een onderwerp
hunner overweging uitgemaakt.
[Volgt een uitvoerig citaat uit een brief van Roskott van 30 juni 1854, waarin deze betoogt
dat door Buddingh de behoefte aan bijbels veel te hoog is geschat. Roskott wil niet
beweren dat het aantal bijbels in alle gemeenten in de gehele Molukken genoegzaam is,
wel dat van het grote gebrek dat Buddingh meent te hebben geconstateerd, geen sprake is
en dat een aanvullende grote zending daarom niet nodig is, te meer niet daar hijzelf en
Luijke nog voldoende Oude en Nieuwe Testamenten in voorraad hebben.]

Dit schrijven van hunnen zendeling kon niet anders dan Bestuurderen tot de overtuiging
leiden, dat zij in de toezending van bijbels, zooals die jaarlijks geregeld plaatsheeft,
geene verandering moesten maken. Die toezending geschiedt op deze wijze. De
zendelingen doen opgave van het getal Bijbels en Nieuwe Testamenten, die zij behoeven,
zonder daarin op eenige wijze beperkt te zijn. Bestuurders die opgave ontvangen
hebbende, deelen die mede aan het Nederlandsche Bijbelgenootschap, dat zij ten allen
tijde bereid hebben gevonden zoovele exemplaren toe te staan, als door hen worden
aangevraagd. Dit getal beloopt voor de Molukken doorgaans 500 exemplaren en voor de
Menahasse van Menado iets meer. Eene enkele maal is het dubbele van dat getal
gezonden. De zendelingen wordt het vrijgelaten die op zulk eene wijze te verspreiden,
als zij het meest doelmatig achten, gelijk zij ook den prijs kunnen regelen zooals zij
meenen dit naar omstandigheden te moeten doen. Alleen wordt hun voorgeschreven als
beginsel aan te nemen, om geene Bijbels om niet uit te deelen, dan aan de zoodanigen die
niet in staat zijn daarvoor iets te betalen.
Op deze wijze hebben Bestuurders getracht in de behoefte aan Bijbels te voorzien.
Intusschen zullen zij gaarne tot eene verspreiding van Bijbels en Nieuwe Testamenten
medewerken, zoo hun mogt blijken dat daaraan behoefte bestaat. Zij zullen dan niet
nalaten daarover met het Bijbelgenootschap in correspondentie te treden, gelijk zij aan
dat Genootschap ook mededeeling hebben gedaan van den brief van hunnen zendeling
over deze zaak. En zij houden zich verzekerd, dat zij dan ook bij hetzelve de meeste
bereidwilligheid zullen vinden. Zij meenen echter, dat zij niet wel zouden doen, zoo zij
op
de bedenkingen van hunnen zendeling met betrekking tot de voorstellen van den Heer
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Buddingh geen acht gaven. Meer dan twintig jaren lang voor en onder de bevolking der
Molukken geleefd en gewerkt hebbende, achten zij hem bevoegd om over haren toestand
en behoefte te oordeelen. Bovendien komt het hun voor, dat aan eene toezending van
Bijbels, zooals die nu jaarlijks geschiedt, de voorkeur moet gegeven worden boven eene
zoo ruime toezending opeens. Zij hebben toch de ervaring, hoe in vroegere jaren, toen
eene ruimere toezending plaatshad, kisten vol de prooi zijn geworden der witte mieren
of door vochtigheid bedorven. Eindelijk zijn zij ook niet bekend met de redenen, die den
Heer Buddingh de behoefte aan Bijbels zoo groot hebben doen stellen en zij kunnen dus
niet beoordeelen in hoeverre zij die tegen de bedenkingen van hunnen zendeling moeten
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doen gelden. Daarom kunnen zij thans alleen mededeelen, hoe zij gewoon zijn in de
behoefte aan Bijbels te voorzien en wat hen vooralsnog tegen eene zoo groote toezending
bezwaar moet doen maken. Zij onderwerpen dit gaarne aan Uwer Excellentie’s oordeel.
En zij herhalen de verzekering dat zij bereid zijn over eene ruimere toezending met het
Bijbelgenootschap in correspondentie te treden, zoo Uwe Excellentie na van dit hun
schrijven te hebben kennis genomen mogt meenen, dat de bedenkingen van hunnen
zendeling voor de motieven, die den Heer Buddingh tot het doen van zijne voorstellen
hebben bewogen, moeten wijken.
Met betrekking tot de Tahlils deelen Bestuurders Uwe Excellentie mede, dat zij ook
daarover reeds in hunne Vergadering van 25 April des vorigen jaars gehandeld hebben.
Hun zendeling had hun met de behoefte aan Maleische Psalmboeken bekendgemaakt en
verzocht daarin te voorzien, zoo die nog voorhanden waren. Mogten die niet meer
voorhanden zijn, dan wenschte hij de Tahlils te ontvangen, vroeger door den zendeling
Le Bruin in het Maleisch vervaardigd en thans nog bij de inlandsche christenen in de
Menahasse in gebruik.100 Daar er geene Maleische Psalmboeken meer voorhanden waren
besloten Bestuurders de nog aanwezige Tahlils (2000 exemplaren) te zenden. Deze
Tahlils echter zijn weinig in getal en voldoen niet genoeg aan de behoefte bij de openbare
godsdienstoefeningen. Daarom zijn Bestuurders te rade geworden den zendeling aan te
bevelen in overleg met zijne medebroeders ze te verbeteren en uit te breiden door er uit
de Psalmen aan toe te voegen, die voor de openbare godsdienstoefening het meest
geschikt zijn. Zij wachten nu hierop zijn antwoord, en zullen dan in overweging nemen,
wat zij ter voorziening in de bestaande behoeften kunnen en moeten doen.101

Bedoeld is R. le Bruyn, Tahlil-Tahlil Indjil. Groot-Timor, 1825; en/of Kitab Njanji-Njanjian, Jang
sudah detambahij dengan Barang Mazmur-Mazmur dan Tahlil-Tahlil ’Indjil, ’Akan gunanja Madjlis
Pesurohan ’Indjil Wolandawy. Terkarang dalam bahasa Wolandawij dan tersalin kapada bahasa
Malajuw ’awleh R. le Bruijn, Surohan ’Indjil di-pulaw Timor. Tertara di-Batawijah, di-Patara’an
Karadja’an. 1828. Nederlandse titel: Verzameling van liederen, waar bij gevoegd zijn eenige psalmen
en evangelische gezangen, ten gebruike van het Nederlandsche Zendeling-Genootschap. Uit het
Nederduitsch in het Maleisch vertaald door R. le Bruyn, Christen-Zendeling op Timor. Batavia: Lands
Drukkery, 1828. De originele gelijknamige, door het NBG uitgegeven Nederlandse versie was in 1817
verschenen bij I.A. Meijboom te Amsterdam. Vgl. Holtrop, “Een oecumenisch afscheidsgeschenk”,
spec. noot 3.
101
Het Kerkbestuur te Batavia onthield zich van advies in deze zaak. Zie de corr. in dossier AMvK 563,
Vb 12 dec. 1856, nr 1, waaronder een brief van Buddingh van 16 juli 1856 aan het Kerkbestuur,
waarin hij zei vast te houden aan de door hem genoemde aantallen en de kritiek van Roskott
weerlegde. Het resultaat van alle overleg was dat er niets gebeurde en de toezending van bijbels door
het NZG vooreerst op de oude voet voortging. Zie MvK a. GGvNI, 9/1/1856, nr 1/22, AMvK 480,
Vb 9 jan 1856, nr 1/22, en dossier AAS b337/s101, Bt 23 sept. 1856, nr 11. Voor het advies van de
kerkeraad van Ambon, waarvan Roskott op dat moment lid was, zie Deel I, document 159. Dat
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Buddingh, die verklaard had dat hij in verreweg de meeste huizen van christenen geen bijbel of
Nieuwe Testament had aangetroffen, niet geheel ongelijk had, bleek al snel, toen de klachten uit de
Molukken over een gebrek aan Maleise bijbels en psalmboeken toenamen. Zie bijv. B.N.J. Roskott
a. Hb NZG, 2/6/1860, ARvdZ 34/5. Tijdens de conferentie van zendelingen van april 1861 werden
afspraken gemaakt over de herziening der oude Maleise berijmde psalmen, ten einde die om te werken
en meer verstaanbaar te maken voor het kerkvolk. Slechts drie van Roskott’s medezendelingen
toonden hem het jaar daarop enkele kleine proeven van hun inspanningen, doch aan alle drie moest
hij mededelen dat hun pogingen wegens gebrekkige kwaliteit als mislukt moesten worden beschouwd.
Roskott verwachtte dan ook dat hijzelf zich met deze taak zou moeten belasten. Hoewel het
genootschap had toegezegd de herziene psalmen- en liedboeken te doen drukken, is Roskott niet aan
de uitvoering van deze taak toegekomen. L. Tobi a. Hb NZG, 25/5/1861, ARvdZ 24/1/B; B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 2/9/1861, ARvdZ 34/5.
100
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15. M. Teffer aan H. Hiebink, director van het NZG te Rotterdam, Alang (Ambon), 15
mei 1856; ARvdZ 53/12.
Tot mijne vreugde kan ik U melden dat ik mij reeds den 9den April te Allang bevind en
daar reeds vier malen voor eene gemeente van duizend zielen mogt optreden om hun het
woord des levens te verkondigen. Veel moeite weliswaar kostte het mij het maken van
de zoogenaamde preken, maar die moeite beloonde zich rijkelijk toen ik tot mijne vreugd
vernam dat mij de gemeente had kunnen verstaan en volgen. Eerst schrijf ik in het
Hollandsch wat ik in ’t Maleisch wil spreken, daarna vertaal ik het en lees het den
“Goeroe jang Kaduwa”102 (die van ’t genootschap betaald wordt) vóór en na deze en gene
wijziging gemaakt te hebben, spreek ik het vertaalde op den kansel uit. Ik ben, God zij
dank, gelukkig in ’t vinden van goede volzinnen. Wat het uiterlijke aangaat is er niets dat
opwekt en bekoort, maar wat het innerlijke aangaat nog veel minder, want ik betwijfel het
of er onder de duizend één is die men christen noemen kan. Ik geloof dat verreweg de
meeste christenen hier ongehuwd zamen leven, veel houden van sterken drank en afgoden
dienaars zijn. Ook schijnt het hier een soort van mode te zijn dat men de vrouwen nu en
dan eens uitklopt gelijk een sagoboom. Dat komt waarschijnlijk hiervan, dat men
sagokloppen gewoon is en dus natuurlijk tusschen beiden kloppen moet. Doch deze
zelfde menschen hebben ook al weder hunne goede zijde. Zij hebben hunne kinderen lief
en meermalen ziet men er de vaders heinde en ver mee loopen om obât, geneesmiddel,
dat men dan bij mij komt vragen, en ontvangt en toch ook zijn zij allezins godsdienstig,
want Zondags en in de week ziet men altijd de kerk goed gevuld. De kinderen laten zij
gaarne doopen, zij zijn vriendelijk en welwillend jegens den Pandita, die hoog bij hen
schijnt aangeschreven te zijn.
Het spreekt wel van zelf, geliefde Director, dat ik nog weinig kan melden van mijn arbeid
in de twaalf gemeenten.103 Hetgeen ik u schreef is slechts om u te doen weten dat ik reeds
te Allang ben en om u te doen zien hoe noodig het is dat er wordt omgezien naar deze
doolende schapen.
Verder, geliefde Director, vraag ik u vriendelijk en dringend om nog eenige medicijnen
die ik noodig heb en in mijne kist te vergeefs zoek. Verbeeld u dat er ten minste van drie
Negorijen mij dagelijks komen vragen om geneesmiddelen voor kleine kinderen,
beenwonden en koorts, ook kramp in ’t ligchaam. Reeds eenigen heb ik met gelukkig
gevolg geneesmiddelen toegediend en mijne roem (hoe spoedig niet waar?) is reeds in
de gemeenten verbreid, zoodat men met het volste vertrouwen tot mij komt (gij begrijpt,
geliefde Director, dat ik weet dat dit een volkspraatje is). Maar toch ik ben er blijde mee
omdat men mij vertrouwt. Vertrouwen gewonnen is ook gedeeltelijk ’t hart van ’t volk
gewonnen. Vriendelijk verzoek ik daarom, om de volgende medicijnen, met de broeders
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die waarschijnlijk dezen zomer nog vertrekken. Het zijn geen dure medicijnen. Ik vraag
dan om vooreerst een vrij groote dosis pepermuntolie, wijnruit, kruizemunt en venkelolie.
Stroop van Altheâ, zuur poeder voor kinderen, kamferbrandewijn, of brandewijn en
kamfer afzonderlijk dan kan ik die zelf maken. Verder wat kamille en borstkruiden, daar
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Tweede schoolmeester.
Alang, Hila, Larike, Liliboi, Hatu, Amahusu, Rumah Tiga, Poka, Waiheru, Boano, Manipa en Buru.
Zie ook punt 3 van document 13.
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hier velen zijn die aan de borst lijden. In één woord, er zijn hier veel, zeer veel
ongelukkigen. Het klimaat van Amboina schijnt niet gezond te zijn. – – –

16. B.N.J. Roskott, Voorwoord bij een proeve van de vertaling van de bijbel in het laagMaleis, Ambon, mei 1856; ARvdZ 34/5.
Na reeds jaren voorstellen te hebben gedaan om te komen tot een voor de inlanders beter
verstaanbare versie van de op dat moment gangbare bijbelvertaling (die van Leijdecker en
Werndly),104 was Roskott ertoe overgegaan zelf een vertaling van het Nieuwe Testament te
vervaardigen. Hij was begonnen met het Evangelie van Johannes.

Eenige algemeene aanmerkingen.
Gelijk bekend is, heeft de grieksche text Joh: 1: 1. zoo als in de vertaling is terug
gegeven: dan Allah adalah Kalimat. Mogt men aan de gewone vertaling de voorkeur
geven, dan zou dit moeten worden over gebragt door de woorden mijner kantteekening:
dan Kalimat ini djuga adalah Allah.
Wijders moet worden opgemerkt, dat de maleijer zich in het dagelijksch leven zelden of
nooit bedient van den onvolmaakt verleden tijd (imparfait), doch dáár, waar de gramatica
dezen tijd vereischt, zich steeds bedient of van den tegenwoordigen tijd of van den
volmaakt verleden tijd (parfait composé). Zeggen wij b.v. “Ik wilde juist heen gaan, toen
mijnheer binnen kwam” dan drukt de Amboinees zich uit als volgt: “betul bejta mawu
pigi (pii bij verkorting) tempo tuwan masokh”. De inboorling zou het hard en stuitend
voor zijn gehoor vinden, wanneer men wilde zeggen: “betul bejta mawulah pigi, tempo
tuwan masokhlah”. De vertalers van onzen maleischen bijbel hebben zich doorgaans aan
dit gebruik weinig gestoord, doch daarentegen de regels der gramatica streng toegepast.
Vandáár dat deftige maar ook meer of min langdradige maleisch dier vertaling.
In deze mijne proeve heb ik de gramatica gedeeltelijk moeten laten varen en overal
getracht den text terug te geven op de wijze gelijk een maleijer zich in het dagelijksch
leven zoude uitdrukken. Een ieder gevoelt ligt, dat door deze onjuiste of liever
onvolmaakte wijze van spreken in het dagelijksch leven niet ligt misvatting zal ontstaan,
aangezien men door teekens en gebaren, van de welke de inboorling dezer gewesten zich
zoo gaarne bedient, gemakkelijk aanvult wat er aan klanken ontbreekt. Edoch bij de taal
van het dagelijksch leven in schrift gebragt, is dit anders; dáár vallen al die teekens en
gestikulatie’s weg en eene meer juiste, meer geartikuleerde taal wordt noodwendig
vereischt, wil men niet iederen oogenblik voor misvatting bloot staan.
Hierop heb ik dus ook wel zeer moeten letten en men zal dit bij de beoordeeling van dit
eerste hoofdstuk van Johannes, het welk al een der moeijelijksten is van al de Evangeliën,
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vooral
in het oog moeten houden.
104

Onmiddellijk na aankomst in de Molukken richtte Roskott zijn aandacht op het beter verstaanbaar
maken van de Maleise bijbel en van de psalmen voor bevolking der Molukken. In 1839 stelde hij voor
in de eerstvolgende herdruk van de bijbel en de berijmde psalmen-bundel kanttekeningen in te voeren,
ter verduidelijking van de moeilijkste passages. Dat betekende zijns inziens niet dat het werk van
Leijdecker en Werndly slecht was, doch enige aanvullende voorzieningen waren wel nodig. Het NZGBestuur gaf evenwel geen toestemming voor het drukken van een bijbel met kanttekeningen in de
marge, waarop Roskott zich zette aan de vervaardiging van een bijbels woordenboek, zie het slot van
Deel I, document 104 met aantekening; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 15/2/1839, ARvdZ 34/5;
Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, I, 173.
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Aangaande de maleische spelling zal men zich later met elkander moeten verstaan. De
door onze Bijbelvertalers aangenomene, is zeker regelmatig, maar zonder kennis van het
Arabisch karakter zeer moeijelijk. Men zal opmerken, dat ik in deze proeve de ij op het
einde der lettergrepen door eene enkele i heb terug gegeven.
De zoogenaamde hhuruf berlapis heb ik voor als nog behouden, geloof echter dat wij ze
grootendeels zouden kunnen missen.
Voor het woord spreken gebruikt de Amboinees stori of istori; ik heb dit woord niet
mogen gebruiken, aangezien in andere deelen van den archipel en ook op Java aan dit
stori de beteekenis van twisten wordt gehecht.
Insgelijks heb ik geen gebruik mogen maken van het voornaamwoord voor den tweeden
persoon enkelvoud: oseh = gij. Behalve dat ik het een onwelluidend en geméén woord
acht, zou men toch ook nog ieder oogenblik in gevaar zijn aanstoot te geven. Oseh heeft
in het gebruik veel overéénkomst met ons platte jij en jou; evenals onzer één zich niet
gesticht zoude vinden wanneer een iegelijk ons aansprak met jij en jou, zoo ook verdraagt
de kitteloorige inboorling dit oseh ook slechts van hen, die het regt hebben hem dus aan
te spreken. Eene enkele misvatting hieromtrent, het zij dan opzet of vergissing, lokt dan
ook terstond de hevigste woordwisseling uit: S’apa os’ punja os’?105 is de tartende vraag,
die men zoo dikwerf hoort en terstond door een’ stortvloed van allerlei potsierlijke
épitheten gevolgd wordt ... en men zal mij dus toestemmen, dat men er zich in eene laag
maleische bijbel vertaling bezwaarlijk van kan bedienen, weshalve ik er dan ook toe ben
overgegaan om het minder gebruikelijke maar fatsoenlijke angkaw te behouden.
Evenzeer is het voornaamwoord kamu voor den tweeden persoon meervoud weinig in
gebruik, maar wel dija awrang of liever d’awrang. Dit dija awrang in plaats van marika
itu is eigenlijk het voornaamwoord voor den derden persoon meervoud, doch de
inboorling verwisselt dit steeds en maakt door gebaarden goed wat er aan de juistheid
zijner woorden ontbreekt. Overal waar er geen gevaar bestond voor misvatting, heb ik mij
naar dit gebruik geschikt.
Dat het eindelijk niet aan de noodige zorg heeft ontbroken om deze proeve zoo volkomen
mogelijk te maken, behoef ik naauwelijks te verzekeren. De meeste hoofdstukken heb ik
meer dan eenmaal vertaald, ten einde eenige mogelijke misvatting te ontdekken en de
meest welluidende bewoording te vinden. Herhaaldelijk behandelde ik dezelve in het
maandelijksche onderwijzers-gezelschap met onze inlandsche schoolmeesters; en dáár
vooral werd het mij duidelijk dat ik in deze mijne poging vrij gelukkig was geslaagd.
Niemand toch kan er gevonden worden vasthoudender aan het oude, dan een inlandsche
schoolmeester. Daarom dan ook verwierf het denkbeeld om onzen maleischen Bijbel in
laag maleisch over te brengen, in den beginne niets dan zure gezigten en een afkeurend
schouderophalen; doch toen ik nu met mijn werk gereed was en wij het met elkander
lazen en bespraken, waren ze er ongemeen mede ingenomen en niet zelden was men
www.cgfdejong.nl
blijkbaar getroffen en aangedaan, hoorende de woorden van ons heerlijk Evangelie terug
gegeven in eene taal, ook voor den minst kundigen verstaanbaar.
Inmiddels zal het naauwelijks noodig zijn op te merken, dat het gedeelte van het N.T., het
welk ik ter proeve koos, niet behoort tot de moeijelijksten, en ontveins mij ook geenszins
dat wij bij de vertaling van andere gedeelten des Bijbels (den brief van Paulus aan de
Romeinen bijvoorbeeld) vrij meer moeite zouden hebben.
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Vele bijbelsche denkbeelden, vele kunsttermen zijn in ’t laag maleisch niet gemakkelijk
terug te geven, zelfs ook dan niet wanneer men er toe overgaat om nieuwe woorden
zamen te stellen, gelijk ik bijv. in mijne werkjes over reken- en aardrijkskunde deed.
Daarom ook heb ik de woorden nizmet en tonggal der oude vertaling niet kunnen missen
(zie Joh. I vs 14). Insgelijks zoude het zijne eigenaardige bezwaren hebben, voor de
woorden: tsifat, peng’ampun, garabat, anjam, gha’ib, ghalib, djamad (wel te
onderscheiden van djamazet) enz. enz. andere gepaste woorden in de plaats te stellen,
tenzij dan dat men tot omschrijving de toevlugt name.
Aangenaam zal het mij zijn, wanneer deze proeve met de noodige zorg en oplettendheid
worde nagezien en mij het oordeel van deskundigen in bijzonderheden worde
medegedeeld, opdat ik wete of men tot het besluit zal kunnen komen om de omwerking
des maleischen Bijbels, overeenkomstig deze proeve, voort te zetten, dan wel of men er
zich mede zal vergenoegen voor de vreemde woorden meer gebruikelijke in de plaats te
zetten, gelijk dit door Ds Buddingh is aangeraden. Eerlang hoop ik in staat te zijn
insgelijks eene bewerking in dien zin, van mijne hand, te kunnen aanbieden.106

17. Instructie van het NZG aan de zendelingen Henriens Johannes Tendeloo, Arris van
Ekris en Johannes Jacobus Verhoeff, [augustus 1856];107 ARvdZ 18/5.
§ 1 Doel des Genootschaps
Het Nederlandsche Zendeling-Genootschap bestaat uit eene vereeniging van Christenen,
die ter liefde van hunnen Heer zich verbonden hebben om, elk in zijnen kring naar zijn
vermogen, tot de vestiging en voltooijing van het Godsrijk mede te werken. Het stelt zich
ten doel, om door de verkondiging van het Evangelie naar den leer van Jezus en Zijne
Apostelen, overeenkomstig den inhoud der Heilige Schrift, het ware en werkdadige
Christendom opregt en eenvoudig in de harten der menschen in te planten.
Daartoe tracht het de verbreiding der kennis van Christus onder de menschen te
bevorderen, hen tot een ootmoedig geloof in den Heer op te wekken en hen alzoo tot een
heiligen Gode gewijden wandel te brengen.
§ 2 Zijn werkkring
Roskott heeft deze proeve in 1855 en 1856 vervaardigd met hulp van een aantal leerlingen van zijn
Instituut, nadat hij een brief van het NZG-Bestuur (van 21/4/1855) over de wenselijkheid van een
nieuwe bijbelvertaling had ontvangen. Het resultaat legde hij voor aan enkele der meest ervaren
schoolmeesters in zijn omgeving. Roskott wilde hiermee de commissie in Nederland, die zich
eventueel met de beoordeling van zijn werk zou belasten, een voorbeeld geven van zijn eigen
www.cgfdejong.nl
inzichten en wensen ten aanzien van de nieuwe vertaling. In deze proeve gaf hij een vertaling van de
eerste tien hoofdstukken van het Evangelie van Johannes plus een verantwoording van de keuzes die
hij gemaakt had, voorzover die afweken van de gangbare vertaling. Een probleem was evenwel, zoals
hij zelf erkende, dat hij de grondtalen van de bijbel niet beheerste. Hij behielp zich met bestaande
Nederlandse en Franse vertalingen. Zie hierover B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 28/6/1855, ARvdZ 34/5.
B.N.J. Roskott heeft vervolgens de vertaling aan het NZG-bestuur voorgelegd, doch dit heeft hier
(v.z.v. bekend) nooit op gereageerd, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/9/1861, ARvdZ 34/5. Voor de
drukgeschiedenis van Roskott’s Nieuwe Testament dat in 1877 in Haarlem verscheen, zie voetnoot
520.
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Het genootschap acht het zijne roeping om overal waar de gelegenheid zich aanbiedt naar
de wijsheid en de kracht die het door Gods genade ontvangen heeft, het zijne ter
bevordering van Christelijke kennis en godzaligheid bij te dragen. Meer bepaald zoekt
het onder hen werkzaam te zijn, die nog buiten Christus leven, om hen te brengen uit de
duisternis, waarin zij verkeeren, tot het licht in den Heer. Vooral vindt het in de
betrekking van Nederland tot de bevolking van den Indischen Archipel eene aanwijzing
voor den werkkring, waaraan het zijne meeste zorg moet wijden. Het beschouwt dat
gedeelte van den akker der wereld als door den Heer bijzonder aan zijne bearbeiding
toevertrouwd.
§ 3 Zijne zendelingen
Ter bereiking van zijn oogmerk vaardigt het zendelingen af. Het rust daartoe zulke
Christenen uit die niet door stand, beroep, verbintenissen of maatschappelijke pligten
verhinderd worden om zich onverdeeld aan de zaak des Heeren te wijden en die zich
vrijwillig aanbieden, om Gode en den Zaligmaker onder de Heidenen te dienen,
overeenkomstig het oogmerk, en naar den aard der grondbeginselen van het genootschap.
§ 4 Instructie aan den Zendeling
De instructie die het genootschap aan den Zendeling bij zijn vertrek medegeeft, moet
dienen om de onderlinge betrekkingen te regelen en aan te wijzen wat hem wordt
opgedragen. Zij gaat over hetgeen tot zijn werk en ambt behoort. Zij zet uiteen hoe de
betrekking, waarin hij tot het genootschap staat, hem moet besturen in zijn gedrag, jegens
hen die buiten het genootschap zijn, en jegens degenen, tot welken hij gezonden wordt.
Wat zij behelst over het doel, waartoe hij uitgaat, en over de wijze waarop hij dat doel
moet trachten te bereiken, maakt hem met zijn werk bekend.
§ 5 Betrekking van den zendeling tot het genootschap en deszelfs Bestuur
De zendeling die zich vrijwillig aangeboden heeft, zonder tijdelijk voordeel te beöogen,
en ter liefde des Heeren bereid is alles te verlaten om zich naar het oogmerk des
genootschaps onverdeeld aan de belangen die het voorstaat te wijden, heeft billijke
aanspraak op verzorging en hulp. Het genootschap acht zich verpligt hem in zijn werk
met raad en daad naar vermogen bij te staan, hem op zijn post te handhaven en te
ondersteunen en uit de middelen, waarover het kan beschikken, in zijne tijdelijke
behoeften te voorzien. Daarentegen verwacht het van hem, dat hij ijverig en getrouw zal
zijn in zijne roeping, zich bereid zal betoonen om deszelfs raad aan te nemen, deszelfs
voorschriften naauwgezet op te volgen, en door spaarzaamheid en tevredenheid met het
noodige onderhoud zal zorgen, dat hij zich kunne vergenoegen met de bezoldiging, die
hem overeenkomstig de voor elke zending bestaande of te maken bepalingen kan worden
www.cgfdejong.nl
toegevoegd.
Hij is aan het bestuur des genootschaps voor alle zijne verrigtingen verantwoordelijk,
houdt met het zelve getrouwe briefwisseling, geeft naauwkeurig berigt van zijn
bevindingen en handelingen, doet ruime mededeeling van zijn werk, zendt elk half jaar
een uittreksel uit zijn dagboek en beantwoordt eenmaal jaarlijks de vragen108 die hem
gedaan worden.
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De voorstellen die hij aan het bestuur doet, draagt hij duidelijk voor, met bijvoeging van
bepaalde aanwijzingen en met redenen en gronden, wier kennis het bestuur behoeft, om
de gepastheid dier voorstellen te beoordeelen en te worden in staat gesteld ze tot een
voorwerp van overweging te maken.
Door het bestuur wordt den zendeling zijn werkkring aangewezen; zonder toestemming
van het bestuur mag hij dien niet verlaten, noch nieuwe zendingsposten oprigten, noch
reizen doen naar plaatsen die ver buiten zijnen werkkring liggen.
Om de liefde des Heeren verloochenende, al wat met zijn heilig beroep onvereenigbaar
is, zal de zendeling nimmer eene huwelijksverbintenis aangaan, die nadeelig is voor zijn
werk. De vrouw des zendelings behoort in haren stand en hare betrekking de zaak des
genootschaps in vereeniging met haren echtgenoot ijverig te helpen bevorderen, en het
voorbeeld te geven eener christelijke huismoeder, die haar huis wel weet te besturen. Het
genootschap kan het huwelijk des zendelings eerst dan met goedkeuring aanzien, wanneer
er gunstige berigten omtrent den persoon, met welke hij zich verbindt, zijn ingekomen.
Eene zoodanige goedkeuring kan hem, ook in het belang zijner toekomstige echtgenoote,
niet onverschillig zijn.
De zendeling doet geene uitgaven dan waartoe hij door het bestuur gemagtigd is. De
uitgaven waartoe geene magtiging verleend is of die niet met gegevene voorschriften
overeenkomen, kan het bestuur ten zijnen laste laten en terugvorderen. Van alle uitgaven
die hij doet buiten zijne bezoldiging, is hij verantwoording schuldig.
Het bestuur behoudt aan zich het regt, om den zendeling over wien billijke klagt rijst te
ontslaan, zonder tot zijne verzorging verder gehouden te zijn.
§ 6 Betrekking van den zendeling tot zijne medezendelingen
De zendeling beschouwt zijne medezendelingen als broeders in den Heer, die met hem
het lot derzelfde bediening hebben verkregen en tusschen welken geen onderscheid van
rang bestaat. Wat hem innig aan hen verbindt is de toeleg om zamen te werken tot
behoudenis van zondaren. Ware broederliefde in zijn hart gevestigd en aangekweekt,
moet zich in zijn verkeer met hen openbaren. Hij geeft niemand hunner aanstoot, acht
anderen meer dan zich zelven, is met ootmoedigheid bekleed en tracht door
bescheidenheid, nederigheid en dienstvaardigheid allen voor zich te winnen. Hij moet de
meeste willen zijn door de minste te wezen.
§ 7 Betrekkingen van den zendeling tot degenen die buiten het genootschap zijn
Zijne betrekkingen tot het genootschap geeft hem op geene onderscheiding aanspraak.
Hij zoekt in de wereld eene eer van Christus te zijn en houdt zijnen wandel eerlijk onder
alle menschen. Hij bedenkt steeds wat waar en goed is, rein en edel, in den geest van
Christus is. Wat hem jegens zijne medezendelingen betaamt, dat kenmerkt ook zijn
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gedrag jegens anderen. Bij de broederlijke liefde voegt hij liefde tot allen en houdt
zooveel in hem is vrede met alle menschen. Zoo laat hij zijn licht schijnen voor de
menschen, dat zij zijne goede werken zien en den Vader in den Hemel verheerlijken.109
Hij houdt steeds in het oog dat niets meer bevorderlijk is aan het doel des genootschaps,
dan die krachtige zamenwerking van allen, die daartoe kunnen en willen medewerken, en
hij trekt dus allen tot zich. Niet naar hooge dingen trachtende, maar zich tot de nederige
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voegende,110 is hij aan de gestelde magten onderdanig111 en eerbiedigt gaarne elks regten.
Heeft zich in de zending tot welke hij behoort, een hulpgenootschap of eene vereeniging
van Christenen gevormd, die voor de zaak des Heeren willen werken, dan acht hij dit
eene heilzame en nuttige inrigting, stelt er zich mede in betrekking en bevordert de goede
pogingen, die worden aangewend. Hij gaat met zoodanige vereeniging te rade, wanneer
het genootschap het belangrijk acht, hem daardoor te ondersteunen en te handhaven in
zijne werkkring, en hij volgt de besluiten op, die het genootschap aan die vereeniging ter
uitvoering mogt opdragen. Zijne betrekking tot zulk eene vereeniging brengt echter in
zijne betrekking tot het genootschap geene verandering. Krachtens zijne zending blijft
hij steeds aan het genootschap verbonden en in alles verantwoordelijk.
§ 8 Aanvang zijner werkzaamheden
Hij zal zijne werkzaamheden aanvangen met zich vlijtig te oefenen in de taal des lands,
opdat hij den inwoners in hunne eigen taal de groote werken Gods verkondige. Hij maakt
zich met den maatschappelijken, zedelijken en godsdienstigen toestand des volks, met de
gewoonten en gebruiken bekend en legt zich in het algemeen toe op de kundigheden die
vereischt worden tot de vervulling der taak die hem door de ontvangene voorschriften
wordt aangewezen. Zoo bereidt hij zich voor en bekwaamt zich bij toeneming tot zijn
werk. Hij begint terstond met geregeld dagboek te houden en stelt zich door
aanteekeningen in staat om ook van zijne voorbereidende oefeningen verslag te geven,
ten einde zijne verkregen kennis voor het genootschap en het bestuur en de opleiding der
kweekelingen nuttig zijn.
§ 9 Medehelpers uit de inlanders
Het genootschap, overtuigd dat de dienst der inlanders den zendeling, bij zijne pogingen
ter verbreiding van het Evangelie onder de Heidenen, uitnemend kan bevorderlijk zijn,
beveelt hem aan om zodanigen die hem geschikt voorkomen zich tot medehelpers te
vormen. Zij staan hem niet alleen ter zijde bij het schoolonderwijs, maar ook in alle
andere werkzaamheden, waarbij zij hem hulp kunnen verleenen. Hij maakt echter omtrent
hun werk de nodige bepalingen en deelt die aan het genootschap ter goedkeuring mede.
§ 10 Godsdienstig onderwijs
De zendeling zich zooveel mogelijk het vertrouwen der inlanders verworven hebbende,
vangt zijn onderwijs aan met gemeenzame gesprekken en eenvoudige opmerkingen. Hij
geeft godsdienstig onderwijs aan jongelingen en bejaarden afzonderlijk en tracht daarbij
belangstelling in het Evangelie van Gods genade op te wekken. Wanneer de vatbaarheid
zijner hoorders dit toelaat, verzamelt hij hen, bijzonder op den dag des Heeren, in
godsdienstige bijeenkomsten, waarin hij geene gewone leerredenen houdt, maar zich
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voegende naar de behoefte zijner hoorders, hen voorgaat in een hartelijk gebed, hen
bestuurt bij het gezang, als dit geregeld kan plaats hebben, en eene korte rede houdt,
waarin hij hun het Evangelie eenvoudig verkondigt. Bij zijn onderwijs blijft hij steeds
gedachtig aan den grondregel des genootschaps, om geene kerkbegrippen en meeningen,
die het wezen des Christendoms niet betreffen voort te planten. Vooral wekt hij door
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woord en voorbeeld tot die blijmoedigheid en godzaligheid op, die den echten Christen
kenmerkt.
§ 11 Scholen
Het onderwijs der jeugd, het geschiktste middel zijnde ter bevordering van de heilzame
bedoelingen des genootschaps, zal de zendeling zich daarop met ijver toeleggen. Hij
tracht de bestaande scholen in stand te houden, en waar hij daarvan goede vruchten kan
verwachten, nieuwe scholen op te rigten, hierbij in acht nemende de bestaande behoefte
en de middelen ter zijner beschikking gesteld.
In die scholen wordt aan jonge lieden onderwijs gegeven in het lezen, schrijven en andere
nuttige kundigheden. Het onderwijs heeft ten doel, om den aanleg der kinderen te
ontwikkelen en in hunne jeugdige harten het zaad des Evangelies te strooijen. Daarom
maakt ook het godsdienstig onderwijs een belangrijk deel daarvan uit. Reeds in hunne
jeugd moeten de kinderen naar hunne vatbaarheid bekend gemaakt worden met hetgeen
hen wijs kan maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
§ 12 Doop en Avondmaal
De zendeling zal geene Heidenen tot leden der Christelijke gemeente aannemen, dan na
alvorens hunne beginselen en oogmerken te hebben onderzocht, en van de opregtheid
hunner overtuiging en de eerlijkheid van hunnen wandel verzekerd te zijn. Zich van
hunne opregtheid overtuigd hebbende, zal hij hen na plegtige belijdenis van hun geloof
openlijk doopen. Niemand die ongeregeld wandelt, of de ware bedoelingen van ’s Heeren
gedachtenismaal miskent, wordt tot hetzelve toegelaten. Het genootschap wenscht wel
biddend de toebrenging van velen, maar van geene anderen, dan die de opregtheid van
hun geloof en hunne bekeering in hunnen wandel openbaren.
§ 13 Gemeenten
Wanneer het den zendeling gelukt eene gemeente te verzamelen uit de Heidenen, die hij
tot het Christendom gebragt heeft, dan doet hij omtrent hare inrigting voordragt aan het
genootschap. Hij houdt behoorlijk trouw-, doop- en lidmatenboeken. Hij ziet nauwkeurig
toe op den wandel harer leden en wekt hen op, om zich door de zaligmakende genade
Gods, die in Christus is verschenen, te laten onderwijzen tot matigheid, regtvaardigheid
en godzaligheid. Door de godsdienstige inzegening van het huwelijk tracht hij den indruk
der eerwaardigheid en heiligheid dezer verbintenis te bevorderen. Hij wendt al zijne
pogingen aan om de Heidenen door het Christendom tot een geregeld maatschappelijk
leven te brengen, werkzaamheid onder hen te bevorderen en hun de pligten van
gehoorzaamheid en onderwerping aan de magten over hen gesteld, van naarstigheid en
vredelievendheid te doen beoefenen. – – –
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18. W. Schminke, assistent-resident van Saparua en Haruku, aan C.F. Goldman,
gouverneur der Molukse Eilanden, Saparua, 10 september 1856, nr 180; AMvK 1219,
Verbaal 22 juli 1862, nr 30.112
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In voldoening aan den inhoud der missive van UHEdGestr. ddº 25º Augustus jl Nº 703
en ten vervolge van het dezerzijdsch schrijven van den 30º daaraanvolgende Nº 170,113
heb ik de eer UHEdGestr. hiernevens aan te bieden een afschrift van de in de conferentie
met de regenten der Uleassers op den 6º dezer gehoudene notulen, waaruit UHEdGestr.
zal gelieven te ontwaren dat die regenten zeer ingenomen zijn met het bij de Regering
gerezene denkbeeld, om alhier het aanleeren van de Maleische taal door de inlandsche
jeugd trapsgewijs te doen vervangen door het aanleeren van de Nederduitsche taal.114
De vrijheid nemende om mij ter bekorting aan dat stuk te mogen refereren, teeken ik ten
onderwerpe nog als mijn bijzonder gevoelen aan,
dat de verwezenlijking daarvan, ook uit een politiek oogpunt beschouwd, van
onberekenbaar nut zal blijken te zijn; immers deze eilanders die nu bereids goed
Hollandsch gezind zijn, zullen door de invoering der Hollandsche taal als het ware geheel
in Nederlanders worden herschapen en de band welke hen aan ons verbindt, zal
zoodoende hoe langer hoe vaster worden; de Molukkos zullen tengevolge van dien,
langzamerhand een hecht en sterk steunpunt voor ons gezag in den Indischen archipel
worden, op hetwelk ook in hagchelijke omstandigheden steeds met volkomen vertrouwen
zal kunnen worden gerekend; dit, zeer weerbaar daarbij hooghartig en voor goede
indrukken zeer vatbaar volk, zal onder een goed bestuur zelfs in staat zijn om zich voor
aanrandingen van buiten te beschermen, voor verzet of opstand tegen dat bestuur zal geen
vrees meer behoeven te worden gekoesterd, en de tegenwoordige zoo kostbare militaire
bezetting zal in het vervolg van tijd aanzienlijk kunnen worden verminderd en niet meer
behoeven te bedragen als voor het houden eener goede binnenlandsche policie volstrekt
noodzakelijk is.
Aan het tegenwoordig onderwijs in de maleische taal hebben deze inlanders ook zeer
weinig; bij het bestaand gebrek aan voldoende en goede boeken in die taal, door de
lectuur van welke zij zich zelve zouden kunnen vormen, strekt hetzelve veeleer om hunne
anders gezonde begrippen in de war te brengen als wel om hen tot eenen hoogeren trap
van beschaving op te voeren; aan welke omstandigheid door mij ook voornamelijk
hunnen twistzieken en wispelturigen aard wordt toegeschreven, want ben ik goed terzake
ingelicht dan zijn het deze ondeugden welke bij de zoogenaamde halfgeleerden, ook
overal elders, het meest gevonden worden.
De slotsom van mijn gevoelen over het denkbeeld waarvan in deze sprake is, bestaat dan
ook in de vaste overtuiging dat de invoering der Nederduitsche taal in deze streken,
zoowel voor het Gouvernement als voor deze bevolking, in hare gevolgen van
onberekenbaar nut zal zijn en dat ik mitsdien een warme voorstander voor de
verwezenlijking daarvan ben.
Bijlage
www.cgfdejong.nl
Extract uit het Register der Handelingen van den Adsistent Resident van Saparoea en
Haroeko. Saparoea den 6º September 1856.
Conferentie met al de regenten van de Uleassers.
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AR Saparua/Haruku a. GdME, 30/8/1856, nr 170, AMvK 1219, Vb 22 juli 1862, nr 30. Hierin deelde
Schminke de gouverneur mee dat hij, alvorens een antwoord te kunnen geven op de hem voorgelegde
vraag, eerst met de regenten van zijn afdeling wenste te overleggen.
Voor die notulen, zie de bijlage bij dit document.
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Wordt voorgelezen de missive van den Gouverneur der Moluksche Eilanden ddº 25º
Augustus 1856 Nº 103, houdende dat bij de Regering de vraag is gerezen of niet vele
bezwaren opzigtelijk het inlandsch onderwijs zouden worden uit den weg geruimd
bijaldien er toe werd overgegaan om in het Gouvernement der Moluksche Eilanden het
aanleeren van de maleische als eene vreemde taal door de inlandsche jeugd trapsgewijze
te doen vervangen door het aanleeren van de Nederduitsche taal, omtrent welk denkbeeld
na hetzelve aan de leden der conferentie in de maleische taal te hebben uiteengezet,
dezelve worden uitgenoodigd in onderling ernstig overleg te treden en daarna hun
gevoelen deswege uit te brengen.
De beraadslaging liep:
a. Over de mogelijkheid van het behoorlijk aanleeren der maleische taal door inlanders
en de voorziening in de middelen (schoolmeesters) tot dat einde.
Omtrent dit punt heeft zich het gevoelen gevestigd, dat de inlandsche jeugd even goed
als zij thans de maleische taal aanleert, dit ook iedere andere vreemde taal, aldus ook de
Nederduitsche kan doen; er werden wel eenige bedenkingen ingebragt betrekkelijk de
moeijelijkheid der uitspraak voor inlanders, van de letters f, g enz:, toch ook werd erkend
dat die moeijelijkheid door oefening gemakkelijk te overwinnen zal zijn.
Wat de middelen tot het geven van onderwijs in de Nederduitsche taal betreft, zoo
verkeeren de hoofden in de vaste overtuiging, dat het Gouvernement daarin
langzamerhand zal kunnen voorzien door inlandsche schoolmeesters, evenals thans;
terwijl zeker anders dit denkbeeld, hetwelk zoo zigtbaar ten gunste dezer bevolking is
ontstaan, niet door dat Gouvernement zoude zijn geopperd.

b. Over het lot der tegenwoordige schoolmeesters.
Ten dien aanzien is aan de hoofden onder het oog gebragt, dat mogt het onderwerpelijke
denkbeeld worden gerealiseerd, dit niet dan trapsgewijs zal kunnen geschieden, naar
gelang de daarvoor benoodigde schoolmeesters beschikbaar zullen komen; dat die,
evenals thans het geval is, waarschijnlijk alleen in de successievelijk vacant komende
schoolmeestersplaatsen zullen invallen en dat er alzoo geene reden bestaat om zich
omtrent het lot der tegenwoordige meesters bezorgd te maken.
c. Over de gevolgen en het nut van het aanleeren der Nederduitsche taal in de toekomst.
De hoofden erkennen, dat het aanleeren der Nederduitsche taal door de kinderen niet
moeijelijker zal wezen als dat der maleische; zij beseffen ten volle dat door het aanleeren
van eerst gemelde taal aan dit volk de bronnen zullen worden geopend, om zich meer en
www.cgfdejong.nl
meer te beschaven en tot nuttige kennis te geraken en achten derhalve derzelver invoering
van het hoogste belang waarvoor zij aan het Gouvernement niet genoeg dankbaar kunnen
zijn.
d. Over de gevolgen van de invoering der Nederduitsche taal ten opzigte van de
mahomedaansche godsdienst.
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Alleen door den mede aanwezigen islamschen regent van Iha115 is de vrees te kennen
gegeven, dat het aanleeren der Nederduitsche taal het verval der mahomedaansche
godsdienst te gevolge zou kunnen hebben; weshalve hij zich bezwaard gevoelt om zich
met dat denkbeeld te kunnen vereenigen.
Daarop is aan hem uiteengezet dat het Gouvernement de vrije uitoefening van iedere
godsdienstige gezindheid niet alleen toelaat, maar ook heeft gewaarborgd; dat de
maleische taal, evenmin als de Nederduitsche, de taal der mahomedaansche godsdienst
is, maar wel de Arabische, die haast niemand hier kent; dat ook de maleische taal niet of
zeer gebrekkig in de islamsche negorijen onderwezen wordt, vermits de massa des volks
dezelve niet verstaat; dat dit waarschijnlijk in die negorijen, ook nog voor een langen tijd,
totdat zij het nut daarvan zullen hebben erkend, het geval zal zijn met het aanleeren der
Nederduitsche taal, die overigens in niet het minste verband tot zijne godsdienst staat en
dat hij zich derhalve deswege niet ongerust behoeft te maken. Hij heeft daarop in de zaak
berust. De overige aanwezige islamsche hoofden hebben de door den regent van Iha
ingebragte bezwaren niet gedeeld.
Daarna is door al de leden der conferentie te kennen gegeven, dat zij het aanleeren der
Nederduitsche taal in de Christenscholen van onberekenbaar nut voor deze bevolking in
de toekomst achten; dat zij daarmede ten hoogste ingenomen zijn en dit denkbeeld
beschouwen als het hoogste blijk van belangstelling in het lot dezer gewesten van de zijde
van het Gouvernement.
Waarop aan hun is te kennen gegeven, dat dit hun gevoelen ter kennisse zal worden
gebragt van den Gouverneur der Moluksche Eilanden.
Vervolgens is aan de hoofden de behartiging en goede zorg voor het nagelproduct ten
zeerste aanbevolen; men ziet algemeen eenen vrij bevredigenden oogst tegemoet.
De aanwezige regenten van Saparua komen terug op hun vroeger verzoek, om vrijstelling
der levering van kalk naar Amboina. Waarop aan hun te kennen is gegeven dat het
gemelde verzoek bij den dezerzijdschen brief ddº 2º Junij jl Nº 94 bij den Gouverneur
der Moluksche Eilanden gunstig is ondersteund, doch dat daarop nog geen antwoord is
ontvangen; dat het verbaal dezer zitting aan welmelden Gouverneur zal worden
toegezonden en dat zij Hoogst Deszelfs beslissing ten deze dus geduldig zullen dienen
te verbeiden.
De hoofden hebben gevraagd tegen welke tijdstip de Gouverneur der Moluksche
Eilanden van plan is, deze afdeeling met een bezoek te vereeren; zij wenschen dat dit
voor of na den afloop der nageloogst moge geschieden, terwijl dit anders den
behoorlijken pluk zoude kunnen belemmeren, zooals plaats gehad heeft tijdens den
Assistent Resident Van Schmid,116 gedurende welks bestuur een groot gedeelte der
nagelen is verloren gegaan, doordien de toenmalige Gouverneur der Moluksche
Eilanden117 Deszelfs inspectie juist op het tijdstip van den pluk der nagelen heeft
www.cgfdejong.nl
gehouden.
De zendelingleeraar Bossert heeft ten gebruike van de christenkerken van het eiland
Saparoea van Europa ontboden een kristallen avondmaalsgereedschap ten bedrage van
ƒ 230.-. Aan de geconcurreerde regenten is de vraag gesteld of zij dat gereedschap
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De raja van Iha was Abdulla Amohoro.
W.J.M. van Schmid; 1841-1842 AR van Saparua en Haruku.
G. de Serière, 1842-1845.
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wenschen te bezitten en zoo ja, op welke wijze het kostende daarvan zonder dat dit op
den geringen man drukt, zal kunnen worden voldaan.
Waarop door hen is te kennen gegeven dat zij zich dat nachtmaalsgoed gaarne wenschen
aan te schaffen en dat de beste manier om hetzelve te betalen volgens hun inzien zal zijn,
om daarvoor in de kerken te collecteren tot tijd en wijle de benoodigde som beschikbaar
zal zijn. Waartoe aldus is besloten, zijnde de verrekening en verantwoording der
onderwerpelijk te innen gelden opgedragen aan de regenten, onder bijstand van de
schoolmeesters; in dier voege dat daarvoor eene afzonderlijke rekening zal worden
aangelegd, die later aan de goedkeuring van den Assistent Resident zal moeten worden
onderworpen.
De regenten van Saparoea hebben in overweging gegeven om de negorijen Porto en Haria
voortaan vrij te stellen van den transportdienst naar Amboina vice versa en zulks, omdat
door die negorijen steeds de meeste dragers worden geleverd, vermits reizende personen
van Amboina naar Saparoea zich daar van de benoodigde draagstoelen voorzien en zij
ook verpligt zijn de transportmiddelen voor den oversteek naar Hoelalioe en Moelana118
te leveren.
In dit voorstel is bewilligd.
Eindelijk is de negorij Sirrijsorrij islam aangewezen om voortaan ook op hare beurt te
helpen in het overbrengen der voor Moelana benoodigde vivres onder opzigt van een
kapala soa.
Waarna de vergadering werd gesloten.119
19. Uit “Byzonderheden, getrouw uit de verslagen nopens het beheer en den staat der
Indische bezittingen, door den Minister van Koloniën aangeboden aan de Tweede Kamer
der Staten Generaal. Verslag over 1854, aangeboden in September 1856”; ADHE 1866.
–––
[fol. 4] Zendelingen. Voor zes Zendelingen, door het bestuur van het genootschap te
Rotterdam voor den dienst by de inlandsche Christen gemeenten in de Molukken uit te
Of Molano. Dit was een leprozeneiland ten zuidwesten van Saparua, [Reinwardt], Reis, 453-454;
Ludeking, Schets van de Residentie Amboina, 151-155.
119
In dit dossier bevinden zich verder nog stukken ter zake van de invoering van het Nederlands op de
volksscholen van de hand van de GG, de gouverneur der Molukken, de Hoofdcommissie van
onderwijs te Batavia, de Raad van Indië, de resident van Banda, de resident van Ternate, de resident
van de Minahasa, de zendelingen N.Ph. Wilken (Minahasa), S. Ulfers (Minahasa), J.G. Schwarz
(Minahasa), N. Graafland (Minahasa), F.H. Linemann (Minahasa), H. Rooker (Minahasa), de
Subcommissie van onderwijs te Ambon, de AR magistraat van Ambon, de schoolopziener B.N.J.
Roskott te Ambon en de AR van Hila. M.u.v. de resident van Ternate, waar geen christelijke scholen
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waren, waren de gewestelijke besturen het eens over vier punten:
1. de trapsgewijze invoering van het Nederlands op de christelijke volksscholen in de Molukken was
wenselijk, gelet op het belang van het onderwijs en van de voortgaande beschaving van de bevolking.
2. de wens van de inlandse christenbevolking op de Molukse eilanden om in het Nederlands
onderwezen te worden was groot en algemeen.
3. er bestonden geen bedenkingen van politieke aard tegen de invoering van de Nederlandse taal.
4. de invoering van het Nederlands zou tevens de banden van de bevolking met Nederland
verstevigen.
De zendelingen in de Minahasa waren tegen het denkbeeld, doch men vermoedde dat dat kwam
doordat enkelen van hen Duitsers waren. Men schonk geen aandacht aan hun bezwaren, te meer daar
ook het NZG voorstander was en wilde meewerken. Zie GGvNI a. MvK, 12/1/1860, nr 57/1, AMvK
1219, Vb 22 juli 1862, nr 30.
118
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zenden, werden als standplaatsen aangewezen: Allang en Waai (op Ambon), Saparoea,
eiland Noesa-Laut, Kamarian en Seroeawan (op Ceram) en Elpa Poeto, tevens belast met
den dienst in omliggende gemeenten. – – –
[fol. 10] Zendelingen. In den dienst by de inlandsche Christen gemeente op Amboina en
onderhoorigheden wordt sedert jaren voorzien door 6 zendelingen van het Rotterdamsche
genootschap. Ieder van hen geniet ƒ 175.- ’s maands uit ’s lands kas, benevens vrije
woning en vrij transport op hunne dienstreizen. Op magtiging des Konings werd hun getal
dit jaar vermeerderd met één, bepaaldelijk bestemd voor Boero en tevens voor Boano en
Manipa.

20. C.G. Schot aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Hutumuri (Ambon), 7
november 1856; ARvdZ 29/4/C.
Na enige maanden in Alang gestaan te hebben, was Schot in april 1856 overgeplaatst naar
Hutumuri, gelegen op het schiereiland Leitimor, ten zuiden van Ambon-stad. Zijn ressort
omvatte twaalf gemeenten.120

Vijf maanden op Hutumury
Reeds vijf maanden ben ik nu weder met de mijnen op Hutumury. Wat een geruime tijd
en toch hoe spoedig als voorbijgevlogen. Reeds meermalen had ik lust een en ander van
hier in mijn dagboek op te teekenen, maar telkens weder kwam ik tot het besluit om nog
te wachten tot ik mijne gemeente meer van nabij zoude kennen. Genoemden tijd was ik
bestendig op Hutumury van wegen de regenmoesson; nu is de drooge tijd aan ’t
doorkomen en moet ik weldra op reis. Daarom zet ik mij tot het opteekenen van hetgeen
ik met Gods hulp mogt werken en wat ik over de gemeente dacht.
Vooraf nog eene aanmerking. Ik ben hier op Hutumury voorgewerkt door onzen waarden
Broeder Luyke; die hoe weinig hij ook over zijn werk hier moge spreken, des te meer
gedaan heeft in den korten tijd van zijn hier zijn. Vooral geldt dit van den gang en de
regeling, die Luyke aan ’t werk gegeven heeft, zoodat ik hier komende maar terstond kon
aanvatten waar onzen Broeder het gelaten had. Wat er dus goeds is in den gang van het
werk hier, is niet van mij maar van onzen waarden Luyke, die mij ook terstond toen ik
naar hier ging de lijsten der lidmaten, met aanmerkingen over het gedrag van ieder, door
hem vervaardigt, ter hand stelde.
Kort na mijne aankomst begon ik te Cathechiseren des Dinsdagmiddags met 16 leerlingen
volgens Brink.121 Woensdagmiddag met 18 meer bejaarden, waarvan enkelen getrouwd,
waarbij wij de 40 vragen, die wij achter de Maleische Psalmen hebben, gebruiken.122
Brink moge nu in Holland, waar eerst de Bijbelsche geschiedenis behandeld wordt, een
www.cgfdejong.nl
voortreffelijk vragenboek zijn, hier waar wij geen leiddraad hebben voor de Bijbelsche
geschiedenis laat Brink veel te wenschen over. Het eenige middel dat mij voorkomt doel
te treffen ter verhelping van dat gebrek is het tusschen beiden, waar zulks het best kan,
ter lezing opgeven van eenige hoofdstukken uit den Bijbel de hoofdpunten der
geschiedenis bevattende, die dan besproken worden eer wij met onze vragen verder gaan.
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C.G. Schot a. [H. Hiebink], 14/4/1856, ARvdZ 29/4/C.
Zie voetnoot 62.
Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 23.
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Na de Catechisatie aan den gang was, heb ik het gebed des donderdag avonds voor mijne
rekening genomen. De Ambonsche Christenen hebben drie oefeningen per week, die zij
gebed noemen, dat is n.l. op Zondagavond, Donderdagavond en Zaturdagavond. De
Zondag avond heb ik niet genomen omdat de meester dan de preek van ’s morgens
repeteert. Ik koos voor onze Donderdagavondoefening of liever bijbellezing, de brief aan
de Romeinen. Ik wil niet zeggen dat er bij die keus niet wat egoïsme mede onderliep; ik
wenschte n.l. dien brief ook voor mij zelven eens goed door te gaan, dewijl ik er niets aan
gedaan had sints mijn vertrek uit Holland. Maar toch, het was mij om de groote
hoofdzaak in dien brief te doen: regtvaardiging uit genade door het geloof. Onze
Christenen hier hebben veel overeenkomst met een groot getal Christenen in Holland, d.i.
dat zij zalig denken te worden omdat zij Christenen zijn, n.l. gedoopt zijn, aan ’t
Avondmaal gaan en redelijk getrouw in de kerk komen, en zooals enkelen er bij voegen:
op zich zelven passen (peroesah diri). Een groot geluk is het nog dat de Christenen hier
geene eigenlijke farizeën zijn. Zij weten het wel dat zij zondaars zijn en den Hemel niet
kunnen verdienen, stemmen dat ook geredelijk toe: doch zijn al te zeer geneigd dat te
vergeten en daarom is het mijn gedurig streven het hun in het geheugen te roepen. Onze
bijbellezingen waren steeds goed bezocht door elkaar ruim 150 zielen.
De opkomst der gemeente des Zondags was niet zeer gunstig. Ik nam de lijst van Br.
Luyke en teekende met behulp der orang tuwah’s al de slecht opkomende aan en toen aan
’t huisbezoek. Dat hielp, de kerk werd steeds beter bezocht, zoo ook ’t gebed. Tegen dat
ik met mijn huisbezoek klaar was, werd de school waar altijd het gebed in gehouden
wordt, te klein en van de lidmaten ontbraken er maar zeer weinigen in de kerk. Ik weet
niet, maar ik denk dat een huisbezoek in eene Dorpsgemeente in het Vaderland niet
zooveel uitwerkt. Nu zoo’n huisbezoek is dan inderdaad ook zoo makkelijk niet. Er zijn
er niet zelden, die zich uit de voeten maken en waar men dan vier tot vijf maal terug moet
komen en dat bij eene warmte van 90 à 100 Pharenheit, daarbij gekleed in ’t zwart. Het
is mij dan wel gebeurd dat ik na volle drie uren te zijn bezig geweest, te huis komende
letterlijk op stoel of bank neêrviel. Maar als ik dan per volgende gelegenheid het getal
toehoorders in kerk en gebed weer zoo merkelijk vermeerderd zag, dan ... ja dan jubelde
mijn hart en dankte ik God en ging met nieuwen moed weer aan mijn huisbezoek.
Na eenige tijd werd de opkomst weer minder. Toen maakte ik bijna eene maand vooruit
bekend dat 21 Sept. het H. Avondmaal, zoo God wille, stond gevierd te worden en
terstond was kerk en gebed weer vol. En als nu de opkomst weer vermindert – wel dan
hoop ik weer huisbezoek te doen.
Het Avondmaal gaf mij niet weinig zorg. Maandagavond den 15 moesten al de mannen
die deel wilden nemen aan de viering des H. Avondmaals zich in de school aanmelden,
Dinsdagavond de vrouwen. De namen werden afgelezen en allen die in openlijke zonden
leefden aangezegd dat zij geen deel mogten nemen aan het H. Avondmaal. Eene soort van
www.cgfdejong.nl
herderlijke tucht bestaat bij al de Ambonsche gemeenten. Hier had Luyke daar eene
betere regeling aangegeven, die ik dus maar te volgen had. Zij die in ontucht leven zijn
doorgaans zoo voorzigtig van zich niet aan te melden. Eenige melden zich aan die reeds
meermalen aan de plegtigheid geen deel hadden mogen nemen, en dachten dat zij nu wel
weer zouden toegelaten worden, maar werden nog voor den tijd van een jaar afgewezen.
Ik had het daarmede vrij moeijelijk toen na afgewezen te zijn zulke menschen (meestal
jonge lieden), sommigen met hunne ouders, bij mij kwamen en verzochten toegelaten te
worden, daar zij nu reeds geruimen tijd niet aan ’t Avondmaal waren geweest, dat zij nu
goed op zich zelven gepast hadden en verder hoopten te waken enz. Ik zeg het was mij
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moeijelijk, want ik meende het Avondmaal was ja toch voor Zondaars, en toch kon ik hen
niet toelaten om het voorbeeld voor anderen. Eenige lidmaten werden afgewezen omdat
zij in twist en tweedragt leefden. Enkelen daarvan hebben zich verzoend en werden toen
natuurlijk toegelaten. Onze gemeente is groot 332 lidmaten. Daarvan konden geen deel
aan ’t Avondmaal nemen 40 personen, die of gouvernementsdienst hadden op Ambon of
ziek waren; 34 mogten de H. plegtigheid niet vieren, 35 leden waren om onbekende
redenen niet opgekomen en vierde ik dus met 225 leden het Avondmaal.
Hoe schijnt mij nu de toestand der Gemeente van Hutumury? Gelijk aan onontwikkelde,
bijna zoude ik zeggen pas gevormde gemeente, ware het niet dat daar doorgaans meer
warmte gevonden wordt; waar eene vereeniging is van goed en kwaad. Doch waar het
goede nog geen levensbeginsel is geworden, het kwade ook doorgaands niet zoo
hardnekkig dat er geen hoop zoude zijn op verbetering. Vandaar dan ook de
onophoudelijke zorg die zulk eenen toestand vereischt. Het is onbegrijpelijk die
onophoudelijke zorg die ik hier heb; hier om het kwade te verhinderen, daar om het goede
te bevorderen, op te wekken, aan te moedigen. Met de jongeren heb ik vooral veel te
stellen met het trouwen. Het trouwen is hier veelal een moet, een gevolg omdat men
zamen geleefd heeft. Krijg ik het nu spoedig genoeg te weten als er twee zamen leven dan
is het doorgaands dat zij na opwekking, bestraffing, vermaning terstond trouwen. Heeft
men het echter weten te verbergen, zoodat ik het niet eer te weten krijg dan bij de
bevalling, dan is het meestal te laat. De vader ontkent het of heeft andere uitvlugten. Er
is bijna geen herstellen meer aan. Onophoudelijk moet dus het oog gaan over het jonge
volkje. De orang toewah’s doen mij hierbij de meeste dienst en ook mijne lieve vrouw
moet helpen.
Uitwendig is hier veel goeds. Dat is voornamelijk volgzaamheid en eene vrij groote mate
van belangstelling in den openbaren Godsdienst. Het hoofdgebrek is dat er geen
geestelijk leven is. En dat kan de Zendeling niet geven, hij kan alleen bidden dat de Heer
der gemeente dit geve, en de Christenen in Holland ook in dezen hunne voorbidding
verzoeken.
Het blijkt mij hoe langer hoe meer, dat het den Europeër zeer moeilijk is om onze
Christenen van hier goed te beoordeelen, omdat hij het verschil van karakter uit het oog
verliest tusschen den zinnelijken Oosterling (den Ambonnees) en onze koele, bedaarde,
practische bewoners van het Noorden. Dat wij daardoor veelal de onvoorzichtigheid, ik
zoude bijna zeggen, onregtvaardigheid begaan van beiden met eene zelfde weegschaal
te wegen.
De Hollander voelt diep, voelt lang, ja een eenigen indruk is dikwijls voldoende om het
karakter eene rigting te geven voor het geheele leven. De inlander voelt spoedig, is zeer
prikkelbaar maar oppervlakkig: geen indruk hetzij van blijdschap of droefheid blijft lang.
Alleen opgevatte haat schijnt duurzaam. De Hollander denkt, wikt, weegt, is gewoon zich
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van alle handelingen rekenschap af te vragen, ziet vooral op de gevolgen. De Inlander
denkt weinig, besluit al zeer spoedig, is niet gewoon zich zelve rekenschap af te vragen,
leeft voor het oogenblik. Beider oordeel moet dus noodwendig over dezelfde zaak al zeer
verschillend zijn en is zulks dan ook.
Een voorbeeld. Ik zeide straks dat het trouwen van het jonge volkje mij veel moeite
maakt, omdat het altijd een gevolg is van reeds te zamen leven. De Zendeling moet
natuurlijk al het ongeoorloofde daarvan zijne gemeente steeds voor oogen houden en het
als zonde leeren beschouwen. Maar staat het daarom den Zendeling vrij zulke menschen
maar terstond te veroordeelen, zoo als wij dat in Holland zouden doen? In Holland is het
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schande als een meisje een kind krijgt, gespelen en geburen zien met verachting op zoo’n
gevallene neêr, zij wordt als ’t ware uitgestooten uit de maatschappij en geen fatsoenlijk
man trouwt de ongelukkige. Geen wonder dus, dat een meisje zich voor die zonde wacht;
en hier komt haar koeler verstand haar ter hulp dat de gevolgen berekend.
Bij den Ambonnees is het bijna geen schande. Zulk een meisje wordt door gespelen en
geburen eveneens behandeld als vroeger, zij is geen verstootene, kan doorgaands nog
trouwen en wat is het gevolg? Dat waar de zaak met zulk een oog wordt aangezien, zij
bij de weinig denkende, voor het oogenblik levende Oosterling al zeer ligt geschied. En
zoude het nu geene onregtvaardigheid zijn het meisje van hier met dezelfde maat te meten
als het meisje in Holland? Heeft men maar terstond het regt het meisje van hier voor
minder Christelijk te houden dan het meisje in Holland?
Het is mij om bovengenoemde redenen nog altijd moeijelijk over de Inlandsche
Christenen nu ook over mijne gemeente van hier te oordeelen. Soms ben ik in de
verzoeking om te besluiten: ook hier zijn nog geene Christenen. Het is zoo moeijelijk als
men zich in Holland een ideaal heeft gevormd van het Christendom, tevreden te zijn
zoolang onze Christenen hier zoover beneden dat ideaal blijven. Zij gevoelen niet al het
ongeoorloofde, al het afschuwelijke van de zonde; zij gevoelen niet de groote,
onuitsprekelijke liefde Gods, en mogen zij het al gevoelen, het is voor een oogenblik en
het heeft geen invloed op het leven.
Laatst stierf mij eene oude vrouw, een trouwe kerkgangster, maar die ik toch geene
vrijmoedigheid had voor eene ware Christin te houden. Kort voor haar sterven kwam ik
haar nog wat medicijnen brengen, zij kon bijna niet meer spreken. Wel Moeder, vroeg
ik, zijt gij niet bevreesd om te sterven en voor den regterstoel van Christus te verschijnen?
Daar deed zij de oogen nog eens helder open en met bijna krachtige stem, terwijl zij het
hoofd een weinig trachtte op te ligten, was het antwoord: bukan sekalij kalij (neen
volstrekt niet). Die vrouw stierf met de vaste hoop op Christus, zonder eenigen vrees voor
den dood en toch zij kon geen rekenschap geven van haar geloof. Zoû dat een
schijngeloof zijn – eene valsche hoop, die ook in de ure des doods niet verlaat? Ik kan
het niet gelooven.
Het Christendom schijnt mij toe een volhardenden strijd te zijn. Die dus gewoon is te
strijden, zijne krachten te oefenen zal nader aan het ideaal komen dan hij die aan geen
strijd gewoon is. – – –
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21. Het Hoofdbestuur van het Nederlands Zendelinggenootschap, Jaarverslag over 1856,
s.l., s.a.; ARvdZ 44/3.
–––
Het Instituut voor inlandse onderwijzers onder bestuur van Br Roskott blijft volkomen
aan zijne bestemming beantwoorden. Het bevatte bij den aanvang van dit jaar 18
kweekelingen, terwijl nog 22 leerlingen op meer jeugdigen leeftijd en bij hunne ouders
inwonende, aldaar onderwezen worden, om uit hun midden het getal kweekelingen van
tijd tot tijd aan te vullen. Het onderwijs omvat behalve oordeelkundig lezen, schrijven en
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rekenen, waarbij dus ook werk gemaakt wordt van verklaring van het gelezene, het maken
van opstellen en het behandelen met de leerlingen van de uit te werken rekenkundige
voorstellen, het lezen en behandelen van het O. en N. Testament, de aardrijkskunde van
Palestina, in verband tot de geschiedenis van het Israëlitische volk, de aardrijkskunde van
den Indischen archipel, benevens het gezang.
Uit de uitvoerige mededeelingen van onzen Broeder blijkt ten volle, dat hij dit onderwijs
inrigt naar de behoeften van de Ambonsche onderwijzers, en geene moeite spaart om
dezen in allen opzigte datgene in hunnen kring te doen worden wat wij van hen kunnen
vorderen, geschikte leidslieden der jeugd op de scholen en goede voorgangers bij de
godsdienstoefening in de negorijen. Het Instituut leverde van 1835-1855 in de Residentie
Amboina 61, in de Residentie Banda 3, in de Residentie Timor Koepang 2, in de
Residentie Menado 3, in de Residentie Ternate 1, op de Zuidwester-eilanden 6, op de
Aroe-eilanden 6, in het geheel 82 onderwijzers. Doet zich bij onze zendelingen de
behoefte gevoelen aan geschikte medehelpers in hunnen arbeid, dan zal, naar wij op
goeden grond vertrouwen, ons Instituut ook daarin later kunnen voorzien. En wij mogen
ons vooral na de nieuwe regeling123 verblijden, dat wij dit werk niet hebben opgegeven
bij de ontmoediging die wij in vroegere jaren ondervonden. – – –

22. J.J. Bär jr, Kort verslag, bestemd voor het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam,
Ameth (Nusalaut), 14 januari 1857; ARvdZ 18/2.
Na bij zijn aankomst op Ambon in april 1856 tevergeefs te hebben geprobeerd om, conform
zijn instructie, vergunning te krijgen van het gouvernement zich te Waai te vestigen, vertrok
Bär op aanwijzing van het gouvernement in mei 1856 naar Nusalaut, waar hij een huis betrok
in de hoofdplaats Ameth.124 Hij kreeg de geestelijke verzorging van negen christelijke
gemeenten toegewezen: Ameth, Nalahia, Sila-Leinitu, Titawai, Abubu en Akoon op Nusalaut,
plus Ouw, Ulat en Sirisori Christen op Saparua. De totale bevolking van dit zendingsressort
bedroeg ongeveer 7.000 zielen. In de loop van 1857 werden de drie gemeenten op Saparua aan
Bossert overgedragen.125

Het is mij hoogst aangenaam U HoogEerw. een schrijven te doen toekomen dat U met
myn leven in en myn werk onder mijne gemeenten nader zal bekend maken. Ter zake
dan:
Des Zondags houd ik geregeld eenmaal kerk op Ameth. Ik tracht zooveel mogelijk in
mijne prediking, welke zich tot nog toe gewoonlijk by de Evangeliën bepalen, practisch
te zijn, ten nutte der Gemeente. Myne verklarende gedeelte is zeer eenvoudig, naar de
vatbaarheid der gemeente ingerigt en zich voor als nog alleen by de hoofdzaak bepalende.
Wil men haar iets meer en ingewikkelds geven, dan kan men verzekerd zijn, dat men voor
stoelen
en banken heeft gesproken, en die dag is dan zonder vrucht en zegen
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Die nieuwe regeling was het contract van 1854, gesloten tussen het Hoofdbestuur van het NZG en de
regering. Dat contract behelsde de plaatsing van een zestal zendelingen in de Molukken onder
gelijktijdige opheffing van twee predikantsplaatsen. Zie Deel I, document 158.
Extract besluit GdME, 14/5/1856, nr 1 (houdende besluit plaatsing J.J. Bär jr te Ameth).
Voor een verslag van de aankomst van J.J. Bär jr op Nusalaut en zijn eerste handelingen, zie J.J. Bär
jr a. Hb NZG, 18/6/1856; en J.J. Bär jr a. H. Hiebink, 7/10/1857, beide in ARvdZ 18/2. Het
gouvernementsbesluit tot plaatsing van J.J. Bär jr te Ameth op Nusalaut, in Extract besluit GdME,
14/5/1856, nr 1, AAS b337/s101, Bt 2 juni 1857, nr 39. Hierin werden zowel Bossert als Bär
uitgenodigd om, voorzover de zorg voor hun gemeenten het toeliet, ook de gemeenten langs Ceram’s
zuidkust kerkelijk te bezoeken.
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voorbygegaan. Er openbaart zich hier even als in byna alle Ambonsche (negeryen)
gemeenten een lust en verlangen om de kerk by te wonen. Maar vraagt men echter: komt
de gemeente met verlangen om iets te hooren tot leering, tot opwekking en tot
aanmoediging? En legt zij iets in het harte weg van hetgeen zy in de kerk verneemt? Dan
moeten de beide vragen in het algemeen zeer ontkennend beantwoord worden. Het
Christendom wordt hier nog te weinig gewaardeerd. In het algemeen wordt het ja als het
grootste goed voor den Christen beschouwd voor tyd en eeuwigheid, zoodat men wel doet
trouw ter kerk te gaan, en zalig is degeen die het doet, maar dat men daarbij het
verkondigde woord moet begrijpen en wat voor het hart wegleggen, hierop komt het
helaas niet aan. Maar, Gij zoudt vragen: Zyn die menschen dan zoo bovenmate
lichtzinnig en onverschillig en bedorven, dat zy in weerwil van de verkondiging der
waarheid Gods nog zoo kunnen blijven? Hooggeachte Bestuurderen, zy weten niet beter
of het hoort zoo. Ja, wie weet hoe dikwerf zal menigeen by zich zelven hebben gezegd:
‘waarlyk, het Christendom is toch alles voor den mensch, jammer slechts dat het zoo
hoog is en dat ik er niets van begrijpen kan.’ Niet aan de gemeente zelve moet men dit
wyten. De reden hiervan moet buiten haar gezocht worden.
De gemeenten hier zyn te lang gewoon geweest eene prediking te hooren, welke niemand
der inlanders volgen kan 1º om de hoog maleische taal met vele Hollandsche constructiën
en ten 2º om de ingewikkelde voorstelling der zaak zelve. Ik ga U dit nader aantoonen:
Gelijk bekend is, gebruikt men in de Ambonsch maleische gemeenten de vertaalde
leerredenen van Br. Kam.126 Deze zijn met dat doel voor de Ambonezen vertaald; schoon
dan ook de zaak of liever de waarheid nog wat te ingewikkeld is voorgesteld, en mitsdien
het maleitsch veel te wenschen overlatende. Die vier- à vyfentwintig leerredenen maken
tezamen één boekdeel uit. Maar minder bekend is het dat, behalve die redevoeringen van
den ouden Kam, er ook nog vele anderen zijn die algemeen gebruikt worden.
Ambon en de andere buitenposten (Java als hoofdpost beschouwd) erlangen altyd
jeugdige predikanten die pas uit het Vaderland komen. Want nooit of zelden wordt een
predikant van Java naar Ambon overgeplaatst; maar immer omgekeerd by verhooging van
rang en by vermeerdering van tractement. Nu, die predikanten zyn dus voor de
Hollandsche gemeente van Ambon. En voor die gemeente, grootendeels bestaande uit
hooggeplaatste ambtenaren, dus beschaafde en ontwikkelde leden, prediken zij. Eene
beschaafde taal, gepaard gaande met eene ingewikkelde voorstelling der zaak moeten zij
voortbrengen. Het toepasselyke gedeelte altyd ingerigt naar de eigenaardige behoeften
en gebreken dier gemeente. Zulk eene redenering nu wordt in het Maleitsch vertaald,
hetzij door den predikant zelve, of, zoo deze de taal nog niet magtig genoeg is, door een’
Ambonees, gewoonlijk de vriend van den predikant. Alzoo wordt dan die preek in de
Mal. Kerk te Ambon (hoofdplaats) gehouden. Doch zy moet nog meer diensten doen. De
moerids van den Pandita vragen die ter overschryving en zenden dan een afschrift, na
www.cgfdejong.nl
voor zich een exemplaar te hebben gehouden, (want ook zy hoopen eenmaal
schoolmeesters te worden) aan dezen of genen meester. En deze weder een afschrift
daarvan aan een’ ander en zoo vervolgens. Binnen weinig tyds doet zulk eene preek reeds
dienst in verschillende gemeenten. Daarbij komt dat zoodanige overschryving meestal aan
correctheid hapert. Geen wonder. De murid² komen by den Pandita niet om te schrijven,
maar om te werken. Wilden zy iets verrigten dat niet tot hun dagelijksche bezigheid
behoort, zoo moesten zy zich van die uren gebruik maken als wanneer de Predikant niet
126
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thuis was en alsdan is het: haast U en rep U om maar klaar te komen. Men zou van al die
verspreide redevoeringen wel twee à drie boekdeelen kunnen laten drukken. Nu vraag ik,
Hoogg. Best:!, zyn nu zulke preken voor de Amb. Mal. gemeenten wel geschikt? ... Of
zyn zij niet juist het middel geweest om (ja ik kan ’t niet anders uitdrukken) haar te
verlagen en in groote onkunde te dompelen? Het is een misgeboorte voor den Inlander,
hoe goed het ook moge zijn op zichzelve en nuttig en heilzaam voor den Europeaan.
Neen de Amboinees heeft daar niets aan. De taal te hoog, soms onmaleitsch, de zaak te
ingewikkeld en het toepasselyke gedeelte veel te wenschen overlatende, uit onbekendheid
met zeden en gewoonten der bevolking. Ik denk hierby aan het kostelijke werk: de
pastory van Mastland.127 Ziet Hoogg. Best: hierin moet men, dunkt mij, ook de redenen
zoeken van de treurige onverschilligheid der Ambonsche Christenbevolking omtrent den
godsdienst.
Is het weder gunstig dan ga ik, na de morgenkerk te Ameth, nog al dikwijls naar een der
naby gelegen negoryen Nalahia of Akoon, een half uur van Ameth, om er een
namiddagbeurt waar te nemen. De Doop vindt in de andere negorijen viermaal ’s jaars
plaats. Op Ameth echter eens in de maand. Het H. Avondmaal in alle (negorijen)
gemeenten tweemaal ’s jaars, by eene rondgaande bezoekreis, onder kennisgeving aan
den Assistent Resident van Saparoea, opdat deze weêr aan de negoryhoofden van myne
komst aanschryving kunne doen. Wat een omweg, wat een onvryheid tevens voor den
Zendeling. Evenwel voor als nog is dit minder af te keuren en heeft zyne doelmatige
zyde. Want geeft den Zendeling zelve aan de negoryhoofden kennis van zyne komst, dan
gebeurt het niet zelden, dat hy daar komende alles in de grootste wanorde vindt, zoodat
hij òf onverrigter zake de negory moet voorbijtrekken, of er zyn werk verrigten, maar
naauwelijks de helft van zyn doel bereikende. Wil echter de Zendeling daarover aan den
Ass. Resident zyn beklag doen, hy vindt by hem geen gehoor. Ja ligt wordt hem
geantwoord: “Gy hebt dat buiten myn weten gedaan dus ik kan my er niet mede inlaten,
– ik heb ze dan ook nog niet gelast”. In het tegenovergestelde geval vindt men gewoonlyk
alles in orde. Bedenkt daarby dat gedurende het verblijf van den Zendeling in eene
negorij, alle zoowel negory- als gouvernementswerkzaamheden stil staan. Ik wenschte
evenwel dat dit anders ware en dat men zonder gelasten de menschen kan bewegen tot
alle goed werk.
Ik zeide boven dat ik dikwijls, bij gunstig weder, in een nabijgelegen negorij de
namiddagbeurt waarnam. Ook daar moest ik mij eigenlyk niet begeven alvorens kennis
te hebben gegeven aan den Assistent Resident. Men moet dit uitstapje wel onderscheiden
van een gewoon bezoekreis waar alles plaats vindt als: Doopen, onderzoek der nieuwe
lidmaten, voorbereiding en avondmaal. Hier alleen gewone kerk houden, dat anders door
den meester geschiedt. Dit is toch wat erg. Nergens in de Molukken vindt men zulk eene
gevaarlijke oversteek als die van Nussalaut naar Saparoea. Er zijn slechts 4 maanden in
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het gehele jaar, waarin men elk uur van den dag, hetzij met een prauw seman
(vlerkprauw),’t zij met eene orembaai die oversteek bevaren kan. In de overige maanden
kan men dit zeer moeijelijk doen en moet men steeds als het ware op de loer zijn naar een
gunstige gelegenheid. Is men echter eenmaal te Saparoea, zoo kan men niet terug,
wanneer men wil; dus wederom wachten. Zoo verloopen er dagen; eindelijk is ook de
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Het verschillende malen herdrukte C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst
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Zondag voorbij en het Evangelie is niet verkondigd. Evenwel tot nog toe heb ik het
gedaan zonder kennisgeving; en de Heer der gemeente heeft het zoo geleid dat er geen
de minste stoornis tusschenbeiden is gekomen. Aan den Patty der negorij alleen laat ik
het gewoonlyk Zaturdagavond weten, dat ik na den godsdienst te Ameth eene toespraak
in zyne negorij hoop te komen houden, en welke kennisgeving steeds met het grootste
genoegen wordt aangenomen. Wil de Ass. Resident my dit verbieden, dan eerst zal ik het
laten, ten einde onaangenaamheden te voorkomen; echter niet dan na hem eerst het
onregtvaardige daarvan te hebben aangetoond. Voor als nog echter ken ik zoodanigen wet
niet. Om den naam van Christus behoeft men niet angstvallig naar de willekeur van een’
enkelen mensch om te zien. Dit kan onmogelyk de bedoeling zyn van het Gouvernement
en is daarom zeer onregtvaardig en onbillijk.
Des maandags morgens heb ik tweemaal catechisatie met degenen die lidmaat wenschen
te worden en die tamelyk vlug lezen kunnen. Het is bekend dat men tegenwoordig op
Ambon by het catechetisch onderwijs het vragenboekje van Brink128 gebruikt. Men
beyvert zich om de vragen met de grootste zorgvuldigheid machinaal van buiten te leeren;
maar om daarby den bybel te raadplegen en de geschiedenis (n.l. wat de hoofdzaak
betreft) eigen zoeken te maken, dit geschiedt zeer zelden. Van de honderd mogelyk twee,
die dit doen.
Wat zy dan nog al in den Bybel opslaan, het is de in het boekje voorkomende teksten.
Maar dan ook de tekst alleen lezen en van buiten leeren, nooit in zijn verband. Het is
daarom dat ik in myn onderwys begin met de geschiedenis van het Oude en Nieuwe
Testament tot grondslag te nemen. Dit zal eenigen tyd moeten voortduren en alsdan
zullen wy tot leidraad en ordeshalve genoemd vragenboekje in handen nemen en ik twyfel
niet of het zal met meer vrucht gebruikt worden. Waar men een vragenboek gebruikt, daar
veronderstelt men reeds kennis van de geschiedenis. Mannen en vrouwen te zamen 26 in
getal.
Dinsdags ook wedermaal onderwys met de oudsten der schoolkinderen. Deze
zamenkomst stelt zich ten doel om de Evangelische kennis welke de kinderen in de
school hebben opgedaan èn te wyzigen èn te vermeerderen, en ze zoo doende voor het
catechetisch onderwijs voor te bereiden. Eene zangoefening vindt daarby ook steeds
plaats. Jongens en meisjes te zamen 34 personen.
Woensdags wederom tweemaal onderwijs met de zulken onder de jongelingen, mannen
en vrouwen, die zeer gebrekkig lezen Deze zamenkomsten dienen meer bepaaldelyk om
in het vlug en wel aanvankelyk in het machinaal lezen te oefenen. By dit gebrekkig lezen,
dat zy doen, kunnen zy onmogelyk het gelezene verstaan. Dit wordt trouwens ook niet
van hen gevergd. Daarom zyn zy gescheiden van degene die des Maandags komen, omdat
er van deze wordt verlangd dat zy het gelezene moeten verstaan en onthouden. Er zyn er
vier tamelyk bejaarden onder die in het geheel nog niet lezen kunnen, maar zullen het ook
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nooit meer leeren. Echter moeten zy er by tegenwoordig zyn om het onderwys aan te
hooren. Deze zullen in de Maandag afdeeling overgeplaatst worden. Voorwaar er is veel
geduld en zelfverloochening noodig om dezulken te onderwijzen! God sterke mij! Het
getal mannen en vrouwen bedraagt 37 zielen.
Donderdag ’s morgens bybellezing met de oudere en nieuwere lidmaten. Het ongelukkige
denkbeeld is ook hier heerschende dat degeen die lidmaat is geworden zynen bybel niet
meer behoeft te lezen of te onderzoeken om er zyne Evangelische kennis door te
128
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vermeerderen. Eene eenvoudige bybellezing met hen is daarom van het hoogste belang.
Zy wordt nogal trouw bezocht. Ik wenschte dit wel des avonds te doen plaats hebben,
maar myne tegenwoordige woning is daartoe niet geschikt. (Wanneer ik myn eigen
woning zal betrekken, dit zal de tyd moeten leeren; er is nog niet eens een aanvang
daarmeê gemaakt.129)
In deze maand hoop ik een begin te maken met de bidstond, opdat de gemeente ook hoore
wat er onder de heidenen voorvalt en opdat zy te zamen als een eenig man ook met de
BB: elders voor derzelver heil kunnen bidden. Eene collecte zal misschien geschieden –
en het geld ontvangt Br. Roskott, die overigens voor het verdere wel zorgen zal.
Zoo dikwijls als de gelegenheid het toelaat doe ik huisbezoek. Dit zyn myne zeer
aangename uren. Wel was ik in den beginne byna altyd woordvoerder van begin tot het
eind; maar bespeur toch langzamerhand (en wel by die menschen die vroeger niets
spraken) dat ook zy beginnen te spreken en te antwoorden en te beseffen wat ik tot hen
zeg. Dit is nog weinig, maar niettemin het verblydt en bemoedigt my. Meer moet ik nog
niet verwachten, althans in het oog houdende dat zy Ambonsche Christenen zijn. Ik dank
myn God dat ik goede hoop mag koesteren voor de toekomst. Het smart my dat ik in de
andere negorijen geen huisbezoek kan doen, althans niet zóó gelijk dit op Ameth plaats
vindt. Intussen de Heer is het, die Zyne gemeente leidt. Hy doet wonderen, zelfs daar
waar wy dit minst verwachten.
Van tyd tot tyd hoort men des avonds in de negory tot diep in den nacht psalmen zingen.
De vrienden en de magen zijn alsdan gewoonlyk by elkander, meestal 10 à 15 personen.
Dit zingen gaat byna onafgebroken door; nooit wordt er over het gezongene noch over
den Bybel gesproken, tenzy er een oude ontwikkelde leek by is die het woord voert. Wil
een der jeugdigen, die daar toe eenigszins de geschiktheid heeft, dit doen, dadelyk wordt
hy door zyne makkers gehoond en berispt als degeen die zyne wysheid wil uitkramen.
Niemand wil daarom in zoodanige vergaderingen over den bybel spreken, nog veel
minder over Gods Genade en de dierbaarheid van het geloof in Christus. Verreweg de
meesten zyn wel is waar niet in staat over zulke onderwerpen te spreken; maar de
weinigen die het kunnen en die het daarom zouden willen en wenschen, zy zien er
bepaaldelyk tegen op. Neen alleen de Pandita en de guruw (meester) mogen over den
godsdienst spreken. Dit is zeer treurig en den vryen loop des Evangelie’s belemmerend.
Krachtdadig wordt dit steeds tegengegaan; in de kerk, op katechisatien en op huisbezoek.
Nu en dan gebeurt het dat ik des nachts wakker zijnde in de negory psalmen hoor
aanheffen. Alsdan sta ik op en begeef ik my naar de plaats der zingenden. Ik zet my neêr,
terwijl de vergadering voortzingt, en zing dan mede. Zyn de psalmverzen ten einde dan
heerscht er stilte. Niemand heeft dan het woord. Allen wachten of ik ook wat zeggen zal.
Naar aanleiding van de gezongen verzen knoop ik gewoonlyk een gesprek aan; verzoek
ze om onderling ook zoo te doen: dat dit de wil is van den Heer dat wy over het
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gezongene en over Hem spreken enz. Daarna zoek ik zelve een vers uit en na dit zamen
te hebben gezongen, zeg ik de huisgenooten een’ goeden nacht en ga ik dankbaar en
vergenoegd huiswaarts om mijne nachtrust voort te zetten.
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Hooggeachte Bestuurderen, met dit een en ander kunt Gy zien hoe myne werkzaamheden
zijn en hoe ik leef in mijne gemeente.
Pag. 2 en 3130 zullen mogelyk aanleiding geven tot eene min juiste beoordeeling der
meesters van Br. Roskott. Ter voorkoming hiervan zal dit weinige niet ondienstig zijn.
De kweekelingen van Br. Roskott worden niet alleen tot meesters maar, gelyk bekend is,
ook tot voorgangers in de Christelyke gemeente gevormd, zoodat den dienst in gemeenten
waar geene zendelingen zyn, door meesters wordt waargenomen. Dit doel voor oogen
hebbende, moeten de kweekelingen in dit Institut opstellen leeren vervaardigen en velen
hebben het zelfs zoo ver gebragt dat zy met wat moeite en inspanning eene christelyke
toespraak wel kunnen maken. Maar hoe komt het dan, zou men vragen, dat de meesters
gewoonlyk geen eigen toespraken bezigen, maar alleenlyk van de vertaalde leerredenen
gebruik maken? Hooggeachte Bestuurderen! Het komt alleenlyk daarvan dat zy geen tyd
hebben om eene toespraak te kunnen maken. Geen wonder voorwaar! De schoolmeester
is van maandag tot zaturdag aan zyne school gebonden. Daarby heeft hy donderdag ’s
middags katechisatie en des zaturdag ’s avonds eene soort van bijbellezing, gewoonlyk
gebed genoemd. Doch de schoolmeester en zyne familie moeten ook leven. Het noodige
voor het ligchaam dienen zy zich aan te schaffen. Dit te verwachten van dat ƒ 15 inkomen
is eene onmogelykheid (zelfs de zendeling kan ter naauwernood met zijn ƒ 120 toe).
Derhalve moet er iets anders op gevonden worden. Zyne ledige uren buiten den schooltyd
bieden hem gelegenheid aan zich van het hoogst noodige te kunnen voorzien ... Hy
vervaardigt netten en brengt soms den nacht door met hengelen om zoo doende vrouw
en kinderen en zich zelf op een stukje visch te kunnen tracteeren. Verandert echter het
seizoen ten nadeele der visschery, zoo neemt hy zyn werpnet op zijn schouder, gaat er
langs het strand mede en voorziet zich alzoo van kleine lekkere vischjes.
Augustus 12. Heden mogt ik het grootste genoegen smaken voor het eerst op Ameth het
H. Avondmaal te bedienen aan eene talryke schare van ongeveer 300 personen. Ik
gevoelde zeer de nietigheid myner krachten, maar myne verwachting was op den Heer
die my zoo vaak heeft gesterkt en bemoedigd en den troost zyner nabyheid heeft doen
ondervinden. Ik had dan ook een innig verlangen en een vurige begeerte om den dood
myns Heilands aan myne medezondaren te verkondigen. Nu niet zonder troost voor my
zelven en naar ik vertrouw ook voor de gemeente, mogt ik de heerlyke plegtigheid op
Ameth ten einde brengen.
Den dag te voren had ik aanneming der nieuwe ledematen. De Evangelie kennis liet veel
te wenschen over. Men heeft het kathechetisch onderwys verwaarloosd. Zy kwamen dan
eerst getrouw ter katechisatie, wanneer zij hoorden dat de predikant of de zendeling in
aantogt was hen in hunne negory te bezoeken. Na onderzoek nam ik eenigen aan en
www.cgfdejong.nl
spoorde de anderen tot het getrouw bijwonen der lessen aan. Des middags hield ik
voorbereiding en den dag daarop Avondmaal. Diezelfden namiddag nog vertrok ik,
vergezeld van den ouderling van Noessalaut, naar Akoon, een half uurtje van Ameth.
Dadelyk na aankomst hield ik onderzoek van nieuwe lidmaten. Het getal leerlingen was
klein, naar evenredigheid van de grootte der negory. Wat ik van de vorderingen der
leerlingen van Ameth zeide, geldt ook van de andere negoryen of gemeenten op het
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De pagina’s 2 en 3 van het originele document lopen van “lichtzinnig, en onverschillig” op pag. 94
tot “omtrent den godsdienst.” op pag. 95 van deze publicatie.
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eiland. In navolging van Br. Bossert die kort te voren Noessalaut heeft bezocht, ben ik
ook successievelyk deze gemeenten doorgegaan, nieuwelingen onderzoekende en
voorbereiding en Avondmaal houdende, terwijl ik my in iedere negory een en halve dag
ophield.
De drie gemeenten van Saparoea, Ouw, Ulath en Sirrisorry, die mede aan myne zorg zyn
toevertrouwd, heb ik tot nog toe wegens ongunstig weder nog niet kunnen bezoeken;
ofschoon er geregeld door Br. Bossert dienst wordt gedaan. Het is eene zeer ongelukkige
verdeeling om de drie genoemde plaatsen onder de afdeeling Noessalaut te brengen. De
zendeling van Noessalaut kan niet dan zeer gebrekkig die plaatsen bezoeken. Het weêr
laat hem niet toe, zyne reizen zoo dikwijls te herhalen als het noodig is. Wil de zendeling
eene negory bezoeken, hy dient vooraf kennis te geven en den dag zyner komst te bepalen
opdat men een en ander in gereedheid kunne brengen. Dit gaat zeer gemakkelyk op
Noessalaut, waar men de reis naar alle negoryen per draagstoel aflegt, doch om van dit
laatste de oversteek naar Saparoea te doen, is men geheel afhankelyk van dit weêr, en kan
men er dikwijls niet op den bepaalden tyd komen. Dit heeft aanleiding gegeven tot een
schryven aan den Gouverneur der Mol. Eilanden, waarin verzocht wordt genoemde drie
gemeenten weder onder de afdeling Saparoea terug te brengen. Echter tot heden toe is er
nog niets naders van bekend.131
Nadat ik hier op Noessalaut het H. Avondmaal heb gevierd, voldeed ik aan het verzoek
van het Gouvernement om, zoo de belangen der aan myne zorg toevertrouwde gemeenten
het zulks gedoogen, ook van tyd tot tyd aan die der aan de Zuidkust van Ceram gelegene
gemeenten te denken. Dit geldt eveneens voor Br. Bossert.132 Volgens onderlinge afspraak nu zouden genoemden Broeder en ik gezamentlyk die reis ondernemen, aangezien
die negoryen sedert 1848 door geen predikant of zendeling kerkelyk zyn bezocht
geworden en wy dus vooraf wel kunnen bevroeden, dat er daar veel, ja zeer veel zou te
verrigten vallen. In 1847 bezocht haar Br. Jellesma133 en 1848 Br. Luyke.134 Dan door
omstandigheden verhinderd, zag Br. Bossert zich genoodzaakt van de reis af te zien.135
Het geheele werk rustte nu op mij. Onder opzien tot myn’ God en Vader in Christus,
ondernam ik de reis op den 28ste October 1856. Eene twee kayangs orembaai136 werd my
door het Gouvernement ter beschikking gesteld. Kaybobo was onze eerste landingsplaats
en Amahey zag ons voor het laatst op Ceramschen bodem. Op twee plaatsen of
gemeenten na, Waysamoe en Elpaputij, heb ik overal voorbereiding gehouden en het
Avondmaal gevierd; daarby aanneming der lidmaten en kinderen gedoopt. Het
Zie document 34, sub Augustus a.
Het NZG-bestuur had als de werkkring van Bossert vastgesteld het eiland Saparua. R. Bossert a. Hb
NZG, 24/11/1854, ARvdZ 64/4/4. Het gouvernement had bij brief van 8 juli 1854 bepaald dat
Bossert’s werkkring, tot de komst der overige zendelingen en de eventuele bezetting van Nusalaut,
www.cgfdejong.nl
de eilanden Saparua, Nusalaut en de zuidkust van Ceram zou omvatten. Doch Saparua had twaalf
christengemeenten, die voor een zendeling meer dan voldoende waren. Hierbij te voegen de zes
gemeenten van Nusalaut en de veertien van zuidelijk Ceram was teveel. Hierom werden eerst J.J. Bär
jr en nadien J.J. Verhoeff op Nusalaut geplaatst, terwijl de gemeenten op Ceram aanvankelijk ter
gezamenlijke bewerking bleven. R. Bossert a Hb NZG, 11/1/1855, ARvdZ 64/4/4.
133
Voor de laatste bezoekreis van Jellesma langs de gemeenten langs Ceram’s zuidkust, zie Deel I,
document 135.
134
Voor de bedoelde bezoekreis van Luijke langs de gemeenten langs Ceram’s zuidkust, zie Deel I,
document 145.
135
R. Bossert a. Hb NZG, 10/10/1856, ARvdZ 64/4/4.
136
kadjang (Indon. kajang) – (scherm van) matten; bamboevlechtwerk. Een “twee kayangs orembaai”
– een orembaai (prauw) met twee zeilen.
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Christendom kwijnt hier letterlyk weg. De schoolmeesters hebben hier met de grootste
onverschilligheid en laauwheid der bevolking aangaande het Christendom te kampen. De
kerken worden zeer treurig bezocht. In den regel treft men in negoryen van vier à vyf
honderd zielen, slechts tien à vyftien menschen in de kerk. Deze zyn meestal bejaarde
vrouwen, leden der gemeente. Rumakay en Amaheij maken hieromtrent eene gunstige
uitzondering. De katechisanten maakten goede vorderingen; en de gemeente komt in den
regel trouw ter kerk. Maar de beide regenten gaan hun hierin voor en zyn niet van
godsdienstige beginselen ontbloot. Het omgekeerde vindt plaats met de overige
opperhoofden; zoodat de schoolmeesters op geen medewerking van de zyde der regenten
rekenen kunnen. Het kakianverbond is hier een groote hinderpaal voor het Christendom.
Ieder die in het verbond is en ten teeken daarvan een merk aan den arm of ook aan de
heup draagt, acht zich niet gehouden de kerk by te wonen, veel minder om lid der
gemeente te worden. Neen hy is op zyn manier lidmaat van zijn genootschap. Hy moet
het bosch in, telkens wanneer hem dit door den tiefs137 wordt bekend gemaakt. Mogt hy
toevalligerwys in de kerk zijn en hy hoorde de tiefs alsdan moest hy zich oogenblikkelyk
verwyderen. Het spyt my dat ik Uw Eerw. niets meer van dit zonderlinge verbond kan
mededeelen. Ieder die in het verbond toetreedt, wordt op doodstraf verboden het geheim
der zaak bekend te maken, aan wie ook. Ik heb veel moeite gedaan om er achter te
komen; gedroeg my zoo intiem mogelyk met de regenten, maar ben nog niet in staat U
HoogEerw. eene gedetailleerde beschouwing der zaak te geven. Ik hoop dit later te doen,
by nadere informatie en zoo de Heer mij het leven spaart.
Ongeveer 800 kinderen van Christenouders (zoogenaamd) heb ik gedoopt, terwijl ik
bejaarden die mede om den doop kwamen weigerde, met verzoek, om indien het hun
ernst was met het Evangelie, eerst het lezen te leeren, om den bybel te kunnen gebruiken,
dat zy trouw de kerk moesten bywonen, hetgeen zy tot nog toe nooit deden, en geregeld
tweemaal ’s weeks het katechetisch onderwys bij den meester bywonen, en dat zij dan
later kunnen gedoopt worden en mitsdien tot leden der gemeente kunnen worden
opgenomen. Allen beloofden my dit te zullen nakomen ... Den 6e Dec. deden wy onze
terugreis en kwamen den 7e te Saparoea aan. – – –

23. C.F. Goldman, gouverneur der Molukse Eilanden, aan C.F. Pahud, gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië, Ambon, 15 januari 1857, nr 4; AAS b337/s101, Bt 2 juni
1857, nr 39.
Bij ’s Gouvernementsbesluit van den 20o Mei 1855 No 9 zijn de standplaatsen van de
voor den dienst bij de inlandsche Christengemeenten in deze Residentie bestemde zes
zendelingen onder anderen bepaald als volgt:
www.cgfdejong.nl
Een op de hoofdplaats Saparoea, ook belast met den dienst in de gemeenten Thiouw,
Booi, Paperoe, Porto, Haria, Tuhaha, Ihamahu, Nolloth en Itawakka, en
Een op het eiland Nussalaut, die zich naar verkiezing des bestuurs zal kunnen vestigen
te Ameth of te Titawaaij, belast met den dienst behalve op beide die plaatsen en de
gemeenten Sila en Leinitoe, Nallahia, Akoon en Aboeboe en op het eiland Saparoea in
de gemeenten Ouw, Oelath en Sirrij-Sorry.

137

Van tifa – trommel.
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De aanwijzing van die standplaatsen en de indeeling der gemeenten is geschied conform
het voorstel van mijnen ambtsvoorganger bij missive van den 10e October 1854 No 372
in overeenstemming met den Kerkeraad der Protestantsche gemeente alhier.
Men heeft met deze indeeling der standplaatsen en werkkringen voornamelijk beoogd
eene zoo veel mogelijk gelijkmatige verdeeling van den arbeid in verband tot de
onderlinge afstanden der negerijen.
Bij de plaatsing van den zendeling Bär op het eiland Noussalaut heeft men echter al
spoedig de ondoelmatigheid van de indeeling der bovengemelde drie gemeenten van
Saparoea namelijk Ouw, Oelath en Sirrij Sorrij bij den werkkring van genoemden
zendeling ingezien.
Deze gemeenten slechts op een paar uren gaans van Saparoea verwijderd zijnde, kunnen
van daar uit regelmatiger en zonder eenig bezwaar door den zendeling te Saparoea
bezocht worden, dan dit van Nussalaut kan geschieden.
Van Nussalaut toch kunnen de boven genoemde gemeenten alleen gedurende de west
mousson geregeld bezocht worden; in de oost mousson is de reis derwaarts uiterst
moeijelijk en niet zonder levensgevaar.
Deze omstandigheid heeft den Assistent Resident van Saparoea en Haroekoe138 aanleiding
gegeven, om bij zijne missive van 17o Augustus 1856 No 158, na ruggespraak met de
betrokkene zendelingen, eene wijziging in den voor den zendeling te Nussalaut
aangewezen werkkring voor te stellen, in dier voege dat het voormeld drietal gemeenten
bij den werkkring van den zendeling te Saparoea worde ingedeeld.
De Kerkeraad der Protestantsche gemeente alhier, wiens gevoelen deswege is
ingewonnen, adviseert blijkens zijne missive van den 7e October 1856 No 28 om aan de
voorgestelde wijziging gevolg te geven.
De doelmatigheid van het bovenstaande voorstel van den Assistent Resident van
Saparoea en Haroeko ten volle beamend, zoo heb ik de eer onder aanbieding van afschrift
der opgemelde stukken139 Uwe Excellentie in overweging te geven:
Om met wijziging in zoo verre van art. 1 van het besluit van den 20o Mei 1855 No 9 te
bepalen:
a. dat voortaan de gemeenten Ouw, Oelath en Sirrij Sorrij op het eiland Saparoea even
als de overigen op dat eiland onder de leiding en zorg van den zendeling aldaar zullen
zijn gesteld.
b. dat mitsdien de werkkring van den zendeling op het eiland Nussalaut zich alleen zal
uitstrekken tot de zes op dat eiland verspreide gemeenten.

24. B.N.J. Roskott, Verslag aangaande het onderwijs in de inlandse Christen gemeenten
der Residentie Amboina en Onderhorigheden over het jaar 1856, Ambon, februari 1857;
www.cgfdejong.nl
ARvdZ 34/5.140
138
139
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W. Schminke.
In dit dossier AAS b337/s101, Bt 2 juni 1857, nr 39, bevinden zich als bijlagen afschriften van de
volgende stukken: AR Saparua/Haruku a. GdME, 17/8/1856, nr 158; Kb a. GGvNI, 8/4/1857, nr 49;
J.J. Bär a. AR Saparua/Haruku, 13/8/1856; R. Bossert a. AR Saparua/Haruku, 15/8/1856; KrA a.
GdME, 7/10/1856, nr 28.
In mei 1856 vergezelde Roskott de AR C. Bosscher, die bij afwezigheid van gouverneur Goldman
(1855-1862) tijdelijk belast was met het bestuur van de Molukken, op een reis door het gebergte van
Ambon. Hierbij nam Roskott examens af in Ema, Hukurila, Kilang, Naku, Hatalai en Soya Diatas.
Alle scholen waren zowel wat betrof het onderwijs als in fysiek opzicht in goede staat, behalve die
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Inlandsche Christen-Scholen op het Eiland Haroekoe
Haroekoe en Sameth
De gemeenten Haroekoe en Sameth liggen naast elkander en maken tezamen ééne
gemeente uit en hebben mitsdien met elkander slechts eene kerk en één schoollokaal.
De Opperschoolmeester voor deze afdeeling, C.M. Haulussij, staat aan het hoofd der
school, bijgestaan door den omloopenden schoolmeester M. Lilipalij. Deze omloopende
schoolmeester is echter niet alleen bestemd voor de school van Haroekoe en Sameth,
maar voor de geheele afdeeling Haroekoe. De goeroe besar had herhaaldelijk moeite en
hoofdbrekens met het negerijhoofd van Sameth, welke laatste trouwens sinds lang als een
lastig mensch bekend staat. De opkomst der kinderen liet voorhéén veel te wenschen
over, doch was over het afgeloopen jaar bepaald goed.
De school werd bezocht door 195 kinderen, van dewelke in December 25 werden
afgeschreven, doch daarentegen 25 nieuwelingen opgenomen.
Er was nog niet voldaan aan het bepaalde van art. 22 en 23 van het reglement,
betrekkelijk het aanstellen van tuwah agama’s;141 ook is er slechts een enkel schoolbord,
veel te klein voor de school en daarbij oud en versleten. Er is gebrek aan de noodige
schoolboeken, terwijl ook al de andere leermiddelen veel te wenschen overlaten. Ten
bewijze dat de school in weerwil van alle belemmeringen is vooruit gegaan, teeken ik aan
dat de school telt 51 kinderen die zeer goed, 46 die minder goed lezen.
Oma
De onderwijzer der 3de Klasse A. Soplanit is een ijverig onderwijzer, doch heeft nog al
veel moeite om de kinderen behoorlijk ter school te krijgen. De school telde 135 kinderen
waaronder 49 die goed, 34 die minder goed lezen, hetgeen ten bewijze mag strekken dat
de school anders in goede orde is.
Wassoe
De school te Wassoe heeft successievelijk veel geleden door allerlei ongunstige
omstandigheden. De vorige onderwijzer D.T. Sijahaja was niet zeer bekwaam en zijn
opvolger Tomasouw142 reeds bejaard en evenzeer geen uitstekend onderwijzer.
Daarenboven was deze laatste in eenen twist gewikkeld met de bevolking der negerij, die
zoo hoog liep dat zijne verplaatsing naar elders noodzakelijk werd. Tomasouw is
dientengevolge overgeplaatst naar Banda en een ander onderwijzer, Jakob Noija, van
Banda naar Wassoe. Teneinde de school niet al te zeer te doen lijden, is zorggedragen dat
in Hatalai, waar de meester klaagde over de slechte opkomst der schoolkinderen. “Verslag aangaande
het onderwijs in de inlandsche Christen gemeenten der Residentie Amboina en Onderhoorigheden
www.cgfdejong.nl
over het jaar 1856. Opgemaakt door den schoolopziener B.N.J. Roskott”, febr. 1857, ARvdZ 34/5.
(C. Bosscher; 1848 lid van de Raad van Justitie te Ambon; 1850 tevens ambtenaar t.b. van de
gouverneur; 1854 AR t.b. van de gouverneur; 1858 resident van Ternate; 1860 president Minahasaraad te Manado (= resident); 1862 resident van Bangka.) Op weg naar Bangka deed hij Ambon aan.
Bij die gelegenheid merkte hij tegenover Roskott over de scholen in de Minahasa op: “ze gaan
vooruit, en Graafland doet zijn best, maar komen in de verste verte in geene vergelijking met die van
Ambon, en het was mijn gedurige stimulans, om de heeren zendelingen op de scholen van Ambon
te wijzen”. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/9/1861, ARvdZ 34/5. N. Graafland; 1827-1902; NZGzendeling; 1851-1854 te Sonder (Min.); 1854-1871 zendeling te Tanawangko (Min.) en directeur
kweekschool; 1871-1883 te Tanawangko, alleen directeur kweekschool.
141
Zie document 10.
142
D.P. Tomasouw.
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thans een kundig omloopend schoolmeester, A. Lilipalij, aldaar in den dienst voorziet.
De school telde over het afgeloopen jaar 72 leerlingen.
Aboroe
De school is hier minder goed dan in vele andere negerijen; de onderwijzer der 3de klasse,
L.J. Reawaruw, is geen der ijverigsten, doch vindt ook weinig aanmoediging. De
zitbanken der kinderen zeer onvoldoende en gebrekkig, geen kast, geen schoolmeubelen.
Van de 134 kinderen konden slechts 32 tamelijk vlug lezen.
Karioe
De school is in geenen zeer gunstigen toestand; de onderwijzer der 2de klasse J.H.
Pattiwael doet wel zijn best, doch met geen zeer gunstig gevolg; de school telde 59
leerlingen.
Hulaliuw
De school niet zeer bloeijend onder den ijverigen doch niet zeer kundigen onderwijzer
der 2de klasse J.S. Korputtij. De school telde 191 leerlingen.

Inlandsche Christen-Scholen op het eiland Noussalaut
Sila en Leinitoe
Voor beide deze gemeenten, die evenals Haroekoe en Sameth digt bij elkander liggen,
bestaat slechts ééne school onder de leiding van den onderwijzer der derde klasse J.L.
Hehanussa. De school was onder den vorigen onderwijzer Floris in beteren toestand dan
thans. Hehanussa, niet zeer bekwaam en een onderwijzer van den ouden stempel zijnde,
zoo is zijne school zeer middelmatig, tellende 95 leerlingen.
Titawaaij
Onder den ouden blinden, maar zeer ijverigen onderwijzer J. Huliselan is de school nog
altijd in bloeijenden toestand. De oude man heeft een eerwaardig voorkomen en geniet
aller achting. Zijn zoon Jusof is een kweekeling op het Institut van het Nederlandsch
Zendeling-genootschap en een veelbelovend jong mensch; eerlang zal hij in staat zijn,
zijnen ouden vader te vervangen. De school telde 182 kinderen.
Aboeboe
De onderwijzer der 1ste klasse J.A. Manusama, die hier aan het hoofd der school staat, is
niet zeer kundig en zijne school over het algemeen veel minder dan die in andere
gemeenten. Het getal leerlingen beliep 130.
www.cgfdejong.nl
Akoon
J.L. Wattimena, een braaf en goed onderwijzer der 3de klasse, staat aan het hoofd dezer
school, en alhoewel minder kundig en minder vlug dan vele zijner ambtgenooten, houdt
hij zijne school in goeden staat. De opkomst van een groot deel der kinderen was zeer
goed. Van eenige anderen liet dit wel wat te wenschen over. Het gezamentlijk getal
leerlingen bedraagt 65.
Ameth
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De vorige onderwijzer, J.H. Soumokil, had zich bij de bevolking zoo bemind weten te
maken, dat zij met veel aandrang verzocht hem tot negerijhoofd aangesteld te hebben.
Vanwege het Bestuur als zoodanige voorgedragen, liet hij zich eene tijdelijke benoeming
niet dan schoorvoetend en onder voorwaarde om later als onderwijzer wederom in te
treden, welgevallen.
Aan het hoofd dezer school staat thans de onderwijzer der 3de klasse S.M. Hukom, die
hier thans beter voldoet dan op zijnen vorigen standplaats.143 Gelijk zoo vele andere
onderwijzers, gaf ook hij zijn leedwezen te kennen dat de schooluren bij het nieuwe
Reglement te zeer verminderd waren.144 Zijne school telde 236 leerlingen, hiervan gingen
in December 17 af, doch werden tevens 23 opgenomen, zoodat het getal leerlingen thans
bedraagt 242.
Nalahija
Aan het hoofd dezer school staat de onderwijzer der 4de klasse J.L. Reawaru. De school
munt niet uit, doch is ook geen der minsten. Zij telt 95 leerlingen.

Inlandsche Christen-Scholen op de Zuidkust van het eiland Ceram
(Assistent Residentie Hila)
Het schooltje te Lokkie, onder den onderwijzer P.J. Huka, heeft weliswaar nog altijd niet
veel te beduiden, doch is veel beter dan voorheen door de betere opkomst der kinderen.
De school telt een 18 tal kinderen en wordt door het Nederlandsch Zendelinggenootschap onderhouden.
Piru, Tonunu en Ettij
Deze drie kleine gemeenten hebben met elkander slechts één school onder den
onderwijzer P.H. Rikumahu. De school is in voldoenden toestand en telt 53 kinderen uit
de drie gemeenten te zamen. Inmiddels klaagde de onderwijzer zeer over de slechte
opkomst der gemeente in de kerk.
Kaijbobo
(Assistent Residentie Saparoea en Haroekoe)
De school in deze gemeente, onder den onderwijzer der 1ste klasse A.A. Mustamu, is in
zeer goeden staat, deze man is een onzer uitmuntendste onderwijzers.
Waaijsamo
Deze school wordt door het Nederlandsch Zendeling-genootschap onderhouden en is
thans onder den onderwijzer E.L. Manuhutu vooruitgegaan. Het schoolgebouw en de
www.cgfdejong.nl
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Paperu.
In art. 7 van het reglement van 1826 werd bepaald dat gedurende de gehele week, met uitzondering
van de zon- en feestdagen, de schooluren waren van 9 tot 11 en van 2 tot 4, zie document 45. Art. 15
van de Pengatoran pada midras² Malajuw di pulaw Ambon dan sakalijen dairah² jang ada
dibawahnja (1855) (document 10) stelde het aantal dagelijkse schooluren op vier, ook gedurende de
gehele week met uitzondering van de zon- en feestdagen. In dit artikel werden evenwel niet de beginen eindtijden der lessen genoemd. In de praktijk betekende dit, dat de middaguren vervielen, terwijl
de schooluren in de ochtend niet of nauwelijks werden uitgebreid.
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schoolmeubelen zijn zeer slecht en gebrekkig, de school telt 21 kinderen, de opkomst der
kinderen is vrij goed.

Hatusua
Staat thans onder den onderwijzer der 4de klasse J. Hettarija; het getal schoolkinderen is
in deze negerij zeer toegenomen, tellende thans 83 kinderen, terwijl dit getal weinige
jaren geleden niet meer dan ruim 40 hoogstens 50 kinderen bedroeg.
Kamarian en Seruawan
De school dezer gecombineerde gemeenten staat sinds Junij l.l. onder den onderwijzer
J.H. Mustamu. Van den jeugdigen en ijverigen onderwijzer verwacht ik goede resultaten,
alhoewel er op medewerking van de zijde van den regent veel min van die der ouders
volstrekt niet te rekenen valt.
De zuidkust van Ceram is ten dezen opzigte zeer ten agteren in vergelijking met de
andere eilanden. Door de komst van zendelingen mag er echter alsnu ook op verbetering
gehoopt worden.
Tihulale
Den onderwijzer J. Anakotta ontbreekt het geenszins aan ijver, alhoewel hij in eenige
vakken van onderwijs geenszins uitmunt. Zijn schrift is geenszins fraai en met het rekenen
hapert hij niet zelden, edoch de man is vol ijver en maakt daarmee veel goed. De school
telde over 1856 een getal van 63 leerlingen en is dus eenigszins vooruit gegaan.
Rumahkaij
Aan het hoofd dezer school staat thans een kundig onderwijzer, die zijne school in goede
orde houdt, met name F. Manuhutu. De school telde over het afgeloopen jaar 82
leerlingen.
Paulohij en Samasuru (Elpaputij)
Ook deze gemeenten liggen digt aan elkander en vormen alzoo één enkele gemeente. De
school staat thans onder de leiding van den jeugdigen onderwijzer der 4de klasse J.W.
Pattinasaranej, zijnde de vorige onderwijzer Hitijahubessij145 naar de alfoersche
kampongs Absano, Awahija en Warakaja overgeplaatst.
Het onderwijs heeft, met uitzondering van het eiland Ambon, in schier alle gemeenten
niet weinig te kampen met de zoogenaamde bahasa. Gelijk bekend is wordt de maleische
taal op al deze eilanden algemeen gesproken en geschreven, maar nevens de maleische
taal blijft ook nog de bahasa in volle kracht, zoodat jonge kinderen bij hunne komst ter
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school al zeer weinig maleisch kennen, en aangezien nu het onderwijs uitsluitend
maleisch is, zoo is het gemakkelijk na te gaan dat het den onderwijzer nogal moeite moet
kosten alvorens hij zich voor zijne jongere schoolkinderen volkomen verstaanbaar kan
maken.
Om die reden is er dan ook wel eens aan gedacht om zich bij het onderwijs evenzeer van
de Alfoersche taal als van het maleisch te bedienen, maar daar zelfs vele negerijen eene
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J.M. Hitijahubessij.

Document 24

109

eigene taal hebben, genoeg van elkander verschillende dan dat de bewoners elkander
behoorlijk zouden kunnen verstaan, is daarvan afgezien.
De school in deze gemeenten telde over 1856 110 leerlingen.

Amaheij en Soahukoe
De gemeenten liggen onmiddellijk naast elkander en maken gebruik van één
schoolgebouw. De school staat onder den onderwijzer der 1ste klasse L.A. Tanasale, een’
man van veel ijver en verdienste. De school telde over het afgeloopen jaar 211 leerlingen,
waaronder 71 die goed, 34 die minder goed lezen.
Uit het bovenstaande is reeds gebleken, dat de scholen op de zuidkust van Ceram
doorgaans niet op dezelfde hoogte staan met die op de andere eilanden dezer Residentie.
De school te Amaheij maakt daarop eene uitzondering. Echter zou het getal leerlingen
nog veel aanzienlijker zijn, ware het niet dat schier alle ouders op Ceram de gewoonte
hebben niet al hunne kinderen ter school te zenden, zoodat b.v. van vier kinderen uit één
huisgezin slechts twee ter school gaan. Dit is weliswaar geheel en al in strijd met het
vigerend reglement,146 doch het schijnt dat men dit misbruik tot nog toe niet met vrucht
heeft kunnen aantasten; het werk der zendelingen zal daarin ook waarschijnlijk
verbetering brengen.
Makarikij
De school staat onder den onderwijzer der 4de klasse J. Picaulij. Gedurende de eerste 3
maanden des jaars was de opkomst der kinderen zeer slecht wegens de destijds
heerschende pokken-epidemie, eerst in de maand Mei begon het langzamerhand beter te
gaan. De school is thans in tamelijk bevredigenden toestand, tellende 98 leerlingen voor
het afgeloopen jaar, doch nam in het begin van het loopende jaar weer eenigszins toe
tellende 104 leerlingen.
Alvorens Ceram te verlaten, maak ik nog van deze gelegenheid gebruik om
overeenkomstig het Besluit van den Gouverneur der Moluksche Eilanden d.d. 27 Mei
1856 No 6, kortelijk te rapporteren aangaande den toestand der Alfoersche
strandnegerijen Roemalait, Apsano, Awaija en Waraka.147
Overeenkomstig de aanbeveling van den Predikant Ds S.A. Buddingh, de schoolmeester
van Elpaputij J.M. Hitijahubessij voor bovengenoemde Alfoersche strandnegerijen, door
de Subcommissie van onderwijs voorgedragen zijnde, zoo werd dan ook, dientengevolge
voormelde schoolmeester door den Gouverneur der Moluksche Eilanden, op het daartoe
staande traktement van ƒ 25 ’s maands benoemd.148 Deze benoeming lokte echter eenige
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Art. 28 van de Pengatoran pada midras² Malajuw di pulaw Ambon dan sakalijen dairah² jang ada
dibawahnja (1855) bepaalde de schoolplichtige leeftijd voor jongens op zes tot veertien jaar en voor
meisjes op zes tot dertien jaar (document 10).
Deze strandnegorijen waren in de jaren dertig en veertig der negentiende eeuw ontstaan door vestiging
van bergbewoners. Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 187.
Buddingh’s bezoeken aan de baai van Elpaputih (resp. in nov. en in dec. 1853) staan beschreven in
document 55, en in Buddingh, Neêrlands-Oost-Indie, II, 182-188, 225-237. Buddingh maakte de
tweede reis in verband met pogingen christelijke scholen op te richten in een zevental strandnegorijen
langs de baai van Elpaputih. Slechts in het geval van de vier hier genoemde negorijen slaagde dit
voornemen. Over de benoeming van Hitijahubessij, zie ibidem, 236-237.
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aanmerkingen uit van de zijde van den Assistent Resident van Saparoea,149 die van
oordeel was dat de aanbeveling van den Heer Buddingh en de daarop gevolgde
benoeming van Hitijahubessij geene gelukkige was. Hij schetste hem als min kundig, min
ijverig en flaauwhartig, en was van oordeel, dat men in den tegenwoordigen onderwijzer
van Porto, J.L. Wattimena, eene oneindig gelukkiger keuze zoude gedaan hebben.
De Subcommissie van onderwijs, van wie de voordragt was uitgegaan, was van oordeel
ten aanzien dezer zaak niet het stilzwijgen te mogen bewaren, en nam mitsdien
maatregelen om voormelden Hitijahubessij een streng examen te doen ondergaan en zijne
geheele wijze van zijn van nabij te observeren. Naar Ambon geroepen, werd voormelde
Hitijahubessij gesteld onder toezigt van den schoolopziener,150 die zich gedurende
omstreeks drie weken lang, iederen dag met hem occupeerde en hem zelfs bij de jongste
klasse in zijn Institut aan het werk stelde, ten einde hem in het praktikale van het
onderwijs en in zijnen dagelijkschen omgang te leeren kennen.
Ten gevolge van dit naauwgezet onderzoek kwam de schoolopziener weldra tot de
overtuiging, dat de aanbeveling van Hitijahubessij door den Heer Buddingh geenszins
zoo ongelukkig was als de Assistent Resident van Saparoea wel gemeend had, en men
mitsdien, zoo wel van zijne kunde als van zijne persoonlijke hoedanigheden goeds mogt
verwachten, ofschoon dan ook door den schoolopziener erkend werd dat men mogelijk
gelukkiger keuze had kunnen doen.
Op grond van dit, door den schoolopziener uitgebragte oordeel, zou Hitijahubessij
eerlang naar zijne standplaats zijn teruggekeerd, ware het niet dat hij, door hevige
koortsen aangetast, hoe langer hoe zwakker werd, in een teringachtige kwijning verviel
en na een lang en smartelijk lijden op den 20ste der vorige maand overleed. Zijn verlies
is voor de algemeene zaak weliswaar geenszins onherstelbaar, maar toch betreur ik den
jongen krachtvollen man, die in bloeijende gezondheid naar herwaarts kwam en zoo snel
werd weggerukt.
Ik ben als nu voornemens om eenen zeer geschikten jongeman, die langen tijd met de
Alfoeren te Awahija etc. heeft omgegaan en nu ruim vier jaar op het Institut vertoefde,
ter vervanging van Hitijahubessij aan te bevelen. Het is gemakkelijk na te gaan dat ten
aanzien van de verwachtingen, veel min van de aanvankelijke vruchten dezer anders
heilzame en weldadige pogingen nog niet veel gezegd kan worden. Het weinige echter
hetgeen hieromtrent ter mijner wetenschap kwam, is bepaald gunstig en geeft gegronde
hoop op gewenschte uitkomsten.151
W. Schminke.
B.N.J. Roskott.
In de plaats van Hitijahubessij werd in de negorijen Rumahlait, Apisano, Awaiya en Waraka benoemd
een kwekeling van het Instituut te Ambon, M. Anakotta geheten (Gb 22/4/1857). Zijn standplaats was
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Awaiya. Hij voldeed uitstekend, vooral omdat hij de lokale adat en de streektaal kende. Eind 1857
telde de school omstreeks 50 kinderen, die vrijwel dagelijks voltallig opkwamen. Dankzij het tactvolle
optreden van Anakotta hadden inmiddels de inwoners van een bergkampong, Tananahu (of
Tananaku) geheten, het gebergte verlaten en zich aan het strand gevestigd. Ook zonden zij hun
kinderen naar de school van Anakotta. De bevolking der vijf negorijen telde eind 1857 548 zielen.
Roskott, Algemeen verslag 1857, ARvdZ 34/5. Anakotta werd later vervangen door J.L. Wattimena.
In Apisano, Awaiya, Waraka en Tananahu waren toen drie schooltjes. Wattimena gaf in iedere school
tweemaal per week les. In de dagen van Anakotta, toen de school nog iets nieuws was en de kinderen
op school kleine geschenken kregen, was de opkomst “perfect”. Inmiddels was dat veranderd, de
opkomst was slecht. Veel dorpelingen waren weer naar de bergen teruggekeerd en kwamen slechts
sporadisch aan het strand, waarbij de kinderen zo nu en dan eens een dag op school kwamen. Het
aantal schoolplichtige kinderen bedroeg eind 1859: 83. Zie “Algemeen Verslag aangaande de
149
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Inlandsche Christen School op het eiland Boäno
De school in deze gemeente was onder de kundige hand van den onderwijzer der 4de
klasse J.P. Nanlessij tot en met de maand November l.l. zeer in bloei toegenomen, zoodat
de school niet minder dan 160 leerlingen telde.
De bevolking van Boäno staat echter geenszins als zeer handelbaar bekend; het
voortdurend aandringen van den meester op geregeld schoolgaan, waaraan men onder den
gepensioneerden ouden schoolmeester Nanlohij152 niet gewoon was, begon eenige
baldadige heethoofden te vervelen. Op zekeren avond werd de arme schoolmeester in zijn
eigen huis door eene zamen gerotten hoop volks aangerand, en zoodanig geslagen dat het
langen tijd twijfelachtig was of de man er het leven zoude afbrengen. Nog op dezen
oogenblik ziet de anders krachtige man er bleek en kwijnend uit.
De Assistent Resident van Hila153 heeft echter deze zaak met den noodigen ernst aangetast
en zullen dus deze brutale klanten hunne welverdiende straf niet ontloopen. Inmiddels is
Nanlessij naar de gemeente van Manipa overgeplaatst en de schoolmeester van Manipa
naar Boäno.154
Manipa
Op het eiland Manipa bestaat eene Christen gemeente, uit burgers is zamen gesteld.
Onder wijlen den ouden onderwijzer Uneputie was de school in kwijnenden toestand,
waartoe velerlei oorzaken zamen werkten, doch waarvan wel de voornaamste is, dat het
eiland zoo geheel geïsoleerd en niet dan met groote kosten en moeite en dan nog niet
zonder gevaar te bereiken is.
Inmiddels is de toestand van school en gemeente belangrijk vooruit gegaan, sinds dezelve
staan onder den even kundigen als ijverigen onderwijzer P.J. de Queljoe, schoon dat ook
deze gemeente niet zeer belangrijk is, als tellende de school slechts 27 leerlingen.
Boven is reeds aangeduid dan de schoolmeester Nanlessij alsnu van Boäno naar Manipa,
en de Queljoe van Manipa naar Boäno is overgeplaatst.155
Boeroe
inlandsche Christen Scholen in de Residentie Amboina, voor het jaar 1859, opgemaakt door den
Schoolopziener B.N.J. Roskott,” nov. 1859, ARvdZ 34/5. Ongetwijfeld zullen ook de onlusten in deze
streek in 1857 en 1858 aan deze teruggang hebben bijgedragen, toen kustkampongs herhaaldelijk
vanuit het achterland werden aangevallen en verwoest. In nov. en dec. 1857 was het achterland van
Elpaputih het toneel van een expeditie tegen de bergbevolking, waarbij de christenen in de streek
merendeels de kant der opstandige bergbewoners kozen. A. van Ekris a. Hb NZG, 19-27/11/1857,
ARvdZ 24/3/A; Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 211. Zie ook “Algemeen verslag van den
staat van het Onderwijs of Schoolwezen in Nederlandsch Indië over het jaar 1856”, aangeboden aan
de GG bij geleidebrief van 31/3/1857, nr 88/95, AHCO 18/1.
www.cgfdejong.nl
152
L. Nanlohij (Nanlohy). Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1110.
153
W.A. van Duvelaar van Campen; 1855-1859 AR Hila en Larike, tevens president van de Gewone
Landraad, fungd. notaris en vendumeester; 1860-1861 AR Saparua en Haruku, tevens president van
de Gewone Landraad, ambtenaar van de burgerlijke stand, notaris en vendumeester.
154
De moeilijkheden die Nanlessij had ondervonden met een aantal dorpsbewoners, behoorden inmiddels
tot het verleden. De nieuwe onderwijzer, P.J. de Queljoe, deed het prima. Roskott, Algemeen verslag
1857, ARvdZ 34/5.
155
Op het schaarsbevolkte eiland Manipa bestond slechts één gemeente, die te Tumalehu. Deze bestond
voor een groot deel uit burgers. De gemeente telde 87 zielen, van wie 23 schoolkinderen. De
vorderingen der leerlingen onder meester J.P. Nanlessij waren bevredigend. De school en de woning
van de meester waren in goede staat, de kerk was echter vervallen en veel te groot voor de kleine
gemeente. Roskott, Algemeen verslag 1857, ARvdZ 34/5.

112

Document 24

Op eenen afstand van 15 duitsche mijlen ten westen van Ambon ligt het eiland Boeroe,
met een bloeijend schooltje onder den onderwijzer der eerste klasse E.C. Pattiasina,
ofschoon dan ook het aantal leerlingen in den laatsten tijd is verminderd tot op 30
leerlingen, hetgeen aan de daar ter plaatse geheerscht hebbende pokken-epidemie moet
worden toegeschreven. De school, die tevens dient voor de godsdienstoefeningen, is een
vrij goed en sterk gebouw.156
Behalve het getal van niet minder dan vijf en zeventig inlandsche onderwijzers in deze
Residentie, die deels door het Gouvernement deels door het Nederlandsch Zendeling
Genootschap gesalarieerd worden, heeft ook het Gouvernement nog de zorg voor een
zevental schoolmeesters op de Zuidooster- en Zuidwester-eilanden. Hiervan zijn geplaatst
R.L. Wakanno te Durdjella en L. Kermettij op Maijkor – beiden kweekelingen van het
Institut van het Nederlandsch Zendeling Genootschap.
En verder op de Zuidwester-eilanden:
J. Bakker te Makisser.157
H. Manuhutu te Jeroesoe op Roma.158
P. Pellupessij te Saraaij op Lettij.159
J. Lopulissa te Pattij op Moa.160
J. Likihena te Serwaroe op Lettij,
zijnde de vier laatst genoemden kweekelingen van het Institut.161
E.C. Pattiasina werd in de loop van 1857 wegens gezondheidsproblemen van Buru naar Ambon
overgeplaatst en vervangen door Hendrik P. Matulapelua. Deze laatste was wegens onaanvaardbaar
gedrag jegens de zuster van de regent op zijn vorige standplaats, Hutumuri, niet te handhaven
geweest. Roskott, Algemeen verslag 1857, ARvdZ 34/5.
157
De hier bedoelde Jesajas Bakker was sinds 1835 op Kisar als schoolmeester in dienst van het
gouvernement. Hij was aangesteld door Bär sr, die tevens Joseph Roef als schoolmeester aanstelde,
zie A.H. Rijkschroeff, namens de SCO Ambon, a. J.J. Bär sr, 4/5/1835, nr 89, AA 1115. Bakker werd
in 1859 vervangen, zie Extract besluit GdME, nr 3, 8/9/1859, AA 1542. Jesajas was een van de twee
zonen van raja J.F. Bakker van Kisar, die door Joseph Kam tijdens een bezoek aan Kisar in maart
1823 mee naar Ambon was genomen voor scholing. Enklaar, Joseph Kam, 88. Het geslacht Bakker
stamde af van de vroegere Europese bezetting van het eiland, zie Van der Crab, De Moluksche
Eilanden, 99; E. Rodenwaldt, Die Mestizen auf Kisar. Batavia, 1927. Vader J.F. Bakker was een
leerling van zendeling Bär sr geweest. Zie de opgaven der negorijen en hoofden op de ZuidwesterEilanden in J.B. Dielwart, “Rapporten van Aroe, Tenimber en verder Zuid Ooster en Zuid Wester
Eilanden 1825”, AAS b337/s101, Bt 27 okt. 1826, nr 10, [fols. 9-11]; en [Reinwardt], Reis, 371.
158
Roskott was er niet in geslaagd via briefwisseling met deze schoolmeester in contact te blijven.
Roskott, Algemeen verslag 1857, ARvdZ 34/5.
159
Petrus Pellupessij werd in 1857 wegens wangedrag ontslagen. Roskott, Algemeen verslag 1857,
ARvdZ 34/5.
160
Josef Lopulissa was “een braaf en kundig jong man”, die zich behalve met onderwijs ook met
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zendingswerk onder de niet-christelijke en niet-islamitische bevolking van Moa bezighield. Roskott,
Algemeen verslag 1857, ARvdZ 34/5.
161
In de loop van 1857 werd nog aangesteld Theofilus Lilipalij te Wokan (Wokam). De aanstelling van
deze acht onderwijzers geschiedde conform Gb 30/10/1856, nr 42, “a. dat er voortaan op de Zuid
Ooster en Zuid Wester eilanden zullen werkzaam zijn acht inlandsche schoolmeesters, en wel drie op
de Aroe-eilanden in de negorijen Djindjella [Durdjella], Maykor en Wokan of Wangil; een op het
eiland Moa in de negorij Patty; twee op het eiland Letty in de negorijen Seraay en Serwaroe; een op
het eiland Roma in de negorij Jeroesoe; een op het eiland Kisser in de negorij Wonrely. b. dat deze
schoolmeesters eene bezoldiging zullen genieten van ƒ 15 ’s maands”. Teneinde het verblijf op deze
geïsoleerd liggende eilanden voor de onderwijzers iets dragelijker te maken, werd in 1857 besloten
hen om de twee jaar af te lossen. Zie Roskott, Algemeen verslag 1857, ARvdZ 34/5. Vgl. document
39.
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En hiermede wederom mijne taak afgewerkt hebbende, neem ik de vrijheid met terugzigt
op al het vorenstaande, de onder volgende punten aan de aandacht der Subcommissie van
onderwijs aan te bevelen als:
a. dat maatregelen worden genomen om op ruimeren voet dan tot nog toe kon geschieden,
te voorzien in de groote behoefte aan schoolboeken.
b. dat er bij de negerijhoofden met meerderen klem op worde aangedrongen, om zorg te
dragen voor den aanmaak van voldoende zitbanken, schrijfborden en bergplaatsen van
schrijfbehoeften, alles overeenkomstig art. 24 van het vigerend schoolreglement.162
c. dat maatregelen worden genomen om ten behoeve van een aanzienlijk getal kinderen
tot de negerij Latuhalat en Noussanive behoorende (waaronder vele burgers) eene school
worde opgerigt op de grensscheiding der douson’s Latuhalat, Noussanive en Seilale163 –
en eindelijk
d. dat overeenkomstig art. 37 van meergemeld reglement door de respectieve Assistent
Residenten voorstellen worden gedaan, ter oprigting van eene tweede school, althans van
eenen tweeden onderwijzer in zoodanige scholen, waar de schoolrol een getal van een
honderd en vijftig schoolpligtige kinderen aanwijst.164

25. A. van Ekris aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 5 maart
1857; ARvdZ 24/3/A.
De zendelingen A. van Ekris en J.J. Verhoeff waren op 21 december 1856 te Ambon
gearriveerd.165 Hun standplaatsen waren resp. Kamarian op zuidelijk Ceram en Ameth op
Nusalaut. De gouverneur bepaalde dat, totdat hun woningen klaar waren, Van Ekris op
Saparua geplaatst zou worden en Verhoeff op Haruku. De eerste werd belast met de dienst in
de gemeenten langs de zuidkust van Ceram (Kamarian, Seruawan, Luhu, Lokki, Piru, Tanunu,
Eti, Kaibobo, Waisamu, Hatusua, Paulohi, Samasuru, Rumahkai, Tihulale, Makariki, Amahai
en Soahuku) en de tweede met de dienst in de zes gemeenten op Haruku. Bär diende van
Nusalaut naar Waai te gaan en Schot zou Hutumuri, waar hij de zieke zendeling Luijke verving
doch welke gemeente niet op de lijst van hulppredikersplaatsen voorkwam, moeten verruilen
voor Elpaputih op zuidelijk Ceram. Hij kon evenwel te Hutumuri blijven totdat zijn woning
te Elpaputih gereed was.166

Om kort te gaan, ik wil u thans myn wedervaren op Ambon mededeelen en hoe ik hier
gekomen ben. Na acht dagen by Br Teffer gelogeerd te hebben, vertrokken wy167 naar
Ambon om ons ter beschikking van Z. Exc. den Gouverneur der Molukken te stellen. Wy
vernamen daar wat wy reeds op Soerabaja gehoord hadden, nl dat br Bär, in plaats van
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Strikt genomen de Instructie voor schoolmeesters, zie document 10.
163
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165
166
167

Vgl. art. 37 van de Instructie voor de schoolmeesters, zie document 10. Er waren in 1857 in de negorij
Nusanive 235 kinderen verdeeld over vier dorpen, zie “Verslag aangaande het onderwijs in de
inlandsche Christen gemeenten der Residentie Amboina en Onderhoorigheden over het jaar 1856.
Opgemaakt door den schoolopziener B.N.J. Roskott”, febr. 1857, ARvdZ 34/5. Als plaats van
vestiging van de tweede school werd de negorij Iseh voorgesteld. Roskott, Algemeen verslag 1857,
ARvdZ 34/5.
Zie vorige noot.
Zie A. van Ekris a. H. Hiebink, 16-21/12/1856, ARvdZ 24/3/A.
Zie GdME a. GGvNI, 30/4/1857, nr 57, en overige stukken in AMvK 682, Vb 5 febr. 1858, nr 18.
Zie ook Bijlage V.
T.w. de zendelingen A. van Ekris en J.J. Verhoeff.
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Waai, Noesalaut tot werkkring had gekregen. Daarby kwamen wy te weten dat geen der
beide plaatsen op Ceram nog voorzien was van een geschikt huis voor den Zendeling.
Men zou dus voorloopig een van ons beiden op Haroeko plaatsen, moetende deze tevens
het deel van Ceram onder Haroeko bezoeken, terwyl de ander zich op Saparoewa met der
woon zou vestigen, latende evenwel dit geheele eiland aan br Bossert over, om alleen de
gemeenten op Ceram onder het gebied van Saparoewa staande te bezoeken. Vroeger had
br Roskott voorgesteld om ons beiden op Haroeko te plaatsen, maar dat voorstel scheen
br Verhoeff minder aangenaam, zoodat wy scheiden moesten en br Verhoeff de voorkeur
gaf aan Haroeko. Ik zou dus Saparoewa tot woonplaats nemen. Intusschen had br Teffer
een nieuw voorstel, daar hy ook aanwezig was op het kantoor van den Ambonschen
secretaris. Vroeger nl was het op zyn aandrang dat ik br Verhoeff Haroeko gelaten had,
wat evenwel my, daar ik om geenerlei reden een van de beide plaatsen prefereren kon,
vry onverschillig was. Daarop evenwel deed hy my den voorslag om, daar ik
ongetrouwd168 en br Verhoeff getrouwd was, zyn deel van Ceram voor my te nemen. Ik
vooronderstel gaarne dat gebrek aan geographische en plaatselyke kennis by dit voorstel
zyn aandeel had. Ik nam het ten minste om br Verhoeff en hem genoegen te geven uit
onwetendheid in dat opzigt aan. Doch op Saparoewa vernam ik dat het beter geweest
ware dat niet op my te nemen. Hoewel tot 12 gemeenten door combinatie herleid, heeft
Ceram 18 negoryen waar christenen wonen. Van de meest oostelyke tot de westelykste
is een graad breedte de regte afstand, die evenwel vergroot wordt door twee groote
baayen. Ware nu de tyd maar geschikt om te reizen het ware nog niets, maar in de
regenmoesson is er geen denken aan en in de drooge zyn alleen February en Maart en
April maanden die voor de overvaart en reizen met de orembaai geschikt zyn. Van die
maanden valt February en soms half Maart af, daar de gewone negory orembaajen dan
voor vervoer der geoogste nagelen moeten worden gebruikt. Thans zal my voor die reis
op zyn hoogst het einde van Maart en een deel van April beschikbaar zyn, daar ik op het
laatst van deze maand my haasten moet om naar Saparoewa terug te keeren, wil ik niet
voor eenige maanden op Ceram gebannen blyven door de plotseling opkomende
oostmoesson. Indien br Verhoeff zyne gemeenten op Ceram had aanvaard, zou hy die
tegelyk als ik de myne bezocht kunnen gaan zien. Zyne zes gemeenten op Haroeko zyn
altyd genaakbaar met een eenvoudigen draagstoel. Doch ik wacht slechts op de
definitieve regeling en heb dit alleen geschreven om de verdenking van my te weren als
had ik willekeurig zelf de bovengemelde schikking gekozen. Doch die regeling: van wie
moet ze uitgaan, van de H. Bestuurders of van de broeders alhier? Zoo daarvoor de
broeders de bevoegdheid hebben ontvangen, zal dit zeker in eene conferentie behandeld
worden. Doch over de bezwaren waarvan de conferentie in de Menahasse vrygaat en die
hier haar drukken, heeft meen ik reeds een der broeders geschreven.169 Wat ik, die pas
hier kom, er van weet is dit, dat eene reis van Saparoewa naar Ambon en terug net onder
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de 30 zegge dertig gulden gaat en dan nog moeten wy zelve logies zoeken, daar Br
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A. van Ekris trouwde op 22 juli 1857 te Saparua met Hendrika Engel (1835-1900), een meisje uit een
familie van “eenvoudige” burgers van Saparua, A. van Ekris a. Hb NZG, 23/7/1857, ARvdZ 24/3/A.
Zie ook A. van Ekris a. H. Hiebink, 30/5/1857, ARvdZ 24/3/A; en sub 6 sept., “Kort verslag der
Werkzaamheden van W Luyke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche-Zendelinggenootschap
te Rotterdam. Over April 1857 tot en met Maart 1858”, 20/5/1858, ARvdZ 24/5. Uit dit huwelijk
werden geboren Plonia Hendrika van Ekris, geb. 1858; Pieter van Ekris, geb. 1859; Elisabeth Adriana
van Ekris, 1861-1938; Johannis Paulus van Ekris, 1863-na 1919; Gerrit van Ekris, 1865-1868; Arris
Hendrik van Ekris, 1868-na 1937.
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Roskott niet alleen om de menigte menschen die hy by zich in heeft ons niet logeren kan,
maar ook omdat hy eene zorgende en beste vrouw verloren heeft.170 Doch wy zouden ook
op die conferentie meen ik tot geen goed einde komen.171 By de tegenwoordige regeling
blyven twee plaatsen onbezet. Waai op Ambon en Kamarian op Ceram. Nu zou br
Verhoeff volgens de instructie van HH Bestuurders niet op Haroeko maar op Noessalaut
moeten zyn, terwyl br Bär naar Waai zou moeten gaan en welligt van daaruit Haroeko
bezoeken. Doch nu blyft Kamarian nog onbezet. De oorzaak daarvan ligt daarin dat br
Schot zich op Hoetoemoeri gevestigd heeft, dat naar ik hoor niet onder de zes bedoelde
posten is begrepen maar eigenlyk onder de Ambonsche predikanten staat en, naar men
zegt, een te kleine werkkring is voor een jongeman als br Schot. Doch ik spreek hier
alleen van hooren zeggen. Dit is evenwel zeker, dat br Schot die plaats niet voor
Kamarian zal willen ruilen en wat dan? Intusschen heeft die definitieve regeling wat my
betreft zulk een haast niet want Juny 1856 is het plan der Zendelingswoningen op Ceram
ontworpen en dato dezes moet de assistent resident172 nog de respectieve negoryen
bezoeken om order te geven tot het bouwen der huizen. Ik kan dus naar Z. Exc.’s
getuigenis nog twee jaar op Saparoewa zitten. Om evenwel den overigen tyd dien ik hier
ben br Bossert te helpen gaat ook niet. Het zou voor ons beiden niet verkieslyk zyn een
en dezelfden werkkring te hebben en bovendien het is myn werkkring niet. Ik heb eens
voor hem gepreekt op Konings verjaardag en hoop het spoedig weer te doen, doch
daarmede houdt het op. Ander werk mag hy geloof ik niet uit handen geven en ik niet
aannemen. Om nu toch iets te doen, houd ik my bezig met het onderwys van eenige
kinderen der notabelen te Saparoewa. Evenwel hoop ik ook niet na te laten zoo veel
mogelyk br Bosserts werk na te gaan of ik ook daarvan iets kan leeren. Ik woon thans
tegen behoorlyk kostgeld by hem in, daar ik door myn overhaast vertrek van Soerabaja
in gevolge de instructie nog geen meubelen van daar heb kunnen bekomen.173 Te meer
doe ik dit, om de vele bezwaren die er voor my aan het alleen wonen verbonden zyn.
Zie voetnoot 10.
Bedoeld is de conferentie van zendelingen der Midden-Molukken. Plaats van de jaarlijkse
samenkomsten was meestal de negorij Waai op Ambon. Meestal werd vergaderd in de maand
november. In 1860 werd de bijeenkomst uitgesteld tot april van het jaar daarop wegens het bezoek
dat de GG van Ned.-Indië, Pahud, tijdens zijn verblijf in de Molukken in december 1860 aan Waai
bracht, zie Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 126. De eerste vergadering (1857) was ten huize
van Roskott te Ambon-stad. Deze werd min of meer toevallig gehouden, toen een aantal zendelingen
tegelijk in Ambon aanwezig was. Roskott was behalve depothouder van het NZG te Ambon ook
secretaris en penningmeester van de conferentie van zendelingen. Zie R. Bossert a. Hb NZG,
15/5/1857, 9/7/1857, beide stukken in ARvdZ 64/4/4; en sub 8 sept., “Kort verslag der
Werkzaamheden van W Luyke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche-Zendelinggenootschap
te Rotterdam. Over April 1857 tot en met Maart 1858”, 20/5/1858, ARvdZ 24/5; W. Luijke a. Hb
NZG, 25/6/1858, ARvdZ 24/5. De laatste vergadering (1864) vond plaats te Rumah Tiga ten huize
www.cgfdejong.nl
van Luijke. De vergaderingen, die enkele dagen duurden en soms slechts door een deel der
zendelingen werden bijgewoond, werden gehouden op 8 sept. 1857, 30 nov. - 1 dec. 1859, 23 april
1861, 20-21 nov. 1861, 18-20 nov. 1862, 4-6 nov. 1863 en 9-10 nov. 1864. Op de conferentie van
1859 te Waai was ook P.F.W. Briët, van 1856 tot 1860 predikant te Ambon, aanwezig. Briët steunde
de zending van harte en werd eens omschreven als iemand “wiens huis ten allen tijde voor de
zendelingen open staat,” iets wat bepaald niet van alle predikanten gezegd kon worden. Zie sub 29
nov., “Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1859 tot en met Maart 1860”, 31/5/1860, ARvdZ
24/5. De notulen der zendelingenconferenties, die wel gemaakt en in afschrift naar Nederland
gezonden zijn, zijn niet aangetroffen.
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W. Schminke.
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Zie A. van Ekris a. H. Hiebink, 16-21/12/1856, ARvdZ 24/3/A.
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Minder dan vier bedienden, die behalve den kost op zyn minst zes gulden ’s maands
verdienen, kan ik niet hebben. De schade door stelen, breken, bederven of laten bederven
veroorzaakt, zou onder myn eigen gebrekkig opzigt niet gering zyn, te meer daar ik in het
oostersche huishouden nog zeer weinig thuis ben en wat kan ik doen voor myne roeping
als ik den ganschen dag voor myne huishouding moet zorgen? Een huishoudster in de
Oost is synoniem met een byzit. Van de diefachtigheid en luiheid der menschen hier heb
ik zelf de bewyzen in handen. Zoo ontstal my iemand drie gulden van wien ik het
volstrekt niet zou verwacht hebben. Br Bossert heeft daarvan ook, hoewel veel minder,
last. Zoo zou ik ook by myn gaan naar Ceram myn huis aan myne jongens moeten
overlaten. In den regentyd zou ik veroordeeld zyn alleen te zitten, dat my niet hindert op
eene plaats alleen, maar wel als er in dezelfde negory een zendeling broeder is.
Intusschen myn gebrek aan meubelen doet alles af en de stoombootvaart is geheel in de
war. Br Verhoeff heeft het hoogst noodige, omdat hy, daar wy zamen niet binnen vier
dagen konden geholpen worden, daar op stond hetgeen ik toegaf omdat hy gehuwd is.
Kasten hebben wy nog geen van beiden. Doch genoeg hiervan.
Den 11en january 57 kwam ik op Saparoewa aan. Tot heden toe heeft dat hier zyn weinig
belangryks. Ik oefen my in het Maleisch, studeer en onderwys kinderen, preek en hou
somtyds eene bybellezing. Alleen dit. Eens zeide de ass. resident tot ons dat wy
gouvernementsambtenaren waren. Is dit zoo? Ik hoop neen, doch ik vind de instructie niet
duidelyk. Ik sta onder HH Bestuurders en niet onder een onchristelyk regent174 die alleen
burgerlyk gezag over my heeft. Evenwel, hy stelt ouderlingen aan, verbiedt de missie
onder de Mohammedanen (dit is evenwel welligt eene order van den gouverneur), dwingt
de zendelingen onder zyn gebied om “als gouvernementsdienaren” op het Indisch
Staatsblad in te teekenen. Dit kost evenwel niet zooveel, doch het is hier om het beginsel
te doen. Doch buitendien de brs Bossert, Bär, Verhoeff en ik ontvangen maar 100 zegge
honderd gulden ’s maands. Hoe dat komt weet ik niet, maar HH Bestuurders hebben dat
niet bedoeld. Dat wy van onzen Fetor afhankelyk zyn in hooge mate, blykt daaruit dat wy
buiten hem geene reis of vervoermiddelen kunnen krygen, maar de afhankelykheid met
betrekking tot de wederzydse verhouding zou ik gaarne wat nader bepaald zien.

26. De Hoofdcommissie van onderwijs, Algemeen verslag van de staat van het
schoolwezen in Nederlands-Indië over het jaar 1856, Batavia, s.a.; AHCO 18/1.
–––
Van Amboina en Banda zijn dit jaar niettegenstaande gedane aanschrijvingen bij
circulaire dd. 2 December 1856 № 38/92 geene berigten omtrent den staat van het
onderwijs op de inlandsche christenscholen ontvangen, waarvan de vermoedelijke
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oorzaak is een tijdelijk oponthoud in de communicatie.
Ten gevolge der inspektiereis van Ds. S.A. Buddingh175 heeft het onderwijs in de
Molukko’s eene geheele reorganisatie ondergaan, gelijk blijkt uit de onderstaande
regeringsbeschikkingen waarbij is bepaald:
bij Gouvernementsbesluit dd. 2 April 1856 Nº 36
Eerstelijk krachtens magtiging des Konings te bepalen:
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Waarschijnlijk: assistent-resident.
Zie document 55.
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a. dat voor de opleiding der jeugd en het onderwijs van ouderen van dagen in de
christelijke godsdienst te Awaija (Zuidkust van het eiland Ceram) zal worden geplaatst
een Inlandsche schoolmeester, wiens werkkring zich zal uitstrekken over de Alfoersche
strandnegorijen Roemalait, Apisano, Awaija en Warakka.
b. dat tot bestrijding der daarvoor benoodigde uitgaven, boven de som van ƒ 8208
blijkens besluit van 15 mei 1852 Nº 3 toegestaan voor de bezoldiging der inlandsche
onderwijzers te Amboina en onderhoorigheden, nog zal worden beschikbaar gesteld eene
som van ƒ 300.
c. dat bij de benoeming van den sub a bedoelden onderwijzer zoo veel mogelijk zal
worden gelet op de aanbeveling van den predikant Ds. S.A. Buddingh ten aanzien van
den tegenwoordigen onderwijzer te Elpapoetij J.M. Hitijahubessij.
d. dat de Gouverneur der Moluksche eilanden zal trachten het werk der evangelisatie
onder de Alfoeren in de kampongs Watamano nabij Makarikij en Watamma en
Salahatomij nabij Amaheij te doen voorbereiden door de inlandsche schoolmeesters in
de beide laatstgemelde christen strandnegorijen.
e. dat het toezigt over de werkzaamheden van den sub a bedoelden onderwijzer zal zijn
opgedragen aan den Schoolopziener te Amboina, onder de Subkommissie van onderwijs,
en den tijdelijken Assistent Resident van de afdeeling Saparoea en Haroekoe, welke
beiden zoo veel mogelijk persoonlijk en de laatste nog daarenboven door een der
ouderlingen van den kerkeraad te Saparoea of eenen daar toe geschikten regent, zich
zullen overtuigen of doen verzekeren van de gemaakte vorderingen, en daarvan
vervolgens respectievelijk verslag zullen doen aan den Gouverneur der Moluksche
eilanden en de Subkommissie van Onderwijs te Amboina.
II. Al verder te bepalen:
a. dat bij gunstigen uitslag der pogingen tot opleiding der jeugd en het onderwijzen van
ouderen van dagen in de christelijke godsdienst in de Alfoersche negorijen, bedoeld sub
a en b van § I voor elk dezer negorijen een vaste onderwijzer zal worden benoemd, belast
met het godsdienstig en het lager onderwijs, met aanschrijving op den Gouverneur der
Moluksche eilanden, om na ommekomst van twee jaren daaromtrent te dienen van berigt,
zoo noodig vergezeld van de vereischte voorstellen.
b. dat de te Elpapoety te plaatsen zendeling voorloopig zal zijn belast met de geestelijke
zorgen over de casu quo als dan tot het christendom bekeerde vier Alfoersche negorijen
sub a van § I bedoeld en dat later voor deze negorijen een afzonderlijke zendeling zal
worden aangesteld, wiens taak het tevens zijn zal om de nog onbekeerde Alfoeren van het
gebergte tot het christendom te bewegen.
III. De traktementen der goeroes (schoolmeesters) op al de Moluksche eilanden tot
www.cgfdejong.nl
Amboina behoorende, te verhoogen, en wel zoodanig, dat de Goeroes der 4e klasse zullen
genieten ƒ 12 ’s maands, de goeroes der 3e klasse ƒ 15 ’s maands, de goeroes der 2 kl. ƒ
20 ’s maands en de Goeroes der 1e klasse ƒ 25 ’s maands.
IV. Aan de beide goeroe’s besar van de eilanden Saparoea en Haroekoe toe te leggen een
traktement van ƒ 32 ’s maands en alzoo hunne inkomsten gelijk te stellen met die van den
goeroe besar van Amboina.
V. Aan de Goeroe’s Koeliling van Saparoea en Haroekoe almede toe te leggen ƒ 5 ’s
maands, even als de Goeroes Koeliling van Amboina genieten.
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VI. Te bepalen dat aan die Goeroes, welke zich gedurende den loop van een jaar door
ijver en volharding onderscheiden, een geschenk zal worden uitgereikt, bestaande in zoo
veel ellen zwart laken als toereikend is voor eene geheele kleeding.
Bij Gouvernementsbesluit van den 3 december 1856 nr 29
Eerstelijk enz.
Ten derde. Krachtens het besluit van 25 Mei 1852 nr 7, onder nadere goedkeuring des
Konings, magtiging te verleenen tot oprigting van eene tweede Gouvernements lagere
school ten behoeve der burgers op de hoofdplaats Amboina en de buitenwijken176 en om
daarbij in dienst te stellen: eenen onderwijzer bezoldigd met ’s maands ƒ 100 of ƒ 1200
’s jaars, genietende huisvesting ten koste van den lande, dan wel schadeloosstelling
daarvoor ad ƒ 50 ’s maands of ƒ 600 ’s jaars;177 2 inlandsche onderwijzers der derde
klasse bezoldigd met ’s maands ƒ 15 elk of ƒ 360 ’s jaars; eenen schoolbedienden
bezoldigd met ’s maands ƒ 5 of ƒ 60 ’s jaars. Tezamen ’s jaars ƒ 2220.=.
Ten vierde. De Subkommissie van onderwijs te Amboina aan te schrijven om voor het
daarstellen van een schoollokaal de vereischte voorstellen te doen door tusschenkomst
van den betrokken Chef der Waterstaats afdeeling, den Gouverneur der Moluksche
eilanden, den Direkteur der burgerlijke openbare werken, en de Hoofdkommissie van
onderwijs.
Ten vijfde. Aan te teekenen dat bij besluit van den Gouverneur der Moluksche eilanden
van 28 December 1855, nr 2, ten gevolge van den brief van den Algemeenen Secretaris
van 17 Oktober 1850, nr 3039, gearresteerd is een nieuw reglement voor de Inlandsche
christenscholen178 bij hetwelk
a. de schoolboeten bereids van 25 duiten tot 10 duiten zijn verminderd179
b. de middagschooluren zijn afgeschaft180
c. de beoordeeling van de al of niet doelmatigheid van eene nadere proef met het
aanleggen van schooltuinen overgelaten is aan het oordeel van den Gouverneur der
Moluksche eilanden.
Ten zesde. Aan de weduwe Latumahina in de kampong Nahoe eene belooning van ƒ 150
toe te kennen wegens dertigjarige dienst en onbaatzuchtigen ijver.
Ten zevende. Aan de Hoofdkommissie van onderwijs in Nederlandsch Indie op te dragen,
om zoo wel een voorstel te doen tot uitloving van prijzen voor de vervaardiging van
geschikte en verstaanbare Maleische leesboeken ten dienste der Inlandsche
christenscholen in de Moluksche eilanden, als eene opgave in te dienen van
schoolboekjes in verschillende talen, welke inhouden, onderwerpen, voor vertaling in het
Maleisch tot hetzelfde einde aan te bevelen, doch dien onverminderd, de
Hoofdkommissie van onderwijs aan te schrijven om te dienen van konsideratien en advies
omtrent het denkbeeld om het onderwijs in de Hoog Maleische taal te doen vervangen
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Zie hierover Brugmans, Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië, 176.
Benoemd werd L.E. Boeijer, Besluit HCO, 31/8/1857, nr 50/98. Zie De Inspecteur van Onderwijs,
“Algemeen Verslag van den staat van het Schoolwezen in Nederlandsch Indie over het jaar 1857”,
fol. 506, AHCO 24/5.
De Pengatoran pada midras² Malajuw di pulaw Ambon dan sakalijen dairah² jang ada dibawahnja
(1855), opgenomen als document 10.
Zie art. 30 van document 10; vgl. art. 23 in Deel I, document 23.
Zie voetnoot 144.
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door het onderwijs in de Nederduitsche taal, na ter zake te hebben geraadpleegd de
Subkommissie van onderwijs te Amboina en den Gouverneur der Moluksche eilanden.181
Ten achtste. Aan de Subkommissie van onderwijs te Amboina, den Gouverneur der
Moluksche eilanden, en den Direkteur van financien mede te deelen, dat de magtiging des
Konings wordt gevraagd om de begrooting van Nederlandsch Indie te mogen
vermeerderen respectievelijk met de vaste posten van ƒ 3000 en ƒ 5760 ’s jaars:
a. tot voorziening in de behoefte aan leermiddelen op de Inlandsche christenscholen in
de Moluksche eilanden tot Amboina behoorende.
b. tot aanstelling van hulppersoneel op sterk bezochte Inlandsche christenscholen in de
Moluksche eilanden tot Amboina behoorende, naar den maatstaf, dat op de scholen op
den duur geregeld bezocht door 200 en meer kinderen, nog twee meesters van de 4e
klasse, en op die geregeld bezocht door 80 of meer kinderen een meester der 4e klasse
worde aangesteld.
Ten negende. Aan de Hoofdkommissie van onderwijs in Nederlandsch Indie mede te
deelen dat het haar onverlet is de aandacht van den Gouverneur der Moluksche eilanden
te vestigen op de wenschelijkheid om de door ouderdom geheel ongeschikt gewordene
goeroes of schoolmeesters onder Amboina door jongere, meer geschikte en bekwame
personen te vervangen.
De uit dit laatste besluit nog voortvloeijende voorstellen zijn bereids in behandeling. –
––

27. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1856
tot en met maart 1857, Rumah Tiga (Ambon), 2 mei 1857; ARvdZ 24/5.
–––
September. Den eersten. – – –
In deze week met de meesters uit de binnen-baai besproken en bepaald, om vele
ongeregeldheden zoo veel doenlijk voor te komen, een stuk aan den kerkeraad te Ambon
in te dienen. Dat wij dan gedaan hebben en van den volgenden inhoud is:
Met dezen heb ik de eer de onder volgende regelen aan uwen raad minzaam voor te
dragen. Ten eerste: dat vele schoolmeesters, genoegzaam van over het geheele eiland
Amboina, zoo vaak mij hunne klagten hebben doen hooren: dat het uit de gemeenten
hunner standplaatsen zoo dikwijls geschied, dat ouders, zoo van echte, maar nog meer
van onechte kinderen, hunne kinderen naar Amboina brengen, om ze daar te laten
doopen, zonder daarvan kennis te geven of bewijs te verzoeken van den meester hunner
negerij of gemeente, die daarvoor zijn boek moet aanhouden en zijne verslagen indienen;
www.cgfdejong.nl
dat dus wanorde veroorzaakt. Verders: brengen de ouders van onechte kinderen ook wel
hunne kinderen naar Amboina om gedoopt te worden, om de vermaningen te trouwen
enz. daaraan verbonden te kunnen ontgaan en zoo men vreest, ook wel hunne onechte
kinderen, voor in den echt geboren te zijn, bij den eersten meester, die voor elk kind dat
bij hem wordt opgeschreven, zijn 24 duiten ontvangt, laten opschrijven. Dat dus de
zedelijkheid niet bevordert.
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Voor een toelichting, zie voetnoot 732.
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Ten andere: is de klagt der meesters uit den omtrek van Amboina nog: dat zoo vaak
personen uit hunne gemeenten naar Amboina gaan, om daar de maleische bediening van
het Heilig Avondmaal mede bij te wonen, zonder daarvoor bewijs van lidmaatschap of
bijzonder van goed zedelijk gedrag van den meester hunner gemeente te verzoeken,
waardoor maar al te vaak gebeurd, dat personen, die in hunne gemeente niet aan de
bediening zouden toegelaten worden, te Amboina aan de bediening gaan.
Daar deze klagten mijne broederen Schot, Teffer en mij zeer billijk voorkomen en ons
daarom niet onverschillig mogen zijn, is echter, voordat wij tot ons verzoek aan uwen
raad overgaan, ons minzaam verzoek aan U. Eerw. van wel te willen opmerken, dat wij
hiermede volstrekt niet bedoelen dat kinderen uit de omliggende gemeenten, als ook de
leden dier gemeenten te Amboina van den Heiligen Doop of Avondmaal zouden geweerd
worden. Maar ten aanzien der kinderen is ons verzoek aan uwen Raad slechts, om
voormelde redenen: van dat door uwen Raad zoude kunnen worden voorgekomen, de
eerste schoolmeester, of wie ermede belast mogt zijn, van kinderen uit andere gemeenten
tot den Heiligen Doop te Amboina toe te laten, geene kinderen zonder het bewijs in de
gewoone vorm, door den meester van hunne gemeente en niet van eenig radja, pattij of
ander persoon onderteekend, te vertoonen en af te geven en dus daarvoor te Amboina niet
meer behoefd geschreven, maar slechts door den eersten meester tot toegang geteekend
te worden.
En zoo ook ten aanzien van leden uit de te Amboina omliggende gemeenten niet tot het
Heilig Avondmaal toe te laten, zonder bewijs van goed zedelijk gedrag, door den meester
of leeraar hunner gemeente eigenhandig onderteekend; welke regels wij tot heden, in de
verspreide gemeenten, waar dezelfde voornoemde zaken bij onze komst en werkzaam zijn
meestal plaats vinden, zeer in acht blijven nemen.
Zoo U. Eerw. deze grieven zoude gelieven helpen uit den weg ruimen, zullen wij van
onze zijde niet in gebreken blijven om van Uwe Eerwaarden maatregelen daaromtrent
openbaar in de verspreide gemeenten afkondiging te laten doen.
Hierop ontving ik het volgende advijs uit voornoemden Raad:
In antwoord op de missive van den zendelingleeraar W. Luijke dient dat de kerkeraad in
de vergadering van 30 September jongst leden de grieve in dezelve vermeld, betreffende
het misbruik door sommige leden der buitengemeenten gemaakt ten opzigte van het ten
Doop aanbieden van hunne kinderen en de bijwoning van het Heilig Avondmaal te dezer
plaatse, heeft overwogen en dezelve gegrond bevindende, besloten heeft, door
aanwending van het aangegeven middel dezelve weg te ruimen en slechts de zodanige tot
den Heiligen Doop of het Heilig Avondmaal toe te laten, die voorzien zullen zijn van een
schriftelijk bewijs van goed zedelijk gedrag, door den meester of leeraar hunner gemeente
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Ondanks deze verklaring is de kwestie nooit bevredigend opgelost. De oorzaak was deels gelegen in
de voortdurende verandering van het personeelsbestand op het kerkelijk kantoor te Ambon en de
veelvuldige wisseling van meesters, ouderlingen en diakenen. Doch de belangrijkste reden was dat
de Indische Kerk van oordeel was dat buitenechtelijk geboren kinderen alleen gedoopt mochten
worden als de ouders dat wensten. Het was nadrukkelijk de wens van het gouvernement, dat geen
enkele dwang door de kerk op de bevolking werd uitgeoefend om te huwen. Tuchtmaatregelen van
de kerk in dezen anders dan zachte aandrang werden door het gouvernement niet getolereerd. De
zendelingen waren het onderling oneens. Waar Tobi, Luijke, Van Ekris, Verhoeff en Teffer de doop
aan buitenechtelijke kinderen, behoudens enkele uitzonderingsgevallen, weigerden of aan veel
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[Luijke heeft het besluit van de kerkeraad van Ambon in het Maleis vertaald en
toegezonden aan alle schoolmeesters.]

Zondag den 14 September met mijn praauwtje vroeg op reis naar de Gemeente Lata en
Laterij. Voordat wij ter kerk gingen, had ik nog veel te spreken met vaders van onechte
kinderen en met iemand die hoopte van nu te zullen kunnen trouwen en daarvoor reeds
een jaar en zeven maanden met de moeder van zijn kind was ondertrouwd geweest,
waarom ik in de vorige week zijne geboden voor vervallen verklaard had; doch hem
tevens aanraadde van aan den Magistraat daaromtrent goeden raad te vragen. Waarop
Zijn Edel Gestrenge zijne afkondigingen, nog voor van kracht te zijn, onderteekend had.
Dus was ik gewaarborgd. Nu kwam hij mij verzoeken, om iemand naar zijne
zoogenaamde bruid te zenden, van haar te laten roepen om te komen trouwen! Daar ik
toch onwillekeurig om moest lagchen. Doch, goed, ik zond; maar wat was het antwoord?
En wel van de moeder! Dat: als hare dochter wilde trouwen, ze wel komen kon zonder
geroepen te worden! Het schijnt dan ook de moeder te zijn, die dat al dien tijd heeft tegen
gehouden en wel, zooals de meester mij te kennen gaf, omdat die booze vrouw, zins vele
jaren, van vuil gewin harer dochters lustig en lekker heeft zoeken te leven en eene dochter
reeds in de zonde gestorven zijnde, de laatste niet wil missen en daardoor alle hoop op
vuil gewin te moeten opgeven. Zoo ziet men toch wat monsters de zonde al niet kan
maken! – – –

28. R. Bossert aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 15 mei 1857;
ARvdZ 64/4/4.
–––
Op de negerij Ouw kwam mij echter eene zaak voor, der vermelding waardig, daar zij
Bestuurders weder eenige meerdere kennis geven van het bestaande alhier. Men had,
voordat ik kwam, de kerk schoon gemaakt en daarbij was eene hangstolp gebroken. Men
zeide mij dat die stolp van zelf gebroken was en voegde erbij: dat was een teeken dat er
iets in de gemeente gebeuren zou. Ik vroeg: wel wat zou er dan gebeuren, ja, dat wist men
nu nog niet. Misschien was de meester183 er wel de schuld van. Ik lachte om het geheele
geval. Maar wat gebeurt? Ik had wel gemerkt dat er minder menschen aan de bediening
waren dan gewoonlijk, maar wist niet wat daarvan de rede was. Ik vroeg er wel naar,
maar men wist het niet. Kort nadat ik weder te Saparoea was werd ik door den Assistent
Resident184 verzocht om aan zijn bureau te komen, daar men eene zaak voor hem bragt,
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“beschamende” voorwaarden en eisen verbonden, doopten Bär jr, Roskott, Schot, De Vries en Bossert
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die hij liever in mijn bijzijn wilde behandelen, daar ze kerkelijk was. Dat was de stolp van
Ouw, die gebroken was. Ik vond ten Kantore van den Assistent Resident de Pattij en de
meester van Ouw benevens nog een 14 tal negerij menschen. De Pattij had den meester
verklaagd omdat hij die menschen van het Avondmaal geweerd had. Bij onderzoek bleek
dat een gedeelte van hen door wangedrag daartoe had aanleiding gegeven. Op de vraag,
met welk regt hij, meester, menschen van de bediening des Avondmaals kon uitsluiten,
bragt hij een oud, vroeger hier gebruikt vraagboek voor den dag. Ik geloof dat het naar
Hellenbroek is vertaald.185 Hij wees daaruit aan dat alle domme, ongeloovige en
goddelooze menschen van de tafel des Heeren moesten worden geweerd. Ik merkte aan
dat een vraagboek niet kon beschouwd worden als kerkelijk reglement of iets dergelijks,
en, al ware dit het geval, dat dan toch meester niet de bevoegdheid had om in dezen te
handelen even min als de Pattij; maar dat dergelijke zaken mij ter kennis moesten komen,
opdat ik kon oordeelen en des noods handelen. Hoe het nu verder met deze zaak zal
afloopen is nog onbekend. De Assistent Resident begrijpt dat ook hij in dezen niet kan
beslissen en daarom heeft hij de zaak in handen gegeven van den gouverneur der
Moluksche Eilanden, opdat die, of de Kerkeraad te Amboina, of wel het Kerkbestuur die
zaak ten einde brenge. Het is waar dat de geheele aanklagt uit eene onzuiveren bron is
voortgekomen. In alle negerijen geschiedt het dat de meester sommigen, die niet wel
leven, van het Avondmaal weert. Zijn de Pattij en de Guruw vrienden, dan doen zij het
te zamen en er valt niets over voor; maar te Ouw lag de Pattij met den meester overhoop.
De meester sluit menschen uit zonder de Pattij te kennen. De pattij, een trotschaard, voelt
zich gekrenkt, en ziet daar waarom de zaak is geschiedt. De Pattij ruide de menschen op
om zich bij hem te beklagen, en zoo had hij grond om de zaak verder te zoeken.
Overigens geloof ik dat het uitsluiten van lidmaten hier geheel niet noodig is. Die in
ergerlijke zonden, bijvoorbeeld buiten het huwelijk, en dergelijke, leeft, sluit zich zelf uit.
Hij komt er niet. Veel meer behoort men de menschen hier aan te manen om deel aan het
H. Avondmaal te nemen, daar velen, zelfs om nietige redenen, weg blijven. Dikwijls is
het op de vraag: waarom komt gij niet? Omdat ik geene goede klederen heb, of, omdat
ik niet vlijtig genoeg in de kerk ben geweest, of, mijn hart is nog niet gereed, God heeft
mij nog geen lust daartoe gegeven enz. En dat zijn zeer dikwijls woorden, termen, die
men van anderen gehoord heeft maar niet verstaat. – – –
Bestuurders hebben bepaald dat hier in de Molukken, evenals te Manado, 2 malen per
jaar zendelingen vereeniging zal gehouden worden. Van harte juich ik die bepaling toe,
maar of er wel wat van komen zal weet ik niet. Er zijn er op Ambon die er bepaald tegen
zijn en niet kunnen begrijpen waarom het noodig is. Anderen zijn meer onverschillig. Ik
schrijf aan Bestuurders en daarom kan ik openhartig schrijven. Voor zover ik heb kunnen
merken schijnt Br. Roskott er tegen te zijn. Van die zijde worden eene menigte bezwaren
ingebracht. De onkosten voor de reizen en het verblijf op Ambon of waar elders de
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vereenigingen zullen gehouden worden. Voorts het onnoodige. Andere Brs zijn meer
onverschillig. Het is omdat zij nog niet weten welk nut de bijeenkomsten aanbrengen.
Welke band of daardoor onder de Broeders ontstaat. Hoe men meer elkanders werk leert
kennen en de een van den ander leert. Waren zij in de Menahassa geweest, zij zouden
zeker anders spreken. Met dat al ik houde het voor noodig dat er conferentien gehouden
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worden en ik hoop en wensch dat Bestuurders er op blijven aandringen. Wat het
geldelijke betreft, dat is toch niet zoo bezwarend voor het genootschap om daarin te
voorzien. Ook zoude het vooral hier tegenover het Gouvernement veel goed doen, want
bepalingen, regelingen en verzoeken uit de vergadering uitgaande zouden zeker meer
uitmaken dan van enkele personen. – – –

29. Besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, C.F. Pahud, Buitenzorg,
2 juni 1857, nr 39; AAS b337/s101, Bt 2 juni 1857, nr 39.
Gelezen de missives:
I van den Gouverneur der Moluksche Eilanden:
a. van 15 April 1856 No 66, daarbij goedkeuring verzoekende op zijn besluit van 28
Maart 1856 No 3, waarbij,
1o er genoegen mede is genomen, dat de Zendeling W. Luijke, die ten gevolge van ziekte
en verval van krachten zijne standplaats te Hutumurij heeft verlaten en zich in zyne
doesong in de binnenbaai heeft gevestigd, de zes naast by gelegene kleine gemeenten
Roematiga, Poka, Waaijheroe, Galala, Halong en Lata bediene.186
2o is bepaald, dat de standplaats van den Zendeling W. Luijke te Hutumurij tydelyk zal
worden vervuld door den te Allang gevestigden Zendeling leeraar C.G. Schot, en dat deze
van daar uit tevens moet bedienen de gemeenten Roetong, Leaharij, Ema, Hoekorila,
Kilang, Nakoe, Hatalaaij, Soija, Galala, Halong en Lata.
3o aan den Zendeling leeraar Teffer als standplaats is aangewezen de negory Allang, met
bepaling dat hy, overeenkomstig het besluit van 20 Mei 1855 No 9,187 tevens belast is met
den dienst in de gemeenten Hila, Larieke, Lilibooij, Hatoe, Amahoesoe, Roematiga,
Poka, Waaijheroe en op de eilanden Boano, Manipa en Boero.
b. van 14 Mei 1856 No 108, voor zooveel noodig, goedkeuring verzoekende op zyn
besluit van dien dag No 1, waarby is bepaald, dat de Zendeling leeraar J.J. Bär zich zal
vestigen te Ameth op het eiland Noessalaut, ten einde behalve met den dienst in de
verschillende gemeenten op dat eiland ook te worden belast met den dienst in de
gemeenten Ouw, Ulath en Sirijsory op het eiland Saparoea.
2o de Assistent Resident van Saparoea en Haroekoe is gemagtigd om, in afwachting van
de daarstelling voor rekening van den Lande van eene Zendelingswoning te Ameth of
Titawaay, voorloopig voor huisvesting van den Zendeling leeraar J.J. Bär tegen ƒ 20 of
25 ’s maands in te huren het huis, toebehoorend aan de weduwe van den radja van Ameth.
c. van 1 Augustus 1856 No 170, naar aanleiding van den last, vervat in art. 2 § b van het
besluit van 7 Juny 1856 No 22, zich refererende aan zijne boven aangehaalde besluiten;
II van het bestuur over de Protestantsche Kerk in N.I., van 21 April jl. N 69 en het daarbij
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overgelegd schrijven van voornoemden Gouverneur van 5 December 1856 No 505;
Gelet op de besluiten van 18 Mei 1854 No 7 en 20 Mei 1855 No 9;
De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord (advies van 29 Mei 1857 No XXV)
Is goedgevonden en verstaan:
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Eerstelijk:
In de bovenomschreven beschikkingen van den Gouverneur der Moluksche Eilanden te
berusten,
Ten tweede:
Aan den Gouverneur te kennen te geven, dat het wenschelijk wordt geacht dat zoo
spoedig mogelijk worde teruggekeerd tot de van Gouvernementswegen voorgeschreven
regeling nopens de standplaatsen en het dienstwerk der Zendelingen, of dat, zoo die
regeling wijziging mogt behoeven, daartoe door hem de vereischte voorstellen worden
ingediend;
met uitnoodiging wyders, om zonder speciale magtiging geene verdere beschikkingen te
nemen afwykende van het bepaalde bij besluit van 20 Mei 1955 No 9.

30. Besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, C.F. Pahud, Buitenzorg,
2 juni 1857, nr 44; AAS b337/s101, Bt 2 juni 1857, nr 44.
Gelezen de missives
a. van den Gouverneur der Moluksche Eilanden, van 15 January 1857, No 4.188
b. van het Bestuur over de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, van 8 April 1857,
No 49.
De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord (:advies van 12 Mei 1857 No XXIV:)
Is goedgevonden en verstaan:
Met wijziging in zoo verre van art. 1 van het Besluit van 20 Mei 1855 No 9,189 te bepalen:
a. dat voortaan de gemeenten Ouw, Oelath en Sirry Sorry op het eiland Saparoea evenals
de overigen op dat eiland, onder de leiding en zorg van den zendeling aldaar zullen zyn
gesteld.
b. dat mitsdien de werkkring van den zendeling op het eiland Nussalaut zich alleen zal
uitstrekken tot de zes gemeenten op dat eiland.

31. J.J. Verhoeff aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Haruku, 4 juni 1857;
ARvdZ 29/4/A.
–––
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Onder de heilige verplichtingen, die op mij rusten, behoort de vervulling der beloften die
ik vóór mijn vertrek aan U deed. Onder die beloften was ook die van geregeld verslag
doen aangaande het werk waartoe ik van U ben uitgegaan. Ook al had ik dat niet beloofd,
ook al ware dit niet eene op papier uitgedrukte begeerte van U,190 zoo zou ik mij daartoe

188
189
190

Vgl. document 23.
Vgl. document 13.
Zie document 17, § 8.

Document 31

125

gedrongen gevoelen, om de belangstelling, om de liefde, om de hulp mij door U betoond
ter wille van de heilige zaak, die de Heere mij in ’t hart heeft gegeven.
Moge het “verslag geven” in menig opzigt voor de meeste verslaggevers een opgelegde
nood zijn, reken er vrij op, Waarde Bestuurders, dat het mij steeds eene vreugdetaak zal
wezen, U deelgenooten te maken van wat mij de Heer aan zegen en beproeving toezond,
en van de vooruitzigten waarin ik met het oog op Hem, die trouwe houdt, mag leven.
Het is waar, ik ben nog maar kort hier en kan dus nog niet veel mededeelen omdat mijne
ervaring nog niet veel is en omdat ik de zaken nog onmogelijk met de vereischte juistheid
kan mededeelen. Echter, juist hierom ook alweder schrijf ik toch, daar het U in staat kan
stellen, mij bij mijn werk die teregtwijzingen te geven, die juist in ’t begin zoo noodig
zijn en die ik steeds met dankbaarheid van U hoop aan te nemen.
Daarbij ook, ik ben nu ruim 4 maanden op deze mijne voorloopige werkzaamheid en heb
zooals Gij zien zult mijne gemeenten 2 maal bezocht. Misschien word ik spoedig naar
mijnen door U bestemden werkkring Noessa Laut verplaatst en wil U vooraf mededeelen,
wat ik op het lang verlaten eiland Haroekoe heb gevonden.
Gij weet, Geachte Bestuurders, dat wij, na eene maand op Alang vertoefd te hebben, op
20 Januarij dezes jaars alhier zijn aangekomen, om hier volgens besluit des Gouverneurs
“te blijven tot nadere definitieve regeling”. Mijn eerste verblijf was in de kota (het fort191)
tot het huis van den Radja Haroekoe (nog onmondig) wat zou zijn opgeknapt. Het huis
in het fort was mij echter toegezegd door den Gouverneur, maar verscheidene
omstandigheden, als: witte mieren, het alle maanden twee daags verblijf van den Ass.
Resident, het verwijderd zijn uit den kom der gemeente deden ons het laatste huis
betrekken. Teffer, die met zijne vrouw met ons medegekomen was, wenschte mij met
eene korte toespraak bij de gemeente in te leiden en op den eerstkomenden Zondag na
onze aankomst deed ik mijne intreêpreek over Matth. 28 v. 18-20. Groot was mijne
blijdschap dat de Heer mij zoo spoedig in staat stelde om den Ambonschen Christenen
te zeggen, wat mij op het hart lag. Het Maleisch toch, dat ik in Holland geleerd heb,
wordt voor ’t grootste gedeelte hier niet verstaan en evenwel schijnen de vroegere
predikanten alhier aan het Hoog Maleisch zoo gehecht geweest te zijn – gelijk thans nog
al de Goeroes in hunne opstellen – dat de menschen hier hoogst verwonderd zijn als
mijnheer het Malaijoe randah (het laag Mal.) gebruikt. Zoo zeer zijn ze reeds gewoon aan
eene Evangelieprediking waarvan zij niet het minste verstaan. Voor zoover ik weet
gebruiken al onze Zendelingen hier thans de volkstaal, uitgezonderd Br. Bär, die – naar
ik hoor – verwonderlijk genoeg van het Hoog Maleisch zich bedient. Ik wil U eerst
mededeelen, wat ik sedert mijne komst hier heb verrigt, daarna wat indruk ik heb omtrent
den toestand der gemeenten alhier.
Wat mijn eigenlijk predikwerk aangaat, het bepaalt zich tot eenmaal ’s weeks. Volgens
gewoonte alhier, houd ik hier (te Haroekoe) des Zondags morgens kerk ten 9 ure. De
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kerktijd wordt trouw bijgewoond, evenwel de oude leden der gemeente ziet men
schaarscher opkomen dan de jongere, en deze wederom minder trouw dan de aanstaande
lidmaten. Het kerkgebouw is ruim en in beter staat dan anderen die ik zag. Over ’t
algemeen zijn de kerkgebouwen op de Uliassers beter dan die van Ambon en de andere
eilanden, maar die van Saparoea spannen van alle de kroon. Mijn preeken zijn steeds
geheel praktisch, aandringende op geloof en bekeering en daartoe allereerst tot
ontdekking van den zondaar. Daartoe kies ik meest gelijkenissen, die ik eenvoudig
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overbreng op hunnen toestand en dan toepasselijk aanwend. Ik preek nooit langer dan 1½
uur, hoewel ze hier steeds preken van 2½ à 3 uur gewoon zijn, maar ik heb ook het
genoegen, allen zonder onderscheid tegenwoordig met de grootste aandacht te zien
luisteren. Er was hier in alles eene groote onverschilligheid en nalatigheid gekomen. De
Goeroe had eigenwillig het hier steeds zoo geroemde fluitspel afgeschaft, doch hoewel
het nu nog niet is, wat het vroeger was, heb ik het toch weer op gang gebragt. Vooral op
de feesten gevoel ik groote behoefte aan toepasselijke gezangen, de psalmen zijn daartoe
niet toereikend, en de meeste psalmen zijn in de Maleische overzetting onverstaanbaar,
ja soms belagchelijk. Ik ben daarom begonnen met te laten zingen uit den Kleinen
Gezangbundel192 die door ’t Genootschap aan deze gemeenten is geleverd, maar de
voorraad Exemplaren is te gering (hier te Haroekoe zijn er maar 15) zoodat ik dat weêr
heb moeten staken. Ik geloof, dat Gij ons allen verpligten zoudt, door de gemeenten nog
met eenigen voorraad te voorzien. Ook de psalmboeken raken hier zoo wat op, de meeste
boeken missen bladen of zijn onherstelbaar los en gescheurd. Velen komen om Bijbels
en Psalmboeken tot mij, doch ik kan hen niet helpen, en Br. Roskott heeft ze evenmin.
Ik wil gaarne een 25 tal van beide hebben.
Gelijk dat op de meeste plaatsen onder de heidenen geschiedt (bijv. in de Menahasse) en
zooals andere broeders hier dit ook doen, ben ik terstond begonnen met des Zondags
avonds eene repetitie te houden over het des morgens gepredikte. Maar weldra heeft men
opgehouden deze bijeenkomst te bezoeken. Van de 400 menschen, die de kerk des
morgens hadden bezocht, kwamen er allengs van 10 tot 15 soms 20, en op mijn
onderzoek daarnaar kreeg ik te verstaan dat wanneer de kerk des avonds kon gehouden
worden, nadat de menschen uit het bosch kwamen (waar zij hunne spijze voor de
volgende werkdagen zoeken moesten) er dan meerdere zouden komen. Ik beproefde dit
door zelf olie te verschaffen en bevond het juist. Maar daarmede kon ik natuurlijk niet
voortgaan. Op andere plaatsen leveren de leden zelve de olie, ieder op zijn beurt, maar
al mijn verzoeken bij de hoofden der negorij kon niets baten. Het zal U zoo straks uit
meerder duidelijk worden, hoe dezen een geest van tegenwerking bezielt, en hoe het volk
er geheel onder zit. Ik heb dat dus moeten opgeven, want zij, voor wien voornamelijk het
kerkuur was gesteld, kwamen niet. En ik zag er alleen eenige Catechisanten, die juist de
domsten niet zijn en voor welke ik op andere wijze nuttig kan wezen. Ik hoor, Br. Roskott
verkeert in hetzelfde geval. Ik heb toen – daar de lijdensweken op handen waren – de
gemeente ernstig bepaald bij het noodzakelijke van eene tweede en naauwgeachte
opkomst gedurende dien belangrijken tijd en in die weken kwamen er ook vrij velen. Des
morgens behandelde ik in mijne preken de Kruiswoorden, en des avonds hield ik
achtereenvolgens Bijbellezing over de lijdensgeschiedenis. Thans ben ik begonnen met
eene Bijbellezing te doen des Maandags avonds, als het negorij werk is afgeloopen van
5 tot 6 uur behandelende de geschiedenis des Heeren en van Zijne Apostelen naar Lucas’
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beide geschriften. En eens in de maand houd ik in die bijeenkomst Biduur voor de
Zending onder de heidenen. De Bidstond wordt uitnemend goed bezocht. Op die
Maandag-avonden gelijk als op mijn Catechisaties heb ik de gelegenheid opengesteld tot
bijdragen voor dit doel. Des Zaturdags middags is het in al de gemeenten op deze
Eilanden “gebed” van 4-5½ ure, hetwelk ik den Goeroe overlaat, en waarin hij
tegenwoordig gewoonlijk de preek van den vorigen Zondag repeteert.
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Ik vond hier gelijk in alle gemeenten slechts één Catechisatie-uur, dat de Goeroe’s
gehouden zijn des Donderdags middags in de kerk te houden, en waarop allen komen,
ouden en jongen, mannen en vrouwen. Van de kinderen af die pas van de school komen
tot oude menschen toe, of zij lezen kunnen of niet. Deze Catechisatie is zeer ondoelmatig
ingerigt. Vooreerst zijn er soms een honderd à twee honderd – en in deze negorij wel
meerdere – Catechisanten waarop onmogelijk een goed overzigt kan gehouden worden
door hem die voorgaat. Dan leeren zij uit boekjes waarvan niemand iets kan begrijpen,
omdat zij in ’t Hoog Maleisch gesteld zijn en daarbij zwaar te verstane leerstukken zeer
kort en zeer onnaauwkeurig behandelen, of soms geheel onbegrijpelijke dingen zeggen.
Het zijn een vraagboekje van Brink en “Het Kort Begrip onzer Ned. Gel. Belijd.”.194 Ik
heb de Catechisaties zoo spoedig mogelijk overgenomen, bij mij aan huis in mijne Saboa
houd ik nu Catechisaties voor mannen en vrouwen afzonderlijk, en nadat ik hen een
weinig heb gehad, heb ik de best onderwezenen afzonderlijk genomen. Voor hen allen
tezamen spreek ik nu één uur in de week over de Bijbelsche Geschiedenis en voor de best
onderwezenen heb ik onlangs zelf een vraagboekje gemaakt naar hunne bevatting,
eenigzins ingerigt als dat van Dr. Doedes195 in Holland gebruikelijk. Zoo heb ik nu vier
Catech. elke week en bij menigeen mag ik met dankzegging in korten tijd grooten
vooruitgang bespeuren. Ik sta op het punt om een verzoek te doen aan de Sub-Commissie
in Ambon, opdat de oudere Catechisanten, die nog niet lezen kunnen, bij den GoeroeBesar alhier gelegenheid verkrijgen mogen om dat nog te leeren; zoo dit niet gaat wil ik
zelf er een uur voor openstellen. Onder het getal van eenige jongens, die ik onderwijs
geef in het Hollandsch, rekenen, schrijven, en aardrijkskunde, heb ik er twee die ik opleid
voor de school van Br. Roskott en die bij mij vast in huis zijn.
Voorts doe ik huisbezoek, waarmede ik hier juist bezig ben daar ik in Junij Avondmaal
hoop te houden; dat kan ik in andere negorijën niet doen, daar ik er slechts voor 2 dagen
ben en dan velerlei ander werk vind. Ik kan dan, weliswaar, nu en dan eens dit en gindsch
huis inloopen, maar dat doe ik toch liever niet: men moet hier voor één ding zorgen en
dat is: allen gelijk te behandelen, volstrekt geen verschil te maken. Doet men dat, dan
krijgt men de lui dadelijk tegen zich, want zij hebben te weinig verstand en te veel gevoel
van zich zelve, dan dat zij hierin naar de oorzaak zouden onderzoeken. Dat kan ik later
wel eens doen, als de menschen mij goed kennen en ik het vertrouwen heb gewonnen dat
ik allen even liefheb. Met mijn huisbezoek hier, ben ik nu eerst begonnen, hoewel
anderen dat gewoonlijk reeds dadelijk doen, maar als men de taal niet kent, maakt het –
dunkt mij – toch te weinig indruk; zij laten mij zelven nu wel eens blijken, dat zij mij
beginnen te vertrouwen, maar toch veel hoor ik nog niet. Daarom ben ik tot nog toe meer
sprekend persoon geweest, om hen zoo een weinig uit te lokken. Er is een zeker opzien
tegen den leeraar, en als alles geëvenredigd ware naar de hhormat (eer) die zij hem
uiterlijk toebrengen, zou er zeker zeer groote reden tot verheuging bestaan. Een enkele
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keer komen ze eens vertrouwelijk tot mij, met het een of ander dat hun drukt, maar ook
alleen als het te doen is om een gebed in de kerk te verzoeken, aan hetwelk zij zeer veel
hechten, jammer maar – veelal uit bijgeloof: het gebed van den pandita ...
Eindelijk noem ik mijne bezoekreizen. Ik heb vergezeld van mijne lieve vrouw twee
malen al de gemeenten bezocht. Behalve Haroekoe en Sameth (werkelijk één) waar ik

194
195

Zie voetnoot 62 en Deel I, Afd. documenten, voetnoot 23.
Wellicht J.I. Doedes, De leer der zaligheid: leiddraad bij katechetisch onderwijs en onderzoek der
Christelijke waarheid. [1852].

128

Document 31

woon, heeft men naar ’t zuiden omgaande Oma (waarheen een landweg), Wassoeöe,
Aboro, Holalio (om de steilte en ongebaandheid der bergen niet te land te bereiken en dus
in de Oost-Mousson voor mijn bezoek afgesloten) en Kario. Van Holalio over Kario naar
Haroekoe weder een goede weg door het bosch. Op Kario volgen nog vier Slamsche
(Mohammed.) negorijën als Pelauw,196 Kaijlolo, Roehoemonij en Kabaino. Van de
Christelijke zijn Haroekoe, Oma, Aboro en Holalio groot, en Wassoe, Kario en Sameth
klein. De Chr. gemeenten tellen tezamen ongeveer 3650 zielen. De eerste maal op mijne
rondreize heb ik gepreekt en gedoopt en zoo wat kennis gemaakt met den toestand der
gemeenten en met degenen die daarin de voornaamsten zijn. Mijn doel was daarbij tevens
voornamelijk om de aanstaande gemeenteleden wat het fond hunner kennis aanging te
onderzoeken, opdat het mij en henzelven gemakkelijker zou gemaakt worden en zij
gewezen zouden worden op hetgeen hun nog ontbrak, – tegen de aanstaande aanneming
van lidmaten. Den 25 Februarij begon ik met mijn eerste bezoek. Des avonds hield ik mij
met het onderzoek der Catechisanten bezig, den volgenden dag preekte ik twee maal en
den derden dag vertrok ik na alvorens de school te hebben bezocht. De toestand van
kennis bij de Catechisanten vond ik bij afdaling als volgt: Holalio, Aboro, Kario, (hier
kan ik Haroekoe plaatsen), Oma en Wassoe. De mingunstige toestand in de laatste negorij
heeft haren grond hierin, dat zij onlangs eene poos zonder meester was, maar ik heb
goede hoop dat de tegenwoordige meester197 (van Banda overgekomen) het onderwijs
weldra op goeden voet zal hebben gebragt. In den negorij zegende ik de kerk in, die reeds
voor ruim 4 jaar is gebouwd.198
In alle negorijën werden wij lief ontvangen. Schoolkinderen en Catechisanten stonden ons
met hun meester op te wachten en ook de hoofden der negorijën hebben ons op
aanschrijving van den Ass. Resid. gedurende ons verblijf zeer gastvrij ontvangen. Ook
als wij weggingen, gelijk bij onze komst, werden wij door de kinderen tot het eind der
negorij gebragt, op Holalio bragten zij ons tot aan de uiterste tandjong (landpunt) en
liepen met gezang en fluitspel door het water naast onze orembaai. De uiterlijke
gehechtheid aan den leeraar is zeer groot. De ontvangst in eene negorij is waarlijk
treffend en menigmaal waren wij er door aangedaan, toch wil ik er echter niet meer van
zeggen en onthoud mij van eenige beschrijving, vooreerst omdat die beschrijving al zoo
oud is en voorts, vooral, omdat zij in haren indruk veel meer schijnt dan werkelijk de
zaak inheeft. Dat bekoort ons, dat is hunne biasa (gewoonte) “zoo” en die biasa gelijk in
alle dingen zouden zij nog houden, juist omdat het biasa is, al waren de gemeenten nog
tienmaal meer gezonken. Evenwel moet ik zeggen, dat het mij liever was, al was er dan
ook nog zooveel vorm bij, dan mijne ontvangst in mijne negorij Haroekoe zelve, waar
niet het minste bewijs van verlangend wachten was te bespeuren dan dat der
nieuwsgierigheid. Geen meester, geene kinderen, geene hoofden en geene Catechisanten.
Toen wij aankwamen stond ons de koster der kerk op te wachten, vergezeld van eene
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groote massa gapende lui, meest burgers, die ons overal vergezelden, waar wij gingen,
zelfs tot in huis.
Wat de scholen betreft, gij weet, Geachte Bestuurders, hoe wij buiten allen invloed op
dezelve zijn gesteld, zelfs in deze negorij heeft het Inl. Opperhoofd den schoolkinderen
196
197
198

In 1821 woonden te Pelauw nog “15 Christen-huisgezinnen”. Van de 1.041 ingezetenen waren 1.009
islamieten. [Reinwardt], Reis, 441.
Jakob Noija.
Hierbij maakte Verhoeff de aantekening: “Sedert het vertrek van Br. Luijke (omstr. 9 jaar) geen
Avondmaal gevierd, vóór 5 jaar kwam Ds. Kam hier voor het laatst.”

Document 31

129

door slagen belet bij het uitgaan der school den pandita hun “slamat” te brengen. En toch,
hoe goed zou het wezen in het belang der scholen, indien wij onzen invloed daarop
konden uitoefenen. Want de meeste meesters kunnen noch het getuigenis ook van
middelmatige kennis noch dat van ijver wegdragen en het toezigt daarop, de Inspectie,
“gaat” zou men bij ons zeggen “zoover als het voeten heeft”. Eenmaal ’s jaars, meen ik,
worden de scholen bezocht door een onchristelijk Assistent-Resident,199 die daarbij òf
zelf weinig kennis bezit, òf de zaken die verbetering eischen toch maar hun gang laat
gaan. Ik wil het werk van Br. Roskott daarmede niet beoordeelen, ik ken te weinig den
omvang der zaken, die hem bezighouden en ik spreek ook alleen van hetgeen ik op
Haroekoe heb gezien. Maar daarom juist, waar mij de gelegenheid opengesteld is, wil ik
die niet verzuimen en bezocht in elke negorij de school (op die van Wassoe na, welker
meester200 ziek is), om te minste toch eenigzins op de hoogte te komen en waar het noodig
is, U berigt te geven van wat U dienstig kan zijn te weten, daar Br. Roskott misschien
geen tijd kan vinden tot schoolbezoek op deze en andere buitenposten en Gij van de zijde
der Residenten wel geen verslag zult ontvangen. Het onderwijs komt mij voor
onvoldoende te wezen evenals dat op de Catechisatiën en dat wat nog goed kan zijn, gaat
verloren door ongenoegzaamheid van climax, door ongenoegzaamheid van explicatie en
explanatie, waar die noodig is, in het kort doordat het te veel rust op Vorauszetsungen.
Daarbij, het onderwijs is te beperkt, te plaatselijk, te veel hetzelfde. Steeds dezelfde
gezangen worden gezongen, altijd hetzelfde boekje gebruikt, steeds de kaart van Palestina
en geene andere aardrijkskunde onderwezen en dan altijd in eene bepaalde vorm, het
opzeggen van vragen uit een boekje. Rekenen wordt geleerd, maar zonder gronden te
geven voor hetgeen men doet. Ik zoek dien toestand in twee oorzaken, vooreerst: te
weinig kennis en oordeel in den onderwijzer, zoodat hij niets meer overhoudt (ten minste
de meesten) maar, als een kind de school verlaat, al zijne kennis heeft medegedeeld, die
hij daarbij (misschien door gebrek aan hulpbronnen voor zich zelven) niet weet uit te
breiden en steeds in dien vorm in elk kind (onverschillig van wat ouderdom, opleiding
en vermogens) overgiet zooals hij ze zelf heeft ontvangen. Ten tweede, het beperkt gezag
van den meester. Ik bedoel niet dat meerdere magt voor hem goed zou zijn, integendeel
voor de meesten zou het geheel verkeerd werken, maar hij heeft niet genoeg ruimte van
handelen in zijn werk, in zijne school. Hij is te veel, dunkt mij, aan vaste, onveranderlijke
bepalingen verbonden en op zijne school heeft hij niet de minste invloed, bijv. als een
kind moet gestraft worden (en welke school kan hier buiten?) moet hij den regent der
negorij in de school roepen, die het kind dáár laat afstraffen, zoodat die straf aanstonds
in plaats van vaderlijke kastijding het aanzien van regterlijke straf krijgt en ook
doorgaans veel minder naar de overtreding of het verzuim is berekend, dan wanneer zij
door den meester zelve werd bepaald en gegeven. Nog dwazer, soms wordt een kind door
den schoolmarinjo naar den regent gebragt en krijgt dan daar dadelijk of den volgenden
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dag zijne kastijding. Dat mag nu overal niet volgens de bepaling gaan, maar deze is toch
zoo, en hier, waar de meester met de regenten niet in de beste harmony leeft, moet hij
bepaald zoo handelen of hij wordt aangeklaagd. Nog meer is zulk een meester gebonden
door de vrees voor den Ass. Resid. De Ass. Res. hier heeft het gebrek van zeer
hoogmoedig te zijn, en bij zijn bezoek op Ceram vroeg de meester van een der scholen
naar de Ster in het Oosten verschenen, vroeg vervolgens de kinderen, waar die ster nu wel
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te zien was. Toen zij het niet wisten, zei hij, die ster is nu wel niet meer te zien, maar hier
prijkt toch ook eene ster met eere, en hij beduidde dat die ster zat op de borst van den
Fetor (Ass. Res.)!
Bij mijn tweede bezoek (18-20 Apr.) hield ik des morgens mij bezig met het onderzoek
der nieuwe lidmaten. Om gebrek aan genoegzame kennis moest ik er velen afwijzen, van
degenen die ik vrijmoedigheid had om aan te nemen, waren er slechts weinigen die om
hunnen wandel echter werden geweerd. Van de 271 Catechisanten nam ik er 82 aan, als:
op Oma van de 32 8, van de 47 op Wassoe 3, van de 49 op Aboro 17, van de 105 op
Holalio 31, van de 40 op Kario 23.
Misschien komt U het getal wat te gering voor, maar in rekening genomen den tijd hunner
voorbereiding, de gelegenheid om, zoo zij goed leeren, weldra weder onderzocht te
kunnen worden, en hunne ligtvaardige beschouwing in deze gewigtige zaak, deden mij
huiverig zijn om niet met de meeste omzigtigheid hierin te werk te gaan. Daarna hield ik
des avonds Inzegening en Voorbereiding en den tweeden dag Avondmaal en
Dankzegging. Het getal Communicanten was op Oma 139, Wassoe 69, Aboro 130,
Holalio 234, Kario 60, gezamenlijk dooreen 2/3 van de leden der gemeente. Na 12 dagen
reizens kwamen wij weder hier, in ’t begin van Mei. In den regentijd hoop ik hier te
blijven, en wensch in deze maand (Junij) alhier het H. Av. te houden, daar de Zuidkust
ongenaakbaar is over land (hooge, steile rotsen) en de O. Mousson aan die kust steeds
eene hevige branding veroorzaakt.
Op mijne reis nam ik een diaken mede (de ouderling was ziek) maar met die kerkeraad
en hare zaken is het wonderlijk gesteld, weshalve ik in andere gevallen naar den raad ook
van anderen luister, maar het best doe ik die te negeren, vooral omdat mijn verblijf hier
zoo onzeker is en het herderlijk werk al mijne zorgen vordert, waarom ik het kerkbestuur,
waar het niet dringend noodig is, maar laat rusten. Ik heb onlangs bij het Kerkbestuur te
Amboina naar hare erkendheid onderzoekende, gemerkt dat de zaken van Kerkenrade
alhier geducht in de war zitten en niets vasts hebben. Op dezen Kerkenraad valt ook niet
veel te roemen, hare leden onderscheiden zich in wandel niet bijzonder van de meeste
gemeenteleden en zij zijn als ligchaam geheel krachteloos en onder de vrees van de
alvermogende Heer, de Ass. Resid. Ik houd ze evenwel zooveel ik kan te vriend.
Ik ben den Waarden Bestuurderen hartelijk dank verschuldigd voor de medicijnkist mij
medegegeven. Ik maak er trouw en – Gode zij dank – met zegen gebruik van. Er komen
velen tot mij om medicijnen, in- en uitwendig. Vooral is hier eene soort van snel
verloopende onttakeling, leverziekten, belangrijke beenwonden, oogontstekingen, en,
voor het overige, dagelijks min of meer hevige buikziekten. Door de hulp des Heeren zijn
er velen hersteld en velen herstellende, en ik kan zeggen dat dit er veel toe bijdraagt dat
de menschen ook met andere zaken meer vertrouwelijk tot mij komen. Dankbaarheid
wordt echter weinig gevonden. Een enkel voorbeeld heb ik tot dusverre in de meester van
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Wassoe,201 die nog geene maand geleden zwaar ziek was door het water in de buik en nu
hersteld tot mij kwam, eenen uiterst moeijelijken weg in dezen tijd. Ik mag dien man den
besten der meesters noemen die ik ken, het is de goeroe Noija, onlangs van Banda te
Wassoe gekomen.
Nog een kort woord, Waarde Bestuurders, over den indruk door deze gemeenten op mij
verwekt. De indruk, die de Christengemeenten hier bij de eerste ontmoeting maken is niet
ongunstig. Trouwe opkomst, gehechtheid aan de uiterlijke eeredienst, hier en daar des
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avonds vereeniging in psalmgezang, bewijs van achting voor den persoon des leeraars,
zorg voor hunne bedehuizen, vooral op deze eilanden in goede orde, netheid in de meeste
negorijën, eene zekere soort van beschaving, kortom veel aantrekkelijks voor den pas
aankomenden leeraar uit Europa, die zich in eene soort van dorpsgemeente meent
verplaatst te zien. Maar bij een weinig nadere kennismaking met hetgeen achter dat
uiterlijke zit, zelfs met dat uiterlijke doet eene treurige verbastering te voorschijn komen,
geeft den leeraar – ook hem die eenigzins met den toestand der Moluksche gemeenten
bekend was – dagelijksche teleurstelling, zoodat er ruime genade noodig is om niet
verdrietig, moedeloos en daardoor zelve werkeloos te worden. Onder de treurige
verschijnselen noem ik luiheid, onzedelijkheid en bijgeloof. Vooral de burgers zijn daarin
diep gezonken, deze zijn bovendien trotsch en hebben voor hun’ leeraar vrij wat minder
achting dan het negorijvolk. Een leven in ontucht is hier geheel te huis en menigeen komt
er voor uit dat hij zoo handelt omdat het hunne biasa (gewoonte) zoo is. Velen leven
buiten het huwelijk sedert jaren achtereen, soms met verschillende vrouwen. Die zulk
eene vrouw hier in huis neemt en alzoo voortleeft, als ware hij getrouwd, handelt hier nog
zeer fatsoenlijk; zoo is het meest onder de negorijlieden; de burgers, die iets meer moeten
betalen om te kunnen huwen (hoewel dit slechts weinig is voor hen als zij slechts vlijtig
willen wezen) de burgers leven veelal nog onzedelijker en velen verloochenen de vrouw,
met welke zij geleefd hebben, zoodra zij kinderen krijgt. Alles wat men onder dit volk
aantreft werkt de onzedelijkheid in de hand, want willen zij hunne biasa stiptelijk volgen
dan kunnen de meesten nooit trouwen. Aan het Gouvernement heeft de negorijman iets
meer dan ƒ 1. Rec. en een burger van 4. – 7. Rec. te betalen, maar hetgeen zij aan gong
(een soort metalen trom), lijnwaden, enz. aan de ouders der bruid moeten betalen, beloopt
wel ƒ 100 en meer. Er zijn thans echter hier, die ik tot de overtuiging heb gebragt, dat het
Woord des Heeren meer geldt dan de biasa en die nu op veel eenvoudiger voorwaarden
zijn gehuwd. Maar de biasa gaat nog verder. Als een man een meisje gekozen heeft met
hetwelk hij wil trouwen, dan schaakt hij die – en zij leeft met hem buiten het huwelijk
totdat de beide familien over den huwelijksprijs zijn overeengekomen en dien hebben
betaald. Eerst op den dag, waarop zij bersoempah (aanteekenen) gaan zij van elkander
tot zij zijn getrouwd. Tot dusverre zijn daarin mijne pogingen tot verandering vergeefs
geweest. Evenwel ik heb er velen ertoe gebragt om te trouwen. Ik heb daartoe een
uitmuntend dwangmiddel, namelijk het weigeren van den Doop aan de kinderen der
ouders die buiten den echt leven, daar zij aan den Doop zoo gehecht zijn, ja, bijgeloovige
denkbeelden daaromtrent bezitten. Alleen als Vader of Moeder zijn gestorven of wel
beiden en ook als de Vader het kind niet wil erkennen, dan doop ik de onechte kinderen,
maar als de ouders nog leven en trouwen kunnen, wacht ik daarmede tot zij hunne
begeerte tot verbetering huns levens met de daad bewezen hebben door te huwen. Zoo
heb ik overal gehandeld, want men moet vooral zorgen, in dezen niet onregtvaardig te
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werk te gaan. En al heb ik er ook veel moeite van, ik kan daaromtrent niet veranderen.
Een der regenten alhier heeft mij daaromtrent bij den Resident en later bij den
Gouverneur aangeklaagd, gelijk men zulks te voren br. Teffer om dezelfde reden ook
gedaan heeft, maar men is zoo wijs geweest ons daarin niet tegen te komen. Zoo zijn er
uit alle negorijën reeds velen getrouwd.
Ik sprak van bijgeloof, ik mag haast wel spreken van afgoderij. Voor zoover ik zeker
weet, is er slechts één der negorijhoofden, die niet schuldig staat aan de een of andere
aard van afgodische offers. Zij schijnen er zoo langzamerhand van bijgeloovigheid van
minderen graad toe gekomen te zijn. Het ging hier misschien wel als met het volk Israëls
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in de woestijn, die toen Mozes eenigen tijd vertoefde en zij – onzelfstandig als zij waren
– van zijne leiding verstoken, het gouden kalf oprigtten. In allen gevalle kan men gewis
gelooven dat de lange verlatenheid dezer gemeente hen zeer heeft doen achteruitgaan.
Een van de Regenten alhier, de Radja van Sameth, heeft hier een’ gouden slang aan welke
hij offert in eene kamer, daartoe ingerigt. Maar zij weten dat hier zoo geheim te houden,
dat er zeker een langdurige, vertrouwenwekkende en naauwlettende arbeid zal noodig
wezen om ons achter de geheele waarheid te brengen. Dat hij afgoderij bedrijft is zeker
en ik heb hem menigmaal zoover gebragt, dat zijn geweten mij volgens den regel “qui
s’excuse s’accuse” de volgende ware stelling “dat men het meest geneigd is om in
anderen af te keuren, waar men zelf het meest aan schuldig staat” dit genoegzaam deed
blijken. Ik heb zelfs vernomen dat iedere negorij een huis heeft waarin ieder op zijne
beurt gedurig iets komt offeren. Met mijn tegenwoordig huisbezoek kruip ik zooveel
mogelijk in alle hoekjes of ik iets kan ontdekken, maar daar er altijd plaatsen zijn die men
niet kan ingaan, bijv. als de menschen zeggen “dat is mijn slaapkamer, of keuken,” etc.
zal dat onderzoek toch wel niet veel opleveren. Wat kan ik doen?
Het eenigste wat ik vooralsnog doe en kan doen, is in preken en bezoek hierop te
zinspelen, zoodat hun geweten hen moet aanklagen en zij hooren dat de pandita meer
weet dan hij zegt, en dat bovenal het hun onmogelijk is voor God iets bedekt te houden.
Vele bijgeloovigheden zijn hier te bestrijden: Zoo zal nooit eene zwangere vrouw aan het
H: Av. komen, daar zij gelooft dat haar kind dan sterft en een duivel wordt. Eene
zwangere vrouw loopt doorgaans met een mes voor zich uit, om den boozen geest te
steken. Een kind onder de negen maanden durft men niet in de open lucht te brengen.
Eene vrouw in het kraambed gestorven, sluit men den mond, ooren, neusgaten en steekt
op verscheidene plaatsen lange naalden in het ligchaam, om haren bozen geest op te
sluiten en te dooden, etc. Van anderen aard: deze hunne bijgeloovigheden passen zij ook
op hunne Chr. verrigtingen toe: als iemand is hersteld, komt hij in de avondkerk en steekt
daar twee kaarsen op voor den voorlezerslessenaar of de familie brengt een pakje kaarsen
bij den goeroe, ook wel eens bij mij, als “eene gave aan God”. Ik weiger steeds dit als
zoodanig aan te nemen, hen beduidende dat de Heer ons nergens daarvan een gebod heeft
gegeven, en dat de dankzegging moet blijken in de vernieuwing des harten. Voor een paar
weken kwam een man tot mij, die beweerde dat de duivel hem zoo vervolgde. Ik vroeg
hem of hij “die duivel” dan iets kwaads had gedaan. Hij zei “neen”. Hij zeide mij slechts
dat de duivel hem aanspoorde, om den weg van zijn oom te volgen, die zich het vorige
jaar had om het leven gebragt. Ik vroeg hem of hij ook eene schuld op zijn geweten had.
Eindelijk vertelde hij mij, dat hij ziek was geweest, en reeds een jaar geleden aan God
beloofd had om, indien hij herstelde, Hem twee stolpen (lampen) in de kerk present te
doen en dat hij dit nog niet had gedaan. Al mijne betoogen over de onredelijkheid en
onchristelijkheid dezer meeningen hielpen niets, ik voldeed echter aan zijn verzoek om
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voor hem in de kerk te bidden, maar helaas! de man is thans krankzinnig. Niemand kan
mij eene oorzaak opgeven, maar menigmaal zocht hij zich om het leven te brengen en in
zijne waanzinnigheid hoort men hem dit menigmaal beloven aan zijn’ oom, met wie hij
zegt te spreken. Dit is zeker dat wat de oorzaak zijn moge, de duivel hier velen aan zeer
sterke banden gekluisterd houdt. Onopregtheid, oneerlijkheid en wantrouwen zijn hier
mede onze vijanden en toch nog daarbij vindt men hier en op Saparoea eene groote mate
van vrijpostigheid, zoodat men zeer moet oppassen of men wordt aangeklaagd door zijne
eigene gemeente. Hier in de negorij Haroekoe en Sameth echter worden zij opgestookt
door hunnen regent, een volslagen booswicht, uitgeleerd in alle kunsten om wie hij kan
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ongelukkig te maken, die met niemand in vrede leeft en toch bij alles wel zorgt dat hij
noch door wereldlijk noch door kerkelijk Bestuur van iets kan beschuldigd worden. Wat
ik met dien man ook beproefd heb, het is onmogelijk om iets op hem uit te werken. Maar
het is wel te vermoeden van wien hij het werktuig is. De Assistent Resident202 alhier is
een lastig heer, zoekt in alles te heerschen en ons onder zich te krijgen. Ik heb dien man
ronduit verklaard, dat ik geen ambtenaar ben en niet zijn wil, dat ik mij beschouw als
zendeling van ’t Ned. Zend. Genootschap, welks belangen ik te volgen heb, en indien er
ook buitendien bepalingen zijn of ik over ’t een of ander te vragen of mij te
verantwoorden heb, dat dit dan moet en zal zijn aan een erkend kerkelijk ligchaam. Br.
Bossert heeft het vroeger zeer onaangenaam door hem gehad, en dat dit thans beter is,
komt helaas! doordat br. Bossert vele van zijne grieven heeft opgeheven, zoodat mijnheer
de Assistent Resident (die overal no 1. in moet zijn, gelijk hij zelf zegt) onzen goeden
Bossert zoo wat onder de vreeze en onder de duim heeft weten te krijgen. Dat bleek uit
hetgeen de Resid. zelven mij vertelde, om mij daartoe te pressen om ook toe te geven, dat
bleek uit een en ander dat BB v. Ekris en Roskott ook wel bekend is en ook uit schrijven
van Bossert aan mij. Het is jammer, maar ieder moet weten wat hij te doen heeft. Ik kan
mij echter ook wel weder begrijpen hoe Br. Bossert op Saparoea zelf er toe komt. Ik ben
ten minste blij dat ik dien heer hier slechts ééns in de maand zie, en dat hij ons – als door
instinct – zonder dat er ooit over gesproken is, van zijne uitnoodigingen bij zijne partijen
alhier verschoont. Één enkele keer komt hij iedere maand ons eene visite brengen en bij
zijne gesprekken komt dan steeds een bitter beklag te voorschijn, dat zijn vriend! Roskott
zulk een invloed heeft en zich zoo zeer overal meê bemoeit.
Nu, zult gij misschien wel zeggen, geachte Bestuurders! “br. Verhoeff heeft nogal vele
onaangename indrukken opgenoemd en zal daarom misschien zich niet zeer opgeruimd
bevinden!” Waarlijk niet Geachte Bestuurders, wat dit laatste betreft. Hoezeer het eerste
waar is en er veel is – hoe kan het anders – dat ons hier dagelijks stof geeft tot klagen,
zoo is toch door Gods genade mijne kracht nog frisch en mijne blijdschap bij mijn werk
– er mogen al donkere oogenblikken van twijfel, helaas, wezen – toch nog als vroeger.
Er zijn velen die mij waarlijk liefhebben en dat toonen, over het algemeen hoort men mij
met belangstelling, en als ik aan de eene zijde zie dat de behoefte zoo groot, zoo dringend
is, en aan den anderen kant dat de hulp en zegen des Heeren zoo klaarlijk blijkt, dan heb
ik alle reden om in ’s Heeren kracht het werk mij opgelegd met ijver te behartigen en van
’s Heeren genade met lankmoedigheid te Zijnen tijde de vrucht te verwachten ook van
een schijnbaar geheel dooden akker. Dat schenke mij de Heer op Uw gebed en op het
mijne.
Ik eindig met een verzoek, dat ik door mijne mededeelingen genoeg meen voorbereid te
hebben. Het bedoelt de voortdurende werkzaamheid van een Zendeling op dit eiland.
Door eene bijzondere zorg des Heeren voor het lang verlaten Haroekoe – ik wijs er de
www.cgfdejong.nl
gemeente dikwerf op – ben ik hier gekomen. Voor alles heeft het Gouvernement gezorgd,
zelfs voor het kleine eiland Noussalaut; deze plaats echter bleef onbezet. Gij zult zeggen,
naar ik denk: ja maar de Zendeling van Way kan Haroekoe waarnemen. Indien Gij echter
hier waart, Geachte Bestuurders, zoudt Gij zien, dat dit vele moeijelijkheden oplevert.
Het water tusschen Ambon en Haroekoe is een groot, menigmaal zeer gevaarlijk water.
Ik ben er twee maal met gevaar overgestoken. In den goeden mousson staat er
voortdurend uit het Noorden, van den kant van Ceram, eene hevige zee in deze straat en
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in den regenmoesson als de straat wat stil is (omdat zij door den O. en Z. wind wordt
beveiligd), is het onmogelijk om Haroekoe te bereizen, ook al is het eens eenige dagen
droog, want dan is de Zuidkant ongenaakbaar van wege de branding. Zoo zou de
Zendeling van Way hier denkelijk niet meer dan ééns in het jaar kunnen komen, hetgeen
voor de behoeften alhier bepaald ongenoegzaam is. En zegt Gij misschien, maar dan
wordt de werkkring van Way te klein, beter zou het toch zijn een’ te kleine als een te
groote werkkring, maar ook br. Luijke komt op zijne dagen, wie weet hoe spoedig hij niet
meer in staat is, zijn werk waar te nemen, en dan kan de Zendeling van Way in de
Ambonsche negorijën van Way tot Roemah Tiga een schoon terrein vinden. Daarbij is
er eene bepaald uitgedrukte wensch alhier. Velen van Haroekoe wilden zich vereenigen
om bij het Gouv. aan te dringen om mij hier te laten. Ik stelde dit hun echter voor als eene
vergeefsche poging, dewijl het Gouv. voor Haroekoe geen Zendeling bestemd heeft en
nu geene nieuwe post zal maken, daarbij tevens, dat ik aan mijne Instructie203 door ’t Ned.
Zend. Gen. ben gebonden, welke het Gouv. niet kan veranderen. Daarop hebben velen
mij als uit één mond verzocht, aan de Heeren Bestuurders in Holland hun verzoek te
willen doen, om een eigen leeraar, opdat ze niet weder zoo verlaten zouden worden. En
ik kan zeggen, Waarde Bestuurders, dat indien Haroekoe met alle ijver bewerkt wordt er
hoop is op herstel, de Heer althans geeft mij die hoop, en zoo het verlaten wordt of
slechts nu en dan eens bezocht, dan gaat zeker dit veld meer en meer achteruit en
zondedienst en bijgeloof en heerschzuchtige onderdrukking zullen allen daartoe met
kracht het hunne bijdragen. Waarom ik mijne stem met die van velen hier tot U vereenig,
om in dezen voorziening te willen doen. Geachte Bestuurders, als ik wist dat er eene
angstvallige berekening zou gemaakt worden na zulk een verzoek, zou ik niet spreken,
maar ik weet, dat waar hulp noodig is, Gij die in den naam des Heeren naar vermogen
zult willen geven. Zo Gij dus op Haroekoe, zoo lang verlaten en zoo onvoorzien weder
bezocht, een post voor Uwe rekening zoudt willen oprigten, en òf mij voor rekening des
Genootschaps hier zoudt willen laten òf een andere broeder herwaarts zenden, beloof ik
dat Gij niet alleen vele harten verblijden maar ook vele zielen behouden zoudt. Wat mij
aangaat, ik wil – ook bij vele moeijelijkheden en andere opofferingen – zeer gaarne hier
blijven, maar zal ook deze plaats met blijdschap verlaten, zoo ik vertrouwen mag dat ze
weder bezet mag worden, welligt door een waardiger dienstknecht dan ik, door één die
tot ontdekking des zondaars en tot verheerlijking des Heeren Jezus in zijne kracht
werkzaam is. En voorts beveel ik mij en mijn werk, mijne gemeenten, mijn huis, mijne
geliefde vrouw in Uwe voorbede aan, ook na het treurige berigt dat ik op den 1en
Pinksterdag ontving van den dood mijns geliefden Vaders. De Vader in den Hemel
heilige om Zijns Zoons wil door den H. Geest door alle omstandigheden ons leven aan
Zijne dienst, opdat ons sterven vrede zij.
www.cgfdejong.nl
Bijlage. Tot informatie aan HH. Bestuurders op wat wijze er door den Ass. Res. van
Saparoea aan ons wordt geschreven, dient de volgende:
Copie
Sap. 3 Oct. 57
Mij is gerapporteerd dat door UWEW. bij het houden der openbare godsdienstoefening
op den 20 en 27 Sept. jl. uitdrukkingen zijn gebezigd, die niets anders kunnen ten gevolge
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hebben, als den aan het wereldlijk bestuur verschuldigden eerbied en aldus ook de orde
en rust verbreken.
Op zulke overtredingen is bij de wet eene straf gesteld van 3 maanden tot 3 jaren
gevangenis.
Niet om deze reden, maar omdat ik ambtshalve verpligt ben niet te gedoogen dat mijn
gezag miskend wordt, zal ik deze zaak plaatselijk te Haroekoe onderzoeken op Maandag
den 5 dezer, weshalve ik de eer heb UWEW. te verzoeken, om bij dat onderzoek, hetwelk
ten 10 uren ’s ochtends zal beginnen, wel tegenwoordig te willen zijn, als geldende het
hier UWEW.s eigene belangen.
De Ass. Res. van Saparoea & Haroekoe
(was get.) W. Schminke
Toen ik in Mei geklaagd heb aan den Gouverneur over het weigeren der bezorging mijner
brieven naar Ambon door een’ der regenten alhier, en wel op den gewonen postdag door
het Gouvernement vastgesteld, welke brieven ik behoorlijk op het postkantoor had
bezorgd, kreeg ik een brief van dezen inhoud:
Saparoea 31 Mey 57.
Uit Uwe tot den Gouv. der Molukken gerigte letteren (onbillijke verontwaardiging dat
ik aan den Gouv. en niet aan hem had geschreven, onbillijke omdat de post naar Ambon
werkelijk den Gouv. aangaat) van 26 dezer, heb ik gezien (zeker door geheel en al
verdraaijen van mijn brief) dat door UEW. nu en dan van de regenten van Haroekoe en
Sameth de bezorging Uwer brieven geëischt wordt en dit niettegenstaande er te Haroekoe
een postkantoor is onder beheer van den Kommies aldaar. Ik schrijf die Regenten aan,
om in geen geval weder aan zulke eischen van UEW te voldoen en geef U bij deze verder
kennis dat wanneer zulke handelingen weder door u gepracticeerd worden mogten, ik
UEW. ter zake zal vervolgen.
getekend als boven.
(Nadat ik den Res. beter had ingelicht, kreeg ik een herhaling van die bedreiging ten
antwoord.) – – –
Zoo onbillijk als onbeschoft, maar het was wegens ingebeelde Crîme de Majesté.
32. C.G. Schot aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Hutumuri (Ambon), 18
juni 1857; ARvdZ 29/4/C.
Na drie malen mijne buitengemeenten bezocht te hebben, wensch ik U met dezen een kort
verslag over dezelve mede te deelen.
www.cgfdejong.nl
Van acht tot vijftien October 1856 deed ik mijne eerste bezoek reis naar de gemeenten
op het gebergte Leijtimor. Ema, Hoekoerila, Kilang, Nako, Hatalij en Soija boven, de
twee gemeenten in mijne nabijheid Leharij en Roeton had ik reeds vroeger bezocht. Ik
heb in al de gemeenten slechts éénmaal kerk gehouden, in iedere gemeente 2 tot drie uren
besteed met onderzoek en aanmoediging der Catechisanten. Mijne voorname bezigheid
evenwel was de ongetrouwd samenlevende bijeen te zoeken en tot trouwen te vermanen.
De lidmaten op te wekken tot getrouwe opkomst in kerk en gebed. In Januarij deed ik
weder mijne bezoekreis, nu ook om lidmaten aan te nemen en Avondmaal te vieren.
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2 Januarij 57. ’s Morgens vroeg op reis naar Hoekoerila, eene negerij sterk 69 zielen. Er
waren hier noch kinderen te doopen of lidmaten aan te nemen. Ik had daarom de
Gemeente aangeschreven om te Ema nog geen half uur ver het Avondmaal te komen
vieren. Doch men had hier weinig vrede mede, het was vroeger zoo het gebruik geweest,
doch men zeide dat ik in October beloofd had voortaan in de negerij zelve het Avondmaal
te vieren en zoo was dan nu ook besloten. Er waren hier in October 1856 drie getrouwde
en drie nog ongehuwde personen die geen lidmaat waren. Ik had die toen vermaand om
op de Catechisatie te komen. Vijf hadden er gevolg aan gegeven, de rest was door
omstandigheden verhinderd. Ik onderzocht hen en zij hadden inderdaad goed geleerd,
maar het doel van het lijden en sterven van Christus was hen nog te weinig duidelijk,
waarom ik den Meester,204 geen bijzonder knap maar een goed man, verzocht de geheele
lijdensgeschiedenis zoo duidelijk mogelijk en herhaaldelijk met hen te behandelen. Ik
nam deze menschen nog niet aan en om boven gemelde reden en omdat ik in ’t geheel
liefst geen lidmaten aanneem die minder dan een jaar geleerd hebben, al hebben zij ook
de noodige kennis. Het is hier namelijk in alle gemeenten eene vaste gewoonte dat nietlidmaten ook niet ter kerk komen. Maar komen zij op de Catechisatie dan zijn zij ook
getrouw in kerk en gebed. En daarom houde ik hen liefst lang op de Catechisatie,
vooreerst zij gewennen er dan meer aan om getrouw ter kerk te komen, ten anderen is het
eene goede beproevingstijd, want die zich op jaren gekomen waarin de zonde het meest
bedreven wordt, een geheel jaar voor alle openlijke zonden wacht, kan men ook met meer
vertrouwen op de toekomst als lidmaten aannemen. – Des avonds hield ik voorbereiding
en Zaturdagmorgen 3 Januarij vierden wij het H. Avondmaal met 24 leden. De vrouw van
het negerij hoofd kon er geen deel aan nemen, want die leefde in vijandschap met hare
zuster.
3 Januarij. Tegen den avond naar Ema. Daar het gaan van de eene negerij bij alle
gemeenten in het gebergte hetzelfde is, zal ik dat hier eens voor al beschrijven. Tegen den
tijd waarop men weet dat ik wil vertrekken, staat de draagstoel van de negerij waar ik
heen ga gereed om mij af te halen. En tegen dien tijd verzamelen zich ook de groote
schoolkinderen en het grootste deel der lidmaten om mij uitgeleide te doen. Zoodra ik nu
in de draagstoel stap, scharen die zich er voor en heffen een psalm of gezang aan en zoo
gaan wij op reis en brengt men mij niet tot buiten de negerij, maar tot de naaste gemeente.
Is de weg een weinig redelijk dan zing ik natuurlijk mede en de dragers die de stoel
dragen ook, dat het door bosch en dalen weergalmt. Nu gaan wij eens op breed pad in
digte reijen geschaard, dan slingert het zich langs een’ heuvel, waar niet meer dan één
mensch tegelijk passeren kan, dan gaan wij steil omhoog, dan weêr plotseling naar
beneden. Maar het volkje dat mij vergezelt is aan die paden gewoon en zingt steeds
vrolijk door. Dat uitgeleide doen van de eene negerij naar de andere zoude ik mogelijk,
ofschoon het adat is, wel kunnen afschaffen. Maar ik kan er slecht van scheiden.
www.cgfdejong.nl
Vooreerst de bevolking doet het gaarne, die er geen lust in heeft kan te huis blijven, en
ik heb het ook gaarne. Meestal reis ik ’s morgens vroeg zes uren, half zeven; dan is de
Indische natuur zoo schoon en dan reizen bij zoo’n heerlijken psalm – het verfrischt mij
doorgaands, zoodat ik in de volgende gemeente aankomende weêr klaar ben om te
werken. En dat is mij veel, zeer veel waard, daar ik een aartsvijand ben van sleurwerk.
Te Ema komende, stond de gemeente met den Meester205 en de Gezaghebber klaar om
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mij met een korte slamat datang te ontvangen en dan ook weer zingende naar het negerij
huis te bengen; waar het volkje dat mij gebragt heeft dan ook nog een versje, als tot
afscheid, zingen en naar hunne negerij terug keeren.
Ema is sterk 449 zielen waarvan 158 lidmaat zijn. Den negenden Oktober had ik hier 9
kinderen gedoopt, waarvan vier wier ouders buiten den echt leefden, die plegtig
beloofden van te zullen trouwen. Twee paren hebben woord gehouden, twee niet; waarom
niet? Ja, zij hebben het zoo druk gehad met Gouvernementswerk etc. maar zullen nu toch
spoedig trouwen. Den zelfden avond onderzoek der aan te nemen lidmaten, 28 in getal.
In October waren er 29 Catechisanten, doch een was van de lijst afgeschrapt moeten
worden van wegen slecht gedrag. De kennis is hier meestal zeer voldoende, dat zich
gemakkelijk laat verklaren. Het hoofd-, het dagelijksch leesboek in de scholen is de
Bijbel. Waar dus de scholen goed in orde zijn, en dat is hier in ’t gebergte meestal het
geval, daar hebben de jonge lieden, die doorgaands lang op school blijven, een schat van
Bijbelkennis, die men bij onze hollandsche jonge lieden zeer dikwijls niet zal aantreffen.
De groote fout is dat men dien schat niet weet te gebruiken, ik zoude zeggen het
onderwijs is niet oordeelkundig genoeg, te machinaal. Het vragenboekje van Brink206 is
meestal goed in het geheugen.
4 Januarij. Zondagmorgen, voorbereiding, bevestiging van lidmaten, twee paren in het
huwelijk ingezegend, een kindje gedoopt, aan twee den doop geweigerd omdat de ouders
nog niet getrouwd waren. Het weigeren van den doop is zeker een gevaarlijk middel, daar
wij hier niet ons eigen meester zijn als in de gemeente uit de heidenen, maar de
gemeenten onder het Kerkbestuur staan. Doch met voorzigtigheid toegepast, denk ik dat
het Kerkbestuur zelf wel het doelmatige er van zal inzien en ons stil laten begaan.
Des avonds het Heilig Avondmaal gevierd met 57 oude en de 28 nieuwe lidmaten te
zamen 85 zielen.
5 Januarij. In de vroegte naar Kilang: alwaar 260 zielen en 99 lidmaten. Des avonds aan
te nemen lidmaten onderzocht en aangenomen. In October had ik hier den doop
geweigerd aan een kind, dewijl de vader het niet wilde erkennen, ook nu bleef hij daarbij
en er was dus geen mogelijkheid om de zaak goed te krijgen. Het kindje werd nu gedoopt
nadat twee getrouwde lidmaten, die als doop-vader en -moeder zouden staan, mij plegtig
beloofd hadden voor de opvoeding er van te zullen zorgen.
6 Januarij. Des morgens voorbereiding en bevestiging van lidmaten; drie kinderen
gedoopt. Des avonds het H. Avondmaal gevierd met 90 oude en 17 nieuwe lidmaten te
zamen 107. Nog op ernstig verzoek der ouders een kindje gedoopt dat eerst des middags
geboren was. Kilang is de eenige gemeente waar het getal oude lidmaten die deel namen
aan de viering des Avondmaals zoo gunstig was. In het geheel onderscheid de gemeente
zich gunstig en zijn hier zeer weinigen die in onecht leven.
7 Januarij. Woensdagmorgen vroeg naar Nakko, alwaar: 270 zielen en 90 lidmaten. In
www.cgfdejong.nl
October hadden mij hier drie paren beloofd van te zullen trouwen; twee van de mannen,
die evenwel nog geen kinderen hadden, waren nu kort voor mijne komst, om van den
Pandita207 af te komen, naar Ambon gegaan en hadden dienst als soldaat genomen. De
derde was niet getrouwd omdat haar man geen bruidspak had willen huren voor 30
gulden. Ik heb aan hun kindje den doop geweigerd.
Des avonds 15 aan te nemen lidmaten onderricht.
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8 Januarij. Des morgens voorbereiding en bevestiging van lidmaten, van twee paren het
huwelijk ingezegend, drie kinderen gedoopt. Des avonds het Avondmaal gevierd met 40
oude en 15 nieuwe lidmaten tezamen 55.
De pilaren der kerk hier nog wel van ijzerhout, was mij vroeger reeds opgevallen, waren
geheel hol en als afgemolmd. Ik vroeg nu eens hoe oud die kerk toch wel was, dat het
ijzerhout reeds zoo verteerd was. Hoe oud weet ik niet, kreeg ik van de Pattij ten
antwoord, maar dat hout is niet zoo van ouderdom maar door de witte mieren vernield.
Hoe is dat mogelijk, Pattij, in een gebouw dat steeds gebruikt is geworden. Mijnheer, het
heugt mij nog toen ik een kleine jongen was dat er zulke mieren hoopen in de kerk waren.
Hij wees mij mieren hoopen zoo als men ze meermalen in het bosch vindt van vier à vijf
voeten hoog!! – Dat was in de hoogverlichte tijd toen de Franschen ons regeerden, toen
men de kerk op Ambon verkocht om als pakhuis gebruikt te worden.208 Toen schreven de
Ambonsche Christenen aan een’ Predikant te Makasser209 om hunne kinderen te komen
doopen en betaalden dan voor ieder kind een gulden en voor ieder huwelijk dat
ingezegend werd vier gulden. Want de Predikant had bezoldiging noch reiskosten. De
Predikant kwam, ging toen naar Ternate, vervolgens naar Menado, eindelijk naar de
Tenimbar eilanden waar hij onder de vele vermoeijenissen bezweek.
9 Januarij. Naar Hattalaij sterk 382 zielen waarvan 105 lidmaten. Ik moest hier mijn
verblijf bekorten om niet in de noodzakelijkheid te zijn op Zondag te reizen. ’s Morgens
dus terstond de lidmaten onderzocht, 27 in getal, een werd afgewezen. Des avonds
voorbereiding, bevestiging van lidmaten, zeven kinderen gedoopt waarvan 5 uit den echt
en zeer boven mijne verwachting van zeven paren het huwelijk ingezegend. Ik zeide
boven mijne verwachting. Hattalaij is de minst goede negerij in het gebergte; met een
slecht mensch, die zijne vrouw mishandelt en met anderen leeft, aan het hoofd. De
meesters kunnen het dan ook zelden hier lang uithouden. Hier vond ik in October 28
paren buiten het huwelijk levende of geleefd hebbende. Aan de meesten was geen
verhelpen meer; negen paren die nog met elkander leefden, beloofden mij te zullen
trouwen. Een er van heeft geen woord kunnen houden, want de vrouw is maanziek
geworden. En nu van de acht paren hadden er zeven woord gehouden. Het was zeer
boven mijne verwachting en ik kon niet anders dan God hartelijk danken. Br. Roskott had
mij gezegd dat, zoo ik het met Hattalaij klaarde, ik spreken mogt van genade. Nu God
dank, het begin is goed geweest, moge de Heer verder zijnen zegen geven.
10 Januarij. Zaterdagmorgen het H. Avondmaal gevierd met 34 oude en de 26 nieuwe
lidmaten, te zamen 60. Er hadden meer leden deel willen nemen aan de plegtigheid, maar
er is hier geen kerk, de oude reeds voor lang ingevallen en de school zeer klein. Nu had
ik voorgeslagen om kerk te houden en Avondmaal te vieren onder een grooten boom,
maar toen keek men mij aan als of men vreesde of ik ze alle vijf wel bij elkaar had. Ik
haalde het voorbeeld aan van onzen Heer die op een berg, vanuit een schip het Evangelie
www.cgfdejong.nl
verkondigde maar het mogt niet helpen. Men achtte het eene soort heiligschennis.
Des middags half 4 naar Soija boven vertrokken. Soija boven met 128 zielen behalve de
burgers wier juiste getal ik nog niet weet en daardoor ook niet het juiste getal lidmaten.
Zaterdagavond 28 aan te nemen lidmaten onderzocht. In October waren er 29 op de
Catechisatie, maar een er van had de meester sints van de lijst moeten schrappen. Van die
28 menschen waren een groot deel getrouwde lieden van Ambon. Zij moesten dus bijna
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een uur ver loopen om op de Catechisatie te komen en ik vreesde dat zulks niet zeer
geregeld zoude geschieden. Ik beval dus in October aan den meester, eene lijst te maken
en telkens de komenden en niet-komenden aan te tekenen; en ik moet zeggen dat allen
merkwaardig getrouw waren geweest ter Catechisatie, de laatste maand zelfs tweemaal
in de week. Wat er de oorzaak van is weet ik niet regt, maar denk het volgende: De
Goeroe bezar op Ambon is een trotsch alleronvriendelijkst man, die de maleisch
sprekende Christenen niet alleen leert maar ook grootendeels aanneemt, daar de
Predikanten zich doorgaans minder met de Maleische gemeente bemoeijen. Om dus niet
onder dien onvriendelijken Goeroe bezar te staan, en mogelijk wel het denkbeeld dat zij
even goed belangstelling verdienen als de Hollandsch sprekende christenen, gaan
bejaarde lieden, indien zij tot het besluit komen om lidmaat te worden, liever 6 à 7
maanden lang te Soija boven op de Catechisatie waar zij een’ vriendelijken meester
hebben en door den Pandita zelf onderzocht worden.
11 Januarij. Zondagmorgen voorbereiding, bevestiging van lidmaten en vier kinderen
gedoopt.
Des avonds het Avondmaal gevierd met 70 leden. – Tot het laatste toe heb ik met
opgewektheid en warme belangstelling mijn werk mogen volbrengen, dat inderdaad geen
kleine zegen is bij het dagelijksch repeteren, want al poogt men nog zoo veel variatie aan
te brengen, de hoofdzaken zijn toch gedurig dezelfde.
18 Januarij. Zondagmorgen in de vroegte naar Roeton, alwaar 213 zielen en 104
lidmaten. Des morgens voorbereiding en drie kinderen gedoopt. De Catechisanten heb
ik niet aan kunnen nemen, zij waren al te slecht opgekomen, voornamelijk de schuld van
den orang kaja. In heb er over gesproken en heb hoop dat het nu beter zal gaan. De
meester210 anders een geschikt en ijverig man. Des avonds het Avondmaal gevierd met
57 leden.
19 Januarij. In de vroegte naar Leharij, met 103 zielen 40 lidmaten. Zes Catechisanten
onderzocht, 4 aangenomen, 2 uitgesteld. Des morgens nog voorbereiding, bevestiging van
lidmaten, één kindje gedoopt. Het H. Avondmaal gevierd met 32 oude en de 4 nieuwe
lidmaten. – – –
Ik verwonderde mij dat in vele gemeenten zoo velen geen deel namen aan de viering des
Avondmaals en onderzocht naar de waarschijnlijke reden daarvan. De jongere meesters
konden er mij geen uitkomst over geven, doch van de ouderen vernam ik het volgende.
Als de Pandita’s van Ambon kwamen, gingen zij zoo ligt over het onderzoek der lidmaten
heen dat zij menschen aannamen die niet alleen niet ter kerk kwamen, maar ook niet
geleerd hadden. Een voorbeeld: Ds Brumund, de lidmaten en niet-lidmaten lijst op Soya
aanziende en vindende dat er zeer vele niet-lidmaten waren, beval het hoofd van de
negerij om die menschen bijeen te laten zoeken uit het bosch of waar zij aan ’t werk
waren. Waren zij bijeen dan was de vraag of zij lidmaten wilden worden. Natuurlijk
www.cgfdejong.nl
antwoordde men de Toewan Commissie met ja. Dan werden al die menschen aangenomen
en waren lidmaat. En kwamen nu evenmin ter kerk als vroeger en ook niet aan het
Avondmaal.
16 Januarij. Kort na mijne te huis komst van het gebergte, nog eer ik naar Roeton ging,
werd ik aangenaam verrast door de pas aangenomen lidmaten van Kilang. Zij kwamen
een vrij aanzienlijk geschenk brengen als een bewijs van dankbaarheid. Het geschenk
bestond uit vruchten als kokosnooten, pisang, ananas, kanarie, olie, kippen en gebak.
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Mijne vrouw vertelde mij dat er matig gerekend minstens voor 17 zeventien gulden aan
waarde was. Ik was als uit de lucht gevallen; wel is waar denk ik zoo slecht niet van den
Ambonnees, maar dat had ik toch niet verwacht. Vooreerst het is geen adat meer. Met den
dood van Ds Kam heeft de gewoonte opgehouden te bestaan; en ik had er niet over
gesproken, want ook in de verte had ik er niet aan gedacht. Het kwam dus uit den boezem
der bevolking en dat was mij meer waard dan het geschenk zelf.
[In mei en juni heeft Schot zijn derde bezoekreis door het gebergte van Leitimor gemaakt.]

Wij zijn in Februarij begonnen met bijdragen voor het Genootschap te verzamelen. Ik heb
nu vier maanden achtereen vijf gulden naar Ambon kunnen sturen, dus reeds twintig
gulden. Ook deze maand krijgen wij waarschijnlijk vijf gulden bijeen. Voor kerk en
armen wordt er door elkaar vier gulden in de week gecollecteerd.
Recapitulatie.
De bergnegerijen gezamenlijk sterk 1674 zielen, waarvan lidmaten 672. Van Mei 1856
– 57 aangenomen 118 lidmaten te zamen 790. Namen deel aan ’t Avondmaal 494 leden.
Van Mei 1856 – 57 getrouwd 53 paren, gedoopt 80 kinderen.
Hutumury sterk ruim 700 zielen waarvan lidmaten 328. Aangenomen 35 leden te zamen
363, waarvan bij de tweede viering des Avondmaals deelnamen 288 leden. Van Mei 1856
– 57 getrouwd 19 paren, gedoopt 44 kinderen.
Geheel mijn werkkring sterk 2374 zielen, 1000 oude lidmaten, aangenomen 153, getal
lidmaten 1153, waarvan deel aan de viering des Avondmaals 782 leden.
Getrouwd van 1856 - 57 in ’t geheel 72 paren, gedoopt 124 kinderen. – – –

33. Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië,
gevestigd te ’s-Gravenhage, “Algemeen Jaarlyksch Verslag over den Staat der
Protestantsche Kerken in Neerlands Oost- en West-Indiën, gedaan 23 Juny 1857”; AHC
19, bijlage 133.
–––
Naar aanleiding van het bepaalde by art: 27 van het Bestuur over de Protestantsche Kerk
in Nederlandsch Indië,211 is ten gevolge van de by Koninklyk besluit ddo 7 November
1855 No 75 toegestane vermeerdering van het getal predikanten in Nederlandsch Indië,
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Art. 27: Het Kerkbestuur zendt geregeld berigten, aangaande de plaatsing, verplaatsing, het overlijden
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en andere bijzonderheden van Predikanten en gemeenten, aan de Kommissie voor de zaken der

Protestantsche kerken in Oost- en West-Indië, zoo tot derzelver informatie als om daarvan gebruik
te maken voor het Tijdschrift voor de Protestantsche Kerken in Nederland. De bedoelde toezending
zal geschieden door tusschenkomst van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië en het
Ministerie van Marine en Koloniën.
Het is evenwel niet onmogelijk dat sprake is van een verschrijving en men niet art. 27 maar art. 23
bedoelde. Dat luidt: Het Kerkbestuur doet de noodige voordragten aan den Gouverneur-Generaal voor
de spoedige plaatsing, de verplaatsing, bevordering en alle andere verdere belangen der Predikanten,
en houdt daarbij niet alleen hunne anciënniteit in het oog, maar let ook vooral op hunne
bekwaamheden en talenten, alsmede hunne meerdere of mindere geschiktheid voor eenige bijzondere
gemeente en op den wensch der betrokken gemeente, wanneer die wensch door den Kerkeraad of door
een voldoend aantal harer lidmaten wordt kenbaar gemaakt. Verzamelingen der voorschriften, 5-6.
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de tot dusver bestaan hebbende regeling nopens de standplaatsen en het dienstwerk der
protestantsche geestelyken aan eene herziening onderworpen.
Daarby is op den voorgrond gesteld, dat de bovenbedoelde vermeerdering hoofdzakelyk
slechts ten behoeve van de gemeenten op Java en Madura is toegestaan en dat na afloop
van de kerkelyke inspectie van Ds S.A. Buddingh in de Buitenbezittingen een nader
voorstel tot uitbreiding van het personeel der predikanten ten behoeve van de Gemeenten
in de Buitenbezittingen tot de Regering zal worden gerigt.212
Ten aanzien van de nieuwe regeling nopens de standplaatsen en het dienstwerk der
geestelyken is met intrekking van alle vroeger ter zake bestaan hebbende bepalingen, het
navolgende vastgesteld:
Ten eerste, dat de standplaatsen en jaarwedden van de predikanten in Nederlandsch Indië
zullen zyn geregeld als volgt:213
te Batavia, vier predikanten op eene jaarwedde van ƒ 6000, met dien verstande, dat onder
dit viertal steeds een predikant zal zyn, genomen uit het Evangelisch Luthersch
Kerkgenootschap;
te Buitenzorg, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Cheribon, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Pekalongan, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Samarang, twee predikanten ieder op eene jaarwedde van ƒ 6.000.
te Salatiga (residentie Samarang), een predikant op eene jaarwedde van ƒ 3.600.
te Soerakarta, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Djocjocarta, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Poerworedjo (residentie Bagelen), een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Rembang, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Soerabaija, twee predikanten ieder op eene jaarwedde van ƒ 6000.
te Sumanap (eiland Madura, residentie Soerabaija), een predikant op eene jaarwedde van
ƒ 4.800.
te Madioen, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 3.600.
te Passoeroean, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Probolinggo, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Amboina, twee predikanten, ieder op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Banda, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Makassar, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Padang, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 4.800.
te Riouw, een predikant op eene jaarwedde van ƒ 3.600.
te Pontianak (wester afdeeling van Borneo), een predikant op eene jaarwedde van ƒ
3.600. – – –
www.cgfdejong.nl
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Zie document 55.
Voor de vierde maal werd aldus sedert het herstel van het Nederlandse gezag in Indië de
predikantsformatie van de Indische Kerk vastgesteld, thans op 27. Voor de eerste maal dat dat
gebeurde (1835), zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 749. Het toen vastgestelde aantal van zestien
predikantsplaatsen werd in 1842 met twee plaatsen uitgebreid ten behoeve van de Midden-Molukken.
In 1849 werd het aantal predikanten voor geheel Ned.-Indië bepaald op 20. Tot aan de Japanse tijd
bleef het aantal predikanten te Ambon twee, zie de Regeling van de standplaatsen en van de
werkkring der predikanten bij de Protestantsche gemeenten en der hulppredikers ten dienste der
Inlandsche gemeenten in Nederlandsch-Indië (Gb 12/1/1931, nr 27) in Verzameling van Bescheiden,
47-58.
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Ten tweede: dat het dienstwerk der predikanten aldus zal zyn verdeeld: door de opdragt:
– – – aan de predikanten te Amboina van de diensten in de christen gemeenten onder
Amboina behoorende; – – –

34. J.J. Bär jr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ameth (Nusalaut), 16
november 1857; ARvdZ 18/2.
Het is my aangenaam UWEerw. thans weder een en ander myner werkzaamheden te
mogen mededeelen. De regeling daarvan U bekend gesteld in myn schryven van 14 Jan:
ll. wordt steeds zoo getrouw mogelyk in acht gehouden.214 Slechts kleine afwykingen in
het belang der zaak heb ik my nu en dan veroorloofd. In de afgeloopene maanden bezocht
ik weder mijne gemeenten. Het volgende zal U Eerw. o.a. doen zien, wat ik er al zoo wat
gedaan heb. Ik begin alzoo met de gemeente van waar ik ben uitgegaan:
Ameth
12 April. Op den 12e April (1e Paaschdag) hield ik voorbereiding te Ameth. Dit had
eigenlyk eene week te voren, den 5e, moeten plaatshebben, daar ik den 10e op Goede
vrydag met de Gemeente het H. Avondmaal wenschte te vieren. Intusschen bekwamen
al de negoryen de uitnoodiging om naar Saparoea te gaan, ten einde er in die week hunne
nagelgelden te ontvangen. En daar er ook een groot gedeelte der Lidmaten van Ameth
derwaarts gingen, zoo heb ik tot myn leedwezen de voorbereiding tot den 12e uitgesteld.
Met de overigen die op Goede vrydag aanwezig waren, gedachten wy den dood des
Heeren. Alzoo op den dag der opstanding hield ik voorbereiding en liet de leden de
gewone vragen beantwoorden. De dag daarop (13e) vond het H. Avondmaal plaats. 246
Leden namen er deel aan. Aan iedere tafel waren er 30 à 32 personen, zoodat ik in het
geheel acht tafels had. De Heer was my by dat moeyelyke en hoogst gewichtige werk
byzonder nabij en sprak ik met blydschap en opgewektheid en deze vermeerderden toen
ik bespeurde dat de aanwezigen met aandacht en belangstelling naar de prediking des
kruises luisterden. Het deed hun zeker goed van het Evangelie maar in het byzonder van
de dierbaarheid van Christus omtrent Zondaren te hooren. Zyn er bejaarden aan tafel, dan
gebruik ik het alledaagsch Maleitsch (vermydende echter zooveel mogelyk alle platheid,
welke in het oor van den inlander niet aangenaam klinkt en waardoor de goede indruk
zeer ligt verloren gaat) om hun het lyden en sterven van Christus voor de zonden der
wereld en dus ook voor hunne zonden duidelyk te maken. Echter in myne
Evangelieprediking bedien ik my gewoonlyk van het beschaafde Maleitsch met weglating
evenwel der in het algemeen niet verstaanbare vreemde woorden. Alleen dezulken die er
in voorkomen en welke moeyelyk kunnen vermeden worden, tracht ik door omschrijving
www.cgfdejong.nl
duidelyk te maken. Zy zyn echter weinig in getal. Ditmaal nam ik te Ameth geen nieuwe
lidmaten aan. De katechisanten behoefden nog langer onderwys.
Terwyl nu deze dag voor menigeen en ook voor my een dag van blydschap was, was het
voor den Gezaghebber (de regent die tydelyk het volk hier ter plaatse bestuurt) een dag
van treurigheid. Na ruim een jaar lyden aan eene borstkwaal overleed heden zyne vrouw
in den ouderdom van 35 jaren ongeveer. Naauwkeurig weten zy hier gewoonlyk niet hoe
oud zy zyn. Reeds den dag te voren begon zy hevig te hoesten en klaagde over moeyelyke
214
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ademhaling. Den volgenden morgen, juist toen ik gereed stond ter Kerke te gaan, hoorde
ik eerst dat zy erg ongesteld was. Ik nam my voor haar onmiddellyk na de Kerk te
bezoeken. Na de bediening van het H. Avondmaal begaf ik my derwaarts. Ik trad de
ziekenkamer binnen. Naauwelyks zag zy my of zy zeide: “mynheer is daar! gaat mynheer
een oogenblik zitten”. Ik voldeed aan hare bede. Zy was zeer zwak, maar kon nog
tamelyk verstaanbaar spreken. Ik zeide tot haar: “Njora” – dit is de titel zoowel der
regenten als der schoolmeesters vrouwen. “Njona, denk nu veel aan Jezus, want ook nu
wil Hy uwe ziel redden”. “Ja mynheer” was het antwoord, “Jezus Christus is myn
Zaligmaker, aan Hem denk ik veel en ik bid Hem in myn hart dat Hy my genadig mag
zyn”. “Zal ik met en voor u eens bidden” vroeg ik haar verder. “Ja” was het antwoord.
Hierop deed ik een kort gebed en beval haar den Heere Jezus aan. Middelerwyl zweeg
zy. En na weinige oogenblikken was zy niet meer op deze aarde. Den volgenden dag werd
haar stoffelyk overschot ter aarde besteld, by welke gelegenheid ik naar aanleiding van
de woorden des Heeren: “Ik ben de opstanding en het leven enz.”215 een kort woord tot
de omstanders rigtte.
Doch tot myne niet geringe blydschap hoorde ik nog dienzelfden dag, dat zy kort voor
haren dood, by het tweede gezang met de gemeente zamenzong. Myn tusschenzang was
voor dien dag Ps: 103: 1, 2. Haar huis grenst aan de Kerk. Toen zy nu de gemeente
hoorde zingen, vroeg zy aan de omstanders of dat niet was Ps: 103, en waarop zy ja
zeiden. Eenige versen daarvan van buiten kennende zong zy, hoewel gebroken, met de
gemeente mede. Voorts had zy de omstanders gevraagd of zy ieder by zichzelven voor
haar bidden mogten. enz. Wat zal ik nu van al deze dingen zeggen Hooggeachte
Bestuurders! Moeten wy dit alleen als de taal der lippen beschouwen of als een
uitvloeysel van hetgeen in haar harte omging? Zou het ook de vrees kunnen zyn voor den
dood, voor de eeuwigheid en voor dien Regter die een iegelyk vergeldt naar zyne
werken? Dit is echter niet te rymen met die blykbare kalmte, met die overgegevenheid
aan den Heer welke zy aan den dag legde. Blykbaar was het gevoel van zonde by haar
levendig, daarby gevoel van eigen onmagt en de bewustheid of liever het vertrouwen op
Jezus Zondaars liefde en het vergeven en aannemen van boetvaardige zondaren. Het is
waar, haar geest was nog weinig ontwikkeld. Maar zy heeft het leeren gevoelen in haar
hart dat Christus het middelpunt is van al wat den mensch op aarde en in den hemel
gelukkig, ja zalig maakt. Zy beleed in den Heer Jezus te gelooven en gaf zich geheel aan
Hem over. Wat men echter ook hierover denken moge, my althans heeft deze ervaring ten
hoogste verblyd en tot dank aan mynen God aangespoord. Ja, mogt de Heer haar in
waarheid genadig zyn! De liefde hoopt alle dingen. O mogt het ook voor Nussalaut de
woorden des Heeren van toepassing zyn: “Myn woord zal niet ledig tot my terugkeeren
enz”.216
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Nalahija
Den 11e Mei ’s maandags bezocht ik de in de nabyheid van Ameth gelegene gemeente
Nalahya. Zy telt ongeveer 480 zielen. Des morgens van huis vertrekkende kon ik er nog
dienzelfden voormiddag voorbereiding houden, waarby ik 13 kinderen, waarvan een
buiten het huwelyk verwekt, doopte. Doch hier vond geen onderzoek der nieuwe lidmaten
plaats. Des avonds à 7 ure hield ik het H. Avondmaal waaraan 136 leden deelnamen.
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144

Document 34

Evenals altyd zorgen ook thans de schoolmeesters dat er brood is voor het Avondmaal,
terwyl de Zendeling de wyn medebrengt. Na de bediening wordt van het geld, in de Kerk
opgezameld, èn het brood èn de wyn betaald. Hetgeen er overblyft is tot instandhouding
der Kerk. Niet in alle gemeenten echter is men in de gelegenheid des avonds het H.
Avondmaal te vieren; doch daar waar dit eenigzins kan, zorge men dat dit plaatsvinde.
Het is hier de plaats dat ik U WelEerw. een en ander moet meêdeelen hoe ik omtrent de
onechte kinderen handel wier vaders hun ten doop aanbieden. Omtrent het doopen en het
weigeren van dezelve aan dezulken is myne handelwyze eenigzins verschillend dan
enkelen der BB. alhier. In iedere gemeente waar ik kom, is myne eerste vraag of er ook
onder de doopelingen onechte kinderen zijn. Zyn er nu dezulken dan worden de ouders,
waarvan de vader dan meestal bekend is, ontboden. Voor alle dingen wordt dan een soort
van kerkeraad gehouden, die gewoonlyk bestaat, omdat Nussalaut geene officieele
kerkeraad heeft, uit vier leden n.l. de regent van de plaats, de schoolmeester, de ouderling
(de rondgaande) en de Zendeling. Wy begeven ons ter Kerke. De ouders dier onechte
kinderen komen ook en ieder wordt op zyne beurt binnen gelaten. Alzoo wordt dan het
verkeerde en zondige hunner handelwyze hun voorgehouden. Met vele wyzigingen en
veranderingen naar ieders vatbaarheid komt zulk een gesprek gewoonlyk in de hoofdzaak
hierop neder, o.a.: Gy zyt een Christen, maar gy gedraagt u niet als de zoodanige. Het
Evangelie dat ieder onzer heeft, gedoogt niet dat christenen met elkander in onecht leven.
Dit zult gy ook zelf wel gelezen hebben. Nu Jezus Christus is het die dit streng verboden
heeft en hoe kunt gy zoo maar Zyne geboden overtreden? Gy weet immers zeer goed wat
degenen ontvangen zullen die Hem ongehoorzaam zyn en Gy dus ook wanneer Gy niet
handelt overeenkomstig zyn’ wil. Voorts wordt hun opmerkzaam gemaakt op het groot
verlies dat zy hebben n.l. dat zy – leden der gemeente – zoo lang zy buiten het huwelyk
leven, nimmer het genot en den Zegen van het H. Avondmaal zullen kunnen smaken. Dit
een en ander zeer verstaanbaar en in een vertrouwelyken doch ernstige toon gesproken,
werkt zeer op hun gemoed en overtuigt velen van het onchristelyk leven hetwelk zy
leiden. Maar ook dit: gy hebt uw kind lief, dit is zeer natuurlyk, maar hoe vaak moet niet
dat kind later om uwent wil lyden als wanneer het van zyne speelnooten dikwyls moet
aanhooren: “osé anakh soendal” d.i. gy zyt een hoerenkind. Osé is het alledaagsch
Ambonsch Maleisch voor gy in het enkelvoud. Zeer dikwyls helaas worden zulke
kinderen met dien bynaam openlyk bestempeld. Dit dringt by menigeen door merg en
been. Het is daarom zeer noodzakelyk en doeltreffend vooral by zulke zinnelyke
menschen, waar verkeerd geplaatst eergevoel op den voorgrond staat, om ook dit punt
aan te roeren. Neen, hoe ongelukkig zy ook mogen zyn en hoe arm, het is toch wat erg
dat hunne kinderen later met dien naam worden genoemd. Dit zien zy wel in – maar ook
het slechte voorbeeld dat zy hunnen kinderen geven – zij die het bij den Doop plegtig
moeten belooven hunne kinderen eene christelijke opvoeding te geven. Wanneer gy (de
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ouders) in het kwade voortgaat, wat zal dan later met die arme kinderen worden en hoe
groot zal dan niet uwe verantwoording zyn; bedenkt dit eens goed! – enz. etc. Het wordt
intusschen niet nagelaten ieder naar zyne behoefte toe te spreken. De bedreigingen des
Heeren worden hun nu en dan in ernst en met zwarte kleuren opgenoemd.
Ziet Hooggeachte Bestuurders, op zulk eene wys tracht ik de ouders van het kwaad te
overtuigen. Deze en vele andere onchristelyke voorbeelden spruiten by menigeen voort
uit onkunde met de H. Schrift. De natuurlyke mensch mist de kracht om te stryden tegen
de begeerlykheden des vleesches. Hy moet het wapen des geestes hebben. Op Christus
wordt hy gewezen by Wien hy het wapen der volkomene zegepraal erlangen kan. Zy
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moeten overtuigd zyn van het kwade en van hunne onmagt in alle opzigten, en van de
kracht van Christus die alle verstand te boven gaat.
Dat zy eenigzins en misschien ook tot de volle overtuiging kwamen, getuige hetgeen zy
antwoorden. En mogt de Heer, de Kenner der harten, by menigeen ja by allen die
overtuiging dieper doen wortelen in hunne harten! De één nu zeide: “ik heb het nooit zoo
geweten en gehoord als mynheer het heeft voorgesteld”. De ander betuigde: “nu zie ik het
in dat ik als Christen niet zoo kan blyven leven”. Dat ik maar langs dien weg myn doel
bereike! By allen zeker niet. Doch de Heer is magtig. In al de gemeenten waar ik geweest
ben en waar zulke ouders waren, beloofden my allen te zullen trouwen. En opdat zy dit
niet zouden verzuimen, werden hunne namen opgeschreven en ze aan my en aan den
regent ter bewaring gegeven, die tevens zorg zal dragen dat hun huwelyk, by de komst
van den Assistent Resident van Saparoea217 op Nussalaut, burgerlyk voltrokken worde.
Intusschen komt genoemde Ambtenaar gewoonlyk slechts ééns in het jaar hier. Zoo heb
ik dan de regenten verzocht, om de jonge lieden die gaarne wenschen in den echt te
treden, niet op den Ass. Resid. te doen wachten, maar ze, zoo velen als er zyn, in de
gelegenheid stellen zelven naar Saparoea te gaan ter voltrekking hunnes huwelyks. Velen
zyn reeds getrouwd en de tyd zal het leeren, hoe ver ik door Gods hulp langs dien weg
komen zal. Welke zienswyze de andere BB. in dit opzigt volgen, zal UWelEerw. wel niet
onbekend zyn. Die zienswyze keur ik niet af, maar de voorzigtigheid verbiedt mij
aanvankelyk dien weg in te slaan. Misschien wordt ik later genoodzaakt ook dien weg te
volgen, maar dan heb ik redenen om ze op hunne onverschilligheid te wijzen. De man
moet van het kwade overtuigd worden. Wil men absoluut hebben dat hy getrouwd is, voor
en aleer zyn kind gedoopt wordt, dit kan men gedaan krygen – maar dezelfde man
getrouwd zynde alleen opdat zyn kind kan gedoopt worden, en niet overtuigd zynde van
het kwade, verwekt weder kinderen by anderen, dat helaas niet zelden het geval is, en dan
kan hy immers geen tweede vrouw trouwen. Bovendien de Zendeling moet zich vooral
wachten dat de leden zyner gemeente hem niet by den regter aanklagen. Indien dit
geschiedt dan is hy by de meesten zyn invloed weg. Intusschen ieder handele naar zyne
overtuiging! Zoover deze uitweiding.
Sila en Leynitoe
Nadat ik nu den 11e Mei des avonds het H. Avondmaal te Nalahya gevierd heb, vertrok
ik den volgenden dag per draagstoel naar Sila Leynitoe, vergezeld van den Ouderling
benevens de oudste der schoolieren en de Katechisanten, die nu en dan ter eere van
Christus eenige liederen onder begeleiding van de fluit, in de digte bosschen deden
weergalmen. Het fluitenspel wordt niet in alle plaatsen even goed bespeeld. Ook
begeleidt het niet overal het gezang der Gemeente. Hier op Ameth heb ik dit des Zondags
voorloopig afgeschaft, aangezien het by gebrek aan fluitisten der gemeente alles behalve
www.cgfdejong.nl
eene dienst is. Zonder bezwaar heb ik dit kunnen doen, dewyl de Gemeente zeer wysvast
is en met gemak byna al de psalmwijzen zonder onderscheid zingen kan.
Des namiddags hield ik de Voorbereiding voor het Avondmaal en doopte ik 13 kinderen
waarvan 3 onecht. Een onderzoek dier ouders vond om verschillende redenen niet plaats.
De vader van het eerste kind is overleden, die van het tweede lag ziek; terwyl de regent
my verzekerde dat die van het derde hem beloofd heeft met die vrouw te zullen trouwen.
De man was op ’t oogenblik op Ceram om Sago te kloppen. Daar Nussalaut geen
217
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genoegzame sago oplevert zoo gaat er ieder jaar een groot gedeelte der bevolking naar
Ceram om er voor 3 à 4 maanden zich het noodige aan te schaffen; even als de
Kisseranen en Lettynezen naar groot Timor.
Dien avond nu had ik een weinig rust. Den volgenden morgen vond het H. Avondmaal
plaats en waren er 83 leden die daaraan deelnamen. Ik achtte het voor my zelven noodig
om eerst eene week later de drie overige gemeenten te bezoeken.
Titawaij
Mei 18. Op heden den 18e Mei vervolgde ik myne reis over Nalahya en Sila Leynitoe
naar Titaway. Al dadelyk moest ik beginnen met de buiten het huwelyk levende ouders
te onderzoeken, welke hunne kinderen ten Doop bragten. Dat onderzoek vond hier even
als in de andere gemeenten plaats. Van de 35 doopelingen, waren er 9 onechte kinderen.
Nadat zy nu den Kerkenraad beloofd hadden te zullen trouwen, werden hunne namen
opgeschreven, die tevens ook dienen moeten om die later, by blyken van
onverschilligheid te hunnerzyds, hun zelven voor te houden of aan de gemeente bekend
te maken. Twee dier mannen echter bragten klagten in tegen hunne aanstaande
schoonvaders, dat deze aan hunne dochters geene toestemming tot een wettig huwelyk
met hen verleenden. Op de vraag aan éen der schoonvaders of hy niet gaarne zag dat zyne
dochter gelukkig werd, gaf hy kortweg “neen” ten antwoord. En waarom niet? “omdat
myne dochter my moet oppassen” hernam hy. Intusschen is hy vader van een tamelyk
groot huisgezin, die zonder de hulp van die dochter wel komen kan. Dit werd hem
opmerkzaam gemaakt, dat hy nog andere groote kinderen had, die wel voor hem zorgen
konden en dat die dochter, die nu voor hem als onmisbaar scheen, omdat zy zoo goed
oppaste, later wanneer zy wettiglyk getrouwd was, ook al haar best zou doen om hem het
leven zoo aangenaam mogelyk te maken, gelyk dit een oppassend kind betaamde. Doch
voor dat alles had de man geen ooren en bleef volharden in zyne weigering. Een staaltje
dat de inlander niet altyd even beschroomd is en op alles ja zegt; maar ook wel tegenover
zynen meerderen durft te spreken. Ik gaf de man eene week tyd om daarover ernstig na
te denken. Na dien bepaalden tyd echter kreeg ik de blyde tijding dat hy eindelyk de
gevraagde toestemming aan zyne dochter verleend heeft.
Mei 19. Des morgens van den 19 Mei hield ik voorbereiding en doopte ik 35 kinderen.
Ook hier nam ik geene nieuwe lidmaten aan. Des avonds vierden wy het H. Avondmaal
met 163 leden. Dit was weinig voor eene bevolking van ± 1000 zielen. Ik had daar meer
van verwacht. Intusschen, bygeloof hield menigeen van die plegtigheid terug. Degene nu,
die niet trouw de Kerk en het gebed (de Zaturdag avondoefening) bywonen, achten zich
niet geroepen of liever hebben voor zich zelven de vrymoedigheid niet om het
Avondmaal by te wonen, dewyl zy meenen dat zy dat nog niet verdiend hebben en komen
www.cgfdejong.nl
zy toch, dan doen zij aan het aandeel der trouwe kerkgangers te kort. Neen, alleen deze
hebben het waardiglyk verdiend, niet zy. Men kan my geene genoegzame verklaring
geven van wat zy onder aandeel verstaan, misschien de zegen, welke de
Avondmaalvierder ontvangt of ook slechts het brood dat in de Kerk wordt uitgereikt. Niet
allen, maar velen, vooral de ouden van dagen zyn deze meening toegedaan. Hierom koos
ik tot tekst Jes. 55: 1 en in verband daarmede de uitnoodiging van den Heer Joh. 7: 37b
dat Christus allen tot zich roept zonder onderscheid; en dat Hy ook wil dat alle leden
zynen dood moeten gedenken. Zyne genade biedt hun het brood en het water des levens

Document 34

147

om niet aan en dat Hy ieder waardige Avondmaalvierder naar de mate zyner vatbaarheid
en ontwikkeling zynen zegen geven zal en wil enz.
Doch er zyn nog andere bygeloovige meeningen welke den inlander by het Avondmaal
in acht te nemen heeft. En daar ik nu eenmaal hiermeê bezig ben, zal het niet kwaad zyn
dezelve ook op te noemen. Wanneer b.v een dochter van een lid der gemeente lidmaat
wordt en voor de eerste maal het Avondmaal nuttigt, dan ontzegt de moeder zich van die
plegtigheid; en evenzoo met den vader wanneer het het geval is met den zoon. De reden
daarvan is, omdat zy vreezen dat zy, door zamen de plegtigheid by te wonen, ook het
aandeel der dochter of des zoons te kort te zullen doen. Zy of hy moet ze alleen bywonen
en dan krygt zy of hij zoo veel te meer. Dit heeft alleen betrekking op ouders en kinderen
en niet op kinderen onderling. Voorts heeft ieder avondmaalsvierder te zorgen dat hy niet
te laat van zyne zitplaats opstaat en ter tafel komt, want komt nu een ander vóór hem en
bezet hy de laatste plaats, zoodat hy weder moet gaan zitten, o dan beschouwt hy zich als
zeer ongelukkig; om dat ook later zyne ziel by het intreden in den hemel uit plaatsgebrek
zal worden teruggestuurd.
By de voorbereiding voor het Avondmaal worden gewoonlyk ook kinderen gedoopt. De
ouders nu dier kinderen mogen ook het daaropvolgend Avondmaal niet bywonen, om
redenen welke my nog niet bekend zyn. Ook houdt men het voor zonde wanneer een
jeugdig echtpaar het Avondmaal geniet. Het verdient vermelding dat het brood voor het
Avondmaal nooit door ongetrouwde maar altyd door getrouwde vrouwen wordt bereid,
die echter by die gelegenheid hare zondagskleêren moeten aandoen. Een woord ter
opheldering. By het moeyelyk verkregen tarwemeel, vooral op deze eilanden, wordt tot
dat einde gewoonlyk rystemeel gebruikt. Deze moet gestampt, gezeefd en gedroogd
worden, dat nog al kracht en tyd vereischt. Dit werk nu wordt aan 3 à 4 vrouwen
opgedragen. En hoe zeer het brood als zoodanig by den inlander zeer in eere is, blykt o.a.
dat de man die het ter kerke brengt, door een ander gevolgd wordt met eene openstaande
zonnescherm, ’t zy dat er zonneschyn is of niet. Helaas zoovele droevige overblyfselen
nog van het Catholisisme van vroeger dagen! die tamelyk by het volk diep geworteld zyn.
En toch, wie zal de goede zyde daarvan durven ontkennen?! Ik zie meer en meer in dat
Ambonezen de groote eerbied, welke zy nu hebben voor de Christelyke godsdienst, juist
voor het grootste gedeelte te danken hebben aan die overblyfselen van vroeger dagen,
temeer daar de kennis van de H. Schrift nog zoo gebrekkig is. Zy zyn nu gelyk aan een’
boom welke begroeid is met allerlei nuttelooze gewassen. Nu is het onze beurt om
langzaam en met eene voorzigtige hand dat onkruid trachten uit te roeijen, opdat de boom
zelf geen letsel bekome; maar, na dezelve gezuiverd te zijn, des te beter en heerlyker
groeye en opwasse. Ik bedoel dat wy nu tegenover die schadelyk verwarde voorstellingen
door Gods kracht de zuivere waarheid van het Evangelie in alle eenvoud moeten
verkondigen, opdat hunne oogen en ooren opengaan om te zien en te hooren wat Christus
www.cgfdejong.nl
door en uit het Evangelie tot hen zegt. De tyd is nu voorby dat in dit geval eerbied zou
plaats maken voor onverschilligheid. Hoe zuiverder de kennis is, des te meer eerbied en
liefde men hebben zal voor God en Christus. Intusschen is de waarheid hier alweder de
beste weg.
Ik kom weder tot myne werkzaamheden terug.
Aboeboe
Mei 20. ’Smorgens den 20ste Mei vertrok ik van Titaway en kwam vroegtydig genoeg te
Aboeboe aan om diendelfden voormiddag nog met mijn werk een aanvang te kunnen
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maken. Ik begon met het onderzoek der Katechisanten. Er waren 10 personen in het
geheel, allen bejaarden. Om verschillende redenen als ziekte, afwezigheid enz. konden
zy de laatste keer het onderzoek niet bywonen. Hun ouderdom in aanmerking genomen,
was hunne Christelyke kennis tamelyk wel. Zy hadden eenig gezond begrip, immers zoo
ver dit by zulke menschen mogelyk is, van hunnen bedorven toestand tegenover God, van
de wedergeboorte en een nieuw leven door het geloof in Christus Jezus. Met
vrymoedigheid nam ik alle 10 aan.
By de voorbereiding des avonds doopte ik 16 kinderen waarvan 2 onechte. De ouders
beloofden my, na onderzoek, te zullen trouwen. Met 140 leden vierden wy des morgens
van den 21e Mei het H. Avondmaal.
Akoon
Des namiddags kwam ik te Akoon. Van de draagstoel afgestapt, bezocht ik allereerst tot
uitspanning eenige menschen uit de buurt van den Regent. Hierna vond een onderzoek
plaats dat voor my èn droevend èn onaangenaam was. Ik moest n.l. eene vrouw
onderzoeken die haren echtgenoot ontrouw was en met eenen anderen man in
gemeenschap leefde. De wettige man was op ’t oogenblik op Ceram, en vóór zyn vertrek
derwaarts had hy den schoolmeester verzocht om my, op myne komst te Akoon, te
moeten mededeelen dat het pasgeboren kind van die vrouw niet zyn kind was, daar de
vrouw in onkuisheid leefde. De bedoeling van de man was, dat ik haar verfoeijelyk
gedrag haar onder het oog zou brengen. Toen de vrouw evenwel dit ontkende, dat ik wel
half en half gedacht had, begreep ik al het verder onderzoek onmiddellyk te moeten
uitstellen tot haar echtgenoot weder thuis was. De man bleef lang weg – en toen hy
terugkwam werd hy met anderen door de Regeering opgeroepen, om eene expeditie naar
Ceram by te wonen. Het latere onderzoek zal, geloof ik, meer de man dan de vrouw tot
voorwerp hebben. Het beste is, dunkt my, om de man aan te raden door zachte en
liefderyke middelen de vrouw van het tegendeel overtuigd te zien, en dat hy zich vooral
moet wachten, om op lossen argwaan de vrouw met wantrouwen en verwytingen te
beleedigen; want dan bederft hy haar totaal – overigens, indien het eenigzins mogelyk is
moeten zy het maar by elkander zien uit te houden, om openbare ergernis, welke zy
helaas niets om geven, te vermyden; en niet op eene echtscheiding aandringen dat hier
nog al zeldzaam voorkomt.
De andere vrouw, wier man, volgens hare bewering, overleden is, werd om haar gedrag
van het Avondmaal ontzegd zoo lang er geene blykbare verbetering en berouw van hare
zyde volgen.
22 Mei. De volgende morgen hield ik gewone kerk, waarby ik 11 kinderen doopte. Daar
de bevolking op geen’ aangenamen voet stond met haren te benoemen nieuwe Regent,
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ja alles met list aanwendde om zyne benoeming te verydelen, zoo heb ik het noodig
geacht ditmaal hier geen Avondmaal te vieren, omdat waar de gemoederen ten kwade in
beweging waren, dáár die plegtigheid niet met vrucht kan gevierd worden. Dit werd aan
de gemeente bekend gemaakt. De man, een broeder van de onlangs ontslagene Patty, is
intusschen in weerwil van hun verzet, waarnemend Gezaghebber geworden en zal
misschien wanneer hy goed oppast spoedig tot Patty benoemd worden.
Al het medegedeelde, H. Bestuurders! zal o.a. ook dit vooral UWelEerw. aandacht
getroffen hebben, dat er nog zoo velen onder de christenen zyn, die in onkuischheid
leven. Ja, dit is voor ons zeer bedroevend, dat wy telkens zulke ervaringen opdoen; te
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bedroevender omdat zy dit byna niet meer als zonde beschouwen. By den Javaan die ook
aan dat ergerlyk leven zeer mank gaat, tracht men dat te verklaren uit het
Mohamedanisme, waarin hy vroeger was of nog is; maar hier dan? O Heer, Gy kent de
harten! Gy alleen kunt en wilt Uw Ryk uitbreiden! Dat het dan kome, ook onder een boos
en verdraaijd geslacht!
Met een dankbaar gevoel aan God die my overal kracht, lust en vrymoedigheid gaf,
keerde ik welgemoed, schoon na vele teleurstellingen, desnamiddags naar myne eenzame
woning terug.
Augustus. Ik heb het genoegen UWelEerw. nog ter kennisse te brengen dat ik in het laatst
van Augustus en begin van September ll. weder myne Gemeenten ben rondgegaan om
haar weder eens een troostwoord toe te spreken, te versterken in haar geloof; te doen
toenemen in hare kennis, te vermanen tot alle goed werk en tot een leven der
godzaligheid. In één woord: om haar te wyzen op Christus, als de weg, de waarheid en
het leven.
By die gelegenheid mogt ik weder eenige kinderen doopen, waarvan slechts een paar uit
een onwettig huwelyk. Ook heb ik de katechisanten onderzocht en ze tot yver en
volharding in het leeren aangespoord, opdat zy by eene volgende keer het voorregt mogen
genieten, om, na een strenger onderzoek te hebben doorstaan, leden van de Gemeente van
Christus te mogen worden.
Op Titaway verzocht een bejaarde (een vrye slaaf) om den H. Doop. Hy wilde ook zoo
gaarne gedoopt en Christen worden; doch waarom? Dit wist hy zelf niet. Ik gaf hem
echter myn blydschap over dit zyn verlangen te kennen en hoopte dat hy het daarmede
goed meende, schoon hy nu de waarde en het gewigt daarvan voor zich nog niet kon
inzien. Doch hy moest allereerst onderwys genieten, opdat hy met den Doop ook tegelyk
lidmaat worden kon. De man was nog nooit in de Kerk geweest en kon lezen noch
schryven. Het resultaat van ons gesprek was dat hy my beloofde vlytig by den
schoolmeester te zullen komen om van hem onderwys te ontvangen in de bybelsche
geschiedenis en in de geloofsleer, natuurlyk voor zoo ver deze het hem geven kan. Zy
weten zelf nog zoo weinig van de geloofsleer af.
Voorts deel ik UWelEerw. mede dat de gemeenten Ouw, Ulath en Sirry-Sorry op
Saparoea om verschillende redenen nog niet door my zijn bezocht geworden. Die
verdeeling, waarby genoemde gemeenten onder Nussalaut behooren, is allerongelukkigst,
aangezien het onmogelyk is dat zij op een geregeld bezoek van den Zendeling van
Nussalaut kunnen staat maken. De gevaarlyke oversteek van Nussalaut naar Ouw laat een
geregeld bezoek naar die negoryen niet toe; een bezoek waar de dag van aankomst drie
à vier dagen tevoren bepaald moet zijn. Dit zag ik dadelyk in en sprak er met den
Assistent Resident van Saparoea218 over. Deze, na de gevoelens van Br. Bossert en my,
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die gemeenten betrekkelyk, te hebben gehoord, wendde zich tot den Gouverneur der Mol.
eilanden, die mede overtuigd van de ondoelmatigheid dier indeeling, gereed was een
daartoe strekkend voorstel te doen aan Z. Ex. den Gouverneur Generaal met beleefd
verzoek om eene wyziging in te brengen in deze kerkelyke indeeling. Dientengevolge
kreeg ik den 3e Augst. ll. het besluit van Z. Ex. van den 2e Juny ll. waarby bepaald werd:
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a. Dat voortaan de gemeenten Ouw, Ulath en Sirry-Sorry op het eiland Saparoea even als
de overigen op dat eiland onder de leiding en de zorg van den Zendeling aldaar zullen
zyn gesteld.
b. Dat mitsdien de werkkring van den Zendeling op het eiland Nussalaut zich alleen zal
uitstrekken tot de zes gemeenten op dat eiland.219
Alzoo is de werkkring op Saparoea grooter dan die op Nussalaut. Doch zes gemeenten
zijn ook genoeg voor één Zendeling. En dan is Nussalaut de aangenaamste werkkring op
geheel de Molukken – O mogt die dan ook eenmaal door den Heer des oogstes als de
rijkste bevonden worden!
En hiermede, Hooggeachte Bestuurders, leg ik de pen voor ditmaal neder. Doch ik heb
nog eene bede, eene dringende, eene zeer dringende bede: volhardt U in den gebede voor
ons en onze gemeenten; want wy hebben Uwe en der gemeenten voorbede noodig.
De genade onzes Heeren Jezus zy met U en met ons, Amen.
Lyst van de gedoopten en getrouwden in het jaar 1857. Vanaf Jan: tot en met Nov: 57
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35. J.J. Bär jr aan J.C. Neurdenburg, adjunct-director van het NZG te Rotterdam,220
Ameth (Nusalaut), 20 november 1857; ARvdZ 18/1.
–––
Onze
positie hier is nog niet zoo als zy wezen moest. Dus zoo lang deze niet verandert,
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zullen wy (menschelyk gesproken) betrekkelyk weinig zeer weinig uitrigten. Wy zyn te
beperkt in onze bezigheden; en kunnen ons niet begeven daar waar wij zoo gaarne
wenschten. Alles is hier bepaald en afgemeten. Gy kunt niet eens eene dienstreis doen
zonder voorafgaande kennisgeving. Voor iemand nu, die in de nabijheid van den
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assistent-resident is, gaat het wel, schoon dit ook vry lastig is; doch hoe meer moet dit dan
niet zyn voor degenen die tamelyk ver van hem zyn. Ik kan wel is waar van tyd tot tyd in
deze en gene negory preken, zonder voorafgaande kennisgeving. Maar dit moet schaars
zyn omdat het kosteloos geschiedt. Want al wat buiten weten van den Resident voorvalt,
wil hy ook niet betalen en om dat van die ƒ 120 die de zendeling krygt te betalen, dit gaat
niet. Amboina is een duur land, vergeleken met Java en Celebes. Dit bespraken wy reeds
met elkander toen ik nog in Rotterdam was. De stoomvaart heeft veel verbeterd, maar niet
wat de levensmiddelen betreft. Natuurlyk, ik schik my geheel naar de Ambonsche
levenswys, die my de beste is. Maar het neemt niet weg dat ik zoo gaarne ook wat anders
zou willen hebben. B.v. de aardappel die op Java (markt) ƒ 5 en op Celebes ƒ 3 is,
moeten wij hier als het goedkoop is ƒ 10 betalen. De rijst op Java in ’t binnenland ƒ 2,50
de pikol (ik spreek van het binnenland omdat daar de BBr. zijn) en op Celebes ƒ 3 à 4
kost hier op Ambon op zyn minst ƒ 8 gulden. De boter op Java ƒ 15 ’t vaatje, op Celebes
weet ik niet regt, hier ƒ 24 doch ook van tijd tot tijd minder, maar nooit beneden de ƒ 20
gulden. Naar die evenredigheid de dranken, die wy toch moeyelijk buiten kunnen n.l. wyn
en bier.
Op Java krijgt men alles uit de eerste hand. Daarom bevreemdt het my zeer dat de HH.
Bestuurders niettegenstaande de kennis hiervan ons nog zooveel minder blijven geven
dan de BB. elders waar zy het veel goedkooper hebben. Het is waar wij krijgen
verhooging, maar eerst na 5 jarige dienst. De predikant erlangt in de eerste jaren ƒ 300.
Hier kan hij wel mee toekomen. Doch de Zendeling kan zoo moeyelijk zich redden met
die ƒ 120 die hij krijgt, n.l. op Ambon. En hij moet vijf jaren wachten eer hij die
verhooging kan genieten. Dus hij moet zich houden alsof hy in de eerste 5 jaren geene
uitgave doet!! – of liever vasten.
Br. v. Ekris is steeds nog op Saparoea, al byna een jaar; en werkeloos. Hoe hy dit heeft
kunnen doen weet ik niet. Op Kamarian is er eene tamelyk goede woning, pas opgerigt.
Daar had hy zich kunnen vestigen als hij daar maar een klein weinigje moeite voor doen
wil. Het is anders nog al makkelijk zoo werkeloos te zitten!!?
De BB. en ZZ. zijn voor zoo verre ik weet welvarende. Br. Teffer blyft nog dezelfde
zonderlinge man als hy was in Rotterdam, dat daar wel goed is; maar hier ... Br. Schot is
op Hoetoemoerij en wenscht er gaarne te blyven, schoon die gemeenten, als onder
Amboina behoorende, allen aan de zorg der beide predikanten ter hoofdplaats zijn
toevertrouwd. Volgens Staatsblad 1856 Nº 73a. Het is immers dwaas om dit werk te gaan
verrigten van menschen, die bijna niets te doen hebben, en bovendien ƒ 400 Guld. ieder
in de maand krijgen. – – –

36. C.G. Schot aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Hutumuri (Ambon), 27
www.cgfdejong.nl
november 1857; ARvdZ 29/4/C.
Al mijn streven met die oudjes is, hun eenig denkbeeld te geven van God, van de zonde,
van de verlossing door Christus. Dat gaat evenwel zoo zeer gemakkelijk niet, ik moet
daar een toon bij aanslaan zoo als ik het bij mijn Cornelis doe die ruim 5 jaar oud is.
De viool zwijgt tegenwoordig in de gemeente. Bij mijne aankomst alhier waren er drie
in gebruik, de meester die toen juist gesuspendeerd was en later naar elders verplaatst
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werd221 had het gebruik ervan zeer aangemoedigd. Tegenwoordig zwijgt de viool en
danspartijen hebben vooreerst uitgediend. Een van de violen wordt nog gebruikt maar om
er psalmen mee te spelen. Die violen hebben mij betrekkelijk weinig moeite gemaakt, ik
heb in de godsdienstoefening mogelijk niet meer dan drie maal over de zaak gesproken
en gezegd dat wij met viool spelen en dansen niet in de hemel komen, dat de weg
daarheen eng was enz. Bestuurders moeten nu niet denken dat ik een vijand ben van alle
vrolijkheid, het tegendeel is waar. Maar vooreerst geloof ik dat men in Holland met
dansen ook niet veel vooruitgaat op den weg die smal is en eng. Doch ten overvloede als
men hier danst van des avonds tot des morgens vijf à zes uren, kan ik U gerust verzekeren
dat het bij dansen alleen niet blijft, maar er veel meer en erger dingen der duisternis
gebeuren. En daarom Gode zij er den dank voor gebragt dat de viool voor eerst goede
rust heeft. – – –

37. A. van Ekris, Werkverslag van januari tot november 1857, Saparua, november 1857;
ARvdZ 24/3/A.
Volgens de afspraken tussen het gouvernement en het NZG-bestuur zou A. van Ekris te
Kamarian op zuidelijk Ceram geplaatst worden. Omdat daar nog geen woning beschikbaar was,
had hij zich voorlopig te Saparua gevestigd.222

Gelyk vroeger gemeld is, was ik slechts korten tyd op Saparoea ten huize van br Bossert,
toen ik reeds door een paar leden dier gemeente werd aangezocht my te belasten met het
onderwys hunner kinderen.223 De eerste was de goeroe besar van Saparoea,224 wien
spoedig de Patih van de aan Saparoea grenzende negory Tiouw volgde met zyn verzoek.
De twee kinderen der bovengenoemde personen waren my hoofdzakelyk toevertrouwd
met het doel dat ik hun Hollandsch zou leeren. Evenwel had men er niets op tegen dat ik
E.C. Pattiasina, overgeplaatst naar Buru.
Het gouvernementsbesluit bevattende de goedkeuring van de voorlopige plaatsing van J.J. Verhoeff
en A. van Ekris door de gouverneur der Molukse Eilanden (besluit GdME, 6/1/1857, nr 1), was
gedateerd Batavia, 8/12/1857, nr 6. Volgens dit besluit diende A. van Ekris vanuit Saparua voorlopig
de verzorging op zich te nemen van de gemeenten op de zuidkust van Ceram, gelegen tussen Luhu
in het westen en Amahai aan de oostelijke oever van de baai van Elpaputih. Als zijn toekomstige
standplaats was evenwel bepaald Kamarian op zuidelijk Ceram. J.J. Verhoeff werd voorlopig belast
met de dienst in de gemeenten op het eiland Haruku, doch zijn toekomstige standplaats was Nusalaut.
Beiden dienden zich in hun resp. standplaatsen te vestigen zodra aldaar een geschikte woning
beschikbaar was. Dit besluit bevestigde verder de overplaatsing van Bär van Nusalaut naar Waai en
de plaatsing van Schot te Elpaputih (zuidelijk Ceram). Deze laatste werd evenwel toegestaan
voorlopig verblijf te houden te Hutumuri (waar hij Luijke verving), met de verplichting de gemeenten
www.cgfdejong.nl
op Leitimor te verzorgen, totdat te Elpaputih een geschikte woning gereed zou zijn. Op dat moment
waren nog werkzaam: te Alang Teffer en te Saparua Bossert. Zie vervolgens Kb a. GGvNI, 3/8/1857;
27/10/1857; het Extract besluit GdME, 6/1/1857, nr 1; GdME a. GGvNI, 30/4/1857; stukken in: AAS
b337/s101, dossier Bt 8 dec. 1857, nr 6. Naast de verzorging van zijn gemeenten op zuidelijk Ceram,
die wegens het ontbreken van reisgelegenheid uiterst moeizaam verliep, had Van Ekris als opdracht
het bestuderen der streektalen teneinde een herziene editie te vervaardigen van de bestaande lees- en
leerboekjes voor het onderwijs, zowel t.b.v. de Molukken als de Minahasa. Hb NZG a. MvK,
3/3/1858, AMvK 692, Vb 13 maart 1858, nr 5. Van Ekris’ taalonderzoek mondde uit in zijn
“Woordenlijst van eenige dialecten der landtaal op de Ambonsche eilanden”, MNZ, jrg. 8 (1864)
61-108; 301-336; jrg. 9 (1865) 109-136.
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er lezen, schryven en rekenen aan toevoegde, wat trouwens behalve het laatste moeyelyk
gemist kon worden by het begeerde onderwys. Nu was wel het twaalfjarig zoontje van
den Patih tamelyk in het lezen geoefend, maar de zesjarige kleine van den goeroe besar
wist in weerwil van de moeite die zyn vader voor hem gedaan had nog zeer weinig. Ik
vond dus al spoedig nuttig werk. Ik oefende my in het onderwyzen, verder ook in het
Maleisch en leerde my daarin nog des te beter uitdrukken, dewyl ik tot kinderen moest
spreken die alleen laag Maleisch en wel slechts het inheemsche Maleisch verstonden. Al
spoedig bemerkte ik, dat de christenen hier het woord des Heeren: “laat de kinderkens tot
my komen”225 niet verstaan. De gedachte die my by het aanvaarden van dezen arbeid
bezielde, dat de vreeze des Heeren het beginsel van alle wetenschap is, dreef my nu nog
meer om vooral op het hart der kleinen te werken, die hier tot op den tyd dat zy ter
catechisatie gaan halve heidenen zyn.
Al spoedig, nl met Koningsverjaardag, kreeg ik een nieuw aanzoek, nl van den Patih van
Ouw, die my ook zyn kind wilde zenden; daarby kwamen later een kind van den regent
van Itawaka en twee van dien van Sirrysorry, benevens het oudste zoontje van den
Commies van Saparoea.226 De kinderen van die regenten werden ook daarom weder aan
my toevertrouwd, opdat ik hun de Hollandsche taal zou leeren. Daartoe zenden zy hen
anders naar Ambon op de Hollandsche school waar sommigen vry knap, anderen vry
dom, maar weinigen onbedorven vandaan komen, niet van de school zelve waar zy wel
zooveel kwaad niet zullen leeren maar van hunne Ambonsche familie die hun veel
vryheid laat. Aan christelyke negoryhoofden, nl christelyk gezinde, is hier groot gebrek;
mogt ik nu onder ’s Heeren zegen eenig goed zaad in de harten hunner kinderen strooyen,
zoo kunnen zy, die het in een goed hart bewaren, als zy aan het bewind komen velen ten
zegen zyn, en de naam des Heeren Jezus zal hunnen onderhoorigen lang zoo minder een
ydele klank en een stopwoord en lang zoo meer de eenige naam tot zaligheid worden.
Het onderwys dat ik aan de kinderen gaf en nog heden geef, bestaat in ’t lezen van
Maleisch en Hollandsch, met opgave van Hollandsche woorden om van buiten te leeren,
rekenen, waarby ik hun alles zoo veel mogelyk naar hunne vatbaarheid theoretisch zoek
duidelyk te maken, schryven op de lei (het papier is hier duur gelyk ook inkt en pennen,
zoodat de kinderen in de school meest allen op een soort van zacht hout schryven dat zy
naderhand afschuren om het opnieuw te kunnen gebruiken), voorts besteed ik den
zaturdag morgen voor een deel met bybelsche verhalen te vertellen, die de kinderen my
dan ’s maandags weer op hunne beurt meedeelen moeten, ook nu en dan vertel ik uit
Schmidts honderdtallen,227 welke hen ook zeer boeyen, eindelyk komt er wat vormleer,
rekenen met kuben en zinsontleding by, tot opscherping van het verstand. Aan dit alles
heb ik in de morgenuren overvloedig werk; ik zou er niet meer by kunnen nemen, zonder
oppervlakkigheid in alles te weeg te brengen, doch, wat ik nu onderwys, kan zoo ik meen
niet gemist worden. Zag ik alleen op het doel der ouders nl dat hunne kinderen
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Hollandsch zullen leeren, dan ware lezen en schryven noodzakelyk, maar ook voldoende;
het rekenen en de rest kon dan wegblyven, maar men schynt het my niet ten kwade te
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H.K.C. Jansen; 1857 commies te Saparua, tevens secretaris bij de Gewone Landraad; 1861 3e
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1867 belast met het civiel gezag in de Elpaputih-baai (Ceram).
Keur uit de drie honderdtallen leerzame verhalen van C. Schmid: een leesboek voor de scholen. [Uit
het Duits vert.] door A.A. Holst. 3de druk; Amsterdam: Ten Brink & de Vries 1874.
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duiden, dat ik myn onderwys zoo uitbreid en het is den kinderen en my zelven zoo
nuttiger.
Jammer maar, dat er in dat onderwys zoo spoedig interruptie kwam. Vooreerst moest ik
br Bossert op zyne bezoekreizen vergezellen. Ik deed dit dan ook gaarne, maar hoezeer
ik zelf daarby won, in kennis van zaken, zoo leed toch het onderwys er door. Spoedig
daarop werd ik door den Gouverneur ontboden naar Ambon, om myne acte van vast
verblyf, na aflegging van den eed van trouw, te ontvangen. Ik maakte van die gelegenheid
gebruik om br Schot op Hoetoemoeri en br Verhoeff op Haroekoe myn eerste bezoek te
brengen, maar toen ik na eene reis van drie weken weer thuis kwam, was de
regenmoesson naby. Tydens dit seizoen was het my onmogelyk op de voorgaandery van
br Bosserts huis onderwys te geven, waar ik anders alleen kon doen. Ik had dus voor myn
vertrek naar Ambon op raad van br Bossert, de regenten verzocht, om eene kleine tent
van atap en gaba gaba achter het huis te laten zetten, ten einde die in den regentyd voor
de kinderen te gebruiken. Allen namen hierin genoegen maar, toen ik terugkwam, was de
tent nog niet te vinden. De regenten die ieder voor hun hoofd wel zes tenten hadden
kunnen zetten zonder veel moeite, zy hadden, als kinderen die gezamelyk een werk is
opgelegd, de een op den ander gewacht, uit vreeze dat men het geheel op den beginner
zou laten aankomen. De Patih van Ouw schreef: als het voor myn kind alleen was, de
sabowah zou reeds klaar zyn, maar nu wil ik die niet alleen zetten. De Radja van
Sirrysorry maakte zich er af met te zeggen: de een wacht op den ander. Van den Radja
van Itawaka kreeg ik niets te zien of te hooren. De commies en de meester van Saparoea,
benevens de gewezen Patih van Tiouw en een diaken van Saparoea wiens kind er nog by
gekomen was, hadden noch bouwstoffen noch menschen ter hunner beschikking, maar
wilden geld geven onder voorwaarde dat de regenten dan hielpen. Maar dit aanbod was
tevergeefs, want er kwam nu nog een bezwaar by. Het erf waarop het huis van br Bossert
staat is gouvernementsgrond. Daarop mag dus niets gebouwd worden, zonder verlof van
den Ass. Resident.228 De bemoeizucht van dien man is reeds bekend uit vroeger
schryven.229 Ik wilde het dus liever aan de regenten overlaten hem het vereischte verlof
te vragen, dan genoodzaakt zyn by myn verzoek in onnoodige explicatie te treden of
zooals br Bossert vroeger de vraag te hooren naar “de statuten van die school”!!! Doch
nu gebeurde wat ik half gevreesd had. De Ass. Res. weigerde wel niet ronduit: dit zou
ontevredenheid verwekt hebben, maar hy ried het den regenten af, als de moeite niet
waard omdat ik zeer spoedig naar Ceram zou vertrekken, en zulk eene afrading is by hem
met eene weigering gelyk te stellen. Doch nu bleven ook de kinderen weg want met de
regenmoesson moest br Bossert de voordeur sluiten en het voorhuis dat ik anders nog had
kunnen gebruiken was dus donker. Verder was er geene plaats en het onderwys hield dus
op. Eerst sedert ik na myn huwelyk230 myne nieuwe woning op Saparoea betrokken heb
die meer voor den wind beschut is, zyn de regenten weer opgedaagd, maar ik heb hen om
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hunne vroegere onverschilligheid en onredelykheid niet willen hard vallen en heb weder
myn onderwys aangevangen.
Dit onderwys blyft trouwens, by gebrek aan de noodige hulpmiddelen, stukwerk. Het is
slechts eene poging om dan toch nuttig te zyn in eenig opzigt. Groote verwachtingen zyn
er niet van te koesteren, allerminst wat de hollandsche taal betreft. Voor het overige vlei
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ik my toch niet onnut geweest te zyn. Nu blyft er my intusschen nog overig te zeggen wat
ik in dien tusschentyd en wat ik wel in de namiddaguren deed. Ik besteedde die
gedeeltelyk aan de herhaling en voortzetting van vroegere studien en verder aan
taalstudie, terwyl ik ’s avonds zoo nu en dan, om de goede verstandhouding met broeder
Bossert den Ass. Resident bezocht. Ook was ik reeds geëngageerd. Wat nu de taalstudie
betreft, daarover het volgende. Vooreerst ben ik begonnen met eene woordenlyst te
maken van het Moluksche Maleisch. Van de Ceramsche landtaal kan ik hier niets te
weten komen, dan dat zy op verschillende plaatsen veel verschilde. Ik had gehoopt, den
pas aangestelden meester van Awahya,231 dicht by Elpapoetih, die de taal daar goed
verstond, eenigen tyd by my te kunnen houden en had daartoe ook by br Roskott aanzoek
gedaan, doch hoewel deze het toestond, vond de Ass. Resident goed den meester zoo
spoedig mogelyk naar Ceram te zenden, wat wel daarin zyn grond mag hebben dat de
meesters als zy by hunne familie zyn daar te lang vertoeven en dus hun werk verzuimen.
Dit liep dus op niets uit. Daar ik intusschen al iets gemerkt en gehoord had van de
onderlinge verwantschap der landtaal op verschillende plaatsen, besloot ik vooreerst my
maar by het Saparoeweesch te bepalen. Daar er evenwel geen schriften in die taal zyn en
ik ook nog niets gehoord had van pantons of gedichten, door overlevering bewaard,
moest ik my vergenoegen met uit den mond van den een en ander verschillende woorden
op te schryven. Dit deed ik dan ook en de bedienden van br Bossert waren my hierin ten
dienst. Het waren menschen uit verschillende buitennegoryen en die verstaan de taal het
best; op Saparoea is men te trotsch om ze te spreken en te lui om ze te leeren. Maar nu
ondervond ik ook hoe moeyelyk het is eene ongeschreven taal te leeren uit den mond van
onontwikkelde menschen. Niet gewoon om zich iets abstract voor te stellen, gaven zy my
alle woorden waar naar ik vroeg, met voor en achtervoegsels, persoonlyke en bezittelyke
voornaamwoorden enz. op. Daar velen der Saparoezen het Maleisch, de taal van kerk en
school, tamelyk goed verstaan, zoo is daardoor de landtaal lang zoo meer op den
achtergrond geraakt, en daaraan meen ik het te moeten toeschryven, dat men my dikwyls,
als ik naar het een of ander woord vroeg, hetzelfde woord teruggaf. Maar daar ik meende
dat dit slechts geschiedde door vergeten of willekeurig verwisselen van het eigenlyke
woord met het Maleische, zoo schreef ik zulke woorden niet op en myn woordenschat
bleef dus klein. Sommige woorden van meer abstracte beteekenis, die blykbaar ook uit
het Maleisch waren overgenomen, meende ik evenwel te moeten opteekenen, daar
hiervoor in de nog onontwikkelde taal welligt geen woord bestaat; maar zulke woorden
zyn zeker zeer spoedig nadat het Maleisch hier was ingedrongen, daaruit overgenomen
en hebben dus het burgerregt verkregen. Zoo heeft men hier (evenals, naar br Bosserts
getuigenis, in de Menahasse) geen onderscheiden woorden voor moeten en willen, doch
op sommige plaatsen gebruikt men voor moeten het Maleische misti en neemt dan het
inlandsche woord voor willen of zullen. Doch over de taal moet ik afzonderlyk schryven
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en kan dit eerst later doen, omdat myne woordenlyst en myne taalregels gebrekkig en zeer
hypothetisch zyn. Ik schreef het bovenstaande alleen om den weg eenigszins te doen
kennen, dien ik heb ingeslagen by het onderzoek van die taal, met de moeiten er aan
verbonden; ik moet er alleen nog byvoegen, dat ik niet alleen, gelyk na het gezegde
schynen zou, woorden opschryf maar ook allerlei phrasen noteer die my door velerlei
wyzigingen tot eenig begrip der taalregels brengen. De taal evenwel zooals zy nu op
Saparoea in verhouding tot het Maleisch bestaat is daar van weinig nut, en de Zendeling
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behoeft ze niet te leeren omdat hy zich veel beter in het Maleisch kan uitdrukken. Niet
dat de Saparoewees het hooge of bybelmaleisch zoo vlot zou verstaan, daaraan scheelt
veel, maar het gewone dagelyksche Maleisch, ontdaan van de vele Portugesche,
Hollandsche en Engelsche woorden die het ontsieren, kan zeer goed op den preekstoel
gebruikt worden. Ik heb my dan ook alleen met het oog op Ceram met de landtaal
beziggehouden. Daar bestaat juist het omgekeerde, nl gebrekkige kennis van het Maleisch
en algemeen gebruik van de landtaal, zoo zelfs dat op Elpapoetih, naar men zegt, schier
geene enkele vrouw Maleisch verstaat en de mannen alleen het zeldzaam en zeer
gebrekkig spreken. Dit getuigenis mag wat overdreven zyn, het Maleisch is er toch vry
vreemd, ik mag dus daar vooreerst wel in de landtaal arbeiden. Voor de landtaal aldaar
is intusschen het leeren van de Saparoewesche bahasa maar eene bloot voorbereidende
studie, want terwyl deze met die van andere Ceramsche negoryen nogal overeenkomst
heeft, onderscheidt zich de taal van Elpapoetih door vele geheel andere woorden en eene
opmerkelyke kortheid. Als bv de Saparoewees zeggen wil: “waar gaat gy heen?” zoo heet
het: “ale avoi hione?” terwyl men op Elpapoetih zegt: “toti lei fa?” En die taal van
Elpapoetih verstaat, voor zoo ver het my na onderzoek bekend is, maar één man op
Saparoea, die Ceram veel bereisd heeft. Maar van dien man kan ik haar ongelukkig niet
leeren. Hy is, hoewel een christen, een chinees in de opiumpacht opgevolgd. Br Bossert
heeft er met hem over gesproken maar met weinig gevolg. Hy zag er zooveel kwaad niet
in. Geen christen kocht immers opium by hem; het waren maar Slams (Islamieten).
Daarby is die man onbeschoft en grof en nadat ik hem gezegd heb, dat ik hem niet gaarne
bezocht, tenzy hy de opiumpacht eraan gaf, zoo zou ik nu van den hoogmoedigen
Saparoewees weinig gedaan krygen. Het eenige wat ik doen kan is in andere negoryen
rondzien of er daar iemand is die de bahasa van Elpapoetih verstaat dien ik dan als
bediende kan huren op verzoek van den Ass. Resident, of by myne eerste bezoekreis
iemand op Elpapoetih te zoeken en diens gebruik van ZEGestr: te verzoeken, want wy
kunnen hier geen bediende van eenig negoryhoofd verkrygen, zonder voorafgaand
verzoek van den Ass. Resident.
Dit zyn zoo wat de bezigheden die myn hier anders ledigen tyd hebben aangevuld. Eenige
preken en een paar bybellezingen voor br Bossert gehouden, wil ik niet voor
werkzaamheden rekenen, te meer daar ik hiermede in het vervolg nog spaarzamer moet
zyn, omdat de menschen reeds beginnen met vergelykingen te maken en ik niet wil dat,
al is het maar by enkelen, het gevoelen veld winne dat ik beter preek dan Bossert.
PS Op myne Ceramsche reis, heeft de ontslagen orangkaja van Samasoeroe (een deel van
Elpapoetih) my zyn zoontje toevertrouwd, van wien ik tot heden al wat geprofiteerd heb
voor de taal, maar wiens hulp niet toereikend is.
Verslag van myne reis op Ceram van 5 October tot 16 October.
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1 Nov. Ik kan nu gelukkig het verslag myner werkzaamheden voortzetten, door daaraan
thans myne volbrachte Ceramsche reis aan te knoopen. Daar ik vreesde evenals in ’t
voorjaar wederom in het aanvaarden myner reize belemmerd te worden,232 begaf ik my
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in September naar Ambon om met den Gouverneur te spreken over die reis en hem tevens
te verzoeken, het bouwen van myne woning op Ceram te bespoedigen. ZHEG. beloofde
my, dat hy by zyne ophanden zynde reis naar Ceram, de noodige verordeningen zou
geven tot den bouw der Zendelingwoningen aldaar. Op myne vraag of zyne reis naar
Ceram de myne niet verhinderen zou (immers het was in dezelfde maand) gaf hy een
ontkennend antwoord en voegde er by dat ik vryelyk op reis kon gaan; niets zou my
belemmeren. Toen ik ook daarover met br Roskott sprak, zeide deze my dat myne fout
in het voorjaar daarin bestond dat ik niet officieel aanzoek gedaan had om
reisgelegenheid, wyl geen ambtenaar zulk een verzoek zonder hoogst geldige redenen kan
weigeren. Toen ik dus thuis kwam, stelde ik dadelyk myn verzoek op en zond het naar
het Kantoor. Het gevolg was dat ik tegen 5 October eene groote orembaai beschikbaar
kreeg met de noodige scheppers. Ik zou nu al de christennegoryen bezoeken die aan de
Zuidkust van Ceram gelegen zyn, van Amahey tot Lokki en Loehoe, welke eerste en
laatste negory, als de uiterste, op twee en een halven dag afstands van elkander liggen.
Kort voor het begin myner reis kreeg ik evenwel berigt, dat ik niet te Amahey maar te
Makariki, de volgende negory, kon beginnen met myn werk. De reden daarvan was de
volgende. De Alfoeren welke achter de negory Amahey wonen en bondgenooten der
christenen aldaar zyn, hadden twee koppen gesneld in de Islamsche negorij Sepa, 6 uren
oostelyker aan de Zuidkust gelegen. Dit had een gevecht ten gevolge tusschen Amahey
en Sepa, dat het ontbieden der respectieve negoryhoofden naar Saparoea noodzakelyk
maakte, opdat hier de zaak zou kunnen onderzocht en ten einde gebracht worden. Nu is
er evenwel, gelyk ik reeds vroeger geschreven heb, voor den Zendeling niet aan te denken
eenig werk te doen in eene negory waar de regenten afwezig zyn, want daar gaat de een
naar zyn akker, de ander tot zyn koopmanschap, een derde naar het bosch, een vierde naar
de zee enz.233 Ik moest myn bezoek aldaar dus tot gelegener tyd uitstellen. Daar ik
evenwel de negory voorby varen moest, zoo deed ik haar even aan en werd ontvangen
door den gepensioneerden meester234 en de kinderen van den fungerenden onderwyzer.235
By myne aankomst vond ik eenig volk verzameld voor het huis van den meester, dat daar
zamen gekomen was om den nieuwen pandita te zien. Ik maakte van die gelegenheid
gebruik om die menschen eenige oogenblikken toe te spreken, naar aanleiding van het
voor eenige dagen plaatsgehad hebbende gevecht, en trachtte hun onder het oog te
brengen dat dit niet alleen ongehoorzaamheid tegen de overheid toonde, maar dat het ook
den christen onwaardig was, zoo in vyandschap te leven, de heidensche gewoonte van het
koppensnellen te bevorderen en te beschermen en de by zulk een gevecht gewone
wreedheden te plegen. Die toespraak zal evenwel voor velen weinig genut hebben, daar
de bevolking in ’t algemeen nog in de overspannen stemming van wraaklust en bitterheid
verkeerde. Ik trachtte vervolgens naar enkele zaken te vernemen, zooals: de opkomst in
de Kerk, schoolbezoek, getal der catechisanten enz. Het is evenwel moeyelyk op die wyze
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juiste berigten in te winnen, want het getuigenis van den profeet der Cretenzen geldt ook
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van de christenen in de Molukken in volle mate: dat zy altyd leugenachtig zyn. Die
ondeugd is niet alleen in hooge mate den openbaren zondaars eigen, maar zy die niet ver
zyn van het koningryk Gods, ja zelfs de uiterst weinigen van wie men hoop mag hebben
dat zy gelooven, zy allen lyden zeer aan dat gebrek; het is als of de vader der leugenen
juist daardoor heeft willen toonen hoe groot hier nog zyne heerschappy is. Klein en groot,
gering en aanzienlyk, jong en oud, liegt uit gewoonte en zonder noodzaak. Toen ik den
ouden meester van Amahey vroeg, of de opkomst in de Kerk nogal goed was, antwoordde
hy my, dat er vry veel menschen in de kerk kwamen. Later vroeg ik er den zoon van den
tegenwoordigen meester naar, en kreeg ten antwoord, dat het hiermede zeer slecht was.
Van eene bevolking van ruim 700 zielen kwamen er naauw twintig menschen in de kerk.
Dit berigt kwam my, nadat ik op Ceram wat meer gehoord had, voor nader by de
waarheid te zyn.
Daar ik zonder den meester, die alleen van kerkelyke zaken weet, op Amahey verder niets
doen kon, besloot ik nog even de negory te bezien en verder naar Makariki te vertrekken.
Amahey dat met de naast aangelegene kleinere negory Soehoekoe ruim 700 zielen bevat,
heeft naar men zegt de beste bevolking van Ceram, die in beschaving alle andere
negorybewoners op Ceram vooruit is. Het Maleisch wordt er vry goed verstaan dat
behalve by de Mohammedanen op Ceram zelden het geval is. De steenen kerk en houten
school zyn by anderen gerekend nogal goed, en de negory is vry net gebouwd met goede
huizen terwyl de inwoners in verschillende opzigten nogal nyverheid toonen. Overigens
is van zulk eene negory, ten minste in de Molukken, zeer weinig te zeggen, daar alle
negoryen elkander zeer gelyken, veel meer dan met Hollandsche steden en dorpen het
geval is. Het eenige verschil bestaat in de verhouding van het getal atap-huizen, met die
welke van gaba gaba gemaakt zyn. De gaba gaba zyn de regte, gladde, gemiddeld een
halve palm of 4 duim dikke takken van den sagoboom. Zy vullen de ruimten tusschen de
balken, die de muren en den zolder van het huis en dus zyn geraamte uitmaken,
regelmatig aan. De huizen van atap, dat is, van de lange smalle bladeren van den
sagoboom gemaakt, zien er armoediger uit, zyn minder duurzaam en raken spoedig vol
van insecten, die daarin nestelen. Het overwegend aantal der gaba gaba huizen, de
zindelykheid der wegen en de regelmatige bouw der negory, onderscheiden haar gunstig
van anderen, maar dit is ook alles en dit hangt voor iedere negory veel af van den yver,
den smaak en den goeden wil van den regent.
Daar ik nu toch eenmaal over gebouwen aan het spreken ben, zoo kan ik thans in eens de
scholen en kerken van Ceram gedenken. Men stelle zich voor een houten huis, waarvan
de ramen getraliede soms te kleine openingen zyn. Over die ramen schiet de atap die het
dak vormt soms zoover heen, dat zy het licht onderschept. Treedt men dat huis binnen,
zoo ziet men eenige planken, over stukken hout gelegd. Dat zyn de schoolbanken, want
dit huis is de school, hetwelk men overigens niet weten zou, zoo men niet een gedeelte
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van de Maleische leestafels,236 benevens de kaart van Palestina door br Roskott
vervaardigd237 aan den wand zag hangen. In enkele scholen treft men ook nog een
zoogenaamd schoolbord aan. Slechts een vierkante tafel staat in het midden der school,
waarschynlyk ten gebruike van den meester, want de kinderen nemen, zooals ik hoor, de
plank waarop zy met eene pen schryven, maar op de knieën. In een paar scholen vond ik
nog schoolbanken, zooals men die in Holland vindt voor de hoogste klasse eener school,
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nl slechts met planken om er de boeken op te leggen, niet met opene laden zooals de
hoogere klassen in Holland hebben, om boeken en schriften in te bergen. De beste school
vond ik op Kaybobo, geheel nieuw, pas voor een jaar gebouwd. Het is een ruim, licht en
luchtig gebouw, driemaal zoo groot als onze Zendelingshuiskapel,238 maar moet ook 274
kinderen bevatten. De banken zyn er evenwel, wat jammer is, zoo geschikt, dat men
rondom weinig meer dan eene ry ziet en de kinderen allen rondom met het aangezigt naar
den wand zitten en de onderwyzer ziet, daar de banken vlak tegen den muur staan, de
kinderen altyd op den rug. Ik maakte hem by het bezien van de school opmerkzaam op
de betere schikking die de banken in Hollandsche scholen hebben en ik geloof dat hy die
nu ook zal volgen. De andere scholen komen op verre na niet in vergelyking met deze en
zyn meest oud en vervallen, sommige donker, sommige zeer klein. De schoolbehoeften
zooals boeken, pennen enz. moet men hier ook niet in grooten overvloed verwachten.
Kaybobo is vry goed voorzien, maar uit de opgave door den schoolmeester my gedaan,
blykt dat de voorraad toch schaarsch mag heeten. Ik geef hier een afschrift van zyne lyst.
Er is op de school: een oud testament (oud), 4 nieuwe testamenten (nieuw), 3 nieuwe
testamenten (oud), tien kort begrip van Brink239 (nieuw), tien id. (oud), vyf Wester
(nieuw),240 vyf id. (oud), vier [– – –]tuhet (nieuw), vier Anugrah (nieuw),241 acht hhikajet
Jusof242 (nieuw), een Ev. van Mattheus (nieuw), een id. (oud), vyf rekenboeken (nieuw),
zes id. (oud), tahlil 21 (nieuw), 5 id. (oud), 51 spelboeken (nieuw), 53 id. (oud), 14
leestafels (nieuw), tien (id.) (oud), een kaart van Palestina (nieuw), 40 pennen, eene
flesch inkt. Spreek ik hier nu van schaarsch, zoo is dit betrekkelyk en men zou het voor
een school op Ceram met 274 kinderen nogal wel kunnen noemen, maar de opgaven die
ik heb van drie andere negoryen, Elpapoetih, Tihoelaleh en Lokki, toonen dat die scholen
niet zoo goed voorzien zyn. Het getal der scholen is evenwel groot en daardoor zyn ook
de onkosten groot, die er door het gouvernement voor moeten gemaakt worden. Daar
hierby de afdeelingen der respectieve ambtenaren zeer groot zyn en hun werk buitendien
veel is, zoo kan er op de scholen niet het noodige toezigt gehouden worden.
Jammer maar, dat de Zendelingen zich er regtens niet mede kunnen bemoeyen. Er is my
gezegd, dat eens op Saparoea op last van den toenmaligen resident, den Zendeling de
deur der school voor den neus is gesloten. Dat moet dan met br Ruden of br Holtz
geschied zyn.243 De tegenwoordige Ass. Resident244 die ook lid der Subcommissie is, is
T.w. in Rotterdam. Over het Zendelinghuis van het NZG, zie Hiebink, Het Zendelinghuis, 28 vlg.
Zie voetnoot 62.
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Oomkens, 1818; 61e dr., Gorinchem: Noorduyn, 1884. Heijmering had hiervan een vertaling gemaakt:
Barang Hikajet Elkitab jang terutama dengan sual dan djawab bagi anakh-anakh, awleh Tuwan
Pemarentah midras H. Wester. Tersalin deri pada bahasa Wolandawij awleh G. Heijmering. Timor
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er tenminste naar zyne mondelinge betuiging niet tegen dat de Zendeling de scholen
bezoekt, maar het is vooral by dien man gewaagd op bloot zeggen af te gaan. Is hy met
de Zendelingen op goeden voet, zoo zal hy welligt, als zy verzoeken maatregelen tot
verbetering te nemen, daaraan wel gehoor geven. Maar die goede verstandhouding wykt
wel eens, waar de Zendeling verpligt is zyn eigen weg te gaan. Zoo weigert br Verhoeff
de kinderen dergenen die buiten het huwelyk leven te doopen, tenzy zy eerst in den echt
treden. De Ass. Resident is tegen die handelwyze en houdt wat br Verhoeff uit
pligtsgevoel voortgaat te doen voor trotsering van zyn gezag. Daar hy nu, zoo als hy my
zelf gezegd heeft, weet dat de geestelyken heerschzuchtig zyn en dat hy die heerschzucht
moet tegengaan, zoo is het natuurlyk dat hy hun gezag zoekt te beperken. De geschiedenis
met den vroegeren Zendeling zou dus wel eens hare wedergade kunnen vinden. Ware dit
het geval, dan zou het de werkzaamheid en invloed van den Zendeling veel afbreuk doen.
Maar al komt het ook niet tot zulk een coup van den Ass. Res., de invloed der
Zendelingen is hier buitendien reeds gering. De meesters weten zeer wel, dat zy met den
Zendeling, wat hunne school aangaat, niets te maken hebben. Even goed als ze weten te
onderscheiden tusschen pandita besar (predikant) en pandita ketjil (zendeling), even goed
weten zy dat de Zendeling niets over hunne school te zeggen heeft, maar wel de
Subcommissie. Zal onder zulke omstandigheden het schoolbezoek wel vruchten dragen.
Maar heeft men dan geen werkelyk gezag over de meesters, misschien kan men wat
uitwerken door zedelyken invloed en is het niet beter dat wy door den Geest des Heeren
de wereld overwinnen dan door uiterlyk gezag? Zeer zeker, maar het zedelyk gevoel is
by de inlandsche christenen, zelfs by de meesters, kinderen huns volks, niet zeer fyn,
uiterlyk gezag moet soms tusschen beide komen, als gevoel van pligt te kort schiet.
Eindelyk is hoogmoed hier een hoofdkaraktertrek des volks, zooals op Java kruipery. Die
hoogmoed spreekt zich sterk uit in de zucht tot onafhankelykheid. Zoo zyn de burgers
juist daarom zoo veel trotscher dat de negorylieden omdat zy niet met de inlandsche
hoofden te maken hebben. En zoo weet iedereen zeer goed wie er regt heeft gezag over
hem uit te oefenen, terwyl hy eer te weinig dan te veel zich naar dat gezag schikt.
Na het gezegde zal het welligt verklaarbaar zyn, waarom ik op Ceram de scholen niet
bezocht heb. Alleen te Elpapoetih, waar de meester245 my verzocht had een klein examen
met de kinderen te houden, deed ik dit. De andere meesters kwamen zelfs niet op de
gedachte, my dit te vragen, wat ik anders als eene welkomene gelegenheid zou hebben
aangegrepen. Ik kon niet bemerken of dit daaraan scheelde dat zy volstrekt niet aan een
schoolbezoek dachten, of dat zy my daartoe niet geregtigd hielden, of dat zy meenden dat
het schoolbezoek van den Ass. Res. genoegzaam was, of dat zy zich niet aan een examen
durfden wagen. Ik deed intusschen wel onderzoek naar het getal der schoolkinderen, naar
de opkomst in de school enz., zoodat ik hierdoor van de meesters een schoolstaat
verkreeg, naast de opgave van de lidmaten der gemeente. Hierby voegden drie meesters
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nog eene opgave der schoolgoederen. Maar die opgaven keurden zy dan ook voldoende;
niet een sprak van een examen. Ik moet die menschen eerst wat beter kennen, zal ik ieder
naar zynen aard met wysheid weten te leiden en naar luid de instructie aan my te
verbinden, om ze in hun werk te besturen in het belang der gemeente.
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Omtrent myne kennis van de Ceramsche meesters durf ik nog weinig zeggen. Het
meerendeel van hen heeft op my een goeden indruk gemaakt, wat evenwel by iemand van
zoo weinig menschenkennis als ik weinig te beteekenen heeft. Ik zal eerst geruimen tyd
met hen moeten omgaan, eer ik met beslistheid over hen kan oordeelen. Wat evenwel hun
kerkelyk werk betreft, en daarin staan zy onder myn opzigt, daaromtrent valt er wel iets
op hunnen yver aan te merken. Niet dat zy niet getrouw hunne bepaalde
godsdienstoefeningen zouden houden, dat zouden zy, uit vrees voor de regenten en omdat
het zoo bepaald is, niet durven nalaten, dat kan buitendien ook sleurwerk worden en wat
men gewoon is gaat gemakkelyk. Maar hun vrye werkzaamheid, het opzoeken en
aanmanen van christenen om lidmaten te worden, in ’t kort, de behartiging van
catechisatie en huisbezoek, dat is het waarover veel op hen te zeggen valt. In vyf
negoryen vond ik volstrekt geen catechisanten, in de overige een of twee; alleen te
Kaybobo vond ik er 26, maar dat is eene negory van 1100 zielen, en van die catechisanten
waren er negen wier aanneming br Bär had uitgesteld.246 Ik moet evenwel voorzigtig zyn
om niet allen daarom van luiheid te beschuldigen. Veel van het welslagen van het werk
des meesters, hangt dikwerf van de hulp van het negoryhoofd af; waar dus regent en
meester niet in volkomene harmonie leven, daar is des meesters werk moeyelyk. En aan
die harmonie ontbreekt wel iets, wat wel dikwyls aan den onwil der regenten ligt, maar
ook nog al eens uit de bemoeizucht en heerschzucht des meesters voortkomt. Verder belet
hun eigen hoogmoed hun werk waartoe het hun welligt niet aan yver zou ontbreken. Toen
ik den meester van Makariki vroeg, hoe het kwam dat hy thans geene catechisanten had,
antwoordde hy kort weg: “zy komen niet”. “Maar dan moet gy ze opzoeken; de menschen
komen zoo uit zich zelven niet voor zulke zaken; als de Heer Jezus en de Apostelen
hadden willen wachten tot de menschen tot hen kwamen, dan waren er zeker niet velen
gekomen”. “Maar ik heb ze opgezocht”. “Hoeveel malen?” “Eens”. “Gy zult toch niet
denken dat een enkele maal genoeg is”. “Maar ik heb ze nu verzocht om te komen, dus
zy weten het en nu wil ik ze wachten”. “En waar hebt gy hun dat verzocht?” “In de kerk”.
“Dus hebt gy de menschen zelfs niet eens opgezocht”.
Zulke redeneringen hoorde ik meer op Ceram. Ik zocht den meester aan te toonen, dat hy
by de lieden aan huis gaan moest, dat hy hen daar hartelyk moest vermanen op het heil
hunner kinderen te denken, dat een enkel woord in de kerk velen niet trof, dat het niet op
den regten toon geuit velen kon ergeren en dat het huisbezoek veel meer nut deed enz.
Zoo sprak ik en voegde er nog meer by, wat ik my thans niet herinner en ik heb dat nog
verscheidene malen op Ceram moeten herhalen. Doch zooals ik zeide, hier bederft het de
hoogmoed. De toewan goeroe acht zich beleedigd als er weinig menschen in de kerk of
catechisatie komen; hen op te zoeken en te vermanen op gevaar van kwaad bescheid, hen
vriendelyk toe te spreken, terwyl men meent beleedigd te zyn en zich dus boos of groot
te moeten houden, dat is wat veel gevergd. Hoewel de meester gegriefd is dat men zyn
www.cgfdejong.nl
werk niet op prys stelt, hy meent te moeten toonen dat het hem niet kan schelen, daarom
laat hy de menschen dan maar thuis zitten. “Ik heb my bereid verklaard”, zeide de meester
van Nolloth247 tot br Bossert, “om myne catechisanten te leeren, langzamerhand is de een
na den ander weggebleven, nu moeten zy maar weer uit zich zelven terugkomen”. Doch
ik mag de meesters niet al te hard vallen over een gebrek dat hier zoo algemeen is. De
onverschilligheid der christenen, die op school, kerk en catechisatie zoo weinig prys
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stellen, put daarby niet alleen de weinige veerkracht uit, die de meester bezit, maar krenkt
ook zeer zyne hooghartigheid, die belangstelling wil zien in zyn werk. Waarlyk, er
behoort zeer veel ootmoed en liefde toe om met yver werkzaam te blyven onder een volk
voor hetwelk het Koningryk Gods nog zoo verre is. Ik beken met schaamte dat ook my
meer dan eens het hart bitter werd, als ik zag dat zooveel zondelust, zooveel onreinheid
van wandel, zooveel onwetendheid ook met opzigt tot het Evangelie, dat dit alles gepaard
kan gaan met eene trotsche zelfgenoegzaamheid en schaamtelooze aanmatiging. Hier
kwam nu myn hoogmoed in het spel. De gedachte dat de om hunne achting voor de
leeraren thans zoo weinig teregt geprezene Ambonezen onzen persoon en ons werk zoo
weinig waardeeren, en naar het goeddunken huns harten blyven leven, is kwetsend voor
de hooghartigheid die niet gaarne met de lankmoedigheid des landmans wacht en het
verborgene en stille werk van den Geest des Heeren voorby ziet. Doch het geneesmiddel
tegen zulk eene ziekelyke stemming was my by de hand: gy hebt het om my ontvangen,
geeft het om niet, zegt de Heer en het boekje van Ds de Liefde, eens Christens ontvangst
en uitgaaf,248 waarin dat woord zoo schoon ontwikkeld is, kwam my voor den geest. Doch
als wy zelven nu zoo zeer gebrekkig zyn, mogen wy ons dan wel ergeren in zoo hooge
mate over de meesters en waar zoo weinig gezaaid is zoo veel willen maayen.
Zoo zyn dan in een jaar tyds, nl sedert br Bär op Ceram geweest is,249 in de meeste
gemeenten geene kinderen op de catechisatie geweest, in enkele twee en drie, in twee
negoryen slechts boven de twintig nl op Elpapoetih 21 en op Kaybobo 26. Ook in de
negoryen Piroe en Lokki, onder de Ass. Residentie Hila gelegen, waren iets meer
catechisanten, in de eerste 8, in de laatste 19, maar hier was ook in geene tien jaren een
Zendeling geweest en dus tyd genoeg om eenige leerlingen byeen te krygen. Omtrent de
school valt nog op te merken, dat het onderwys op Ceram moeyelyker is dan op de
Uliassers, dewyl hier de landtaal het Maleisch geheel uit het dagelyksch leven verdringt
en de kinderen op de school eigenlyk eene nieuwe taal moeten leeren. Op Elpapoetih
waar het Maleisch wel het minst gebruikelyk is, bleek het my toch by het schoolbezoek,
dat de kinderen vry wat Maleise verstonden, wat wel voor den yver van den meester250
pleit daar zyn voorganger lang ziek was en hy zelf er nog maar korten tyd geweest is. Ten
slotte merk ik nog op dat het getal der schoolkinderen in de verschillende negoryen een
vierde tot een achtste der bevolking bedraagt, gelyk my uit de staten der schoolmeesters
gebleken is.
Ik kom thans aan de kerkelyke aangelegenheden en aan myn eigenlyk werk. Eerst dan de
kerkgebouwen. Dat deze er op Ceram niet veel beter uitzien dan de schoolhuizen laat zich
begrypen. Meest zyn het donkere gebouwen geheel van hout, sommige half hout, half
steen, Amahey alleen heeft een geheel steenen kerk, maar klein en donker. Ook hier zyn
de banken meest losse planken op stukken hout gelegd en zyn zoo geplaatst dat het
www.cgfdejong.nl
midden van de kerk geheel ledig is. Dit komt daarom, dat de regent, wiens bank regt
tegenover den preekstoel staat, niet wil dat zyn volk met den rug naar hem toe gekeerd
en vlak voor hem zit. De preekstoelen zyn zeer hoog, zeer naauw en missen alle het
noodige licht. By sommige is aan de eene zyde een verlengstuk, waarin de stoel van den
rondgaanden ouderling staat, zoodat, vreemd genoeg om te zien, die ouderling met den
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Zendeling in den preekstoel zit. Dit is my evenwel niet te beurt gevallen, daar ik geen
ouderling medenam, omdat ik het niet raadzaam achtte myne reis met avondmaalsviering
aan te vangen en ik dus zulk een persoon niet noodig had. In die kerken is er eene bus of
soms wel eene kist waarin de kerkgangers hunne gaven werpen, en zy wier kinderen
gedoopt worden nog eene byzondere gave. Op die kist wordt door sommigen wel
gezworen, ja, er zyn er die haar verwarren met de Arke des Verbonds ofschoon zy er
meer en minder op toepassen dan op deze toepasselyk is. Zoo wordt er menigen penning
daarin gestort tot afwending van eenig gevaar of ter verkryging van eenig voordeel. Dat
men wel eens bedrogen uitkomt, neemt dit bygeloovig gebruik niet weg, al maakt het den
teleurgestelden offeraar bitter. De meester van Piroe vertelde my van een Ambonees, die
tot herstel van zyne zieke vrouw, eenige Zondagen achtereen, een paar duiten meer in de
bus had gestort. Daar zyne vrouw niet beter werd, zoo zeide hy op eens wrevelig: “Ik geef
myne duiten niet meer, want God wil my toch niet helpen; ik ga er sagoweer voor
koopen”. Trouwens dit bygeloof heeft ook zyne lichtzyde, daar het wyst op een gevoel
van afhankelykheid in alles van God, al dwaalt men daarin dat men den Nietsbehoevende
door gaven zoekt te verbidden. Eindelyk staat in de kerk nog een leesstandaard voor den
meester, maar noch daarop, noch op den preekstoel vindt men (en dat is het juist wat ik
hier wil opmerken) een bybel, het eenige en ware sieraad van onze Evangelische
kerkgebouwen. De meester komt met zyn octavobybel in de kerk en neemt hem weer
mee, of liever laat die zich nadragen. Als ik het wel heb bestaan er ook Maleische bybels
in kwarto formaat. Het zou goed zyn dat iedere gemeente er tenminste een had voor de
kerk. In de kerk wordt driemaal in de week dienst gedaan, ’s Zondags godsdienstoefening
voor allen, donderdags catechisatie voor degenen die nog geen lidmaten zyn, ’s Zaturdags
lidmatencatechisatie.
Dat de opkomst niet talryk is, daar er op vele plaatsen geene catechisanten zyn en dat dus
het publiek op al die dagen tamelyk hetzelfde is, ligt wel voor de hand. De opgekomenen
zyn meestal vrouwen, mannen zeer weinig of in het geheel niet; kinderen moeten al
tamelyk oud nl boven den schoolleeftyd zyn, anders ziet men ze niet in de kerk. Wat er
nu in zulk eene byeenkomst verhandeld wordt, weet ik niet daar ik niet in de gelegenheid
was er eene by te wonen. Neem ik intusschen het werk van den goeroe besar van
Saparoea, dien ik elders een der besten van den omtrek genoemd heb, tot maatstaf, dan
valt op dit kerkelyk onderrigt wel wat aan te merken. Zyn zy allen in dat opzigt even
yverig als hy, dan toonen zy toch met hem, dat zy, daar zy de byeenkomst tot den tyd van
byna twee uren rekken, geen begrip hebben van den aard hunner hoorders. Wordt dit
onderwys gegeven volgens den ichtitsar tabal251 dan is er zeker niet veel van te
verwachten. De ichtitsar toch is een boek, dat, in vergelyking met het kort begrip van
Brink, krioelt van Arabische woorden en al merkt men het niet, dat het boek geheel op
oud gereformeerden grondslag rust, het is toch vooral voor eene inlandsche bevolking
www.cgfdejong.nl
niet aan zyne plaats, daarin alle dogmata op den voorgrond te laten treden, de verkiezing
niet uitgezonderd. Waarlyk een inlandsch hoofd kan zooveel niet bevatten, al wordt alles
er maar als eene onvruchtbare massa in opgehoopt.
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Neemt men nu nog in aanmerking dat het Maleisch door de bejaarden op Ceram slecht
verstaan wordt en dat de vrouwen vooral, wegens hunne weinige gemeenschap met de
meer Maleisch sprekende overburen van de Uliassers, waarmede de mannen natuurlyk
meer in aanraking komen, het Maleisch slecht verstaan, in weerwil van sommiger
voortdurend kerkbezoek; daarby, dat sedert tien jaar geen Zendeling op Ceram geweest
is, behalve br Bär in het vorige jaar eenmaal, en dat het getal lidmaten in geene negory
meer dan een zesde bedraagt van de bevolking, maar wel in verscheidene om of by een
twintigste, dan zal men na dat alles geen hooge verwachting van Ceram’s christenen
koesteren.
NB Ik heb het plan gemaakt, voor een, zoo ik hoop, zeer eenvoudig en bevattelyk
vraagboekje, dat ik den meesters ten gebruike kan geven by het godsdienstig onderwys.
Voorts geloof ik het niet ondienstig te zyn de meesters een aantal nieuwe preken te geven,
daar die van Caron252 en Kam,253 ten minste voor Ceram, weinig geschikt zyn. Het spreekt
van zelf, dat er wel meesters zullen zyn, die zelve hunne preken maken; de zulken hebben
dan slechts wat leiding noodig.
Ik ging dan naar Ceram en op grond van hetgeen ik reeds vroeger wist, met geen
overspannen verwachting. Op Makariki gekomen, viel my dus het reeds gemelde gesprek
met den meester niet tegen. In den namiddag van den 6en October hield ik er
godsdienstoefening, preekte over Philemon vs 8 en 9 en doopte 13 kinderen. Ik had er by
den meester op aangedrongen, de menschen te gaan opzoeken en opwekken om hunne
kinderen naar de catechisatie te zenden en zelf ter kerk te komen, nu vermaande ik
daartoe de opgekomenen, en verzocht later den orangkaja om den meester by zyn werk
behulpzaam te zyn. Dit deed ik vervolgens in byna iedere negory. Over de opkomst had
ik betrekkelyk niet te klagen. Er waren weliswaar van eene bevolking van 392 zielen
maar 50 menschen in de kerk, waarvan wel 40 vrouwen, (zoo was het byna in alle
negoryen en soms waren de mannen nog minder) doch er stonden er velen buiten om te
hooren die welligt het gepaste kleed niet bezaten om in de kerk te komen. Op Ceram
heerscht evenals op de Uliassers het vooroordeel dat men niet naar de kerk kan gaan,
tenzy men eene zwarte kabaja en eene zwarte broek aan heeft. Dat de inlanders niet,
zooals zy door de negory loopen, met het bovenlyf naakt, in de kerk komen is zeker goed,
maar dat juist die kleeding zwart moet zyn staat zonder twyfel met zeker bygeloof in
verband.
Den volgenden morgen om 7 uur ging ik naar Awahya. Deze negory, ruim twee uur
westwaarts van Makariki gelegen, heeft oostelyk op een uur afstands de negory Warakaja
en westwaarts op gelyken afstand Apisano. Deze drie negoryen zyn met Alfoeren bevolkt,
die de bergen hebben verlaten en aan het strand zyn komen wonen om zich onder de
bescherming van het gouvernement te stellen. Vroeger was er nog eene vierde negory
Liang, doch hare bevolking is, ik weet niet om welke reden weer naar de bergen verhuisd.
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De drie negoryen hebben te zamen een meester welke te Awahya woont en daar onderwys
geeft aan 49 kinderen.254 Van de gezamenlyke bevolking, die 548 zielen bedraagt, waren
er by myne aankomst 49 gedoopten groot en klein, terwyl er my ruim 40 kinderen tot den
doop werden voorgesteld. Daar er onder dezen verscheidene waren van twaalf tot zestien
jaar oud, zoo zonderde ik deze af en droeg aan den meester op, hun meer bepaald
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godsdienstig onderwys te geven, daar zy dan gedoopt konden worden als zy lidmaat
werden. Kinderen van die jaren die haast den school tyd achter den rug hebben,
onttrekken zich spoedig aan het toezigt van den meester of worden er aan onttrokken en
wat wordt er verder van dezulken: der gedoopte heidenen is legio. Daarby zyn kinderen
van dien ouderdom gelyk te stellen met volwassenen voor zoover het doopen betreft; by
hen moet het inzigt bestaan waarom zy christen moeten zyn en de behoefte om het te
worden. By de jongere kinderen maakte ik minder bezwaar met den doop. Ofschoon
sommiger ouders heidenen waren, kon ik de kleinen beschouwen als staande onder de
leiding en zorg van den meester, te meer daar deze hier iets van eene
Zendelingswerkzaamheid heeft. Ik doopte er 27 terwyl de ouders en vele andere Alfoeren
in hun woesten dos daar rondom stonden. Het speet my dat ik die menschen niet kon
toespreken dan met behulp van een tolk. De kinderen evenwel verstonden voor het
meerendeel tamelyk wel het Maleisch hetgeen my bleek uit een examen dat ook in andere
opzigten van des meesters yver getuigde. Voor zyn doorzigt pleitte het evenwel minder,
dat hy die Alfoersche kinderen, die naauwelyks wisten dat er buiten Ceram nog een land
bestaat, de namen der eilanden van den Indischen Archipel van buiten doet leeren. Ook
beviel het my niet dat hy het hoofd der kinderen met formules opvulde, waarvan zy niets
begrepen. Zoo hoorde ik de volgende ondervraging. Meester: “zyt gy een zondaar?”
Leerling: “ja”. Meester: “een groot zondaar?” Leerling: “ja”. Meester: “hoevele zyn uwe
zonden wel?” Leerling: “als het zand der zee”. Meester: “hoe nog meer?” Leerling: “als
de sterren des hemels”. Meester: “hoe nog meer?” Leerling: “als de haren myns hoofds”.
Meester: “zyn alle menschen zondaren?” Leerling: “ja”. Meester: “de orang kaja ook?”
Leerling: “ja”. Meester: “de pandita ook, de Fetor ook, de Toewan besar ook?” “Ja”. Dat
de kinderen op zulk eene wyze niet tot eenig begrip, laat staan tot eenig gevoel van
zonden komen is duidelyk. Hier was dus afkeuring en teregtwyzing van pas, als ook toen
hy voor my een kleine het Maleische Onze Vader liet bidden, waarvan het kind blykbaar
niets verstond. Dit laatste verdient des te eer berisping naardien aan dit gebed eene
magische kracht wordt toegeschreven en zooveel te meer naar men het minder verstaat.
Vond niet br Bossert by zyne bezoekreis op Haria een vrouw die door dit gebed
menschen meende te genezen.255 Doch ik zelf met den meester van Tihoelaleh over de
moeyelykheid van een weg op Haroeko sprekende, hoorde dezen zeggen: “ja, mynheer,
die weg is vreeselyk steil, toen ik dien weg eens ging, kwam ik op plaatsen die zoo
gevaarlyk waren, dat binnen de honderd passen gaans, ik wel drie maal het Bapa Kami256
bad”. Is het niet of men een Roomschen van zyn Vader Ons hoorde spreken? Zou dit ook
nog zuurdeesem van vroeger dagen zyn?
By myn bezoek op Awahya had er een voor my minder aangenaam voorval plaats. Op
Saparoea had ik van den Ass. Resident gehoord, dat hy een regent op Ceram gelast had
den gezaghebber van Apisano, als den aanstoker van den twist tusschen de negoryen
www.cgfdejong.nl
Amahey en Sepa, levend of dood op Saparoea te brengen. Te Makariki komende, vernam
ik van den orangkaja aldaar dat hem dien last was opgedragen en dat hy reeds 4 dagen
en 4 nachten aan het strand geloerd had om hem magtig te worden, maar tevergeefs. Hy
beschouwde myne komst thans als eene goede gelegenheid tot volvoering zyner taak,
want volgens het gebruik zou hy my geleiden tot aan de volgende negory Awahya; zeker
zou de bedoelde man daar zyn om my te ontvangen en in dat geval, zeide hy, moest ik
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dien man verzoeken my naar Elpapoetih te geleiden, terwyl hy hem dan zou aanbieden
in de orembaai van Makariki te stappen. Dit laatste wees ik evenwel stellig van de hand,
maar meer kon ik niet doen. Ik zag dus by myn vertrek, hoe de orangkaja van Makariki
den gezaghebber van Apisano uitnoodigde van zyne orembaai gebruik te maken om my
naar Elpapoetih te geleiden, terwyl de orangkaja van Awahya, om geen erg te wekken,
ook meegenomen werd. Dat nu het gouvernement met regt dien man zoo behandelt, wil
ik niet betwyfelen, maar het spyt my toch dat myne komst op Ceram ook voor zulk eene
zaak dienen moest. De gezaghebber van Apisano zit nu reeds geruimen tyd in arrest; zyn
volk heeft zich op de bergen begeven. Als ik op zulk eene wyze tot de Alfoeren kom, dat
is zeker niet geschikt om vertrouwen in te boezemen. Doch ik mogt den orangkaja niet
weigeren met my mee te gaan, ik mogt zynen aanslag niet bekend maken, wilde ik my niet
in groote onaangenaamheden wikkelen, tegenover een ambtenaar en een gouvernement,
die beide, ieder uit zyn eigen standpunt, alles aanwenden, om hun gezag te bewaren en
te vergrooten.
Aan den avond van den 7en kwam ik dan te Elpapoetih aan. Deze negory bestaat uit twee
deelen, Paulohy en Samasoeroe, die elk hun regent hebben, maar wier bevolking in
slechtheid een is. Elpapoetih staat met Kamarian en Kaybobo bekend, als de slechtste
bevolking van Ceram te bezitten. Men moet zich evenwel het verschil dat er in dit opzigt
tusschen die drie negoryen en de overige op Ceram bestaat niet al te groot voorstellen;
ook de bewoners der Uliassers zyn zooveel voortreffelyker niet. Hoort men op Saparoea
van slecht spreken, dan bedoelt men daarmede zeer oproerig of zeer onbeschaafd of beide
tegelyk. Zy zyn dan ook wel zeer oproerig en onbeschaafd daar de Saparoewees dit reeds
opmerkt die zelf niet rein is, in dit geval. Dat zy meer aan verschillende ondeugden zyn
overgegeven heb ik niet kunnen opmerken, alleen dronkenschap is er niet zeldzaam en
daardoor vechtpartyen, ruwe en barbaarsche handelingen, maar men bedenke ook dat hier
die vrees voor de overheid niet bestaat, die op Saparoea zooveel beteugelt. Te Kaybobo
doodde kortgeleden een vader zyne twee kinderen, omdat zy met hem twistten of vochten
(bakalahi). Dezen en een kort daarop geschieden moord kwam ik eerst by myne
terugkomst te weten.
De oproerigheid kent weinig vrees en spruit voort uit zeker onafhankelykheidsgevoel, dat
de beschaving in den weg staat, het Evangelie miskent, als ware het door vreemde magt
opgedrongen, de booze begeerte des harten haren loop geeft en op die wyze moet zulk
eene negory langzamerhand wel slechter worden dan andere.
Ik werd by myne aankomst te Elpapoetih aan het strand opgewacht, door de beide orang
kajas en den meester en kwam by den regent van Samasoeroe onder het dak. Hy was
nayverig op zyn mederegent, omdat deze den gouverneur zou ontvangen, by diens komst
op Ceram; daarover was voor myne komst reeds eene scherpe woordenwisseling geweest,
die geëindigd was met de bepaling dat ik op Samasoeroe zou logeren, hoewel ik op
www.cgfdejong.nl
Paulohy beter huisvesting had kunnen vinden. Maar ’t was hhormat257 my te ontvangen
en daarvan moest toen ieder zyn deel hebben, al waren zy ook geen van beiden op myn
persoon of werk gesteld. Den volgenden morgen preekte ik over myn ouden tekst daar
my de tyd ontbrak om opnieuw te memoriseren. De kerk was tamelyk vol maar alleen,
omdat de meester ook de schoolkinderen had bevolen in de kerk te komen. Anders zag
het er voor eene negory van 935 zielen vry bedroefd uit. Ik doopte 35 kinderen en
hiermede scheen myn werk hier afgeloopen, toen de meester my verzocht een klein
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examen te houden in de school, dat ik gaarne op my nam en dat zooals boven gezegd is,
nogal tot myn genoegen afliep. Hierop wilde ik vertrekken, maar daar de oostenwind zoo
sterk woei, dat myne orembaai niet uit de bocht kon komen, moest ik wel blyven,
niettegenstaande de menschen geen eten voor my hadden. Ik besteedde nu den namiddag
om de achter Elpapoetih wonende Alfoeren te bezoeken. Zy wonen op een uur afstands
van het strand en hebben zich hier gelyk andere hunner stamgenooten, weder achter
andere negoryen nedergezet. Zy leven in bondgenootschap met de strandbewoners en
helpen deze, wanneer zy helpen kunnen en worden weerkeerig geholpen. Zy zyn
intusschen veel meer den strandbewoners ten dienste dan deze hun ten nutte zyn. Zy
planten niet alleen kokosboomen, tabak en groenten, maar fokken ook varkens, schapen
en geiten aan, die de strandbewooners, daar zy tot dit werk zelf te lui of te onverschillig
zyn, voor eene kleinigheid van hen koopen. Grootelyks zyn eindelyk de Alfoeren van nut,
daar zy der strandnegory tot een schutsmuur dienen, tegen de veelvuldige pogingen tot
koppensnellery door hunne broeders in het gebergte beproefd. Toen wy, de regenten van
Elpapoetih en ik, in eene der Alfoersche negoryen kwamen, vlugtten dadelyk eenige der
bewoners maar anderen bleven en bekeken my met groote oogen. Zy zaten meest onder
hunne hoog op palen gebouwde huizen, die zy waarschynlyk zoo hoog bouwen om tegen
nachtelyken aanval verzekerd te zyn. Het regerende opperhoofd was er niet, maar wel zyn
oude vader, die ons op zyne gaandery onder het huis ontving.
Met den ouden radja was intusschen niet veel te spreken. Een der orangkajas was myn
tolk. By het heengaan viel myn oog op drie, nog niet oude menschenschedels. ’s Avonds
om zes uur waren wy weder terug te Elpapoetih. Ik begaf my terstond scheep en kwam
den volgenden morgen om zes uur te Roemahkai aan. Roemahkai is eene nette negory
met 453 zielen. De patih aldaar is een man die nog al yverig is en wel smaak bezit. In zyn
huis zag het er lang niet zoo armoedig uit als by de genoemde regenten en de meeste
anderen.
Had hy intusschen op zich zelven zoo toegezien als op zyn huis en zyne negory, hy zou
zich dan de walgelyke ziekte niet op den hals gehaald hebben, de vrucht zyner zonde,
waarvan hy sedert een jaar de bitterheid smaakt. Daar die ziekte zich in den laatsten tyd
met zware verkoudheid had gecompliceerd, zoo zag ik den mageren man voor een
beginnenden teringlyder aan en beloofde hem, indien ik hem kon helpen, dadelyk na
myne komst op Saparoea, geneesmiddelen te zenden. Eerst op Saparoea hoorde ik wat
er van de zaak was, toen ik reeds borstmiddelen naar Ceram gezonden had. Myn verblyf
was dus niet aangenaam by den ziekelyken man, met den meester kon ik wat meer
spreken, hoewel deze de koorts had. In de kerk waren er omtrent 40 menschen byeen;
waren de lidmaten er alleen geweest, zoo zou het getal toch 77 bedragen hebben. Ik
preekte over Galaten 1 vs 11 en doopte 13 kinderen. In den namiddag kreeg ik bezoek
van den meester van Tihoelaleh en den orangkaja, zyn schoonzoon, die tot Roemahkai
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het strand waren komen langs wandelen, daar zy myne aankomst hadden vernomen.
Volgens afspraak was ik dan den volgenden morgen te Tihoelaleh waar de meester my
ontving, daar de orang kaja niet welbehuisd was. Ik preekte er over Lukas 4 vs 16 enz.,
de ontvangst des Heeren te Nazareth, en doopte vyf kinderen. De drie genoemde preken
heb ik beurtelings herhaald tot Kaybobo. Te Piroe preekte ik tweemaal, eens over de
afdwaling en terugkeering van den verloren zoon, de andere maal over zyne ontvangst by
den vader. Te Lokki had ik eindelyk Joh. 9 vs 35 tot onderwerp myner preek. Ik had
zeker te voren voor iedere gemeente eene byzondere preek kunnen maken, maar het is
volstrekt niet opwekkend, als men spreken moet en men heeft niet goed het onderwerp
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in ’t hoofd. Om verschheid des geestes te bewaren kon ik intusschen ook niet met een
paar preken volstaan, ik had daartoe myn zestal wel noodig; daarby is Indië een land,
waar men, als men er niet voor waakt, spoedig zyn gemak zoekt.
Des anderen daags, elf October, kwam ik te Kamarian aan, eene negory even berucht als
Elpapoetih. Men zegt, dat men daar eens op Ds Kam geschoten heeft toen hy daar landen
wilde. Van den meester dezer negory hoorde ik vele klagten over de schoolkinderen en
hunne ouders. Ook hield de patih den meester, die nogal yverig is, de hand niet boven ’t
hoofd. De gemeente is ook niet in besten toestand. Naauwelyks 1/20 zyn er lidmaten. Het
zou my dus meegevallen zyn, dat ik over de 120 menschen in de kerk zag, indien dit niet
zyne oorzaak gehad had in het groote aantal doopelingen. Er waren er 43 en men is
gewoon, by den doop van ieder kind, een of meer getuigen te hebben. Na kerktyd had ik
kunnen vertrekken, had ik niet moeten blyven om twee redenen, vooreerst moest ik
wachten op den door den meester op te maken staat der gemeente en ten tweede kon ik
wel niet anders dan by den regent blyven eten en vernachten. Eene weigering zou kwaad
bloed gezet hebben. Het speet my dat ik dien tyd my niet ten nutte kon maken, door naar
het een en ander onderzoek te doen, maar de inlanders zyn over allerlei zoo digt als een
pot. Is de meester of de regent tevreden over de bevolking, al is het ook ten onregte, zoo
laten geen van beiden zich over iets uit. Is de regent ontevreden zoo openbaart hy nog
niets, ten zy over wien hy misnoegd is, nog geen lidmaat is, omdat hy in dat geval kan
hopen dat ik hem niet zal aannemen; van gebreken en kwade gebruiken waaraan hy mede
schuldig staat, zwygt hy en waar de bevolking het hem te kwaad maakt helpt de Fetor veel
nadrukkelyker dan de pandita. De meester houdt in dat geval zyne ergernis niet in, maar
is dan ook overdreven in zyne voorstellingen van het kwade dat hy vindt en ondervindt.
Toen ik de negory Kamarian verliet kwam de gedacht in my op, waar ik my voorloopig
wel vestigen zou. Hier of te Elpapoetih? HHB hadden het in myne keus gelaten. Zonder
vergelyking te maken waar het ’t voordeeligst leven is, dat daar iedere negory hare
eigenaardige voordeelen heeft trouwens moeyelyk is, dacht ik dat Kamarian wel het beste
zou zyn. De bevolking deugt even weinig als te Elpapoetih, maar de regenten van
Kamarian en Seroeawan zyn beter dan de beide orangkajas van Elpapoetih en dat is in
het belang van myn werk. Ik vrees wel dat de regent van Kamarian zich wat te veel aan
den drank overgeeft, maar hy is althans nog niet zoo bot en dom als de beide regenten van
Elpapoetih, die in dat opzigt met hunne Alfoeren gelyk staan en ze in losbandigheid
overtreffen.
De regent van Hatoesoea, de negory waar ik den 12en Oct. heenging, hoorde naauwelyks
dat myne orembaai naby was, of hy spoedde zich naar den meester en met dezen naar het
strand om my te ontvangen. Ik had hem verrast, maar buitendien kon hy my toen niet
ontvangen en had het den meester verzocht, die echter ook onvoorbereid was. Daar het
huis dus niet in orde was (en dat is het doorgaans niet) moest ik, op dien schrikkelyk
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heeten dag, meer dan vier uren in myn zwartlaken pak zitten, hetgeen my niet weinig
ontstemde daar ik er onwel van werd. Met den regent die er zeer dom uitzag en door den
sagoweer verouderd was, kon ik niets spreken. Doch wat zou ik over dien man alleen
klagen, over het geheel heerscht er by de inlanders eene ledigheid des geestes, die den
zendeling tot den eenigen en daardoor soms onbegrepenen spreker in een gezelschap
maakt, die hem het uren lange samenzyn met die menschen vervelend maakt, daar
eindelyk de geest toch uitgeput raakt. Het was my dus aangenaam, toen ik om 5 uren ’s
avonds kerkwaarts kon gaan. De duisternis van het gebouw hinderde my niet daar myne
preek my goed in ’t hoofd zat en ik niet zoo als vroeger aan de letter gebonden ben, ook
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waren de psalmen bekend. Ik doopte 13 kinderen. Na kerktyd verzamelde de menigte
voor het huis van den meester en ik had gelegenheid degenen, die nog geen lidmaten
waren op te wekken, om de catechisatie te bezoeken, en de ouders om hunne kinderen
daarheen te zenden. In deze negory trof ik het eerst heidenen aan, ten getale van 21, die
met de christenen onder een hoofd staan. De meester klaagde my dat de christenen
meermalen met hen het afgodshuis in het bosch bezochten, dat evenwel even geheim
toeging als de plaats van het afgodshuis geheim is.
Toen ik den 13 Oct. te Waysamo kwam, hoorde ik daarentegen veel tot lof der bevolking
van deze negory, hoewel er daar van de 92 christenen maar twee lidmaten zyn, en er ook
een 13 tal heidenen aanwezig is. Zoo was dan deze negory zooveel beter dan de andere,
die er maar een uur van verwyderd is! Och neen maar de meester was in eene goede luim
over de bevolking en die van Hatoesoea niet. Ik heb het boven reeds opgemerkt. De orang
kaja is trouwens de man niet, om gunstig op de bevolking te werken. Hy ziet er nog
geestloozer uit als zyn buurman op Hatoesoea en zyn christendom is ook zeer schraal,
daar hy onlangs met eene heidensche vrouw wilde trouwen, wat evenwel niet gelukte,
daar de Ass. Resident de voltrekking van dit huwelyk weigerde. Te Waysamo preekte ik
voor een twintigtal menschen in de school, daar hier geene kerk is, ook doopte ik een
vyftal kinderen. Toen ik het gebouw binnentrad, was ik eerst verlegen waar ik zou gaan
staan, daar de menschen rondom tegen den wand zaten. Om dus niemand myn rug te
toonen moest ik my in de opening der deur plaatsen, waar ik evenwel weer een aantal
Islamieten achter den rug had, die van Ambon waren gekomen om hier sago te halen. Uit
de school gekomen vernam ik dat de meester nog geen gemeentestaat had opgemaakt,
dewyl hy volgens zyn zeggen niets van myne komst wist. De hoogmoedige man was
eigenlyk gekrenkt omdat ik het voldoende had geacht, alleen den regent van myne komst
kennis te geven, wetende dat hy het dan ook wel zou vernemen. Hy maakte op my in ’t
eerst reeds een ongunstigen indruk en later hoorde ik op Saparoea, dat hy niet lang
geleden, nog 14 dagen op Haroekoe had gevangen gezeten, zeker niet om vlyt of goed
gedrag. Daar eerst tegen den avond de gemeentestaat klaar was en de orembaai by nacht
niet te Kaybobo kon aankomen wegens de vele ondiepten aldaar, zoo vertrok ik eerst den
volgenden morgen en kwam dus eerst ’s middags den 14en Oct. in die negory aan.
Kaybobo, de negory waar de brs Akersloot en Vonk gearbeid hebben, heeft de grootste
bevolking der christen negoryen op Ceram en telt 1100 zielen. Er zyn naar evenredigheid
meer lidmaten en schoolkinderen dan op Elpapoetih en Kamarian, maar de negory is er
niet beter om. Doch verblydde het my toch, dat ik er 26 catechisanten vond die my tot
onderzoek waren voorgesteld. Onder deze waren 9, die door br Bär de vorige keer
onderzocht, toen niet hadden kunnen aangenomen worden. Toen men evenwel hoorde dat
ik alleen kwam om te doopen en niet om avondmaal te houden, begreep men ook dadelyk
dat ik nu ook niemand aan zou nemen. En te regt, want ik oordeelde het ongepast dat de
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nieuwe lidmaten eerst een half jaar later tot het eerste avondmaal zouden komen. Ik
onderzocht de voorgestelden dus niet, maar hoewel zy dit ook niet wenschten daar er
geen kans op aanneming was, zoo had ik het by nader inzien toch kunnen en welligt
moeten doen en het ware hun en my nuttig geweest. Intusschen sprak ik hun toch toe hen
aanmoedigende en opwekkende om toch goed te leeren, maar vooral hun wandel zuiver
te houden en God te vreezen, waartoe dan het goede leeven eigenlyk dienen moest. (Men
beschouwt het leeren als een lastige taak, een moeyelyk werk, dat afgeloopen is met de
aanneming en verder niets nut. Het is een noodzakelyk kwaad dat men met het Evangelie
der zaligheid moet kennis maken, dat men moet weten wat het voor den mensch is en wat
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het van hem eischt, voor men in den kring dergenen die den Heer of in naam of werkelyk
toebehooren wordt opgenomen. Zoo is het op de Uliassers en zoo is het op Ceram. En in
plaats dat de nieuwe lidmaten nu trouwer in de kerk komen, dan toen zy nog op de
catechisatie gingen, komen zy (ik heb het op Saparoea gezien) veel zeldzamer op dan
vroeger. En dit ligt vooral aan de overschatting van het uiterlyk lidmaatschap, dat men
na zooveel hoofdbrekens verkregen heeft. Goddank! men is er nu door, nu heeft men rust;
men kan nu ook aan ’t nachtmaal gaan en wischt dat niet alle zonden uit?)
’s Avonds hield ik godsdienstoefening en doopte 37 kinderen. Den volgenden morgen
ging ik even de negory bezien, met de school waarvan ik gesproken heb. Het bevreemdde
my dat de radja my alleen vergezelde omdat gewoonlyk de meester er ook by is. Ik kon
niet vermoeden dat die beiden met elkander in onmin waren; zy waren den vorigen dag
zoo vriendelyk met elkander. Ik wist wel dat de radja en de meester eene maand geleden
op Saparoea waren geweest, omdat de laatste den eersten, zooals de Assistent-Resident
zeide, valsch had aangeklaagd, dat hy een meisje geweld had willen aandoen. Aan de
verzoening van beide op dien tyd had ik weinig gehecht, maar toen ik hen voor ’t eerst
by elkander zag, dacht ik werkelyk dat alle ongenoegen was geweken. Ik zou indien ik
het geweten had, eene poging tot bevrediging hebben aangewend, maar men komt by die
menschen zoo moeyelyk achter de eigenlyke grieven, die zy tegen elkander hebben. Ik
vertrok ’s middags dadelyk na het eten en kwam tegen het invallen van den avond te
Piroe, onder de Ass. Residentie Hila, aan.
Hier was in de laatste tien jaar niemand geweest. Br Bär was in ’t vorige jaar te Kaybobo
aangevangen en had toen deze negory, die zooals ik van velen hoorde in den werkkring
van br Teffer lag, laten liggen. Br Teffer had zich te dien tyde bereid verklaard om ook
die negory en de volgende Lokki te bezoeken, maar als hy in de gelegenheid was,
oordeelde de Ass. Res. dat het niet kon en als de Ass. Res. gelegenheid zag, kon br Teffer
niet gaan. In ’t kort, ik vond hier 87 kinderen om te doopen; de oudste waren omtrent tien
jaar oud. Den 16en Oct. preekte ik tweemaal te Piroe, terwyl ik ’s morgens 30 echte en ’s
middags 57 onechte kinderen doopte. Hier waren weder eenige catechisanten maar
lidmaten zeer weinig. Er waren ook twee heidenen die gedoopt wilden worden zooals de
meester zeide. Toen ik zeide dat zy dan eerst voor hunne belydenis moesten leeren,
hernam hy, dat zy dit niet zouden willen doen, dat zy slechts trouwen wilden en dit niet
kon, of zy moesten eerst gedoopt wezen. Te Piroe zyn nog wel een derde gedeelte
heidenen, en de onder die gemeente behoorende negoryen zyn voor ’t grootste gedeelte
nog geen christenen. Toen de radja van Etti my verzocht, om des anderen daags, ook zyne
negory eens te bezoeken, voldeed ik daaraan. Ik begreep spoedig waarom hy my dit
verzocht had. Hy kwam nl met zyne kapala soas of wykhoofden tot my, en verzocht my
te willen bewerken, dat de bevolking van Etti en Tanoenoe eene school kreeg, zoodat de
kinderen niet een uur naar Piroe behoefden te gaan, in gevaar door Alfoeren en
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krokodillen. Ik beloofde er br Roskott en den Ass. Res. van Hila over te schryven, daar
ik meende dat het wonen van een meester in de negory, behalve zyn werk, een gunstigen
invloed op de heidensche bevolking zou uitoefenen, die zeker niet in die mate van den
meester van Piroe uitgaat. Br Roskott heeft my later berigt, dat het verzoek om eene
school op Etty naar Java is opgezonden.258 Den orangkaja van Tanoenoe bezocht ik ook
258
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nog. De man leed aan de borstwaterzucht en was doodkrank. Ik sprak hem eenige
oogenblikken toe en deed den meester van Piroe259 my belooven, om hem nu en dan te
bezoeken en met hem te spreken over zyne hoogere belangen. En zoo ging ik dan
eindelyk op myne laatste negory aan.
Ik was een ganschen dag op zee voor ik te Lokki aanlandde. Daar vond ik nu eene negory
van burgers, die als zoodanig onder een hoofd stonden dat den titel van opziener heeft.
Ik vond er een uit- en inwendig zeer net schoolgebouw, dat ook zeer goed der kleine
gemeente tot kerkgebouw diende. Ook hier vroeg de meester260 my of ik twee heidenen
en eene Islamietische vrouw doopen kon. Daar hy de ware reden van hunnen wensch voor
my verzweeg, zeide ik hem dat hy ze na kerktyd maar eens by my moest ontbieden. Ik
preekte en doopte 43 kinderen en meende nu na kerktyd de nieuwe doopkandidaten eens
te spreken. Doch zy kwamen niet. Ik had intusschen tyd om te wachten, daar het Zondag
was en ik op dien dag niet wilde op reis gaan. Eerst den volgenden morgen kwam de
meester by my en zeide dat ik met regt getwyfeld had aan de deugdelykheid van het
verlangen der adspiranten. Het was hier weder om niets anders dan om een huwelyk te
doen en de meester begreep wel, dat het christendom geen middel maar een doel moest
zyn. Ook de opziener billykte myne weigering. Hy herinnerde zich dat Ds Kam eens drie
Islamieten te Piroe had gedoopt, die later tot den Islam waren overgegaan.
En ik geloof dat HHB ook zoo zullen denken. Het christendom op Ceram is, zooals uit
dit myn onvolkomen verslag blykt, nog niet geschikt om de niet-christenen tot
jaloerschheid te verwekken. Het getal der naam-christenen behoeft dus niet vermeerderd
te worden. Smart het den Zendeling dat de Mohammedanen zooveel invloed op de
christenen uitoefenen dat deze halve Mohammedanen worden en dat vele heidenen, die
hy niet bereiken kan, geheel tot den Islam overgaan, daarom mag hy nog den doop niet
gebruiken als een middel om doode leden voor het christendom te werven, die mogelyk
wel, mogelyk niet christenen zullen blyven, maar wier hart evenzeer voor het Evangelie
gesloten is als beleden zy den Islam.
De christenen op Ceram zyn nog ver van het Koningryk Gods. Heeft de zedeloosheid en
het ongeloof der ambtenaren hier minder kwaad gedaan dan op Ambon en de Uliassers,
het Evangelie is hier ook veel zeldzamer verkondigd. De Ceramsche strandbewoners
onder Ambon en de Uliassers staande261 zyn zeker grootendeels afkomstig van de
eilanden, hoewel met Alfoeren vermengd. Zy hebben van die Alfoeren wel de domheid
en onbeschaafdheid overgenomen maar niet de kuischheid, eerlykheid en goede trouw.
Het eenige onderscheid dat er bestaat tusschen de Ceramsche en de overige inlandsche
christenen bestaat daarin dat de eerste dommer en ruwer zyn dan de laatste. De omgang
met de Alfoeren doet daaraan ook geen goed. De strandchristenen gaan wel naar het
afgodshuis, maar geen Alfoer komt er in de kerk. Hy moet die ontheiliging van dit
gebouw ook eens durven ondernemen. Nog heeft op Cerams christenen het van
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Elpapoetih westwaarts tot het einde van Ceram heerschende kakianverbond, een
nadeeligen invloed. Het is eene vereeniging van christenen, islamieten en heidenen. Wat
het bedoelt, ja, daar naar raadt men maar men weet het niet. Eene menigte christenen in
verschillende negoryen neemt er deel aan en daaronder ook regenten. De ingewyden
worden op eene plaats van het ligchaam getatoeëerd, wat men de tjap of stempel noemt.
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By al myn navragen heb ik er niet meer van kunnen te weten komen, ten zy ik aan
overdreven of losse geruchten geloof moet slaan. Doch met dat al kan geloof ik de
Zendeling met vrucht op Ceram werkzaam zyn. De afgescheidenheid van de Europeërs
is een groot voordeel. De Zendeling op Ceram heeft het daarin als de broeders in de
Menahasse. Is het lastig omdat men zoo ver van Ambon woont, wyl men veel van daar
moet halen, wat levensmiddelen betreft begint het op Ceram beter te worden, omdat men
meer begint te planten en met goed gevolg, want Cerams grond is zeer vruchtbaar. Zyn
de Cerammers in kennis en beschaving achterlyk by hunne overburen, het ontbreekt hun
niet aan aanleg, zelfs niet aan kunstvaardigheid. Zy maken zeer mooye, fyngewerkte
matten met allerlei kleuren geschakeerd, beter dan op Ambon en Saparoea. Men vindt
hier niet die groote mate van dwazen hoogmoed, die den Ambonees kenmerkt en zyn hart
toesluit voor het Evangelie, omdat hem die zoo hoog van zich zelven denkt, wel
allermeest het kruis van Christus eene dwaasheid moet zyn. Ik zeg niet dat de Ceramees
van hoogmoed is ontbloot, deze blyft iederen mensch een hinderpaal voor het geloof in
den Heer en hoezeer ontbreekt nog de ootmoed by ware christenen, maar de Ceramsche
christenen, steeds door hunne naburen met minachting behandeld, hebben het juist
daardoor niet zoo ver gebracht in dien brutalen hoogmoed, die niets boven zich acht, in
dien bespottelyken trotsch, die in alles de beste, de voortreffelykste, de wyste meent te
zyn.
Eindelyk stoffelyke en zedelyke welvaart gaan dikwerf hand aan hand. Gaat de
kolonisatie door op Ceram, dan breekt er voor dat land een tijdperk van bloei aan.
Krachtige Hollandsche boeren zullen dan een anderen invloed uitoefenen dan Europesche
ambtenaren.262 Maar zal de evangelisatie goeden voortgang hebben, dan moeten er meer
Zendelingen op Ceram zyn. Ten minste behoorde er nog een op Kaybobo te wezen. Het
bezwaar van vroeger, gebrek aan gezond water, bestaat hier niet meer. De behoefte aan
meer Zendelingen op Ceram komt natuurlyk niet voort uit het groote aantal gemeenten.
In dat opzigt hebben de Zendelingen in de Menahasse het zeker zwaarder. Het zyn de
afstanden en de zeereizen, die den Zendeling het toezigt over zyne gemeenten moeyelyk
maken. Kleine uitstapjes kan de Zendeling op eigen gelegenheid doen, tot grootere reizen
heeft hy de hulp van het gouvernement noodig; de ambtenaren voor wie de godsdienst
eene zaak van ondergeschikt belang is, zien er tegen op de uitgaven van het
gouvernement daarvoor te vermeerderen en klagen dan, omdat men altyd roeyers of
dragers noodig heeft, over bezwaring van de inlandsche bevolking. Toen br Bär het
vorige jaar Ceram bereisde, gebruikte hy daartoe heen en terug den tyd van eene maand
en de Ass. Resident was ontevreden over de groote onkosten. Intusschen had br Bär dien
tyd wel noodig, daar hy niet alleen doopte, maar ook avondmaal bediende en op vele
plaatsen lidmaten aannam. Ik heb myne reis in 11 dagen volbracht, en de transportkosten
waren reeds byna 70 gulden. Zoo ik in Maart nachtmaal vier, zal myne reis evenlang zyn
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als die van br Bär, dan kan ik ook iets langer in de negoryen blyven om alles beter op te
nemen. Ik ben intusschen niet voor zoo spoedig nachtmaal te vieren, maar als ik het niet
doe, dan kan ik niet langer in de negory blyven dan ditmaal het geval was of men spreekt
van bezwaar voor de bevolking of de bevolking spreekt er zelve van. Van herderlyk werk
heeft de inlander weinig begrip; de werkplaats van den pandita is de kerk, heeft hy
gepreekt, gedoopt en nachtmaal gehouden dan heeft hy niets meer te doen, dan alleen dat
uiterlyk werk; dat hy door de Evangelieprediking meer gedaan heeft of doen moet dan
262
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de menschen met een kerkgang lastig te vallen, daaraan denkt men niet. Ik hoop dat ik
daar meer gedaan heb en zal doen, althans zoo het waar is dat ’s Heren woord niet ledig
tot hem wederkeert, zoo het waar is dat het Koningryk der hemelen een zuurdeeg gelyk
is, dat langzaam maar zeker en verborgen het geheele meel doortrekt, zoo het waar is dat
de Heer den zynen kracht geeft en met hen is tot aan de voleinding der wereld. En dat is
waar, daarop zeg ik gerustelyk Amen.263

38. M. Teffer aan de kerkeraad der Protestantse gemeente te Ambon, Ambon, 10 januari
1858; AA 1518.
Met verschuldigden eerbied geeft de ondergeteekende te kennen aan het Eerw: Kerkelijk
Collegie te Amboina, dat hij de missive hem toegezonden, behoorlijk heeft gelezen en
bedaard overdacht.264
Het resultaat zijner overdenkingen deelt hij volgaarne aan het Eerw: Collegie mede,
tevens dringend verzoekende, hem met langmoedigheid te willen hooren en met mildheid
te oordeelen over hetgeen hem ten laste wordt gelegd door Engles, Wilhelmus, alg:
stamb: No 30041 Eur: sergeant bij het Detachement te Hila.
Het is het Eerw: Collegie bekend, hoe de Zendeling leeraar M: Teffer thans nagenoeg
twee jaren in zijne gemeenten is werkzaam geweest, met de meest gewenschten uitslag,
en dat de verwachting van het Geëerde Gouvernement omtrent den arbeid des Zendelings
niet is teleurgesteld geworden.
Ook draagt, èn het Gouvernement èn het Eerw: Collegie, er kennis van, dat hij om
beneden volgende resultaten te verkrijgen, zich van een middel heeft bediend, dat,
niettegenstaande hetzelve heilzaam werkte, bij dezen en genen minder bijval vond. In de
Gemeenten van den ondergeteekende n:l: bestaat een misbruik, dat door ieder
weldenkend Europeäan wordt gegispt, daar hetzelve geheel in strijd is met het denkbeeld
dat men zich vormt van Christelijke gemeenten in eene welgeordende Maatschappij. Dit
misbruik algemeen bekend, is de zamenleving buiten het huwelijk; hetzelve is zoo
algemeen dat er zelden huwelijken worden gesloten. Uit deze onwettige vereenigingen
vloeijen verschillende ongeregeldheden voort, daar de aldus levenden de vaste gewoonte
Zie ook A. van Ekris, “Verslag van de zending op Ceram”, MNZ, jrg. 5 (1861) 287-329.
Die missive bevatte een klacht van de Europese sergeant Wilhelmus Engles te Hila, omdat de doop
van zijn buiten echt geboren kind door Teffer was geweigerd, zie W. Engles a. GdME, 2/12/1857, AA
1518. Teffer bezocht de negorij Hila op 4 en 5 mei 1857. Het hier opgenomen stuk is het tweede
verweerschrift dat Teffer inzake deze aanklacht aan de kerkeraad richtte, het eerste dateerde van 19
juli 1857, ook in AA 1518. In dit eerste verweer wees Teffer elke bemoeienis van het gouvernement
in kerkelijke kwesties van de hand. De militaire commandant van Hila en onderhorigheden had de
www.cgfdejong.nl
klacht van Engles overgenomen en deelde de AR van Hila en Larike mee dat het buiten echt verwekt
zijn van een kind “mijns inziens geen reden kan zyn, om den H doop te weigeren”. Zie Mil. Comm.
van Hila a. AR Hila en Larike, 26/6/1857, nr 88, AA 1518. De AR van Hila en Larike had deze klacht
op zijn beurt doorgegeven aan de gouverneur van de Molukken, zie AR Hila en Larike a. GdME,
27/6/1857, nr 348, AA 1518. Teffer bestreed de in de laatste brief naar voren gebrachte
beschuldiging, dat hij “nooit” buitenechtelijk geboren kinderen doopte, daar die beschuldiging in zeer
algemene termen gesteld en daarmee onjuist was. Hij wees erop dat het in het verleden wel degelijk
was voorgekomen, dat hij buitenechtelijk geboren kinderen gedoopt had, bijv. wanneer ouders
onmogelijk konden trouwen, omdat de vader weggelopen of onbekend was, of als de vader met een
andere vrouw gehuwd was. Ten aanzien van Engles, een rooms-katholiek, bleek het Teffer dat deze
niet van plan was de moeder van zijn kind te huwen, terwijl dat zijns inziens best zou kunnen.
Daarom weigerde hij de doop.
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hebben nimmer deel te nemen aan eenig Godsdienstig onderwijs van welken aard ook,
zoo lang zij niet door een wettig huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Bij het aanvaarden nu zijner werkkring deed de ondergeteekende, gelijk dit behoort,
zichzelven de vraag: op welke wijze hij het meest nuttig kan zijn voor de Inlandsche
Gemeenten en het best kan beantwoorden aan de verwachting van het Gouvernement.
Het antwoord volgde en luidde aldus: slechts de opheffing van onwettige verbintenissen
onder de Inlanders kan aan het doel uwer Zending, aan de verwachting des
Gouvernements beantwoorden. Maar hoe deze onwettige verbintenissen op te heffen? Het
middel daartoe werd gevonden in een tijdelijk uitstel van de bediening des Heiligen
Doops aan de kinderen in onecht geboren, tot dat zich de ouders volgens regt en pligt
vóóraf in den echt verbinden.
Dit middel heeft – vergezeld van minzame toespraken – bovenmate heilzaam gewerkt,
zoodat er thans bijna geene onwettige vereenigingen in vergelijk met vroeger te vinden
zijn, waardoor het uitstellen van den Heiligen Doop aan gemelde kinderen zelden meer
van toepassing is; en langs dezen weg, met dit eenvoudige middel, werd door den
kortstondigen arbeid van den ondergeteekende tot stand gebragt hetgeen door tientallen
van jaren en door middel van kostbare bezoekreizen, op Gouvernementskosten, niet tot
stand heeft kunnen worden gebragt.265
En wat was nu het gevolg dezer handelwijs? Welligt aanklagt op aanklagt? Voor zoover
de ondergeteekende zulks weet, is er nog niemand van de leden zijner gemeente geweest,
die zich bezwaard heeft gevoeld; is er nog niemand geweest, die het Gouvernement heeft
lastig gevallen, door eenige aanklagt in te dienen tegen zijn persoon of werk. In de maand
Mei (1857) evenwel werd hij in moeijelijke omstandigheden gewikkeld doordat Engles,
Wilhelmus, aan hem de bediening van den Heiligen Doop vroeg voor zijn kind, bij eene
huishoudster verwekt. Hoe gaarne de ondergeteekende, bij andere omstandigheden en op
vriendelijk verzoek, dit kind zou hebben gedoopt, thans kon hij dit, om der wille van al
zijne Gemeenten niet toestaan. Immers hij zou in het oog van al de Inlandsche Christenen
iemand zijn die den persoon aanzag, en hierdoor zou hij, in een oogenblik, met eigen
hand omverwerpen wat door hem in twee jaren tijds tot stand werd gebragt, zijn arbeid
zou voortaan te vergeefs zijn, niemand zijn woord hooren, niemand zijne lessen
opvolgen, in één woord, de gemeenten zouden geheel tot haren vroegeren toestand terug
keeren.
Engles scheen niet te willen begrijpen dat de ondergeteekende in tegenwoordige
omstandigheden onmogelijk zijn verzoek kon inwilligen, en met een beleedigend dreigen
zeide Engles hem te zullen noodzaken zijn kind te doopen, waarop ondergeteekende
antwoordde dat hij zeker nimmer daartoe door Engles zou kunnen worden gedwongen,
dewijl slechts Inlandsche Gemeenten bestemd zijn als werkkring voor den Zendelingleeraar, die zich volgens zijne instructie niet buiten het gebied dier Inlandsche Gemeenten
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mag begeven. Engles evenwel, aan zijne gelofte: ik zal er u toe noodzaken getrouw
gebleven, beproeft thans wat in zijn vermogen is, om iemand, op wien hij geene
aanspraak heeft, tot zijn wil te brengen; maar behalve de Instructie van den
ondergeteekende die zijne werkzaamheden slechts tot de Inlandsche Christenen bepaalt,
vertrouwt hij tevens dat ook het Gouvernement en het Eerw: Collegie beide, gezind zullen
zijn, Engles in zijn onzedelijk drijven en dwingen geene behulpzaame hand te bieden,
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opdat de ondergeteekende meer en meer het bewijs moge leveren, dat waar hij het
zedelijk welzijn van de Gemeenten op het oog heeft, hij ook tegelijk de belangen van den
staat behartigt, immers een goed christen is een goed burger.
a. De verbintenis op den 18o Maart 1854 door Bestuurders van het Nederlandsche
Zendeling Genootschap met Zijne Excellentie den Minister van Kolonien, als daartoe
door Zijne Majesteit den Koning gemagtigd, aangegaan legt aan het Nederlandsch
Zendeling Genootschap de verpligting op, van door het uitzenden en voltallig houden van
een zestal Zendelingen voor den dienst bij de Inlandsche Gemeenten in de Molukken, de
Regering behulpzaam te zijn in de verzorging dier Gemeenten.266
b. Het Genootschap verbindt zich, om onder zijn bestuur door zijne Zendelingen in de
behoeften der Inlandsche Christen gemeenten in de Molukken te voorzien (eerste
bladzijde der instructie).

39. B.N.J. Roskott, schoolopziener, Algemeen verslag over de staat van het onderwijs in
de inlandse christenscholen der Residentie Ambon en Onderhorigheden over het jaar
1857, [Ambon, begin 1858]; ARvdZ 34/5.
–––
Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
In het Institut van het Nederlandsch Zendeling Genootschap bevinden zich thans 68
leerlingen, zijnde grootendeels zoons van inlandsche regenten, schoolmeesters en vrije
burgers.
Gedurende de twee laatst verloopene jaren werden aangesteld 12 kweekelingen, waarvan
elf voor rekening van het Gouvernement, één voor die van ’t Nederlandsch Zendeling
Genootschap. Deze 12 personen worden geplaatst als volgt:
8 bij de afdeelingen Ambon, Saparoea en Hila.
1 in de Residentie Banda.
3 op de Zuidooster-eilanden.
Het onderwijs wordt geregeld gegeven van des morgens 8 tot des middags één uur en van
des avonds half acht tot half tien. Gedurende de namiddag uren wordt geen onderwijs
gegeven, en dienen voor eigen oefening voor de kweekelingen, voor het teekenen van
landkaarten, het bijhouden van schrijfwerk of ook voor hen, die dit verkiezen voor
eenigen handenarbeid.
De gezondheidstoestand op het Institut over het afgeloopen jaar was buitengewoon
bevredigend, terwijl het gedrag en de leerlust der kweekelingen niets te wenschen
overlaat, en mitsdien deze weldadige inrigting zich in voortdurenden bloei mag
www.cgfdejong.nl
verheugen.
Gelijk uit bovenstaand verslag aangaande den staat van het onderwijs onder de inlandsche
bevolking is gebleken, is hetzelve over het geheel genomen niet slechts gunstig maar zelfs
voorbeeldig te noemen. En lag het niet in onze bedoeling om naar steeds voortgaande
ontwikkeling en volmaking te streven, dan zouden wij er ons bij kunnen bepalen om te
behouden wat wij hebben en ons tevreden te stellen met de verkregene uitkomsten, als
de vrucht van belangrijke geldelijke offers zoo van de zijde van het Gouvernement als
266
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van het Nederlandsche Zendeling Genootschap en niet minder van volhardenden ijver en
de inspanning van de personen, die met de leiding dezer belangrijke zaak belast waren.
Edoch, wilde men zich bij deze uitkomsten nederleggen en meenen reeds genoeg gedaan
te hebben, dan voorzeker zou men zich zeer vergissen en daardoor toonen de hoogst
gewigtige taak niet ten volle te begrijpen.
Bij onderscheidene gelegenheden toch heeft de hoofdonderwijzer267 van het Nederlandsch
Zendeling Genootschap erop gewezen, dat bij gebreke van geschikte en degelijke werken
zoo voor studie als lectuur in de maleische taal, de inlandsche onderwijzer, die er vooral
behoefte aan heeft, de gelegenheid mist om zich door eigene oefening meer en meer
bekwaam te maken voor zijne dubbele betrekking als volksonderwijzer en voorganger bij
de openbare godsdienstoefeningen in de verspreide gemeenten. Had men nu in de
maleische taal niet met schier onoverkomelijke hinderpalen te kampen wat spelling,
dialect en wijze van uitdrukking aangaat, dan zou men dit bezwaar welligt kunnen
overwinnen door de handen ineen te slaan en binnen betrekkelijk korten tijd eene tamelijk
volledige verzameling van boeken in gereedheid kunnen brengen ten gerieve niet slechts
van onderwijzers maar van geheel de maleisch sprekende bevolking. Dat dit middel het
eenvoudigste en boven ieder ander, in ’t algemeen belang, de voorkeur zou verdienen,
behoeft geen betoog; doch dat men langs dezen weg bezwaarlijk het voorgestelde doel
zoude bereiken is maar al te klaar, althans zoo lang de mannen, die in geheel
Neerlandsch-Indië met de leiding dezer aangelegenheden belast zijn, zich niet met
meerderen ernst en hartelijkheid de hand reiken. Een voorbeeld moge dit toelichten.
Aangezien in de maleische christenscholen in den Archipel de Bijbelsche geschiedenis
met bijzonder veel zorg wordt onderwezen en iedere school dan ook voor ’s lands
rekening van kaarten op groote schaal van het heilige land is voorzien, zoo achtte de
schoolopziener268 het noodig, om de kleine handleiding van zijne hand,269 die door al de
onderwijzers is afgeschreven door een meer uitvoerig werk van dien aard te doen
vervangen.
Het werk voltooid zijnde werd het door den schoolopziener der Subcommissie van
onderwijs aangeboden met het even dringend als vriendelijk verzoek om het werk aan een
ernstig en gezet onderzoek te onderwerpen, en het daarna eerst aan de Hoofdcommissie
van onderwijs te Batavia toe te zenden, met verzoek om het voor ’s lands rekening in ’t
belang onzer inlandsche scholen te doen drukken. Nadat nu door de Subcommissie van
onderwijs te Amboina aan dit alles met stiptheid voldaan was en ook de Hoofdcommissie
van onderwijs vergeefsche pogingen in het werk had gesteld om het werk ter perse te
brengen, kwam het eindelijk in handen van het hooge kerkbestuur te Batavia. De leden
van het kerkbestuur, die ook van de situatie van de maleische taal welligt eenig werk
hebben gemaakt, vonden de taal waarin dit werk was opgesteld natuurlijk zeer
www.cgfdejong.nl
verschillend van het op Java gebruikelijk bastaard-maleisch, en zonder nu te bedenken
dat het hier den arbeid gold van iemand, die gedurende twintig jaren lang van den morgen
tot den avond met maleijers had omgegaan, door den aard zijner betrekking schier niets
dan maleisch te denken, te schrijven en te spreken had, en dus wel gecenseerd mogt
worden zijn werk te verstaan, bragt het kerkbestuur een advies uit, dat in substantie
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B.N.J. Roskott.
Idem.
Zie voetnoot 58.
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daarop neerkomt: dat de taal, in hetwelk dit werk is opgesteld over het algemeen door het
volk niet verstaan wordt, dat het dus slechts door eenige inlandsche schoolmeesters
gebruikt zou kunnen worden en het mitsdien niet der moeite waard was om het te doen
drukken. Het zal niet noodig zijn in eene nadere analyse van dit advies te treden; men
haalt er de schouders bij op, betreurt den noodeloozen arbeid, aan zoodanig werk besteed,
en is volkomen overtuigd, dat de schrijver zich niet voor de tweede maal aan zulk een
oordeel zal blootstellen.
Maar dit voorbeeld is nu ook alleszins afdoende (om welke reden het dan ook
expresselijk is geciteerd) om aan te toonen dat er niet aan te denken is om langs dezen
weg de maleische bevolking dezer gewesten in het bezit te stellen van eenen eenigszins
voldoenden voorraad van boekwerken voor eigen studie en stichting, en er ook voor onze
inlandsche onderwijzers geen middel bestaat om zich door eigen oefening verder te
bekwamen voor hunne zoo gewigtige roeping en dus hun leven lang moeten teeren op het
genoten onderwijs op het Institut en op de ontoereikende dictee’s, die zij vandaar hebben
medegebragt. Wanneer dus onze inlandsche schoolmeesters zijn wat ze zijn, wanneer vele
onzer inlandsche scholen zeer gemakkelijk de vergelijking met eene goede school in ’t
vaderland kunnen volhouden, dan verdient dit hoogen lof en goedkeuring. Doch gesteld
nu eens, wanneer door den loop van tijden en omstandigheden, onze inlandsche scholen
niet meer die ondersteuning en dat zorgvuldig toezigt zouden kunnen genieten als thans,
zou er dan niet vreeze bestaan dat, bij gemis der leidende en zorgende hand, dit gebrek
aan zelfstandigheid al spoedig een totaal verval van al onzen arbeid zoude na zich
slepen?!
Met het oog op dit alles heeft zich dan ook sinds lang de vraag voorgedaan of het niet
doenlijk zou zijn om de volksonderwijzers dezer gewesten den toegang te openen tot de
bron van wetenschap en beschaving, door het aanleeren van eene der westersche talen!
En dat deze taal in eene hollandsche bezitting geene andere kan zijn dan de hollandsche,
schoon dan ook welligt eene der moeijelijkste voor het orgaan van den maleijer, spreekt
wel van zelf.
De hoofdonderwijzer van het Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap heeft
dus het denkbeeld aan de hand gegeven, in geval daar tegen anders geene bedenkingen
bestaan, om hier ter plaatse eene tweede of liever een voorbereidend Institut op te rigten
ter vorming van inlandsche onderwijzers, in het welk in plaats van jongelingen van 16 à
18 jaar, knapen worden opgenomen op 7 tot 9 jarigen leeftijd ten einde van jongs af aan
in de nederduitsche taal onderwezen en langzamerhand tot meer zelfstandige mannen
gevormd te worden. Dat nu dit denkbeeld door ernstige bedenkingen en bezwaren gedrukt
wordt, daarvan is schrijver dezes mogelijk meer dan iemand anders doordrongen en is
dan ook de reden, dat hij op de verwezentlijking van hetzelve niet al te zeer heeft durven
aandringen, doch desniettemin heeft het geheel zoo veel aanbevelenswaardigs, dat tot
www.cgfdejong.nl
eene behoorlijk geleide proefneming zal moeten worden overgegaan, wanneer het zal
gebleken zijn dat de tweede lagere Gouvernementsschool, die eerstdaags staat geopend
te worden, niet op eene zeer gemakkelijke en voldoende wijze het voorgestelde plan in
de hand mogt werken.
Eindelijk nog is aan dit algemeen verslag toegevoegd eene ranglijst der inlandsche
schoolmeesters, tevens met opgave van het maandelijksch tractement, zijnde daarbij in
het rubriek: aanmerkingen tevens aangestipt de namen dier schoolmeesters aan dewelke
voor rekening van het Gouvernement eene genoegzame hoeveelheid laken is uitgereikt
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geworden voor een geheel nieuw stel kledingstukken, eene gunst voor dewelke de
betrokkene personen zeer erkentelijk zijn, meer nog welligt dan voor het zoo
aanmerkelijk verhoogde tractement.
Naamregister der onder Ultimo December 1857 in dienst zijnde inlandsche
schoolmeesters in de residentie Amboina en onderhoorigheden.
1, P.T. Sosilisa, Amboina,
2, J.H. Nanlohij, Saparoea,
3, C.M. Haullussij, Haroekoe,
4, C.L. Huwaë, Noussanive,

5, C.L. Pattiasina, Lilibooij,
6, D.J. Manupassa, Allang I270,
7, P. Pastora, Passo,
8, J.A. Manusama, Aboeboe,
9, J. Kuhuwael, Ouw,
10, L.A. Tanasale, Amaheij,
11, S.J. Kaijadoe, Kilang,
12, A.A. Mustamu, Kaijbobo,
13, S.L. Floris, Serrijsorrij,
14, E.F. Soumokil, Amahoesoe,
15, A.S. Makatita, Ema,
16, P.A. Lalopua, Larikie,
17, W. Noija, Hative besar,
18, J. Latuheru, Hatalaij,
19, D. Leihitoe, Waaij I271,
20, J.L. Maitimoe, Roetong,
21, P.M. Latupeirisa, Itawaka,
22, M.S. Nahumurij, Toehaha,
23, S. Hukom, Haria272,
24, D.T. Siahaija, Ihamahu,
25, J.S. Korputtij, Hulalioe,
26, J. Anakotta, Tihoelale,
27, J.S. Noija, Wassoe,
28, J.A. Siwalette, Sulij,
www.cgfdejong.nl
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In Alang waren twee scholen, een gouvernementsschool en een door het NZG gefinancierde school.
In Waai waren twee scholen, een gouvernementsschool en een door het NZG gefinancierde school.
S. Hukom was van Kaibobo op Ceram hierheen overgeplaatst. De school was in zeer goede staat en
telde eind 1856 234 kinderen. “Verslag aangaande het onderwijs in de inlandsche Christen gemeenten
der Residentie Amboina en Onderhoorigheden over het jaar 1856. Opgemaakt door den
schoolopziener B.N.J. Roskott”, febr. 1857, ARvdZ 34/5. Hoewel Hukom ook gedurende het jaar
1857 zijn best deed, was de opkomst der leerlingen minder bevredigend, soms kwam niet meer dan
een derde of een kwart of nog minder van de schoolplichtige kinderen op. Roskott, Algemeen verslag
1857, ARvdZ 34/5.
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NB De onderwijzers van de 3de klasse zullen voor het loopende jaar 1858 in aanmerking
komen om kleedingstukken te ontvangen.
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29, A.L. Souhoka, Roematiga,
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65, E. Tapiheroe, Haroekoe,
id
6,-;
66, J. Pattiasina, Lata,
...
25,-;
67, S. Tanamal, Waaijheroe,
...
15,-;
68, A.Z. Latumanuweij, Allang II274, ...
12,-;
69, B. Lainsamputij, Waaij II275,
...
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Anakotta was een kort te voren te Awaiya (zuidkust van Ceram) benoemde kwekeling van het
Instituut te Ambon, zie voetnoot 151.
In Alang waren twee scholen, een gouvernementsschool en een door het NZG gefinancierde school.
In Waai waren twee scholen, een gouvernementsschool en een door het NZG gefinancierde school.
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70, J. Manusama, Pokka,
71, N. Ririmaseij, Galala,
72, P. Huka, Lokkie,
73, E.L. Manuhutu, Waaijsamoe,
74, J. Nendisa, Negerij-lama,
75, L. Manusama, Hila,

...
...
...
...
...
...

Aroe-Eilanden:
76, R.L. Wakanno, Durdjella,
77, L. Kermettij, Maijkor,
78, Th. Lilipalij, Wokan,

3de
3de
3de

Zuidwester-Eilanden:
79, J. Bakker, Makisser,
80, P. Pelupessij, Saraaij / Eiland Lettij,
81, J. Lopulisa, Pattij / Eiland Moa,
82, H. Manuhutu, Jeroesoe / Eiland Roma,
83, J. Likihena, Serwaroe / eiland Lettij,

11,-;
11,-;
10,-;
10,-;
8,40;
6,80.

klas
,
,

...
3de
3de
3de
3de

15,-;
15,-;
15,-;

klas
,
,
,
,

15,-;
15,-;
15,-;
15,-;
15,-.

40. C.F. Goldman, gouverneur der Molukse Eilanden, aan de Hoofdcommissie van
onderwijs, Ambon, 27 februari 1858, nr 7; AA 1533.
Bij missive van den 20en Oktober 1857 No 29/100 word ik verzocht UEdG: te willen
voorlichten met mijn gevoelen, ter zake van het door bestuurders van het Nederlandsch
Zendeling genootschap te Rotterdam aan den Minister van Kolonien gedaan voorstel tot
overname van een achttal in deze Residentie aanwezige genootschapsscholen, onder
opgave der gezamenlijke kosten aan de overname verbonden, – wanneer de traktementen
der meesters worden geregeld volgens de jongste klassifikatie voor de
Gouvernementsscholen.
De zaak het inlandsch onderwijs alhier betreffende tot de direkte bemoeijenis behoorende
van de Subcommissie van onderwijs, zoo heb ik vermeend de mij toegezondene stukken
ten fine van Consideratien en advies in handen van dezelve te moeten stellen.
Aan die uitnoodiging is door de Subcommissie voldaan bij het hierbij UEdG: in afschrift
aangeboden schrijven van den 17en dezer No 7.
UEdG: zal daaruit ontwaren, dat op dezen oogenblik instede van acht een tiental scholen
door het Nederlandsch Zendeling genootschap worden onderhouden, zijnde twee derzelve
www.cgfdejong.nl
eerst in het afgeloopen jaar bijgekomen.
Mij ten aanzien dezer scholen kortheidshalve refererende aan de door de Subcommissie
van onderwijs gegevene ophelderingen, heb ik de eer UEdG: als mijn gevoelen mede te
deelen, dat het mij allezins wenschelijk voorkomt dat dezelve voor rekening van het
Gouvernement worden genomen.
Niet alleen dat de billijkheid het medebrengt dat de zorgen en opofferingen door het
Gouvernement aan het inlandsch onderwijs besteed over al deszelfs onderdanen
gelijkelijk worden verdeeld, maar ook in het belang van orde en regelmaat mag het
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doelmatig geacht worden dat de regering nevens de 68 scholen, die dezelve nu reeds
bekostigt, het in deze bedoelde tiental mede voor derzelver rekening neme.
De meerdere uitgaven daaraan verbonden zullen bedragen als volgt:
drie schoolmeesters der 1e klasse op een traktement
van ƒ 25 ’s maands ieder of ’s jaars
ƒ 900.drie id: 2e klasse à ƒ 20 id:
ƒ 720.een id: 3e klasse à ƒ 15 id:
ƒ 180.en drie id: 4e klasse à ƒ 12 id:
ƒ 432.Of tezamen ’s jaars
ƒ 2232.Ik neem alzoo bij deze de vrijheid UEdG: in overweging te geven, dien overeenkomstig
der regering het noodige te willen voorstellen.
bijlage
Consideratien en advies van de Sub-Commissie van onderwijs, Amboina, 17 February
1858, nr 7.
Door het Gouvernement worden op dezen oogenblik op de verschillende Eilanden tot de
Residentie Amboina behoorende, – de Zuidwester en Zuidooster eilanden daaronder
begrepen, – niet minder dan 68 inlandsche Christenscholen onderhouden, voor de welke
uit ’s lands Kas ’s maands besteed wordt de som van ƒ 1239:=.
Behalve deze scholen worden nog op dezen oogenblik door het Nederlandsch ZendelingGenootschap onderhouden een tiental scholen. Een achttal dezer laatsten bestaan reeds
sinds een’ geruimen tijd en zijn die in de negorijen Allang, Waaij, Galala, Lata,
Waaijhéro, Poka, op het eiland Ambon, en Waaijsamoe en Lokkie op de binnenkust van
Ceram.
Aan dit achttal zijn in het afgeloopen jaar nog toegevoegd de school ter hoofdplaats Hila
en eene in den Christenkampong Negerij-lama.
Het zal niet overbodig zijn kortelijk op te geven de toedragt van zaken, die tot het
oprigten dezer twee laatst bedoelde scholen aanleiding heeft gegeven. De school te Hila
is eigentlijk geene Genootschapsschool, aangezien dezelve van oudsher door het
Gouvernement is onderhouden geworden. Bij de nieuwe regeling der Inlandsche Christen
Scholen in 1856 was echter eene omissie begaan, vermits op de lijst der Christen Scholen
in deze Residentie ééne school te weinig was opgebragt.
Bij ons schrijven aan UWEdG: van den 8o Julij 1856 No 189 heeft onze Sub-Commissie
die omissie terstond aangewezen, tevens met verzoek om redres, hetgeen ons echter in
der tijd niet heeft mogen gelukken.
www.cgfdejong.nl
Aangezien echter de bedoelde school te Hila niet zonder onderwijzer konde blijven, zoo
was de Heer Roskott, algemeene Gemagtigde der Zendeling Vereeniging alhier, op ons
verzoek, terstond bereid, om tijdelijk voor ’s Genootschaps rekening eenen onderwijzer
voor Hila af te staan, waaraan dan ook voldaan is.
Ten aanzien nu der oprigting der inlandsche school te Negerij-lama valt het volgende
mede te deelen.
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Deze kampong in de Binnenbaai gelegen, telt een veertigtal schoolpligtige kinderen. Vóór
de invoering van het nieuwe School-Reglement276 zonden deze burgers hunne kinderen
deels naar de Genootschaps-School te Waaijhéro, deels naar de Gouvernements-School
te Passo. Gedurende den regenmousson waren echter deze kinderen van alle onderwijs
verstoken, omdat men hen langs den langen eenzamen weg, door sterk stroomende
riviertjes belemmerd, niet durfde laten gaan.
Na het invoeren van het nieuwe Reglement, hetwelk alleen bij ernstige handhaving goede
vruchten kan dragen, mogt dit slordig schoolgaan echter niet langer oogluikend worden
geduld en toch konde men in billijkheid niet vergen om de kinderen iederen dag langs den
moeijelijken weg ter school te doen gaan.
De ouders dezer kinderen verzochten daarop met veel aandrang om eene eigene school
en schoolmeesters-woning te mogen bouwen, wanneer namelijk ook aan hen, gelijk aan
zoo vele andere burger-kampongs, eenen eigen schoolmeester zoude kunnen worden
toegestaan.
De President onzer Sub-Commissie, tevens Assistent Resident Magistraat277 hier omtrent
met den Heer Roskott in gedachten wisseling getreden zijnde, zoo konde terstond het
even dringend als billijk verzoek der burgers van Negerij-lama worden ingewilligd,
aangezien onmiddelijk na het voltooien der noodige gebouwen in de maand Augustus ll
een kundig onderwijzer278 voor ’s Genootschaps rekening naar derwaarts werd gezonden.
Wij hebben het noodig geacht deze omstandigheid eenigzins toe te lichten ten einde aan
te toonen dat Bestuurderen van het Nederlandsch Zendeling Genootschap, bij het
aanbieden van hun adres aan Z.E. den Minister van Kolonien,279 nog niet konden weten
dat er in plaats van acht thans tien inlandsche scholen voor Genootschaps rekening
worden onderhouden.
Wat nu eindelijk de vraag betreft of het wenschelijk moet geacht worden, dat dit tiental
scholen door het Gouvernement van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap worden
overgenomen? Zoo menen wij hier omtrent volstrekt bevestigend te moeten antwoorden.
Afgezien van de omstandigheid, dat het hier geldt de zedelijke belangen van een
aanzielijk deel van ’s Gouvernements onderdanen, die toch alle evenzeer aanspraak
hebben op dezelfde welwillendheid en zorg der regering, zoo is het daarenboven
gemakkelijk in te zien dat deze toestand alligt tot botsingen en onaangenaamheden zoude
kunnen leiden, gelijk de verwikkelingen ten aanzien der Genootschaps-school te
Waaijhero in der tijd maar al te zeer hebben bewezen.280
276
Zie document 10.
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J.H. Tobias.
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Van 6/7/1857, AA 1533.
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Bij een inspectie door Roskott van de genootschapsschool te Waiheru in febr. 1855 bleken slechts

tussen de 10 en 20 van de 130 schoolplichtige kinderen, soms nog minder, regelmatig de school te
bezoeken. De oorzaak was zijns inziens gelegen in de verregaande onverschilligheid der ouders
(burgers). Over de school viel aldus niet veel gunstigs mee te delen, slechts drie kinderen konden
redelijk lezen. Aangezien zijns inziens school en christendom de enige banden waren die de bevolking
aan het gouvernement en de zending konden binden, stond indirect de loyaliteit van deze
bevolkingsgroep jegens de Nederlanders op het spel: “Gelijk de staat van zaken thans is, loopt men
gevaar, dat men eerlang eenen grooten hoop domme en teugellooze menschen zal hebben, die prat op
hunne vermeende of wezentlijke regten, hoe langer hoe halsstarriger worden”, aldus Roskott. De
positie van meester Tanamal was moeilijk, hij kreeg steun van een deel van de bevolking, een ander
deel wees hem af. Ontleend aan “Verslag van den Staat van het onderwijs in de inlandsche Christen
Scholen in de Residentie Amboina, opgemaakt door den Schoolopziener B.N.J. Roskott, voor het jaar
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Dat zoodanige verwikkelingen later vermeden zijn, moet voor een groot deel, zoo niet
geheel, worden dank geweten aan de verstandige en omzigtige leiding, waardoor later de
genootschaps-scholen, door den Gemagtigde der Zendeling Vereeniging281 alhier zijn
bestuurd geworden, hetgeen echter bij eventuele verandering van personeel geene
zekerheid geeft voor den vervolge.
Daar en boven is wel niemand beter in de gelegenheid om de onschatbare diensten van
het Nederlandsch Zendeling Genootschap aan geheel het volksonderwijs in deze
gewesten bewezen naar waarde te kunnen schatten, dan onze Sub-Commissie. Immers
door de gelukkige keuze van personeel in verband met de belangrijke geldelijke offers
moet voornamelijk de bloeijende toestand onzer inlandsche Christen Scholen in dezen
Archipel aan het Zendeling-Genootschap worden dank geweten.
Onze Sub-Commissie maakt mitsdien dan ook geen zwarigheid te adviseren:
a. Dat de tien inlandsche Christen Scholen te Allang, Waaij, Galala, Lata, Waaijhero,
Pokka, Waaijsamoe, Lokkie, Hila en Negerij-lama, nadat door Bestuurderen van het
Nederlandsch Zendeling Genootschap daartoe het voorstel is gedaan, voor rekening van
den lande over te nemen, en dezelve alsdan ook geheel te stellen onder het toezigt der
Sub-Commissie van onderwijs te Amboina.
b. Het aantal inlandsche schoolmeesters tot dat einde te vermeerderen met
drie schoolmeesters der 1e klasse op een tractement van ƒ 25: ’s maands ieder
drie dito der 2o klasse ƒ 20 ’s maands ieder
een dito der 3o klasse ƒ 15 ’s maands
drie dito der 4o klasse ƒ 12 ’s maands ieder
of wel een honderd en zes en tachtig gulden ’s maands gelijk 2232 gulden ’s jaars, zijnde
de som welke op dezen oogenblik door het Zendeling Genootschap voor bezoldiging van
de bedoelde 10 schoolmeesters betaald wordt.282

41. Consideratiën en advies van de kerkeraad der Protestantse gemeente te Ambon,
Ambon, 27 maart 1858; AA 1518.
Ingevolge den ontvangen last, heeft de Kerkeraad inliggend request van den Europeschen
sergeant Engles Wilhelmus283 aan den Zendeling Teffer van Allang ter inzage
aangeboden, met uitnoodiging ons wel de redenen zijner handelwijze betrekkelijk de
Doopsbediening aan kinderen in onecht verwekt te willen opgeven, en wij vereeren ons
een afschrift van het ingekomen antwoord hierbij over te leggen.284
1855”, nov. 1855, ARvdZ 34/5. In 1856 waren deze problemen kennelijk opgelost, want er werd geen
melding meer van gemaakt. De school werd zelfs in uitstekende orde bevonden. Sinds de invoering
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van het nieuwe Ambonse Instructie voor schoolmeesters (1855, document 10) was het aantal kinderen
dat de school bezocht, opgelopen tot 70 à 100. Er was een nieuwe kerk, gebouwd onder leiding van
de meester. Zie “Verslag aangaande het onderwijs in de inlandsche Christen gemeenten der Residentie
Amboina en Onderhoorigheden over het jaar 1856. Opgemaakt door den schoolopziener B.N.J.
Roskott”, febr. 1857, ARvdZ 34/5. Vgl. ook “Kort verslag der werkzaamheden van W Luijke aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam. Van April 1854 tot en met
Maart 1855”, 19/4/1855, nr 32, ARvdZ 24/5.
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B.N.J. Roskott.
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Voor de afwikkeling van deze zaak, zie document 94. Zie hierover ook HCO, Algemeen Verslag van
den staat van het Schoolwezen in Nederlandsch Indië over het jaar 1857, (AHCO 2/1) fol. 712.
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UHoogEdGestrenge zal daaruit ontwaren welke motieven den Heer Teffer tot zoodanige
handelwijze bewogen hebben en hoezeer wij in onze missive ddo 29o Junij 1857 No 3
onze beschouwingen omtrent het al of niet geoorloofde van het weigeren der
Doopsbediening aan Christenkinderen hebben uitgesproken, zoo wenschen wij echter
UHEdGestr: meer in het breede als onze Consideratien en advies ten dezen het
ondervolgende onder de oogen te brengen:
dat wij ons niet geregtigd achten, de weigering dan wel het uitstellen der Doopsbediening
te bezigen als een dwangmiddel tot het sluiten van een huwelijk voor ouders, die in
onwettige gemeenschap leven, daar volgens ons inzigt, het leven in ontucht beter te keer
gegaan wordt door ernstige vermaning tot reinheid van wandel en verstandelijke
overtuiging van het betamelijke en zegenrijke eener Christelijke echtverbintenis dan door
uitstel of weigering van het toedienen eens Sacraments, waarbij het jonge kind, (zij het
ook in onecht geboren) het meeste belang heeft. Hoezeer wij er verre af zijn, aan het
water des Doops eenige geheime kracht tot zaligheid toe te schrijven, zoo achten wij
nogthans deze plegtigheid een uitnemend genademiddel te zijn om het jonge kind, zoodra
het eenigermate tot zijn verstand gekomen is, te brengen tot een inniger besef van zijne
naauwe betrekking op en zijne dure verpligting jegens den Heer der Gemeente. Door den
Heiligen Doop toch worden de Christen kinderen (hetzij echte of onechte) openlijk
ingelijfd in de Christelijke Gemeente, ter openbare verklaring dat zij nu tot deze behooren
en, uit hoofde hunner betrekking op dezelve, geheel afgezonderd moeten geacht worden
van Joden, Heidenen en Mahomedanen. De Heilige Doop brengt alszoo het kind in de
naauwste betrekking tot de geheele Gemeente en als zoodanig wordt deszelfs geheele
opvoeding eene zaak, niet alleen aan het toezigt der ouders, maar ook aan dat der
Gemeente aanbevolen en verkrijgt het daardoor regtens aandeel in alle voorregten van
Christelijk onderwijs en opleiding.
Bijaldien het alzoo voor wettige kinderen reeds een groot voorregt mag geacht worden
openlijk door den Doop in den schoot der Christelijke Gemeente opgenomen en tot Haar
in de naauwste betrekking gebragt te worden, in dubbele mate wenschelijk en
noodzakelijk rekenen wij zulks dan vooral te zijn voor kinderen, wier ouders door hunnen
ongeregelden en zondigen levenswandel geen waarborg geven kunnen voor de getrouwe
naleving der beloften, die in onze Kerk van de ouders gevergd worden betrekkelijk de
Christelijke opvoeding van hun kroost. Voor zoodanige kinderen immers is het
Gemeente-toezigt, dat door den H. Doop over hen gebragt wordt te noodzakelijker, naar
mate de ouders die in onecht leven minder gegronde hoop kunnen geven, dat zij hun
kroost in de vreeze en vermaning des Heeren zullen opbrengen en met een goed
voorbeeld vóórgaan.
Waar dus de onwettige zamenwoning der ouders het beletsel is, waardoor zij de vragen
van het Gereformeerd Doopformulier niet met een goed geweten kunnen beantwoorden,
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daar zouden, naar ons advies, de Doopgetuigen, gekozen Ledematen der Gemeente die
een goed getuigenis hebben, in de plaats der ouders kunnen optreden bij de
beantwoording en naleving der gebruikelijke vragen des Formuliers. In geen geval echter
meenen wij onwettige kinderen van den Heiligen Doop te mogen uitsluiten en hen alzoo
te berooven van een zinnelijk onderpand der Goddelijke beloften, dat, bij het opwassen,
hun tot eene krachtige aansporing tot geloof, troost en heiligmaking kan verstrekken. Het
algemeen gebruik in onze vaderlandsche Gemeenten pleit almede vóór onze beschouwing
en wijze van handelen. Omtrent den Doop van onechte kinderen evenwel biedt ons
Protestantsche standpunt genoegzame ruimte en vrijheid aan de verschillende
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Evangeliedienaren, om ten dezen naar hun beste weten en inzigt te handelen
overeenkomstig den eisch hunner gemeenten.
En hoezeer wij, voor ons zelve, huiverig zouden zijn, om den Heiligen Doop (die een
zinnelijk onderpand is van Gods genade jegens onze kleine kinderen) afhankelijk te
maken van den wandel der ouders, en allerminst dit Bondzegel als dwangmiddel zouden
willen bezigen tot het sluiten van echtverbintenissen tusschen de ouders, zoo achter wij
ons nogthans niet bevoegd hieromtrent eenigen regel vast te stellen en zouden wij het
vooral aan elk wereldlijk gezag met allen eerbied willen ontraden, in eene zuiver
kerkelijke quaestie eenige beslissing te nemen, ten zij die beslissing gegrond ware op
eenige uitdrukkelijke bepaling der Sijnode in Nederland dan wel van het Hoog
Kerkbestuur te Batavia.
Nog blijft ons overig onze Consideratien voor te dragen omtrent de beweering van den
Zendeling Teffer “dat alleen de Inlandsche Gemeenten Hem als werkkring zouden zijn
aangewezen, en Hij zich volgens zijne Instructie niet buiten het gebied dier Inlandsche
Gemeenten zou mogen begeven”, wordende deze bewering door ZijnEerw: aangevoerd,
om den Sergeant Engles te doen gevoelen dat deze als Europeaan (hoezeer woonachtig
binnen den werkkring aan H.H. Zendelingen toevertrouwd) geene aanspraak zou mogen
maken op zijne Kerkelijke diensten.
Het is ons niet geoorloofd te onderstellen, dat het genoemden Zendeling met deze
uitlegging zijner instructie ernst zou zijn. Immers, bij eene consequente doordrijving
dezer opvatting zouden derhalve de Assistent Resident en Civiele Gezaghebbers met
hunne gezinnen zoomede de Militaire Kommandanten en Europeesche soldaten der
onderscheidene Buitenposten, welke thans aan de Geestelijke zorg der respectieve
Zendelingen zijn afgestaan, geene aanspraak mogen maken op de Kerkelijke diensten
dezer Evangelieboden, en alleen om der wille hunner blanke huid zich verwezen zien naar
de Hollandsche Gemeente ter Hoofdplaats Amboina, op mijlenverren afstand van hunnen
post verwijderd, en daarvan soms door onstuimige zeeën verwijderd.
Zoodanige bekrompenheid van bedoeling en inzigten bij het Nederlandsch-ZendelingGenootschap te onderstellen, zou onzerzijds eene grievende miskenning zijn van het edel
doel, waarmede het zijne Zendelingen naar deze Eilanden gezonden heeft, en hoezeer
letterlijke opvatting van het bovengemelde Artikel der Instructie eene zwakke
verdeediging van de zienswijze des Heeren Teffer zou kunnen toelaten, zoo schromen wij
nogthans niet den geest en de strekking van dat artikel op de ondervolgende wijze te
verklaren:
dat het Genootschap zich verbindt, om onder zijn bestuur, door zijne Zendelingen in
de behoeften der Inlandsche Christengemeenten (dat is: van zoodanige Gemeenten,
waarin het Inlandsche Element de besliste meerderheid heeft, zoodat de getalsterkte
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der eventueel zich aldaar bevindende Europeanen daarbij niet in eenige aanmerking
kan komen), te voorzien, zonder daarom die weinige Europeanen die zich hetzij ex
officio, hetzij uit vrije keuze, in die gemeenten bevinden, aan de herderlijke zorg en
bediening dier Evangeliedienaren te willen onttrekken.
In de behandeling dezer onderwerpen, zijn wij eenigzins uitvoerig geweest dewijl wij
doordrongen zijn van de hooge belangrijkheid dezer punten, zoowel voor den vrede dezer
gemeenten, als voor het welslagen van den arbeid der Zendelingen onder de inlandsche
Christenen.

186

Document 42

42. J.J. Verhoeff aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ameth (Nusalaut), 20
april 1858; ARvdZ 29/4/A.
Het zal U zeker bekend zijn, dat op 9 Januarij dezes jaars het Besluit onzer overplaatsing
van den Gouverneur der Moluksche Eilanden te Amboina is uitgegaan,285 en daarmede
de definitieve regeling onzer standplaats is bewerkstelligd. Daarbij werd mij, volgens
UWEW. aanwijzing in mijne instructie, het eiland Noessa Laut als werkkring aangewezen
en daarop de negorij Ameth tot woonplaats.286 Ik was echter door den toestand van het
weder toen genoodzaakt, ZHEd. Gestr. om uitstel van mijne reize derwaarts te verzoeken,
want in de W. Moesson staat vóór Haroekoe’s haven zulk eene branding, dat het uitgaan
van daar dan soms zeer gevaarlijk is. Dit werd mij toegestaan, totdat het weder zou
bedaard zijn. Alzoo heb ik op Haroekoe de Voorjaarskentering afgewacht en ben den 25
Maart vandaar vertrokken. Thans, in de vorige week alhier aangekomen, reken ik het mij
ten pligt UWEW. zoo spoedig mogelijk van deze verwisseling van standplaats kennis te
geven.
Duidt het mij niet euvel, Waarde Bestuurders, wanneer ik echter vooraf tot U kom met
hetgeen voor mijn gevoel onaangenaam is, en wel dat ik tot nog toe met geen enkel
schrijven van UWEW. aan mij persoonlijk ben vereerd geworden. Wel heb ik twee
rondgaande brieven van UWEW. ter lezing ontvangen, één dienende om ons in te lichten
aangaande de wijze waarop onze Rekeningen met het Genootschap geregeld zijn, en eene
andere om ons gevoelen te hooren aangaande de drukpers, te Ambon aanwezig en
aangaande den herdruk der Maleische Psalmen, op welken laatsten ik in October 1857
heb geantwoord.287
Maar noch op het verslag mijner werkzaamheden in Juni gezonden,288 noch op drie
andere brieven, in Mei,289 Augustus290 en October291 geschreven, heb ik eenig antwoord
gehad. Het heeft mij gespeten zelfs geene welkomstgroet in Indië en op Haroekoe te
Zie ook voetnoot 222.
Van dezelfde datum (9/1/1858) was ook het definitieve plaatsingsbesluit der overige vijf zendelingen.
J.J. Bär jr (tot dan toe te Ameth, Nusalaut) berichtte het NZG-bestuur in Rotterdam als volgt: “De
Gouverneur der Mol. Eil. meende nu als zyn pligt te moeten beschouwen de plaatsing der
Zendelingen, die thans voltallig zyn, te regelen, opdat zy die posten konden bezetten welke hun door
het Gouvernement aangewezen zyn. Hiertoe rigtte Z.H.Ed. een voorstel tot zyne Excell. den Gouv.
Generaal met verzoek om te willen goedkeuren de definitieve plaatsing van de door het gouvernement
bezoldigde zes Zendelingen. Die plaatsing was geregeld geheel volgens de instructien der Broeders.
Zoo blijft Br. Teffer te Alang, Verhoeff gaat naar Nussalaut, Van Ekris naar Kamarian (op Ceram),
Schot geene instructie hebbende, naar Elpaputy (ook op Ceram), Bossert blijft te Saparoea en ik naar
Waaij”. Zie J.J. Bär jr a. Hb NZG, 14/2/1858, ARvdZ 18/2. Bär had Waai toegewezen gekregen
vooral op eigen aandringen. Hij had daarvoor twee argumenten aangevoerd, t.w. zijn bekendheid met
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de gemeente aldaar, daar die tot eind jaren veertig door zijn vader, J.J. Bär sr, was verzorgd, en de
nabijheid van zijn moeder, die te Poka woonde (overl. 7/3/1873). Hij werd verder belast met de dienst
in de christelijke gemeenten te Paso (Pas Baguala), Suli, Negeri Lama en Tial Christen op het eiland
Ambon, en die te Haruku en Sameth (tezamen één gemeente vormend), Oma, Wasu, Aboru, Hulaliu
en Kariuw op het eiland Haruku. Zie J.J. Bär jr a. Hb NZG, 14/2/1858, ARvdZ 18/2.
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J.J. Verhoeff a. B.N.J. Roskott, 27/10/1857, ARvdZ 29/4/A.
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J.J. Verhoeff a. Hb NZG, 4/6/1857, ARvdZ 29/4/A. Zie document 31. Deze brief werd beantwoord
op 11/2/1858.
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J.J. Verhoeff a. Hb NZG, 6/5/1857, ARvdZ 29/4/A. Deze brief werd eveneens beantwoord op
11/2/1858.
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hebben ontvangen, daar ik in Nederland steeds gedacht heb, dat de verhouding van het
Zendeling Genootschap tot zijne Zendelingen veel hartelijker was. Ik hoop niet, Waarde
Bestuurders, dat onze meer naauwe betrekking tot het Gouvernement dan de broeders
elders, UWEW. doet meenen, dat wij Uwe leiding meer dan zij kunnen ontberen; veeleer
is het tegendeel het geval. Te meer gevoel ik als nog jeugdig en onervaren op het gebied
der Zending menige teregtwijzing en raadgeving noodig te hebben, en ik twijfel er niet
aan of vooral de mededeelingen in mijn ingezonden Verslag hebben voor UWEW. veel
onvolledigs en welligt het een en ander onjuists gehad: in het eene punt heb ik misschien
te weinig opheldering gegeven, in iets anders is U misschien door de broeders, die hier
langer gearbeid hebben, meer juist verslag gedaan. Zoo had een antwoord van Uwe zijde
mij zeker in staat gesteld, om op het eene meer gewigt te leggen en in iets anders
wederom mij een’ beteren blik te openen. In verscheidene moeijelijke gevallen, als daar
zijn: het gebeurde met den Schoolmeester te Haroekoe,292 onze verhouding omtrent den
Assistent-Resident293 dezer afdeeling en den doop der onechte kinderen had ik gaarne
UWEW. gevoelen reeds gehoord, hoe te handelen. Boven alles, hoezeer hebben wij niet
telkens eene vernieuwde opwekking noodig uit het Vaderland en inzonderheid van hen,
die ons opleidden en uitzonden? Ik hoop, Geachte Bestuurders, dat het bekend maken van
deze behoefte mijns harten UWEW. op moge wekken, om mij nu en dan met eenige
Correspondentie te verblijden, te meer daar mij bij mijn vertrek uit het Vaderland geen
bepaald Correspondent is aangewezen. Ik meen van mijne zijde getoond te hebben, dat
ik op zulk eene briefwisseling prijs stel. Gaarne houd ik steeds in het oog, dat UWEW.
briefwisseling met ieder der broeders, een ieder van ons niet kan doen rekenen op die
uitvoerigheid, die wij zeker daarbij wel zouden verlangen.
Om UWEW. dan eenig verslag te doen van mijn vertrek van Haroekoe en aankomst
alhier, wil ik eenen eenigszins geleidelijken weg van mededeeling volgen. Op Zondag 21
Maart nam ik van de gemeente te Haroekoe afscheid met de woorden van Paulus aan de
Efeziërs, Hand. XX vs 26 en 27, waarbij ik achtereenvolgens aanwees: wat dit woord
inhoudt voor den vertrekkenden Evangeliedienaar, wat het der gemeente onder het oog
brengt, en hoe het voor beiden een getuigenis is van de getrouwheid Gods. Ik meen te
hebben mogen bespeuren, dat deze practische toespraak niet zonder indruk geweest is.
In de week, die daaraan voorafging, had ik mijne Catechisatiën en Bijbellezingen
gesloten. Hoe droevig was het mij te bedenken, dat het Onderwijs in de Bijbelsche
Geschiedenis gegeven, waarmede ik mij met de jongeren uitsluitend had beziggehouden
om alzoo een goeden grond te leggen voor verder godsdienstig onderrigt voor de
kinderen, nu geheel zou verloren zijn en dat zij bij een’ ongeduldigen, ja harden
schoolmeester weder als naar gewoonte zouden voortgaan met het machinaal van buiten
leeren der 40 vragen achter de geloofsbelijdenis,294 waarvan ze geen syllabe verstaan en
waarbij hoegenaamd niets tot nadere verklaring wordt gegeven, waardoor natuurlijk alle
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lust wordt uitgedoofd en het Christelijk Onderwijs verloopt, zooals bijna overal in de
negorijën waar wij het Onderwijs niet kunnen in handen hebben geschiedt, en waardoor
de Zendeling bij zijne bezoeken, herhaaldelijk ziende dat de Catechisanten toch niet
vorderen, in de noodzakelijkheid wordt gebracht om hen toch eindelijk maar op dien
losse grond aan te nemen. Want als het te lang duurt staan òf de negorij-hoofden het
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Zie pagina 183.
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Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 23.
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geregeld bijwonen der Catechisatie niet meer toe, òf de kinderen zelve krijgen er verdriet
in en blijven weg. Mijne Catechisanten gevoelden dat ook wel en zeiden het mij zelfs, dat
het nu met een goed Onderwijs gedaan was en wat kon ik doen dan hen aansporen, om
het bij mij geleerde voor zich zelve voort te zetten en den Heer daarbij te bidden om de
hulp Zijns Heiligen Geestes. Wij waren allen evenzeer aangedaan, ja, de kinderen konden
haast niet van mij scheiden en smeekten mij of het dan niet meer mogelijk ware dat ik
bleve. Doch de negorij had zulks reeds tevergeefs bij rekwest beproefd.
Na vele en velerlei drukten van bezoeken en inpakken onzer goederen bij Br. Krul, die
na de dood zijner vrouw bij ons een paar weken tot verzet doorbragt, ons getrouw hulp
bewees,295 kwam eindelijk, vier dagen na mijne afscheidspreek, de tijd van vertrek. Op
25 Maart zeer vroeg was bijna de geheele negorij voor onze deur vergaderd. De oude
Heer Capelle,296 de Kommies, die zich voor ons steeds een waar vriend betoond heeft –
hoe schaars vindt men dat hier! – de regenten met hunne familie, de Kerkeraad en enkele
andere goede kennissen kwamen tot ons, om ons uitgeleide te doen. Alleen de
Opperschoolmeester297 miste ik, de man, dien ik zoo door alles aan mij had gezocht te
verbinden, doch die – waarschijnlijk wrevelig dat hij niet meer alleen voorganger in de
gemeente was – mij eens had aangeklaagd, en onderscheidene malen anderen tegen mij
had opgestookt, die echter nog aan mijne voorspraak bij den Gouverneur het behoud
zijner betrekking had te danken, hij kwam niet, maar liet ons zonder afscheidsgroet
vertrekken. Dit kwam waarschijnlijk, omdat ik bij mijn afscheidswoord, waarbij ik
regenten, Kerkeraad, meester en gemeente afzonderlijk toesprak, op zijn tot nog toe
gehouden gedrag tegenover mij en de gemeente had gezinspeeld. Hij had toch niet alleen
wantrouwen omtrent mij gezaaid bij de regenten, maar zelfs bij velen van de mindere
inlanders, en wat er gebeurd was, was allen bekend. Maar in zijne trotsche verblindheid
had bij den man een ernstig woord, tot zijne verbetering bedoeld, tot zijne verbittering
gewerkt en is alzoo vruchteloos geweest. Ik geloof echter, dat bij een beter toezigt zijn
gedrag, dat tusschen beiden alle palen te buiten gaat, eenmaal tot zijn ontslag zal moeten
leiden; zooals de zaken nu staan, hoop ik dat zij UWEW. zullen doen beraadslagen om
zoo mogelijk van Genootschapswege Haroekoe een eigen leeraar te geven; ik moet
anders het werk aldaar voor geheel verloren achten.
Terwijl wij ons gereed maakten om te vertrekken, zongen de Catechisanten ons ten
afscheid toe, doch het was duidelijk te bemerken, dat de tranen hen weerhielden om
zooals anders uit de volle borst te zingen. Ik zag hen allen niet minder met weemoed aan
en sprak hen nog eenige woorden toe. Drie jongens en een meisje, die bij ons vast in huis
waren, gingen met ons mede om ons naar Ameth te brengen, maar de menschen hier zijn
zóó gehecht aan hunne negorij, dat zij er niet toe te bewegen zijn om bij ons te blijven.
Dit gaat bij den inlander zóó ver, dat een dochtertje van een’ meester op Ceram, dat wij
op verzoek der ouders tot ons genomen hadden, wel op Haroekoe bij ons bleef, daar zij
www.cgfdejong.nl
hier nog familie had, maar volstrekt niet mede naar N. Laut mogt gaan, hoezeer het kind
zelve ook reeds aan mijne vrouw gehecht was. Een der jongens gaat nu in Mei naar de
School van Br. Roskott. Een ander, die een wees is en het bij zijne familie niet te best
heeft, zal bij ons blijven. Wij gingen eindelijk aan boord, de orembaaijen met onze
goederen waren reeds vooruit. De vlaggen werden geheschen, de zakdoeken en hoeden
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wuifden, ettelijke geweerschoten van het fort salueerden ons en het gezang verhief zich
nog eens van het strand. Het was Psalm 134 vs 3. Ik wil U niet beschrijven, Waarde
Bestuurders, wat er in ons hart omging, toen wij achtereenvolgens ons huisje, de kerk, het
fort, eindelijk de geheele negorij uit ons oog zagen verdwijnen. Zoo waren wij dan
gescheiden van de plaats, waar wij het eerst rust vonden van den togt over de groote
wateren, het eiland der eerstelingen van mijnen arbeid voor het Godsrijk, de plaats, waar
veel lief en leed – gelijk altijd op deze wereld – zich voor ons had afgewisseld, eene
plaats, die in de herinnering steeds dierbaar zal blijven aan ons hart. Ja, des Heeren zegen
dale op haar, Zijne Vadergunst in Christus bestrale haar uit Sion, nog ligt ze in het duister
van onkunde, onverschilligheid, koude gewoonte en harden druk, maar ach, of ze eenmaal
mogt schitteren als eene kleine parel aan den eerekroon onzes Verlossers. Dat is onze
bede, en voorzeker ook de Uwe, Waarde Bestuurders, vergeet het arme Haroekoe niet!
Wij reisden allereerst naar Saparoea en kwamen daar des avonds aan. Ik had er een en
ander te verhandelen met den Assistent-Resident,298 vooral omtrent onze woning op
Ameth. In het Besluit van den Gouverneur was mij aangewezen het huis van de Weduwe
van den Radja. Daar er echter twee woningen van haar op één erf staan, een klein voor
een Europeaan onbewoonbaar huis, en één grooter, en daar men indertijd Br. Bär die
kleine woning had aangewezen, die daar slechts een paar weken vertoefde omdat zij te
slecht was, deed ik de vraag aan den Gouverneur, welke woning ik dan zou betrekken,
tevens mededeelende, dat wat ik van die beide huizen wist. De Gouverneur schreef aan
den Ass. Resident om informatie, en deze trotsche heer was zoo boos, dat ik den
Gouverneur en niet hem had aangeschreven, dat hij ronduit verklaarde, dat ik niet anders
dan de kleine woning kon krijgen en dat de grootere voor hem moest blijven. Nu moet
UWEW. begrijpen, dat deze heer hier niet meer dan 2 maal ’s jaars komt en daar er
weinig zaken zijn, zelfs zeer zelden des nachts overblijft. Te Ambon komende zeide mij
de secretaris van den Gouverneur dat de Ass. Resident op dat huis niet het minste regt
had, daar beide huizen particulier eigendom zijn. Ik moest, luidde het, maar derwaarts
gaan en de beide huizen opnemen, verslag doen aan den Gouverneur, met verklaring dat
ik het kleine huis onbewoonbaar achtte en dan zou het groote mij worden gegeven. Zoo
deed ik, maar wat rekent men hier op den mensch, de Assistent-Resident werd juist naar
Ambon geroepen en het resultaat was, dat zoo ik niet in het kleine huis wilde trekken, de
Gouverneur mij ƒ 35 ’s maands aanbood om zelf een huis te huren. Al had de Gouverneur
mij nu ook ƒ 100 aangeboden, zoo is er geen beter huis dan het kleine op Ameth te
krijgen. Mij werd voorgesteld om op Saparoea te wonen en vandaar uit Noessa Laut te
bezoeken. Maar dat wilde ik niet, de gemeente zou daar te veel bij lijden, ik zelf zou den
meesten tijd buiten werkzaamheid zijn, en na twee jaar – als misschien het nieuw te
bouwen Zendelinghuis gereed is – zou ik op Ameth nog moeten aankomen als een
vreemde. Liever dan dit, besloot ik der eigenliefde van den Ass. Resident maar toe te
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geven, en hem gelijk Br. Bär – die dit echter als ongetrouwd299 persoon beter kon doen
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In dec. 1858 deelde J.J. Bär jr het NZG-bestuur mede verloofd te zijn met Elize Roskott. Ze hoopten
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dan ik – het groote huis beleefdelijk te vragen, onder voorwaarde dat ZEd. Gestr. bij zijne
komst de noodige ruimte tot zijne beschikking zou hebben. Zoo heb ik dat huis gekregen.
’t Is hier met waarheid: “de geregtigheid struikelt op de straten”.300 Want dit is de zorg,
die gedragen wordt, om ons, volgens het Contract,301 goede woningen te verschaffen. Men
mag nog “als het U blieft” spelen, als men in den kring zijner werkzaamheden eene
woning kan krijgen. Met het bouwen der beloofde Zendelingenwoningen schijnt men ook
niet den minsten haast te maken, en ik meen dat de begrootingen reeds driemaal van Java
zijn teruggekomen zonder fiat. Wel zijn er eenige bouwmaterialen hier, maar van bouwen
is geen sprake. Mij dunkt, dat de Zendelingen herwaarts komen zouden, is toch reeds lang
genoeg bepaald geweest. Drie jaren bijna was Br. Bossert op Saparoea vóór hij een eigen
huis had. Neen, dan gaat het met de broeders, die voor rekening des Genootschap in Indië
werkzaam zijn, gansch anders. Er is hier niets vóór ons, alles tegen; niemand die ons
helpt, zeer velen die ons tegenstaan. Wij, Zendelingen, zijn het dan ook in deze Zending
vol belemmeringen wel allen hierin ééns, dat ons werk op dien voet vruchteloos is en
blijven zal. Maar ik herinner mij, in dien geest schreef ik reeds vroeger aan U. Wij blijven
verlangend uitzien naar de maatregelen, die in dezen door UWEW. zullen genomen
worden.
Na al die strubbelingen zijn wij gisteren vóór 8 dagen, dato 12 April, hier aangekomen,
jl. Zondag, den 18en, hield ik mijne intreêpreek over Rom. XV vs 29, 30, 32 en 33. In
deze week hoop ik nog mijne andere werkzaamheden te regelen en aan te vangen.
Derhalve wil ik thans eindigen. Over negorij en eiland, over gemeente en wat verder
hierbij vermeld behoort te worden, kan ik natuurlijk nog weinig mededeelen, dit zij dan
bespaard voor mijn jaarverslag.

43. C.F. Goldman, gouverneur der Molukse Eilanden, aan het Bestuur over de
Protestantse Kerk in Nederlands-Indië, Ambon, 3 mei 1858; AA 1518.
In zijn rekest van den 20en December 1857 heeft de Europesche Sergeant Wilhelmus
Engles, in garnizoen te Hila, zich bij mij bezwaard over eene handeling van den
Zendeling leeraar Teffer, als zoude hem door dien leeraar tijdens zijne bezoekreis naar
Hila, geweigerd geworden zijn, zijn kind te doopen, omdat hij ongetrouwd was.302
Reeds vroeger waren mij van dien zelfden Zendeling als mede van den Zendeling
Verhoeff, geruchten omtrent meer dergelijke weigeringen ter oore gekomen, doch nu de
Europesche sergeant Engles zich per rekeste tot mij wendde en mijne tusschenkomst
verzocht, achtte ik mij verpligt zijn rekest in handen te stellen van den Kerkeraad van
Amboina, met verzoek mij daarop, na den zendeling Teffer te hebben gehoord, te dienen
van consideratiën en advies.
www.cgfdejong.nl

300
301

302

Jes. 59: 14.
Het contract van 1854, gesloten tussen het Hoofdbestuur van het NZG en de regering. Dat contract
behelsde de plaatsing van een zestal zendelingen in de Molukken onder gelijktijdige opheffing van
twee predikantsplaatsen. Zie Deel I, document 158.
W. Engles a. GdME, 2/12/1857, AA 1518; zie document 41. Ook in M. Teffer a. KrA, 19/7/1857, AA
1518, ging de auteur op deze kwestie in, naar aanleiding van een verslag over de kwestie van de AR
van Hila en Larike. NB Het hier opgenomen stuk van de gouverneur geeft als datum van Engles’
rekwest “20 december 1857”, terwijl dat rekwest zelf de dagtekening van “2 december 1857” draagt.

Document 44

191

Dit Collegie heeft daaraan voldaan bij hare missive dd. 27 Maart jl. No 17,303 hierbij
benevens de verantwoording des Heeren Teffer, dd. 10 Januari jl. kopielijk overgelegd.304
Uit laatstgenoemd stuk zult UHoogeerw. ontwaren, dat de Zendeling Teffer den doop
gebruikt als dwangmiddel tot het sluiten van huwelijken, dat hij daarom bepaaldelijk
geweigerd heeft den doop toe te dienen aan het kind van den Sergeant Engles, en dat hij
ten overvloede vermeent daartoe in het geheel niet verpligt te zijn, omdat hij ingevolge
zijne instruktie alleen geroepen is inlandsche gemeenten te bedienen en derhalve de
Europesche Sergeant Engles geene aanspraak kan maken op zijne geestelijke hulp. Deze
beschouwing deelt ook de Zendeling Verhoeff nopens het toedienen van den H. Doop.
De Kerkeraad van Amboina, dit schrijven beoordeelende, treedt in eenige beschouwingen
omtrent het toedienen van den H. Doop in het algemeen en aarzelt niet te erkennen, dat
zij voor zich huiverig zoude zijn den doop te weigeren of zelfs uit te stellen, om reden het
kind in ontucht geboren is.
Evenwel schroomt zij in deze eene beslissing te nemen.
Eindelijk komt zij met ernst en waardigheid weder op de veronderstelling dat de
Zendeling Teffer op grond zijner instructie zou kunnen weigeren geestelijke hulp te
verleenen aan anderen dan inlandsche Christenen, wijst op het kleingeestige en
bekrompene eener dusdanige opvatting en verklaart de in 1854 tusschen den Minister van
Koloniën en het Ned. Zendeling genootschap geslotene overeenkomst,305 op eene even
Christelijke als vrijgevige wijs.
Het doet mij groot genoegen, dat ik mij in deze zaak ten volle vereenigen kan met de
waardige beschouwingen van den Kerkeraad alhier; daarbij mag ik niet nalaten Uw Hoog
Eerwaarde te wijzen op den nadeeligen invloed die dergelijke mijns inziens
eigendunkelijke en onverantwoordelijke handelingen noodzakelijk op den goeden gang
van het bestuur moeten uitoefenen, en het is daarom dat ik de vrijheid neem UHEW. te
verzoeken, zoodanige maatregelen te willen nemen of te provoceren als kunnen strekken
om deze en dergelijke handelingen, die zoo ligt aanleiding zouden kunnen geven tot
botsingen, en moeijelijkheden voor het Bestuur, in den vervolge te voorkomen.

44. Besluit van de gouverneur der Molukse Eilanden, C.F. Goldman, 11 mei 1858, nr 2;
AA 1534.
Gelezen de missive van den kerkeraad der Protestantsche gemeente te Saparoea,
mededeelende, dat door denzelven op zijn verzoek is ontslagen als ouderling bij de
Maleische gemeente aldaar J. Poetiraij en dat in diens plaats is gekozen en benoemd J.H.
Nanlohij, opperschoolmeester, die zich deze keuze heeft laten welgevallen, verzoekende,
die benoeming te willen goedkeuren en bekrachtigen.306
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Die brief luidt als volgt: “De kerkeraad der Protestantsche Gemeente te Amboina heeft de eer
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Maleische Gemeente, door ons gekozen is, de gepensioneerde Meester J.[H.] Nanlohij, die zich deze
benoeming zal laten welgevallen. Wij hebben alzoo de eer UHoogEdG. te verzoeken deze onze keus
wel te willen sanctionneeren en met Uwe goedkeuring te bekrachtigen”. KrA a. GdME, 13/4/1858,
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Is goedgevonden en verstaan, goed te keuren, dat de kerkeraad der Protestantsche
gemeente te Saparoea op deszelfs verzoek eervol heeft ontslagen den ouderling bij de
Maleische gemeente aldaar J. Poetiraij en in diens plaats heeft benoemd den
opperschoolmeester aldaar J.H. Nanlohij.
Extract kerkeraad Saparoea en belanghebbenden tot informatie en narigt.

45. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1857
tot en met maart 1858, Rumah Tiga (Ambon), 20 mei 1858; ARvdZ 24/5.
–––
Mei. Zondag den 3 des morgens naar de gemeente Galala. Men heeft gewoonlijk het min
aangename, voordat men naar de kerk gaat, van vaders of ouders te moeten aanspreken,
die kinderen buiten den echt te doopen hebben; want ik heb mij voorbehouden dat de
vader in persoon voor mij moet komen om te verzoeken zijn kind te laten doopen, en na
mijne vermaning aangehoord en de belofte afgelegd te hebben: van met de moeder zijns
kinds binnenkort te zullen trouwen, eerst dan zijn kind kan doopen; is dat nu niet het
geval, dan wordt de moeder ernstig aangesproken en eerst daarna ook haar kind gedoopt.
Want het is evenwel treurig genoeg, zoo vele kinderen uit dien stand te moeten doopen.
Doch door het de vaders zoo moeijelijk mogelijk, of liever beschamend mogelijk te
maken, wordt thans nog al dikwijls de weg gevonden, dat de vader dan toch eindelijk met
de moeder van zijn kind of kinderen gaat trouwen.307 – – –
Den 21sten Mei, Hemelvaartsdag zijnde, ging ik naar de gemeente Galala, was daar
voorganger voor ongeveer zestig personen en met opgewektheid over des Heeren henen
gaan tot den vader mogt spreken. Daarna met deze en gene bij den meester308 nog wat
zitten te spreken, deelde mij de meester mede, hoe de Magistraat een Christen uit Galala
voorbeeldig had gestraft, vanwege zijne verregaande vijandschap tegen den
Christenlijken godsdienst, want niet alleen dat hij onder zijne familie zeer lasterlijke
woorden tegen denzelve uitsprak, maar ook zijne jongeren broeder had geslagen, omdat
hij ter katechizatie ging om ledemaat te worden en zijn onderwijsboekje op den grond
geworpen en met zijne voeten had getreden. Wat oorzaak was geworden, dat hij in
handen van den Magistraat was gevallen en zijn broederhaat met opsluiting heeft moeten
boeten. Verders is het niet te ontkennen, dat onder deze gemeente eenige verandering ten
goede is te bespeuren. – – –
46. M. Teffer, Verslag over 1857, [Alang (Ambon), juni 1858]; ARvdZ 53/12.
–––
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Een rijk veld ter beschouwing ligt thans voor mij en het zou weinig moeite kosten om U
slechts – voor ditmaal – bezig te houden met te wijzen enkel op hetgeen liefelijk is en
eene vreugde voor het hart des christens dat verlangend uitziet naar de volkomen komst
van het rijk zijns Heeren. Doch door een verslag van diergelijken aard, zou ik U wel
waarheid maar niet de geheele waarheid mededeelen. Ik zou zonder door U van opzet of
bedriegerij verdacht te worden, U en al de vrienden van ’t Godsrijk misleiden. Liever wil
ik overeenkomstig Uw aller verlangen U de geheele waarheid mededeelen.
Ik wil U doen zien wat ik zag, doen hooren wat ik hoorde en het oordeel over beide aan
U overlaten. Mijne aanteekeningen stellen my in staat mijne bevindingen zoo danig mede
te deelen als dezelve plaatsgrepen.
10 Nov. 1856. Het was zeer schoon weder, de dag liep meer dan half ten einde met
allerlei drukte voor de aanstaande reize naar Boâno, Manipa en Boeroe. Een inlandsch
vaartuig – Kruisprahu genaamd – hield stil voor de Negorij Allang. Dezelve was bemand
met dertig koppen of roeijers. Al de edelen en grooten vervoegden zich ten mijnen huize
als bewijs van belangstelling in de naar hun aller zeggen hoogst moeijelijke en
gevaarlijke reize. De schetsen die men mij gaf van soortgelijke reizen met soortgelijke
vaartuigen waren van dien aard, dat ik een verzegeld papier, mijne sleutels en papieren
van aanbelang den meester in handen stelde, om bijaldien zeeroovers ons grepen of ons
vaartuig werd verbrijzeld, gemelde zaken in handen te stellen van den WelEd. Hr
Roskott, die als dan kon weten hoe het met mijne zaken stond. Niet dat ik mij beangst had
laten maken door praatjes, maar werkelijk waren er in de laatste dagen verscheidene
vaartuigen met zeeroovers gezien, gegrepen (door den Gouverneur die met de Stoomboot
dezelve was gaan zoeken) en opgehangen te Amboina. De opgehangenen nu waren reeds
onschadelijk. Wat aangaat de zee, die is waarlijk boos en wel vooral door de hevige
strooming, veroorzaakt van wege de naauwe straten, die men passeeren moet om
bovengenoemde Eilanden aan te doen; en werkelijk waren er sedert eenigen tijd
verschillende kleinere vaartuigen verongelukt. Eén zelfs terwijl wij op reis waren zonk
in de Straat Boeroe, waarvan men in Ambon tijding ontving, terwijl men vreesde dat het
ons vaartuig was, waarvan enkele stukken waren aan komen drijven. Gelukkig had ons
de Heer in de gedachten gegeven om niet eerst Boeroe maar Boâno aan te doen, zoodat
wij in een gansch ander vaarwater ons bevonden toen de Boeroe Zee het graf werd voor
– ik meen – een zestal ongelukkige inlanders. Van tijd tot tijd moet de stroom zoo hevig
zijn, dat zij gelijk wordt aan eene maalstroom, die boomstammen regt op doet staan of
drijven en kleine vaartuigen al draaijende naar beneden werkt. Eén blik op de kaart doet
het ons duidelijk zien dat, minst genomen, de stroom alhier zeer sterk kan zijn. Immers
men ziet er Eiland op Eiland, straat op straat. Ons vaartuig echter, nog al redelijk groot,
liep minder gevaar, aan afdrijvingen echter stonden wij bloot.
Het was des avonds vijf uur toen wij scheep gingen. Mijne vrouw, niettegenstaande het
www.cgfdejong.nl
gansche Ambonsche publiek voor haar deze reis ondoenlijk oordeelden, dewijl volgens
de meesten hun weten nog nimmer eene Hollandsche vrouw dezelve had gedaan, was vast
besloten mij te vergezellen, liever dit doende dan eene volle maand in onrust te zijn. De
bewoners van Allang vergezelden ons tot aan het strand waar wij scheep gingen. Ons
vaartuig was niet ongelijk aan een Keulsch pottenschip, maar half zoo groot. In het
midden op de helft was een soort van kajuit, die met twee zitplaatsen en eene kleine tafel
gevuld was. Tusschendeks zaten de roeijers, die zoodra zij slechts konden de roeispanen
nederwierpen en het vaartuig lieten drijven omdat men het zeil had opgehaald. Op mijne
vraag waarom zij ophielden, antwoordden zij: “zoodra wij zeilen zijn wij niet gewoon te
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scheppen”. Ik zeide dat mijne gewoonte eenigzins anders was, dat ik op reis zijnde
gewoon was steeds voorwaarts te gaan en dat ook zij moesten zorgen dat wij voorwaarts
kwamen. Daar nu het ophalen, of het openen, der zeilen bij volkomen windstilte niet hielp
spoorde ik hen tot roeijen aan. Zij gehoorzaamden en bragten het vaartuig al scheppende
voorwaarts terwijl onophoudelijk de tiefa – een soort van trommel – werd geslagen. Hoe
wij ons behielpen in ons klein vertrek, hoe onze jongen – Jacob – op het dek spijs
bereidde, hoe ondragelijk de lucht was die ons steeds omgaf – veroorzaakt door allerlei
soorten van drooge visch en andere spijzen, de teerkost, de roeijers die bijna altijd om
ons heen zaten ervan te eten, daarvan spreek ik niet. Gelukkig en zeer voorspoedig
kwamen wij reeds den 13den Nov: op het Eiland Boâno. Jacob verliet eerst in een kleiner
vaartuigje het schip om in de Negorij kennis te geven van mijne aankomst aldaar. Zeer
vlug ging alles niet in zijn werk; langzaam kwam de schooljeugd aandrentelen, en waar
men den Pandita altijd en overal met een psalm gewoon is te begroeten, deed men zulks
op Boâno door het A.B.C. – kunt gij dan niet leeren het A.B.C.309 – aan te heffen. Dit trof
mijne achterdocht en verwonderde mij tevens, terwijl het mij vreezen deed dat het
christendom alhier weinig wortel had geschoten. Op ditzelfde oogenblik trad mij een
soort ondermeester tegemoet, die zijne excuse kwam maken voor den meester,310 die
volgens zijn zeggen niet kon gaan, wijl het volk van Boâno hem dezen zelfden nacht bijna
had dood geslagen. Niets opwekkend voorwaar! Doch wij gingen verder – altijd nog
begeleid door het koor van A.B.C. zangers – totdat wij aan het Negorijhuis kwamen.
Mijne eerste vraag was eene teug koud water. In een glas bragt men mij ajer slobber, d.i.
grondachtig, zeer troebel water; ik vreesde hetzelve te gebruiken en bedankte ervoor,
vragende eene klappa of kokosnoot, opdat ik met het water daarin verborgen en daardoor
zuiver, mijne dorst zou kunnen lesschen, doch tevergeefs bleef ik daarop wachten totdat
ik eindelijk mijn’ jongen er eene van boord liet halen.
Naauwelijks had ik eenige oogenblikken gezeten of een man van wonderlijke gedaante
en houding trad te voorschijn. Zijn hoofdhaar was niet ongelijk aan zwart borstelwerk.
Zijn voorhoofd zwaar gerimpeld en uit zijne oogen schoten stralen, als bliksems,
glinsterend van wraak en bitterheid. Zijne neus was buitengewoon breed en trekken van
smart en pijn omgaven zijn mond. Hoewel nog in de kracht van zijn leven, was zijne
houding gebogen, hij was bijna ongekleed, over de eene schouder slechts hing eene lap
blaauwdrukt katoen en terwijl hij met zijne eene hand op eenen stok leunde, hield hij zeer
zorgvuldig – als moest het hem waarde bijzetten – eenen ouden vilten hoed in den
anderen. Zijne groet was kortaf en met eene bevende stem deed hij hooren hoe groot de
bitterheid zijns harten was. Vreemd zag ik op toen ik in dezen man den Schoolmeester
ontmoette. Ik riep hem tot mij in een afzonderlijk vertrek om meer bedaard met hem te
kunnen spreken en om de oorzaak van zijne tegenwoordige toestand te vernemen. Vooraf
echter deed ik onderzoek naar de wonden die hij door het blaauwe doek bedekt hield. Zij
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waren zeventien in getal – geslagen met een rond stuk hout – niet ongelijk aan een
telhout. Sommigen waren zoo diep dat ik er mijne vinger in leggen konde, op het hoofd
zelfs waren er niet minder dan vijf wonden. Onuitstaanbaar was de pijn die hij leed, zitten
kon hij niet.
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Toen wij, zoo ving de Meester aan, Uw brief ontvingen, die ons meldde dat gij tot ons
komen woudt, heb ik van Uwe komst gesproken tot de bevolking, het volk tevens
opwekkende om zich te bereiden tot de viering van het H. Avondmaal. Ik deed zulks
gisteren avond weder opnieuw in een huis waar men tezamen kwam om zich dronken te
drinken; ik bestrafte hen, zeggende het veel beter ware dat zij dachten aan de komst van
den Pandita. Zij vielen op mij aan met stokken en stukken hout, mij slaande waar ze
slechts raken konden. Ik vlugtte en men vervolgde mij tot aan de deur van mijn huis waar
ik magteloos nederviel, terwijl mijne vervolgers niet ophielden mij te kastijden onder
geroep van slaat hem, slaat hem. Verder kon de Meester niet vertellen en hij vroeg mij
huiswaarts te mogen gaan. Gelukkig had ik een weinig medicijn medegenomen die zijne
smart kon lenigen. De Meester ging en wij bleven. Maar niet aangenaam was ons verblijf
te dezer plaats. Daar men ons niet het minste aanbood en het reeds te laat in den avond
was om spijze van ’t schip te halen gingen wij zonder spijs of drank ter ruste.
Des morgens reeds vroeg kwamen tot mij twee jeugdige mannen met eene aanklagte in
hunne handen tegen den Meester gerigt. Zij beschuldigden hem dat hij laat in den avond
in hun huis was gekomen om hunne zuster die etende was terwijl zij reeds sliepen, te
onteeren. De zuster had tegenstand geboden en op haar geschreeuw ontwaakten de
broeders, die slechts grepen wat zij vinden konden om er den booswicht mede te straffen
of te kastijden. Nu wendde men zich tot mij om hen behulpzaam te zijn den Meester aan
te klagen bij het Gouvernement. Dit was weder eene geheel andere lezing dan die van den
Meester. Doch welke van beide was nu het meest bij de waarheid? De twee aanklagers
vertrouwde ik al aanstonds niet omdat zij buitengemeen vriendelijk of vleijend waren, en
hunne aanklagt dezelfde was zoo als er dagelijks worden gedaan. Zoo de een iets tegen
den ander heeft, zal men elkander gewoonlijk aanklagen vanwege overspel. Ook was er
leugen in hun geschrijf, dat mij aanstonds moest opvallen dewijl ik reeds te goed bekend
was met de gebruiken der Inlanders. Zij schreven n.l. dat hunne zuster ’s avonds ten elf
ure alleen had zitten eten – en zoo laat eet nooit een Inlander. Ik zeide hun dit en zij
antwoordden daarop niets. Voorts beloofde ik hen van de zaak kennis te zullen geven en
het leugenachtig geschrift den Resident van Hila in handen te geven, hen verzekerende
dat zij er niet gemakkelijk af zouden komen daar zij hun eigen regter waren geweest. De
beide broeders hebben een jaar in de gevangenis gezeten en de Meester die zijne
godsdienst ijver welligt verkeerd heeft aangewend is verplaatst geworden naar eene
andere Negorij. Hoe gewond ook de Meester was, nogthans noodigde hij mij uit zijne
school te komen bezoeken om te zien wat de kinderen hadden geleerd. Hier bleek het mij
dat de Meester wel godsdienst ijver maar geen door den godsdienst geheiligd hart bezat.
Het is waar, de kinderen lazen en antwoordden vrij goed; maar ach, de man was zoo hard
als steen, zoo koud als ijs. Hij scheen het slaan op de kinderen zoo gewoon te zijn, dat
hij in mijn bijzijn zich moest bedwingen dit niet te doen en nogthans gingen telkens
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onwillekeurig zijne handen opwaarts. De kinderen, hoewel vrij vlug in ’t antwoorden,
beefden als bladeren aan den boom wanneer de Meester hen op ééne fout betrapte. Ik
bragt de meester dit zijn gedrag onder het oog, hem zeggende dat wij wel door hardheid
vreeze, maar door zachtheid slechts liefde in de harten van kinderen konden wekken. Nog
zeg ik, de man was een voorbeeld van ijver en dit moest ik in hem prijzen.
Twee dagen bleef ik alhier werkzaam. Ik besteedde dien tijd met nieuwe leden te
onderzoeken en aan te nemen en te doopen en het H. Avondmaal te vieren.
Langzamerhand was de handelwijs der bewoners van dit Eiland veranderd. Men werd
vriendelijker, spraakzamer en ook spijze verscheen op de tafel. Eindelijk waren wij
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gereed weder scheep te gaan om onze reize naar Manipa voort te zetten. Maar hoe
vreemd zagen wij op, toen eene heele optogt aan kwam dragen, met doosjes van bladeren
gewerkt, met kippen en met vruchten ten geschenke voor den vertrekkenden Pandita, en
toen wij ons opmaakten volgde men ons al psalmende tot aan het strand. Welk een groot
verschil. Hoe geheel anders was onze uitgang dan onze ingang. Mijne bede tot God was
deze: “mogt hunne belangstelling voort zijn gevloeid uit een gevoel van dank aan God
die hun Zijn dienaar zond om hen het woord des levens te verkondigen, en mogt dat
woord aan hunne harten worden gezegend”.
Wat het volk van Boâno aangaat, zij zijn het minst beschaafd, begrijpen weinig van het
christendom, en zij hebben in hunne bosschen nog meenige onchristelijke godsdienstige
vereering. Hun land dat bijna geheel van water is ontbloot, is een beeld van de dorheid
en droogheid der zielen dezer christenen. Doch wie zal hen hard vallen daar zij bijna
geheel van herderlijke zorg zijn verstoken?
17 Nov. Het was op een Zondag morgen, toen wij te Manipa aanlandden. Dit Eiland
hoewel klein zag er zeer lief en vriendelijk uit. Het is niet bijzonder hoog en groote
bergen zoekt men er te vergeefs. Het gemis hiervan veroorzaakt meestal gebrek aan
drinkbaar water. Gelijk op Boâno, zoo was ook hier het drinkwater niet best. Het land
evenwel is niet droog, maar door deszelfs lage ligging zeer natachtig en hierom zeer
ongezond voor de bewoners van hetzelve. In twintig jaren tijd was hier geene enkele
Evangelie dienaar geweest. Onze verschijning, vooral die mijner vrouw, maakte eene
vreemde indruk. Men omsingelde het huis waarin wij ons ophielden, maar zoodra wij ons
vertoonden liepen dan velen, vooral kinderen, weder zoo spoedig mogelijk heen. Vreemd
zagen zij op, toen mijne vrouw volgens gewoonte het een of ander werk in de hand nam
om al werkende hare tijd te passeeren. Enkele kleine geschenken werden uitgedeeld en
men ontving die met blijdschap, doch niet tegenstaande al onze bemoeijingen met dit
zwarte volkje, bleven zij bang voor ons, zeggende die witte menschen zijn wel lief en
vriendelijk, maar hunne huid deugt niet, daar zijn wij bang van. De opperbestuurder van
dit Eiland was een hupsch man en zijn vrouw zoo welbespraakt en welgemanierd als ik
ze zelden aantrof op mijne rondreize. Vroeger waren beide in aanraking geweest met
Europeanen en hadden van hen vele goede manieren aangenomen. In huis heerschte orde
en stilte, reinheid en goede smaak. Hunne omgang met de onderhoorigen was zeer lief;
men vreesde hen niet als ongenaakbare hoofdpersonen, maar scheen hen lief te hebben
zoo als kinderen hunne ouders minnen. Zoo ook de diensten die ze bewezen gedurende
ons verblijf aldaar, werden niet uit dwang maar volgens eigen aanbod verrigt. Het
vriendelijk Manipa was waarlijk een tegenbeeld van het onvriendelijke Boâno. Wat den
Schoolmeester311 alhier betrof, ook die zag er zeer goed uit, zijne omgang met de
kinderen was minzaam en vriendelijk, zijn karakter was zacht. Ook was hij niet geheel
ontbloot van eenige wetenschappelijke kennis en van zijne poëtische smaak zie hier eene
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kleine proeve. Hetgeen volgt is een vers door hem gemaakt en den kinderen geleerd om
hetzelve te zingen bij mijne aankomst aldaar.

De vertaling luidt aldus:
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Welkom, welkom! in ons midden
Dienaar voor den Heer
Lang volhardden wij in ’t bidden
Tot den hemel Heer,
Dat Hij u tot ons mogt zenden
Met zijn heilig woord;
Thans reeds komt g’ u tot ons wenden
God heeft ons verhoord!

Twintig lange bange jaren
Zaten w’ als in nacht
En met ons, deez’ christen scharen
Welker harte smacht
Naar Gods woord, dat brood des levens
Dat de ziele voedt.
Welkom Leeraar! trooster tevens
Van ’t bedrukt gemoed.
Welkom! open ons de schatten
Van Gods dierbaar woord
Tot wij eenigzins bevatten
’t Engelen akkoord
“God heeft in den mensch behagen
“Jezus Christus leeft
“Om de zonden weg te dragen
“Looft! wat adem heeft.312
Daar er op Manipa in geen twintig jaren niemand was geweest, laat het zich denken dat
hier vrij veel viel te onderzoeken. Een groot aantal moesten er gedoopt en ook velen tot
lidmaat aangenomen worden. Bij naauwkeurig onderzoek bleek het dat de nieuwe leden
vrij wel waren onderwezen. Veler belijdenis was zelfs zoo danig, dat menig leeraar in
Holland er zich met regt over zou kunnen verblijden. De aandacht bij de verkondiging
des Evangeliums was buiten gemeen en de viering van het H. Avondmaal ging zoo stil
en plegtig toe dat de aanschouwing er van onwillekeurig het harte dankbaar stemde.
Enkelen die nog geen lidmaat waren, verzochten de plegtigheid bij te mogen wonen als
voorbereiding tot hunne eigene toetrede bij eene volgende gelegenheid.
Na verloop van drie dagen tijd moest ik er weder over denken mijne reize naar Boeroe
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voort te zetten. Ons vertrek was bepaald op eenen morgen om vijf uur. Toen wij het huis
verlieten, volgden ons al de nieuwe leden die uit eigene beweging verzocht hadden, om
in ’t huis waar wij logeerden, in een ander vertrek, op den grond te mogen slapen ten
einde ons te kunnen vergezellen. En ziet wat gebeurde er aan ’t strand? – vergeef mij zoo
het kinderachtig overkome – ik weende gelijk een kind. En waarom? Omdat er eenigen
onder de volgers waren, die luide weenden, ja snikten omdat ik zoo spoedig heenging.
Tranen blonken in hunne gitzwarte oogen en toen ik hen de hand drukte, beefden zij
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terwijl ze opnieuw als kinderen hunne harten in luid snikken lucht gaven. Op die
oogenblikken gevoelde ik, dat een band van christelijke liefde mij aan deze zwarte
broeders en zusters verbond. Ik deed mij zelven geweld aan om mijne ontroering voor
hun oog te verbergen en besloot met nogmaals een woord van vertroosting, bemoediging,
maar ook van vermaning tot hun te richten, hen beloovende dat, zoo God het wil, ik een
volgend jaar zou wederkomen. Wij maakten een einde aan dat tooneel door scheep te
gaan; doch hier werden wij weder opnieuw verrast, doordat zij, zonder daarvan iets te
zeggen, rijkelijk voor teerkost op mijne reize hadden gezorgd.
Het is niet te ontkennen dat het verschil tusschen de bewoners van Boâno en Manipa zeer
in het oog vallend is. Ik zelf zou bijna zeggen op Manipa was het al te mooi – maar de
gedachte dat God magtig is door den H.G. werkzaam te zijn waar de verkondiging des
woords ontbreekt, doet mij zwijgen niet alleen, maar ook volgaarne voor waarheid
aannemen wat ik aldaar hoorde en zag. De Heer geve dat het eens blijke dat mijne hope
niet ijdel is geweest.
Maar hebt gij dan, zoo vraagt welligt een uwer, geachte bestuurders, geene enkele
schaduwzijde bij de christenen op Manipa gezien? Ik antwoord, ja, dat heb ik. Er waren
n.l. eenige burgers (d.i. vrije christenen) die geheel onverschillig waren op het punt van
godsdienst, zij waanden zich wijzer en beter dan anderen en daardoor boven de
verpligting, die het christendom hen oplegt, verheven. Zij schenen rijk te zijn en verrijkt,
geens dings gebrek hebbende, terwijl ze niet kenden hunne geestelijke overmoed en
ellende.313 God, die magtig is te doen boven hetgeen wij bidden of denken, schenke ook
hen bekeering ten leven. Na allen den Heere en zijner genade te hebben aanbevolen
staken wij in zee, passeerden voorspoedig en zeer gelukkig de Boeroe Straat en kwamen
nog dien zelfden avond in de baai van Kaijelie aan. Al aanstonds ondervonden wij
opnieuw Gods liefde en trouwe zorg, want naauwelijks hadden wij voet aan wal, of de
Gezaghebber van onze Prahu kwam ons zeggen dat wij in de baai eene groote lekkaadje
aan ons vaartuig hadden bekomen en ons verblijf op Boeroe zou daardoor een dag
verlengd worden. Gelukkig dat ons deze ramp niet in de Boeroe Straat of elders was
overgekomen.
19 November tegen den avond verlieten wij ons vaartuig en namen onze intrek bij den
Kommandant van het fort te Boeroe.314 Bijzonder vriendelijk was onze behandeling
aldaar en ons verblijf ten dezen huize doet ons nog meermalen aan Boeroe denken. De
christelijke gemeente alhier is klein en wordt, dewijl Boeroe een fort heeft, meermalen
door rondreizende predikanten bezogt. Van deze gemeente valt weinig te zeggen, de
leden derzelve zijn allen burgers – en dit is waarlijk al genoeg gezegd – immers burgers
zijn trotsche, luije, zedenloze en in hooge mate leugenachtige, ja verraderlijke wezens,
tot alles in staat behalve tot iets goeds. Bij mijne komst evenwel zag er alles zeer wel uit.
Er was eene lieve kerk van steen gebouwd en keurig netjes onderhouden. De opkomst der
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gemeente was zeer wel, ja al het uitwendige was van dien aard dat ik ook hier het H.
Avondmaal met de gemeente kon vieren, doopen en nieuwe leden aannemen. Zoo ik was
blijven stilstaat bij hetgeen mijne oogen zagen, zou ik reden gehad hebben om mij te
verblijden, ja! zou ik zelfs een liefelijk tafereel kunnen malen van deze kleine gemeente.
Een nader en naauwkeurig onderzoek evenwel houdt mij daarvan terug. Onder de
doopkandidaten alhier bevond er zich een Alfoerschen jongen die door een’ christen tot
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zoon was aangenomen. Ik doopte hem op dringend verzoek der pleegouders, die mij
verzekerden van zijne belangstelling in de christelijke godsdienst. Daar ik geene
Alfoersche en de Alfoer geene Maleische taal verstond viel een persoonlijk onderzoek
zeer moeijelijk. Alleenlijk het dringend verzoek der pleegouders meende ik niet te mogen
van den hand wijzen en ik doopte hem in de hope dat hij de eersteling mogt zijn van
eenen grooten oogst uit de Alfoeren op Boeroe.
Het woord Alfoer geeft mij aanleiding om met een enkel woord te spreken over de
Alfoeren op genoemd Eiland. Hoewel ik niet bij magte ben, er meerdere en juistere
berigten van te geven, dan Inspector van Rhijn in zijne “Reis door den Indischen
Archipel”, bladzijde 252-271 reeds gaf,315 wil ik toch nog met een paar woorden melden,
hetgeen zijn Eerw. niet heeft kunnen mededeelen, dewijl zijn Eerw. in eigen persoon
Boeroe niet heeft aangedaan, maar er slechts voorbijvoer en berigten heeft ingewonnen
die niet de juiste kunnen zijn. De Schoolmeester316 verzekerde mij dat de Alfoeren, die
men in drie afdeelingen kan splitsen, strand-, half- en midden-bewoners, thans meer dan
ooit genegen zijn om tot het Christendom zich te laten bekeeren; hunne voortdurenden
omgang met de Christenen te Kaijelie (de Christen negorij op Boeroe) maakt hen meer
en meer bekend met en bereid voor het christendom. De Alfoeren aan het strand zijn de
eersten tot wie men zich moet wenden met het Evangelie. Deze brengen hetzelve aan de
half- (of meerdere landwaarts) bewoners en deze weder tot de midden- (of binnenland)
bewoners. Het aantal Alfoeren moet niet zoo groot zijn als men gewoonlijk opgeeft;
welligt zijn er niet meer dan 5.000. De Alfoeren op Boeroe zijn zeer goedig – veel beter
dan de christenen – zij gelooven een ieder en bedriegen niemand. Hunne
ligchaamsvormen zijn schoon, nimmer zijn zij mager. Zij zijn sterk doch niet fier. Hun
open gelaat nam mij voor hen in, zoodat ik besloot om, zoo de Heer wil, er bij eene
volgende gelegenheid, April 1858, mijn werk van te maken hen persoonlijk in hunne
dorpen of bosschen op te zoeken, in de hope gelegenheid te zullen vinden ook onder hen
het Woord Gods te brengen. Hij die magtig is de aarde te vervullen met zijne kennis, geve
daarop zijn onmisbaren zegen.
Tot hiertoe over Boeroe. Of mijn verblijf aldaar iets goeds heeft uitgewerkt zal de
eeuwigheid aan ’t licht brengen. Maar heeft niet de Heer gezegd: “mijn woord zal niet
ledig wederkeeren?”317 Ik wil mij dan tevreden stellen met slechts te zaaijen of te planten
en nat te maken, de wasdom is in ’s Heeren hand.318
1ste December kwamen wij weder in Allang aan. De Heer had ons eene zeer voorspoedige
reis geschonken. Nog nimmer is, zoo zeide men, deze rondreize in zoo korten tijd gedaan.
Het is waard dezelve in de chroniek te plaatsen. Alleen Hem zij dank, die en wind en
stroom en golven gebood ons veilig te geleiden.
25ste December. Het is niet gemakkelijk menschen van geheel andere gezindheden,
denkbeelden en uitzigten aan ons te verbinden. Op verschillende manieren evenwel moet
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de Zendeling trachten het vertrouwen te winnen van hen die zich altijd op een’
eerbiedigen afstand van hem houden tot wien zij in betrekking behoorden te staan als
kinderen tot den Vader.
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Bij onze komst te Allang had ik der gemeente kennis gegeven, dat mijne vrouw zich
bereid verklaarde om aan de meisjes het een en ander te leeren. In den beginne kwamen
er velen en de meesten toonden aanleg te bezitten om de meest noodzakelijke vrouwelijke
handwerken aan te leeren. Sommigen zelfs werden zoo bekwaam dat zij weder anderen
konden onderrigten. Om haare lust tot leeren aan te moedigen, besloten wij een klein feest
te geven waarop ieder zou beloond worden naar mate haren ijver groot was geweest. Een
veertigtal meisjes, benevens de edelen en grooten, werden tot het feest genood. In de
voorgalerij werden allen ontvangen terwijl de deur van het binnenvertrek gesloten bleef.
Toen allen bijeen waren, hieven wij aan uit den 100sten Psalm, terwijl bij het zingen der
woorden “gaat tot zijn poorten in”319 de deuren werden geopend en allen binnentraden.
Maar hoe stond die zwarte menigte te kijken, toen zij een sierlijk groenen boom in ’t
midden der kamer zagen. Het was eene kersboom, verlicht met kleine witte kaarsjes en
een aantal geschenkjes van allerlei aard. Wij schaarden ons rond den boom en na
gezamentlijk te hebben gebeden, werd alles naauwkeuriger opgenomen. Aan den voet van
den boom was eene plaat – de geboorte onzes Heeren voorstellende – bevestigd. Ik begon
met die plaat te verklaren, verder zeggende dat die boom niet een soort van offerande was
voor den Heer Jezus, maar slechts diende om de vreugde van ons feest te vergrooten, en
dat al die geschenkjes die men zag, bestaande uit schaartjes, meisjes-vingerhoeden,
enkele zakdoeken, papier, pennen enz. voor diegene waren wiens naam er op geschreven
stond. Nu ging men ijverig aan ’t zoeken, tot dat men zijn eigen naam vond. Na het
vinden der namen zag men verder rond en vond op den achtergrond staande eene tafel
gevuld met allerlei koekjes en gebakjes, zoo ook een weinig verkwikkende drank. Mijne
vrouw vond er schik in, zelve voor dienstmaagd te spelen en liep dien avond rond met
koekjes en gebakjes als eene verheugde koopvrouw die veel aftrek van hare waar vindt.
Het was een regt gelukkige avond, wij besloten denzelven met dankzegging en het zingen
van een Psalmvers. De jongste meester320 bedankte in aller naam voor den regt gelukkigen
avond hen door hun Leeraar bereid. God geve dat deez avond hen meer aan ons verbond.
26 April 1857. Dezen dag zegende ik het huwelijk in van een paar eenvoudige Negorij
menschen. Na de avond godsdienst verzocht men ons of wij zoo goed wilden zijn hen een
weinig met onze tegenwoordigheid te vereeren. Ik deed dit gaarne, te meer daar ik nog
nimmer een trouwfeest in mijne Negorij had bijgewoond. Wij gingen en onze komst
verwekte blijdschap. Allerlei soort van Inlandsche spijzen werden ons voorgezet,
waarvan wij ten hunnen pleziere het een en ander gebruikten. Voor ons was een klein
afzonderlijk tafeltje aangerigt, terwijl de groote menigte om eene lange welvoorziene
disch plaatsnam. Voor men evenwel tot het gebruik van spijzen overging, stonden allen
op van hunne plaatsen, terwijl een uit hun midden een gebed deed en des Heeren zegen
afsmeekte over dit feest. Ik verblijdde mij over hetgeen ik zag en hoorde; of al de
aanwezigen zoo bijzonder godsdienstig gestemd waren, dit weet ik niet. Hetgeen ik zag
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en hoorde deel ik slechts mede; wat in de harten omging weet alleen “de Kenner der
Harten”.321
1 Mei 1857. Hila is een dier Negorijen die slechts uit burgers bestaat en daarbij nog het
ongeluk heeft van bij al de Inlandsche gebreken ook dien der Europeanen te hebben
overgenomen. Voorts denken zij dat de Leeraar slechts komt om voor hun een lied der
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minne te zingen, dat zij zoo lang zullen aanhooren als zij daarin genoegen nemen. Wee
den Leeraar die onder hen eene klaagzang of een verontrustend lied aanheft. Bij mijne
komst aldaar werden mij nieuwe leden aangeboden waarvan ik, na naauwkeurig
onderzoek, geene vrijheid had dezelve aan te nemen of te bevestigen tot leden der
Gemeente. Ook de doop van sommige kinderen stelde ik uit tot dat de ouders derzelve
volgens regt en pligt zich door den band des Huwelijks verbonden. Het uitstel van den
doop der kleinen is het eenige middel om de ouders te doen huwen, daarom moet ik dit
beginsel stevig handhaven.322
In eene niet geringe verzoeking werd ik gebragt doordat een Europeaan, buiten het
Huwelijk levende in deze zelfde Negorij, de doop voor zijn kind, in onecht verwekt,
kwam vragen. Tot nog toe was ik niet in aanraking geweest met Europeanen, daar mijne
gemeenten slechts Inlandsche zijn. De Europeaan was de Sergeant Engles, zwager van
den Resident van Banda.323 Wat zou ik doen? Doopte ik zijn kind dan zouden alle
Inlanders die buiten den echt leven niet meer willen trouwen, maar aanspraak maken op
de bediening van den H. Doop aan al die onechte kinderen. Weigerde ik zijn kind te
doopen dan zou ik al de Europeanen, die op dit punt de leermeesters der Inlanders zijn,
tegen mij innemen. Maakte ik met zijn kind, omdat hij Europeaan was, eene uitzondering
dan werd ik in het oog der Inlanders iemand – en wel een Pandita – die den persoon
aanzag en mijne woorden zouden nimmer meer van eenigen invloed kunnen zijn. Ik
besloot met te zeggen: “hoor eens! hoe gaarne ik uw kind onder andere omstandigheden
den H. Doop zou toedienen, thans kan ik dit niet doen. Gij zegt dat gij van uwe
huishoudster houdt – welnu laat ons den H. Doop een weinig uitstellen tot dat gij
getrouwd zijt en dan wil ik met liefde ook uw kind doopen”. De man werd boos, ging
heen, mij verzekerende dat hij mij zou verpligten zijn kind te doopen. De Heer stond mij
bij. Hij zorgde dat ik mij niet behoefde te schamen voor mijne Inlandsche gemeenten. Hij
gaf mij kracht om voor Europeaan en Inlander dezelfde te zijn, te handelen zonder
aanneming des persoons.
4 Mei. Larikie is een der ongelukkigste Negorijen. Het hoofd derzelve leeft thans – na
zijne eerste vrouw door den dood te hebben verloren en na van zijne tweede vrouw
gescheiden te zijn – met eene derde in onecht en wel met de dochter van den
Schoolmeester.324 Voorts alles wat zich hier boven de heffe des volks verheft, leidt een
dergelijk leven.
Bij mijne komst in deze Negorij was het hoofd derzelve niet aanwezig; ik weigerde dus
zijn huis dat slechts bewoond werd door genoemd vrouwmensch te betreden – daar te
overnachten, liever liep ik nog dien zelfden avond drie uren ver over bergen, door
bosschen en rivieren huiswaarts dan anderen aanleiding te geven tot verkeerde
denkbeelden en praatjes.
Den volgenden morgen moest ik weder dien zelfden weg maken om daarna werkzaam te
www.cgfdejong.nl
zijn in de gemeente. Omstreeks negen uur den volgenden morgen stond ik weder gereed
om het H. Avondmaal te bedienen, te doopen en het huwelijk in te zegenen. Vreemd
moge het schijnen dat ik in deze Negorij het H. Avondmaal nog kon bedienen, doch de
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herinnering aan hetgeen ik vroeger zeide – velen wandelen naar het uitwendige
onberispelijk – geeft mij vrijheid de plegtigheid te bedienen. Na afloop der
werkzaamheden stond in het huis van den meester eene rijk met spijzen gevulde tafel;
begeerlijk was dezelve voor het oog en na eene afgelegde voetreis als die des morgens
welke mij ook nog weder dien zelfden avond wachtte, was de mensch of het vleesch zeer
wel gezind het zijne er van te gebruiken. Maar hoe gruwde mij het denkbeeld dat ik met
dien (meester) vader, die zijne eigene dochter had gevoerd in de armen van een wellustige
grijsaard, zou zitten spijzen gelijk een vriend met zijn’ vriend. Neen, hoe keurig en geurig
ook die spijzen waren, liever verkoos ik zonder genot van spijs en drank over berg en
door dal huiswaarts te keeren. Reeds meermalen had ik met het Hoofd der Negorij en den
Meester gesproken over hun verkeerd gedrag, thans moest ik door eene daad toonen dat
ik met zulke menschen niet in broederlijke vriendschap kon leven. Ik ging heen zeggende:
“Meester! Zoo gij U bekeert, zal ik weder met U spijzen en in vriendschap leven”.
14 Julij 57 werd er weder een huwelijk gesloten dat eenige bewijzen gaf van meerderen
vooruitgang. Terwijl men meestal gewoon is feest te vieren op eene geheel Heidensche
wijze, vindt men er nu en dan die behagen schijnen te scheppen in een soort van meer
christelijk genot, en waar anderen slechts denken aan het gebruik van sterke dranken en
allerlei onbetamelijke dingen, worden er enkelen gevonden die de leden der familie
bijeenroepen, onschadelijke dranken en spijzen gebruiken en voor het overige zich op
eene bedaarde manier verheugen.
19 December 57 was ik weder te Hila. Een twaalftal nieuwe leden waren weder, zoo het
heette, gereed om bevestigd te worden. Een zestal slechts vond ik goed tot lidmaten der
gemeente te bevestigen. De overigen, zeide ik, moesten wachten tot eene volgende
gelegenheid. Twee van de afgewezenen trokken zich hunne afwijzing zeer aan. Zij
schreiden, mij met een smekend oog aanziende of er nog mogelijkheid bestond mijn hart
te bestormen door hunne blikken, mij te bewegen om ook hun aan te nemen. Ik bleef
evenwel bij mijn voornemen, terwijl ik hun de reden opgaf van deze mijne handelwijs.
De droefheid veranderde nu in bitterheid en wat men door biddende houding en
smekende blikken niet had kunnen gedaan krijgen, beproefde men thans door een beroep
op hunne regten en dat wel op eene zeer vermeten toon. “Wij zijn van oordeel, mijn
Heer!”, sprak één uit allen “dat gij niet bij magte zijt ons de toetreding tot de gemeente
te ontzeggen, want dat doende onthoudt gij ons het ware levensbrood”. Ik, in ’t geheel
niet voorbereid op zulk eene taal, sprak: “Hoort mijne jeugdige vrienden! Zijn niet
ootmoed en nederigheid de twee voornaamste eigenschappen, die vereischt worden in een
discipel des Heeren? Op dit oogenblik althans ontbreekt het u aan beide, ga heen! leer
eerst wat het beteekent nederig te zijn en zoo gij bij een volgend bezoek bewijzen geeft
dat gij, door de hulp des Heeren, meer geschikt zijt voor de toetrede tot Zijne gemeente,
zal ik u na voorafgaand onderzoek van ganscher harte tot de tafel des Nieuwen Verbonds
www.cgfdejong.nl
toelaten. En wat gij zegt aangaande het ware levensbrood, dat ik u dat niet mag
onthouden, dit wil noch kan ik doen. Immers Gods woord is onder u lieden! Niet het
lidmaat-worden is eten van het brood des levens, maar nederig te gelooven in den Heer
Jezus Christus is eten van het brood des levens. Gebruik veel dien bijbel en bid vooral
om de gave van den Heiligen Geest zonder welke gij lieden nimmer ware christenen kunt
worden”. Ik eindigde door met hen te bidden, dat de Heer zelf hen in Zijne kracht mogt
bewaren, opdat zij blijken mogten geven van hunne verkleefdheid aan Hem. Het waren
hier weder de edelen en grooten die beproefden den dienaar Gods tot een dienaar der
menschen te maken. Dank zij mijn’ Heer en Heiland die mij in moeijelijke
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omstandigheden steeds zoo doet handelen dat Zijn naam om mijnentwil niet gelasterd
wordt.
30 December 1857 nam ik voor ’t eerst in Allang nieuwe leden aan. Er waren 40 in getal,
enkelen die zich vroeger hadden misdragen waren teruggekomen van de dwaling huns
weegs, hadden hersteld hetgeen ze vroeger verdierven. Over het algemeen was er groote
blijdschap dat ze werden aangenomen, en in een soort van belijdenisschrift liet ik hen hun
verlangen te kennen geven waarom zij christen of leden der gemeente van Christus
wenschten te worden.
Zoo was ik genaderd met mijne werkzaamheden tot den dag die het zoogenaamde oude
jaar vóórafgaat. Op oude jaars avond, dacht ik, konden wij zeer gepast sluiten met de
viering van het Heilig Avondmaal. Immers niets is geschikter om ons ’s Heeren weldaden
te herinneren dan de zinnelijke voorstelling van de grootste weldaad, de overgave van
Christus tot in den dood voor zondaren. Tot de viering van het H. Avondmaal op oude
jaars avond kwam ik te eerder omdat men als dan gewoon is allerlei onbetamelijke
feesten te houden. De eerbied die men daarentegen voor het H. Avondmaal heeft, liet niet
toe oude gewoonten te volgen. Ongemerkt had ik hun het betere voor het mindere in
handen gegeven en niemand gevoelde te zeer het gemis der oude feesten. Op nieuw jaars
dag hield ik dankzegging. Ook deze verrigting gaf aan ’t geheel een gansch ander
aanzien.
Met meer genoegen en met beteren uitslag ben ik steeds werkzaam onder de Negorij
menschen dan onder de burgers waarvan ik reeds zeide dat ze tot alles uitgenomen iets
goeds in staat zijn. Eene kleine bijdrage laat ik hier nog volgen.
Toen in October mijne vrouw beviel, had mij eene burgeres, de vrouw eens meesters,
beloofd mijne vrouw te zullen bijstaan. Het uur harer bevalling was geslagen. Ik zond
iemand om gemelde vrouw te gaan halen. Maar begrijp mijne teleurstelling: de
boodschapper keerde terug met de boodschap dat de vrouw ziek was. Hoewel mijne
vrouw met den Doctor geheel alleen was, liep ik wat ik loopen kon om zelf de vrouw te
halen. Zij was niet ziek, maar zat te midden van een vrolijk gezelschap. Ik zeide dat wij
hare hulp behoefden en dat zij mede moest gaan. Zij wilde niet, zeggende “morgen zal
ik wel eens komen”. Ik bragt haar hare stellige belofte onder het oog, maar niets was
heilig genoeg om de gewetenlooze vrouw tot haren pligt te brengen. Eene barende vrouw,
die zelfs van de grootste booswicht hulp zou mogen wachten en verkrijgen, werd door
deze Christelijke Burgeres prijs gegeven aan de grootste nood. Zij was eene vrouw mijner
gemeente en als zoodanig had ik regt op haar om haar tot hare pligt te brengen. Ik greep
haar bij den arm, zeggende: “kom aan, gij moet mede gaan, wij hebben u geloofd en op
u vertrouwd, gij moet hulpe bieden”. Maar op straat gekomen zijnde, ging de
gewetenlooze burengerucht maken en gelijk een ondeugend kind zich op de straatsteenen
nederzetten. Wat zou ik doen? Als een razende ging ik huiswaarts, vreezende het ergste.
www.cgfdejong.nl
Gelukkig was de Doctor op het denkbeeld gekomen om naar eene oudere vrouw te
zenden die dan ook weldra kwam. Gelukkig liep alles wèl af en had ons het gemis der
hulp dezer Christelijke zuster niet in onheil gestort. Evenwel stond ik vreemd te kijken
toen ik den volgenden morgen een zeer vriendelijk briefje ontving van den Resident die
mij verzocht hem eenige inlichtingen te geven omtrent eene zaak, waarover mij de vrouw
des Meesters had aangeklaagd. Ik had, zoo luidde de aanklagt, haar gelijk een hond langs
de straten van Ambon gesleept en aan de gevolgen dezer mishandeling lag de brave
vrouw ziek te bed. Allereerst ging ik nu onderzoek doen naar den aard der ziekte dezer
vrouw. Het scheen dat hare ziekte bestond in groote trek tot spijs, want toen ik haar huis
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binnentrad vond ik haar niet te bed maar zittende voor de tafel, die voor hare maaltijd was
ingerigt. Ik bragt haar nogmaals haar ondeugend gedrag onder het oog en bezocht daarna
den Resident, die mij gelukkig te zeer genegen was en te wel de Ambonees kende om mij
op verzoek dier vrouw in een regtsgeding te trekken. Later toch herriep zij hare aanklagt
zeggende dat niet zij, maar anderen den Pandita – Leeraar – hadden aangeklaagd.
Zie hier geachte Bestuurders, hetgeen ik heb te melden. Geene uitlering van het goede,
maar u mijne bevindingen medegedeeld zoo als ik ze inderdaad ondervond. Gelukkig
behoudt mij de Heer bij mijne lust tot den arbeid onder dit volk, niettegenstaande het mij
meermalen niet als Leeraar maar als werktuig der ongeregtigheid wil gebruiken, door mij
te dwingen allerlei leden aan te nemen, in ontucht levenden hunne kinderen te doopen,
ja mij zomtijds wetten voor te schrijven volgens welke ik zou moeten handelen. De
Negorij menschen, ik herhaal het nogmaals, zijn niet alzoo, zij gehoorzamen gewoonlijk
mijne bevelen, zoodat er thans zelfs Negorijen zijn waarin het weigeren van den H. Doop
aan onechte kinderen niet meer van toepassing is omdat de ouders allen zijn gaan
trouwen. In twee mijner Negorijen, Allang en Amahusu, zie ik naar het uitwendige
werkelijk groote vooruitgang. Hem die de harten neigt tot bekeering zij daar voor lof en
prijs.325
47. J.J. Verhoeff aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ameth (Nusalaut), 14
juli 1858; ARvdZ 29/4/A.
–––
I. Des Zondags voorm. predik ik òf hier op Ameth, òf wel in eene der buitennegorijën.
Wanneer ik in de buiten-gemeenten preek, laat ik den dienst hier aan den meester over.
Aldus deed Br. Bär ook, en dat kan hier best, daar de negorijën allen tamelijk digt bijéén
liggen en allen per draagstoel te bezoeken zijn. Echter stelt men zich de afstanden van het
kleine N. Laut doorgaans digter voor en de wegen gemakkelijker dan ze zijn. Zoo had
men mij gezegd, dat de weg rondom het eiland meest langs het strand liep en nagenoeg
geheel vlak was, hetgeen niet alzoo is: het eiland is zeer bergachtig tot aan de kust toe,
en doordien het klein is, is het gedurig stijgen en dalen, drie der negorijën liggen geheel
in de hoogte en bereikt men langs trappen in de rots gemaakt, zoodat het moeijelijk zou
zijn hier – gelijk ik mij had voorgesteld te doen – een paard te gebruiken, waardoor,
indien zulks kon (en dewijl hier geen gras is kan het ook dáárom niet, evenmin als het
teelen van rundvee gelijk op de andere eilanden) de last van het aanvragen van en
wachten op draagstoelen zou weggenomen worden. Wat de afstand betreft, vertelt men
algemeen dat men in 3 uren het eiland kan rondloopen, hetwelk ik, na rondgereisd te
hebben, voor onmogelijk verklaar, daar het 13 paal (4½ m326) in omtrek is, waarover men
door het menigvuldige klimmen stellig 5½ uur doen moet. Des morgens hier en des
www.cgfdejong.nl
namiddags in eene buitengemeente te preken zou daarom niet gaan, of men moest onder
“namiddag” avond verstaan, dan zou het in de nabijgelegene gemeenten kunnen
geschieden; in de verder afgelegene Sila, Titaway en Abubu zou men des nachts daarop
moeten overblijven, en dus ligtelijk den regenten eene niet aangename moeite bezorgen.
Br. Bär mag zulks welligt in den beginne beproefd hebben (Maandberigt 1857, Nº 9, bl.
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135327) zeker is het dat hij er alsdan spoedig het ondoenlijke van zal hebben ingezien.
Ook weet ik ten minste vast, dat hij het in den laatsten tijd niet heeft gedaan, ook had hij
hier des Zondagsavonds te Ameth de Bijbellezing, die hij in het begin des Donderdags
hield. Over de opkomst der gemeente kan ik niet klagen, echter was mijne Kerk te
Haroeko (een gelijk getal inwoners, waaronder vele burgers, die gewoonlijk zeer zelden
komen) beter bezet. In de buitengemeenten had ik volle Kerken doch Ameth en Titaway
uitgezonderd, zijn alle Kerken veel te klein, oude vervallen gebouwtjes met krakende
predikstoelen. De Kerk alhier is goed, maar wordt slecht onderhouden (op de
zindelijkheid der Ambonezen voor hunne bedehuizen valt niet te roemen), de Kerk te
Titaway is zoo wat de ruimste en men is thans bezig daaraan eene zeer gewenschte
verandering te brengen en wel door er vensters in te maken, daar de vorige Radja –
volgens welk stelsel van bouwkunst weet ik niet – haar met acht deuren en niet één raam
voorzien had!
Catechisatie. Mijne Catechisanten heb ik in 2 afdeelingen gesplitst, jongens en meisjes
afzonderlijk. Zij zijn bij uitstek dom (hetgeen kan toe te schrijven zijn aan de
omstandigheid dat de meesten pas van school komen, waar het godsdienstonderwijs
weinig beduidend is; Br. Bär had voor zijn vertrek alle Catechisanten op 6 na
aangenomen en zoo heeft de meester328 maar hun getal met schoolkinderen zoo wat
aangevuld). Wat erger is, zij zijn zeer lui, en (juist het omgekeerde van Haroeko) over
de meisjes heb ik het meest te klagen. De jongens hebben den ganschen dag door negorijwerk, daarom dragen zij eensdeels minder schuld, wanneer zij weinig of geen tijd vinden
tot leeren, maar de vrouwen doen hier niets. Op andere eilanden houden deze zich bezig
met het aanleggen van tuinen, waarin zij dagelijks werken, en waarvan zij de vruchten
verkoopen, maar hier zijn zij de gepersonifieerde vadsigheid. Bij mijn huisbezoek
gebeurde het niet zelden, dat ik de huismoeder in blakenden welstand des morgens ten
10 à 11 ure op den grond of op hare dego² (rustbank)329 vond liggen, terwijl hare kinderen
schreeuwende rondliepen. Toen al mijne pogingen niet baatten om die meisjes te huis wat
te doen leeren (hetwelk bestaat in het van buiten leeren van een psalmvers en in het
nalezen van het de vorige week behandelde geschiedenisverhaal), toen ik zag dat het haar
volmaakt onverschillig liet of ik de vlijtigen een vel papier, eene pen, enz. ten geschenke
gaf en de nalatigen strafte met nablijven om het opgegevene hier te leeren, toen heb ik er
onlangs dit op gevonden, dat zij des avonds ten 6 ure allen bij mij op de voorgaanderij
moeten tegenwoordig zijn, om onder mijn opzigt gezamenlijk te leeren, waarbij zij mij
tevens over hetgeen zij niet begrijpen vragen kunnen. Bij enkelen zie ik hiervan eenige
vrucht. Tevens doe ik dit, om die kinderen wat meer aan ons te gewennen, daar het volk
anders – gelijk straks blijken zal – uit zich zelven nooit tot ons zou komen. Hoewel het
mij spijt zoo iets te moeten doen, Waarde Bestuurders, zie ik mij echter genoodzaakt
hierbij eene aanmerking te maken op hetgeen aangaande Br. Bär in Jaarverslag 1857 pag.
www.cgfdejong.nl
11 gezegd is: “des Maandags, Dinsdags en Woensdags heeft hij telkens 2
Catechisatiën”.330 Ik moet hierop aanmerking maken – niet omdat het mij te doen is op
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anderer Broederen werk of berigten te vitten, maar omdat UWEW. met volle regt mij
zoudt kunnen vragen “waarom doet Gij niet, wat Uw voorganger deed, waarom zet Gij
niet voort het goede door hem tot stand gebragt?” Ik moet zeggen, Waarde Bestuurders,
dat het mijn toeleg is zooveel mogelijk te splitsen, wat gescheiden moet worden, dit toch
maakt voor mij het Onderwijs gemakkelijker, en voor de kinderen te meer vruchtbaar,
maar hier zou splitsing dwaasheid heeten, daar al mijne Catechisanten op dezelfde hoogte
of liever op denzelfden lagen trap van kennis staan en zij allen nog zeer noodig hebben
in den Bijbelsche Geschiedenis een noodzakelijk fonds van kennis te ontvangen. Eerst
later, als er zijn die hierin genoegzaam gevorderd zijn, kan ik eene hoogere klasse
vormen, om aldaar onderwijs in de geloofs- en zedeleer te geven, voor welk onderrigt ik
hen thans allen ten eenenmale ongeschikt acht. Splitsing van jongens en meisjes is hier
echter eene zedelijke verpligting. Daar ik evenals Br. Bär wenschte te werk te gaan, heb
ik bij hemzelven en later nog bij den meester hier naar de inrigting zijner Catechisatiën
onderzoek gedaan, doch bevonden dat hij, evenals ik, slechts 2 Catechisatiën had, de
meisjes op Maandag en de jongens op Dinsdag, later hield hij beide Catechisatiën een uur
na elkaar op Maandagmorgen. Hoe nu echter het bedoelde berigt in het Jaarverslag komt,
begrijp ik niet. De hoogte waarop het Godsdienstig Onderwijs en de Kennis der
Catechisanten in de buitengemeenten staat, heb ik nog niet kunnen onderzoeken, daar ik
er alleen heenging om te preken en te doopen, en mijne Inspectiereis (met de Avondm.
viering) tot na den regentijd heb bepaald. Alleen bedroefde het mij te hooren, dat Br. Bär
kort vóór zijn vertrek zóóvelen tot lidmaten heeft aangenomen, terwijl er zelfs geen tijd
overbleef om met hen het Heilig Avondmaal te vieren. Waarom niet met dezen gewacht,
daar Br. Bär toch wist dat ik het werk hier zou overnemen? Zoo bleven er hier 6, in eene
andere slechts 8, in eene derde slechts 10 Catechisanten over. Waarlijk, Geachte
Bestuurders, het spijt mij zulks te moeten melden, maar ik die het werk overneem en de
vruchten zal oogsten van het werk mijns Voorgangers, dien de Waarheid te melden, de
volle waarheid mijner bevindingen, al is die Waarheid ook treurig. Hier vooral toch acht
ik het geheele verderf der Christengemeenten gelegen in een te ligtvaardig toelaten tot de
gemeenschap der gemeente, want zijn zij eenmaal uit onze handen, dan leert de ervaring
dat het grootste gedeelte onverschillig wordt. Ik weet het, de regenten zien dit gaarne,
zoeken ons door allerlei listen (vleyerij, bedriegelijke getuigenissen) er toe te brengen,
dat wij velen aannemen, maar wij mogen hieraan toch geen gehoor geven, al worden wij
er ook om gehaat. De gunst des Heeren behoort bovenaan te staan. Ik heb dit gemeld,
opdat het U niet zal verwonderen, als ik vooreerst geene lidmaten op N. Laut zal
aannemen. Terwijl ik met de Catechisanten het O. Testament behandel, had ik den
meester verzocht met de Catechisatie, vroeger door hem op de Donderdag avond
gehouden, voort te gaan en daar de geschiedenis van het N. Verbond te behandelen, doch
hij heeft dit moeten opgeven, daar er bijna niemand kwam. Het is droevig, voor alles
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heeft men hier een dwangmiddel (ook zelfs tot schoolbezoek), maar tot het bijwonen der
Catechisatie of godsdienstoefening is hier geen dwangmiddel zelfs dan het Woord, en wat
gevoelt de inlander op zijne tegenwoordige hoogte van het Woord der liefde. Dat heeft
Br. Roskott welligt ook gevoeld, hoe ontoereikend dit was, waar hij weleer voorstelde om
het burgerlijk gezag in handen der Zendelingen te stellen.331 Al mag tegen het onbepaald
vaststellen332 hiervan het een en ander in te brengen zijn, de Zendeling is hier tegenover
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den tegenwoordigen zedelijken toestand des volks te zwak met zijn “Woord” alleen.
Doch ik gevoel het moeijelijke ervan om ons, ten halve in dienst des Gouvernements
werkzaam, een beter standpunt van dat Gouvernement te verwerven. Mijn meester houdt
nu slechts nog het Gebed des Zaturdags Avonds, zijnde eene door het Gouvernement
vastgestelde Catechisatie voor lidmaten. Mijne Bijbellezing, die ik Maandagavond in
mijne voorgaanderij houd over Lucas’ Evangelie wordt tamelijk goed bezocht. In het
eerst was het getal dergenen die opkwamen te groot om allen zitplaatsen te verschaffen,
maar ik wist ook dat er zouden zijn die weldra wegbleven. Zoo is het ook geschied en
thans is er altijd plaats over. Nu, die getrouwen zijn ook steeds slechts een klein getal. Ik
zal mij echter verblijden als het niet beneden het tegenwoordige – ongeveer 40 – daalt.
Ik heb deze Bijbellezing maar dadelijk aan huis genomen, om niet weder met den regent
in eene olie-perkara te vallen, gelijk op Haroeko.333 Want wat die regenten al niet trachten
te verhinderen, is onbegrijpelijk. En zij vinden altijd steun, dit weten zij en zijn daarom
stoutmoedig. Br. Bär heeft hier vele ouden van dagen leeren lezen, zoodat ik hiermede
weinig te tobben heb. Ware het getal Bijbels in de huizen maar meerder. Doch helaas, er
zijn vele huizen zonder H. Schrift, en de meeste Bijbels zijn haast onbruikbaar. Daarom,
Geachte Bestuurders, wanneer UWEW. Bijbels en Psalm- of Gezangboeken naar Ambon
zendt, verzoek ik UWEW. voor mij op 250 Bijbels en 500 Psalm- of Gezangboeken te
rekenen. De eerste Maandag van elke maand houd ik (ten 6½ ure) de Zendel. Bidstond
in de Kerk, die vrij wel bezocht wordt, doch met de giften dáár en op de Bijbellezing is
het veel schraler gesteld dan op Haroeko.
De tweede week na mijne komst alhier ben ik begonnen met huisbezoek. In twee weken
achtereenvolgens bezocht ik de huisgezinnen (125 in getal) der negorij Ameth. Zij is de
grootste en ook wel de fraaiste van al de negorijën van N. Laut, waarom zij thans ook als
de voornaamste wordt beschouwd, hetgeen vroeger Sila was, toen het fort aldaar334 (thans
een ruïne) nog bemand was. Toen was er eene passar of markt en er woonden vele
burgers, die thans deels naar Saparoea, deels naar Ambon zijn verhuisd. Het getal burgers
is tegenwoordig op geheel N. Laut zeer gering, en zij zijn in kleeding en leefwijze hier
veel minder van de negorijlieden onderscheiden dan op de andere eilanden. De negorij
Ameth, zeide ik, is groot; zij is meest in de lengte aan het strand aangelegd. Zij strekt zich
van het eene einde tot het andere ongeveer 1 paal (20 min. afstands) uit. Zij loopt achter
eene rotspunt (tandjong) heen en is alzoo in twee deelen verdeeld. Ook op die rotspunt
staan verscheidene huizen die men langs trappen bereikt. Overigens is de negorij zeer
regelmatig aangelegd met goede, breede, belommerde straten. Deze goede aanleg is, naar
ik hoorde, de vrucht van een straf, aan het volk opgelegd wegens herhaalde
wederspannigheid tegen hunne regenten. Mijn eerste huisbezoek zoo aanstonds
aangevangen, beoogde het volk aan ons te verbinden; want eerst door duur van tijd en dan
nog meer in dagelijksche ontmoetingen dan door bepaald huisbezoek kan men met het
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volk bekend worden. Na mij derhalve, om belangstelling in hun lot te toonen, met de
bewoners van zulk een gezin bekend gemaakt te hebben, naar hunne kinderen gevraagd,
of die schoolgingen, enz., waarbij ik metéén gelegenheid had, menigeen, die nog geen
godsdienstig onderwijs had bijgewoond, daartoe aan te sporen, na onderzocht te hebben
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of zij een bijbel hadden, dien gebruikten, mijn Maleisch in de Kerk konden verstaan, enz.,
zeide ik hun dat zij groote reden hadden om God te danken, dat zij een leeraar ontvingen
zoo spoedig nadat hun vorige leeraar was vertrokken, dat ik weliswaar hun nog geheel
vreemd was, maar dat zij mij niet lang als een vreemde mogten beschouwen, daar mijn
werk anders niet gezegend voor hen kon zijn; daarom hoopte ik dat zij spoedig
gemeenzaam met mijne vrouw en mij zouden trachten te worden, daartoe zou ik hen nu
en dan eens meer bezoeken, maar zij moesten ook niet schromen nu en dan eens bij ons
te komen praten. Vooral hoopte ik, dat zij in geval van ziekte of andere moeijelijke
omstandigheden tot mij komen zouden, daar ik bereid was om met hulp en raad, met
medicijnen en anderszins naar vermogen dag en nacht hen bij te staan, enz. Zij beloofden
dit en volgens gewone uitdrukking van den inlander waren er ook al die zeiden: Ja, wij
willen Mijnheer hier ontvangen, zooals wij den Heer Jezus ontvangen zouden. Helaas,
dat dit slechts eene klank is en dat ik van dag tot dag zien moet dat, zoo dat woord in
waarheid gesproken zij, de Heer Jezus hier op Ameth al een bitter slechten ontvangst zou
hebben. Evenwel toen stelde ik mij van dat huisbezoek eenige goede vrucht voor, wat kon
ik ook meer doen, en echter zal het straks blijken hoe weinig het beoogde doel daarmede
bereikt is.
Om mij spoedig hier te oriënteren, maakte ik eene plattegrond-teekening van de negorij,
waarop ik elk huis genummerd aanwees. Op die nummers kan ik in een daarvoor bij mijn
eerste bezoek aangelegd boekje den toestand, waarin ik elk gezin aantrof, vinden, terwijl
eene alphabetische naamlijst het geheel voltooit, zoodat mij nu het huisbezoek in het
algemeen voor het vervolg gemakkelijk is, en ook – wanneer ik bij dezen of genen
geroepen word – dadelijk de woonplaats en wat mij voorts noodig is, kan weten.
Na UWEW., Geachte Bestuurders, zoo een en ander omtrent mijn werk alhier
medegedeeld te hebben, wil ik tot iets anders overgaan, en U den toestand en gezindheid
mijner Noessa-Lauters wat nader te schetsen.
II. Hierbij moet ik mij natuurlijk hoofdzakelijk (namelijk wat de gezindheid aangaat)
bepalen tot Ameth, mijne woonplaats, daar ik de andere gemeenten nog slechts eenmaal
bezocht, om er te prediken. De toestand verschilt in de hoofdzaak niet van alle andere
Ambonsche Christengemeenten, alleen schijnen mij die van N. Laut nog op een lageren
trap van beschaving te staan dan de Christenen elders. Het hoofdgebrek der menschen
hier is luiheid en onverschilligheid: in het aanleggen van tuinen, zelfs in het planten van
de meest dagelijksche benoodigdheden (pisang, spaansche peper, groenten, turksche
tarwe, enz.). In het aankweeken van kippen, eenden en ander gevogelte hebben zij niet
den minsten lust. Sago levert het eiland niet genoeg op voor zijne bewoners, en dit
wetende verwaarloozen zij nog wat er van zou te trekken zijn, en koopen het liever van
de Ceramsche vaartuigen, die nu en dan hier komen, al moeten zij dat ook duur betalen.
Nu, daar het eiland zoovele kruidnagelen oplevert, welke het Gouvernement voor vasten
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prijs van de bevolking inkoopt, krijgen zij geld genoeg (er zijn huisgezinnen die ƒ 100
en meer jaarlijks krijgen) en alzoo kunnen zij zich ongestoord aan luiheid overgeven,
want zij koopen hetgeen zij verder noodig hebben op de markt te Saparoea. Echter schijnt
de bevolking van Ameth luijer te zijn dan de bewoners van de andere plaatsen, die nog
matten, netten, enz. maken, hetgeen zij hier ook wel verstaan maar niet verkiezen te doen.
Echter moet ik zeggen, dat de goede wil van den regent daartoe al zeer veel toe- of
afdoet. De menschen houden zich hier meest met visschen bezig en de zee is hier zeer
vischrijk. Dronkenschap of vechterij heb ik hier nog niet bemerkt, zeker zal dit toe te
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schrijven zijn aan het 2 jarig verblijf eens zendelings onder hen.335 Echter is gelijk straks
blijken zal, de geest des dranks nog lang niet uitgebluscht. Ontucht vind ik gelijk elders.
Daarom heb ik dan ook mijne gedragslijn met het niet doopen der onechte kinderen
welker ouders huwen kunnen ook hier gevolgd. Br. Bär doopte op belofte van trouwen,
maar mijn onderzoek in dezen heeft mij doen zien, dat deze belofte eene ijdele is
geweest.336 De regenten hebben mij wel zoeken te bewegen op belofte te doopen, maar
ik heb het te meer niet gedaan, omdat ik weet dat die regenten het juist zijn, die onze
pogingen tot zedelijke verbetering tegenwerken. De aard des volks schijnt zeer schuw en
uiterst onderdanig te zijn, maar dat is schijn – bij nadere kennismaking zijn zij vrijpostig,
soms brutaal (gelijk wij daar een en andermaal de ondervinding van hadden) en met de
ondergeschiktheid aan het Gouvernement evenals aan hunne vorige radja’s is het ook niet
te best gesteld. In dit opzigt heeft de bevolking van Ambon en Haroeko eene betere
getuigenis dan Saparoea en N. Laut, hoewel de laatsten zeggen dat de Ambonezen en
Haroekonezen “domme menschen” zijn.
Het bijgeloof (hoe bedekt zij het ook trachten te bedrijven) is welligt meerder en grover
dan elders, zeker erger dan op Ambon en Haroeko. Beide eilanden, zoo Saparoea als N.
Laut, staan daar dan ook voor bekend. Op Saparoea echter heeft het bijgeloof meer een
Mohammedaansch, hier, waar geene Moh. zijn, een echt heidensch (Alfoersch) karakter.
Wat ik van den bijzonderen vorm van afgoderij hier heb gehoord, bestaat in het volgende:
In het midden des eilands, dat eene kom door bergen omgeven schijnt te vormen en die
daarom door de inlanders “poesat poeloe” (navel des eilands) genoemd wordt, staat eene
steenen tafel met steenen banken daar omheen. Derwaarts komen op sommige tijden –
volgens het bijgeloof – de “mojang² (voorouders)” – welligt verstaan zij daaronder de
eerste bewoners des eilands, misschien ook hunne vroegere radja’s – (zeven in getal), en
houden – op die banken gezeten, waarvan niemand dan ook ooit mag gebruik maken –
eene beraadslaging over het lot der inlanders van het geheele eiland; en nu gaan de
inlanders bij ziekte- of sterf-gevallen en dergelijke omstandigheden daarheen en offeren
op die tafel spijzen, pinang, enz. of brengen er geld of kostbaarheden. De berigtgever, een
der regenten hier (die in dit opzigt welligt de eenige uitzondering maakt, echter meer door
J.J. Bär jr, 1856-1858 op Nusalaut, zie document 34.
J.J. Bär jr schreef (vanuit Waai) hierover als volgt: “Wat het doopen der onechte kinderen betreft, ik
volg hier hetzelfde beginsel als op Noussalaut. Altyd in het oog houdende dat ik in eene gevestigde
gemeente ben, heb ik geene vrymoedigheid die kinderen den H. Doop te weigeren. Natuurlyk worden
de ouders strengelyk vermaand een ander leven te leiden. De zendeling moet in stilte blyven arbeiden,
vermydt zoo veel mogelyk wat den wereldling aanstoot kan geven. Vooral hier op Ambon waar men
de zendeling liever niet dan wel ziet”. J.J. Bär jr a. J.C. Neurdenburg, 26/9/1858, ARvdZ 18/2. Na
verloop van tijd evenwel zag ook hij in dat beloften der ouders alléén niet voldoende waren. Van
doorslaggevend gewicht hierin bleek de mate waarin hij zijn gemeenten in eigen persoon bezocht. In
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zijn gemeenten op oostelijk Ambon, waar hij regelmatig kwam, was hij naar eigen zeggen redelijk
succesvol in het overhalen van buiten het huwelijk samenwonende ouders tot een huwelijk (over
1858: in Waai (waar hij woonde) 37 van dergelijke huwelijken, in Tial twee, in Suli drie, in Paso acht
en in Negeri Lama drie, totaal 53 paren). Doch zijn pleidooien en donderpreken in de gemeenten op
Haruku, waar hij niet meer dan twee maal per jaar kwam en waar zijns inziens ook de regenten
bepaald niet voor een streng regime geporteerd waren, sorteerden geen enkel effect. In 1858 doopte
hij er 77 buitenechtelijk geboren kinderen tegenover 127 die binnen de echt geboren waren. Daarom
wijzigde Bär in 1859 ten aanzien van Haruku zijn beleid: “Intusschen nu weet men reeds dat de
kinderen buiten den Christelijken echt verwekt, voortaan niet meer gedoopt worden, tenzy de ouders
eerst kerkelyk zyn ingezegend. Myne belofte in dezen moet ik gestand doen”. De huwelijken op
Haruku werden meestal niet door de zendeling maar door de schoolmeesters kerkelijk ingezegend.
Cijfers en citaat ontleend aan J.J. Bär jr a. Hb NZG, 5/3/1859, ARvdZ 18/2.
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zijn opvoeding onder Europeanen dan door zijne Christelijke gezindheid) zeide mij dat
er voor duizenden aan geld en kleinodiën daar zou te vinden zijn. Het spreekt, dat het
werk des Zendelings hier wel ijdel zal blijven, zoolang zulke afgoderij hier bestaat. Ik
denk er daarom gedurig aan, daaraan een einde te brengen en heb het voornemen opgevat
na den regentijd die plaats te bezoeken. Aan zulk een bezoek is echter groote moeite
verbonden, niet om de reis derwaarts, want het midden van dit kleine eiland kan niet ver
zijn, maar om de plaats te vinden. Het spreekt dat er geen gebaande weg daarheen bestaat
en ook dat niemand der inlanders mij de plaats zal willen wijzen. Mijn ouderling, de
regent van Nalahya, is zelf zeer bijgelovig, aan de meesters zal men evenmin zoo iets
openbaren als aan mij, de regent van Ameth337 (vroeger meester geweest) heeft mij wel
beloofd met mij de plaats te gaan opsporen, maar naar ik dien man heb leeren kennen, zal
hij het wel om allerlei redenen uitstellen. De regenten zijn juist de instandhouders van dit
alles, tegenover den Zendeling willen zij echter niet voor zoo dwaas doorgaan, van zoo
iets te gelooven, maar dringt men er bij hen op aan om aan de uitroeijing de hand te
leenen, dan hebben zij allerlei vonden; zoo het hun ernst ware, dan was zoo iets in korte
tijd uit. Doch ik wil op den Heer hopen, Hij kan de weg mij banen. En ik leef dus in het
vertrouwen, dat zoo het des Heeren wil is, dat Zijn Evangelie ook hier gepredikt wordt,
Hij dan ook op Zijn tijd zorgen zal dat het Heidendom hier valle. Voor het tegenwoordige
zoek ik zooveel mogelijk de bevolking te overtuigen van de gruwelijkheid der afgoderij;
vooral vind ik daartoe gelegenheid in de Zendeling Bidstond, waar ik soms door
dergelijke schilderingen uit de heidenwereld, soms ook – gelijk de laatste maand – door
een verdicht verhaal van afgoderij onder Christenen, niet al te kennelijk doch ook niet al
te bedekt aantoon dat zulke dingen, hoe bedekt ook bedreven, niet verborgen blijven
kunnen en zeker éénmaal worden te huis gezocht. Andere bijgeloovige gewoonten en
meeningen vindt men gelijk ik ze vroeger van Haroeko mededeelde.
Nog iets daaromtrent, voornamelijk om te toonen hoe men zich in zijne gedachten
omtrent het geloofsleven bij de inlanders kan bedrogen vinden. Br. Bär verzocht mij
onlangs per brief om eens onderzoek te doen naar twee vrouwen op Nalahya, en ze te
gaan opzoeken, daar ze gaarne over de Heer spraken. Hij had haar meermalen opgezocht
en haar toegesproken. Zulken, waarvan men gelooven mag dat zij den Heere liefhebben
in waarheid, zijn werkelijk eene zeldzame ontmoeting hier. Derhalve onderzocht ik naar
haar bij de meesters hier, en wat blijkt mij – die vrouwen geven aanleiding tot een grof
bijgeloof. Zij behooren tot de bedeelden, ja zij zijn de eenigsten van N. Laut die uit de
armekas bedeeld worden. Daar die bedeeling – gelijk het geheele geldelijke – buiten ons
omgaat, zoo wist ik dit niet, anders had ik dadelijk zoo iets vermoed. De bedeelden toch
staan in hooge achting hier en waar misschien menigeen in Holland op dezulken met
geringachting zou neerzien, worden zij hier als bijzondere lievelingen van den Heer
beschouwd. Men spreekt van deze met bijzonderen eerbied, noemt hen nooit bij den
www.cgfdejong.nl
naam, maar zegt “Tuwan Piatu” (d.i. Mijnheer of Mevrouw de Wees) en doet hen allerlei
eerbewijzingen aan. Ik herinner mij nog, dat Br. Bossert eens een geval daarvan had te
Haria,338 waarbij hij zeide dat het niet paste om aldus met bedeelden te handelen, dat ze
niet méér waren door de omstandigheid dat ze van de liefdegaven leefden, hetwelk hem
hoogst kwalijk werd genomen. De bedeelde vrouwen op Nalahija, die daarbij goed varen,
zoeken het volk in de meening, dat zij heel wat zijn, te versterken, spreken gebeden uit
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over zieken, heiligen water tot geneesmiddel, spellen de toekomst, kortom zijn een
voedsel voor allerlei bijgeloof. De meester hier had daarvan steeds veel verdriet, daar ook
van hier velen gedurig tot haar gaan. Hij kon er echter niets aan doen. De regent van
Nalahya, mijn rondgaande ouderling, is, gelijk ik reeds zeide, zelf aan deze dingen
gehecht, voedt ze denkelijk nog in het geheim en het zal zeker met voorzigtigheid dienen
aangelegd te worden om hem niet tegen zich te krijgen niet alleen – maar ook om niet de
gansche bevolking tegen zich te krijgen, die – hoe zij ook den persoon des leeraars
mogten vereeren – het hem zeker euvel zoude duiden indien hij die “heiligen” aantastte.
[Verhoeff wordt in zijn werk ernstig belemmerd door de tegenwerking van de regent van
Ameth, die hier vroeger schoolmeester geweest is.339 Hij stookt het volk tegen hem op. De
belangrijkste oorzaak is dat Verhoeff geen sterke drank schenkt. Men negeert hem
volledig, weigert hem levensmiddelen te verkopen en personeel voor de huishouding is
niet te krijgen. Die tegenwerking is zelfs zo erg, dat hij de gouverneur heeft verzocht naar
zijn oude gemeente op Haruku te mogen terugkeren.]

En om nu tot den algemeenen en eersten grond van dergelijke verhoudingen tusschen
leeraar en gemeenten hier door te dringen, zoo iets zou zeker niet gebeuren als wij door
naauwkeurige vaste, afdoende bepalingen voor den willekeur van inlandsche hoofden
waren gevrijwaard. Dat wij dit toch niet zijn, gevoelen wij maar al te zeer. Ik kan daarvan
weder met een paar voorbeelden bewijs leveren. Toen ik laatst rondging om te preken,
begon ik met de negorij Nalahya, alwaar de rondgaande ouderling regent is; met hem
sprak ik over mijn beginsel en plannen ten opzigte van den doop der Onechte Kinderen
en dat het noodzakelijk was dat alle regenten mij hierin nu ijverig ondersteunden, daar
het tot wezenlijk heil hunner onderdanen zelve was. Hij vond het zeer goed, zoo zeide hij,
en ik dacht dat nu de anderen volgen zouden. Daarom juist had ik opzettelijk met hem als
ouderling – en tevens Regent – vooraf er over gesproken. Maar er waren aanstonds twee
andere regenten, die het er op gezet hadden om hun gezag te toonen, en (evenals een
slaveneigenaar over zijne slaven uitspraak zou doen) zeiden zij: “dan moeten alle
kinderen mijner negorij maar ongedoopt blijven, tot Mijnheer de onechte kan doopen”.
Ik zeide hem, dat dit voor zijne verantwoording was. Wat zou ik ook doen? Het was
zeker, dat niemand behalve de meester (die het ook deed) zijn kind ten doop zou brengen.
Het is zeer waarschijnlijk dat deze twee regenten bijzonder veel belang hadden bij den
doop der onechte kinderen. Anders mag men ons in stilte tegenwerken en het huwelijk
bedektelijk tegenhouden, maar men maakt zich gewoonlijk zoo boos niet. Er blijkt
evenwel weder uit, dat de Zendeling niets kan uitrigten en volstrekt geen gezag heeft
tegenover zulke menschen. Het is te begrijpen, dat als wij alles bij het oude laten, men
de beste leeraar is, die er zijn kan, het oordeel van buitenaf ook zeer gunstig is over onze
verhouding
tot de regenten en gemeenten, want de Indische maatstaf is al eene zeer
www.cgfdejong.nl
ongelukkige. Ongelukkig echter ook hij die zich vergenoegt volgens dezen maatstaf voor
“goed” verklaard te worden.
Nog iets. Bij besluit van den Gouverneur der Moluksche Eilanden, dato 30 Maart jl. Nr.
1 zijn wij vrij verklaard en volkomen onbelemmerd in onze bewegingen binnen onzen
werkkring. Ik meen dat wij dit aan de zorg van UWEW. verschuldigd zijn en dat het
UWEW. bedoeling geweest is, ons hierdoor de vereischte vrijheid van arbeid te
bezorgen. Maar hier bestaat volstrekt geene waarborg dat de bedoelingen der Bestuurders
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in dezen tot haar regt komen. De Gouverneur stelt ons vrij, dat wil zeggen: schrijft ons
aan, dat wij ons nu als vrij kunnen beschouwen (maar deze vrijheid is vele Ambtenaren
een doorn in het oog geweest, want reeds voordat dit Besluit uitging, was zelfs de
Ambonsche Kerkeraad zeer weinig ingenomen met de vrijheid die wij Zendelingen
genoten, en dat wij zooals men zeide van niemand wat ons werk aanging afhingen dan
van het Bestuur des Zendeling Genootschaps; dat had men geheel anders gedacht en ons
zoo gaarne als Ambtenaartjes beschouwd). Er moest dus wat op gevonden worden.
Daarom die bepaling er bij, waarover ik UWEW. reeds den 20 April schreef,340 namelijk:
dat wij niet uit onzen werkkring mogen zonder (gelijk alle Ambtenaren) verlof te vragen,
en (nog meer dan eenig Ambtenaar) particuliere vrachten te betalen, zoodat men, ons
vrijstellende in onze gemeenten, de gemeenschap met andere broeders afsluit.341 Ziet,
Waarde Bestuurders, dit vooreerst reeds noem ik onregt, want wij zijn geene Ambtenaren,
want het is blijkbaar met het doel om ons voor de meerdere vrijheid in het eene onder
eenen anderen band te brengen. Ik heb evenwel daarover niet geappelleerd of iets
dergelijks, ik denk mij er zoolang aan te onderwerpen bij voorkomende gevallen totdat
wij van UWEW. vernemen, hoe ons in dezen te moeten gedragen, of liever totdat
UWEW. de opheffing van deze willekeurige bepaling, zoo wij hopen, bewerkt. En wat
is nu die gepubliceerde vrijheid in onze bewegingen, die ons is gegeven? Eene klank.
Ware zij iets werkelijks, dan hadden bij het Besluit de noodige maatregelen moeten
genomen worden en afdoende aanschrijvingen aan de Ambtenaren en Regenten binnen
onzen werkkring moeten gedaan worden, om ons die vrijheid te verzekeren, terwijl nu dit
niet geschied is, die vrijheid niets beteekent. Oordeelt er zelf over, Waarde Bestuurders.
Na ontvangst van dit Besluit, zei de Resident mij: “als gij in Uwen werkkring reist en mij
niet vooraf hebt kennis gegeven, dan betaal ik U de transportkosten niet terug”. Het
gebeurde zelfs, dat hij den regent van Kamarian, o.a. aanschreef, om aan Br. v. Ekris
geene transportmiddelen te verschaffen dan op last van hemzelven. Welligt is dat hier ook
wel den een’ of anderen regent in de ooren geblazen, want twee der regenten weigerden
mij een draagstoel te geven zonder betaling, dan alleen op aanschrijving van den A.
Resid. Ik heb die draagstoel uit eigen beurs betaald, maar om op die wijze steeds te reizen
kunnen wij niet bekostigen en ik weet dat is ook Uw wensch niet. Het gedrag van die
regenten komt deels voort uit vrees voor of om een goeden naam te behalen bij den A.
Res., deels ook uit lust tot magtsvertooning. Maar de schuld ligt verder. Het
Gouvernement heeft zich verbonden om ons transport te verschaffen; komt nu de
bepaling dat wij vrij zijn om in onze gemeenten naar goedvinden ons te bewegen, dan
dient er, dunkt mij, ook voor gezorgd te worden dat wij ook steeds over
transportmiddelen kunnen beschikken, anders beteekent die vrijheid niets, want men blijft
gebonden. Als wij vooraf òf aan den Ambtenaar der Afdeeling, òf aan de negorijhoofden
kennis geven moeten, is ons werk niet vrij meer en wij worden nooit met den waren
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toestand onzer gemeenten bekend, daar wij ze dan nooit onverwacht aantreffen. Van
onzen kant – dit spreekt van zelven – zullen wij ons dan ook hiervoor de opoffering
getroosten, dat wij ons wat behelpen, want een Europeaan kan niet eischen dat een
inlandsch hoofd – die meestal en negligé in zijn dapor (keuken) of bijgebouw vertoeft –
hem bij een onverwacht bezoek naar behooren ontvange. Dit is dan ook het minste. De
A. Resident had meer reden om te vragen, gelijk hij deed: maar Mijnheer, wat wilt gij dan
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Zie document 42.
Vgl. J.J. Bär jr a. J.C. Neurdenburg, 26/9/1858, ARvdZ 18/2.
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toch bij zulk een onverwacht bezoek in de negorijën uitvoeren en wat zou het doel zijn
van Uwe komst aldaar? En waarlijk, deze vraag is gepast, bij den tegenwoordigen
toestand van zaken alhier. Dikwijls reeds heb ik eens onverwacht naar een der negorijën,
die hier digtstbij Ameth liggen, willen wandelen, maar de vraag hield mij bezig, wat wilt
gij er doen? En wat zult gij als reden Uwer komst opgeven? En om geen gek figuur te
maken, moest ik er van afzien. Wat kunnen wij meer doen dan preken? Van huisbezoek
zou niet veel te verwachten zijn, daar het volk meesttijds den geheelen dag in het bosch
is, of misschien wel, zoo regent, meester als bevolking aan het visschen zouden zijn, als
zulk een bezoek niet vooraf bekend ware. Ook zouden de regenten door velerlei list zulk
een onverwacht bezoek tegenwerken. Alleen zouden wij nu en dan een oog kunnen slaan
op het Catechisatie-Onderwijs dat des Donderdags middags ten 4 ure plaats heeft, maar
men moest dan ook juist alle zóó kunnen berekenen, dat men op dat uur daar was; wisten
zij het vooraf, zoo zouden zij zich weder spitsen, om het eens regt goed te doen, terwijl
de meesters daar over het algemeen anders weinig werk van maken, het soms ook maar
aan een orang toeah overlaten, die de vragen overhoort, zonder meer. Werden echter de
scholen onder ons opzigt gesteld, konden wij die bezoeken en alzoo het onderwijs, dat
slechts 1 maal ’s jaars gedurende een paar uren door den Ass. Res. (die hierin zeker
weinig ervaren is) geïnspecteerd wordt, meermalen opnemen, konden wij de meesters
daarin tot raad en leiding zijn, werd bij de Subcommissie ons oordeel over het Onderwijs
aangenomen, gewaardeerd, overwogen (maar ons mocht ook alweder niet slechts eene
vrijheid met woorden verleend, maar officiëel het regt toegekend worden) dan kon onze
vrijheid van werken goede vruchten dragen, dan had ons onverwacht bezoek eenige
houding en grond; thans is de vrijheid, daartoe verleend, een klank, het uitzigt daarop
eene hersenschim, niets meer!
En zie hier, Hooggeachte Bestuurders, voor dit maal mijn Verslag. Ik weet het, ik leverde
weinig en niet veel bemoedigends. Wat het eerste aangaat, mijn nog kort verblijf alhier
is daarvan de oorzaak, het tweede vloeit voort uit den droevigen toestand van zaken hier
in ’t algemeen, op Ameth nog in het bijzonder. Maar ik heb ook de overtuiging, dat ik
waarheid heb medegedeeld, zonder achterhouding, maar ook zonder overdrijving. Naast
God, hoop ik op UWEW., dat Gij mij, dat Gij ons allen helpen zult.

48. Het Bestuur over de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië aan de Commissie tot de
Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië te ’s-Gravenhage,
Batavia, 4 augustus 1858; AHC 19, bijlage 148a.
–––
Zendelingen en Inlandsche schoolmeesters
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Met de in 1856 alhier aangekomene zendelingen M. Teffer, J.J. Bär, A. van Ekris, en J.J.
Verhoeff, was het zestal voltallig, waaromtrent de Minister van koloniën in het jaar 1854
eene overeenkomst had aangegaan met de Bestuurderen van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam, ten behoeve van de Inlandsche christengemeenten in het
Gouvernement van Amboina.342
De aanwijzing der standplaatsen aan de beide laatstgenoemde zendelingen kon evenwel
nog niet plaatsvinden geheel overeenkomstig de deswege bij besluit van den 20sten Mei
342

Zie Deel I, document 158.
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1855 No 9 vastgestelde regeling, omdat de posten Kamarian en Elpapoetie op het eiland
Ceram nog niet van woningen waren voorzien.343
Naar aanleiding van die omstandigheid, gaf dit Bestuur in overeenstemming met het
advies van den Gouverneur der Moluksche Eilanden, aan de Regering in overweging, om
goed te keuren dat, in afwachting dat op genoemde plaatsen geschikte woningen zullen
zijn opgebouwd,
a. de zendeling A. van Ekris zich zal vestigen ter hoofdplaats Saparoea, onder toekenning
van eene indemniteit voor huishuur ad ƒ 30 ’s maands; met last, om gedurende dien tijd
den dienst waar te nemen bij de gemeenten behoorende onder de beide Ceramsche
standplaatsen Kamarian en Elpapoetie;
b. de zendeling J.J. Verhoeff zich zal vestigen ter hoofdplaats Haroeko, met last om
middelerwijl den dienst te verrigten bij de gemeenten op het eiland Haroeko.
Het Gouvernement verleende die goedkeuring bij besluit ddo 8 December 1857 No 6 en
magtigde tegelijkertijd den Gouverneur voormeld, om in het belang der zendelingzaak
a. den zendeling J.J. Bär van het eiland Noessa-laut over te plaatsen naar Waaij;
b. aan de zendelingen A. van Ekris, J.J. Verhoeff en G. Schot respectievelijk als
standplaatsen aan te wijzen Kamarian, Noessa-laut en Elpapoetie;
c. den zendeling G. Schot voorloopig verblijf te doen houden te Hutumurie, onder
verpligting van den dienst bij de gemeente op Leitimor te verrigten, totdat op zijne
standplaats Elpapoetie eene woning zal zijn opgebouwd.
Het Nederlandsch Zendeling-Genootschap te Rotterdam heeft het verlangen te kennen
gegeven, dat de door hetzelve voor de Moluksche Eilanden uitgezondene zendelingen een
of twee malen ’s jaars gelegenheid mogen hebben te zamen te komen, in vereeniging met
den onderwijzer, die aan het hoofd staat der kweekschool te Amboina.
Het Kerkbestuur achtte zich bezwaard ten aanzien van dit punt al aanstonds een pertinent
advies uit te brengen en wenschte vooraf ten deze den Gouverneur der Moluksche
Eilanden te raadplegen.
A priori evenwel kwam het voor, dat de bekende onzekere en moeijelijke communicatie
tusschen de eilanden in den Molukschen archipel reeds twijfelen deed aan de
mogelijkheid tot verwezenlijking van dit denkbeeld, hoe nuttig welligt ook in strekking.344

Vgl. document 13.
Hoewel de onder het contract van 1854 uitgezonden zendelingen de instructie hadden eens of twee
maal per jaar te vergaderen tezamen met de onderwijzer Roskott, die aan het hoofd van het Instituut
te Ambon stond (zie hierover Hb NZG a. MvK, 4/8/1857, AMvK 631, Vb 17 aug. 1857, nr 1/902),
en hoewel het gouvernement sedert 1857 subsidie voor deze conferenties beschikbaar stelde (in 1859
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ƒ 300 voor reiskosten, zie Besluit GdME, 8/7/1859, nr 2, AA 1420), heeft het Kerkbestuur immer
bezwaren gehad tegen dergelijke zendelingenconferenties. Het vreesde dat deze zich met succes tegen
de Indische Kerk zouden kunnen keren. Zie Kb a. GGvNI, 27/10/1857, AAS b337/s101, Bt 8 dec.
1857, nr 6; Kb, “Consideratien en advies”, 27/10/1857, nr 170, AMvK 682, Vb 5 febr. 1858, nr 18.
Pas in 1863, tijdens de onderhandelingen over de eventuele verlenging van het contract van 1854,
herzag het Kerkbestuur zijn standpunt enigszins en stelde het voor om de zendelingen der Ambonse
missie toe te staan jaarlijks een vergadering met de predikanten van Ambon te houden, ten einde
gezamenlijk de belangen der gemeenten te bespreken en eventueel voorstellen te doen. Zo zouden de
predikanten van Ambon op de hoogte blijven van de toestand der gemeenten, terwijl tevens een
middel geschapen werd om de zendelingen onder kerkelijk toezicht te plaatsen. Dit kerkelijk toezicht
op zendelingen werd door het Kerkbestuur zeer noodzakelijk geacht. Kb a. GGvNI, 27/4/1863, nr 69,
AAS b337/s101, Bt 27 dec. 1863, nr 2.
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Bij besluit van 4 October 1857 No 8 werd het tractement der 6 zendelingen van het
Rotterdamsche genootschap werkzaam in de Molukkos, na eene vijfjarige dienst in Indië
van ƒ 135 tot ƒ 175 ’s maands verhoogd.
Door het opperbestuur in Nederland zijn uitgezonden de zendelingen D. Spaling en J.
Fulps Krul, de eerste gewezen leerling van het Schotsche Seminarium te Amsterdam,345
de laatste gewezen Evangelist en Colporteur in Zeeland, beiden bedoeld bij besluit van
den 2den April 1857 no 41, bij welke beschikking tevens als beginsel werd aangetekeend,
dat aan geene personen, behalve die, welke door het opperbestuur worden uitgezonden,
toelating als zendeling in eenig gedeelte van Nederlandsch-Indië zal worden verleend,
dan nadat het Protestantsch Kerkbestuur ter zake zal zijn geraadpleegd.346
Uit de omstandigheid dat in de eerste plaats geen dezer zendelingen geëxamineerd was
en eene kerkelijke ordening had ontvangen, waardoor zij de bevoegdheid misten om doop
en avondmaal te bedienen, en ten andere de zendeling D. Spaling zich, wegens
mismaaktheid, weinig voor het zendelingwerk aanbeval, nam het Kerkbestuur aanleiding
om aan de Regering in overweging te geven:
I. bij den Minister van Koloniën te bewerken, dat geene zendelingen voor deze gewesten
worden uitgezonden, die niet behoorlijk geëxamineerd en geördend zijn;

Het seminarie der Vrije Schotse Kerk te Amsterdam, dat in 1852 door C.A.F. Schwartz werd
opgericht en tot 1861 bestaan heeft, leidde kandidaten op tot zendeling onder de joden. Zie BLGNP,
II, 400-402; [Korff], Gods groote daden aan Israël, 128-130.
346
Zendeling Jan Fulps Krul (geb. 1827 in Den Helder; overl. ca. 1862 te Ambon) was op 2 febr. 1858
te Ambon gearriveerd. Hij was gehuwd met Jacoba Margaritha Luijke, een nicht van zendeling Luijke
(de dochter van een broer). Het lag in de bedoeling, dat hij op een nog nader te bepalen eiland in de
Zuidwester-groep zou gaan werken of eventueel in een gemeente op Ceram’s zuidkust. D. Spaling,
die tegelijk met hem in Indië was gearriveerd, was bestemd voor Leti, ook in de Zuidwester-groep.
Zendeling Luijke wees het gouvernement er evenwel in een vroeg stadium op dat beiden niet formeel
door de Haagse Commissie als zendeling geordend waren en dus voor de inlandse gemeenten aldaar
van geen nut waren; ze konden immers niet de doop en het avondmaal bedienen. Ook het Kerkbestuur
had tegen beider plaatsing geprotesteerd en ook het NZG-bestuur had bezwaar tegen beider
benoeming tot zendeling, Hb NZG a. MvK, 12/8/1860, nr 718, AMvK 1232, Vb 25 aug. 1862, nr 10.
In afwachting van de regeling van hun ordening, die door het Kerkbestuur bij de Haagse Commissie
moest worden aangevraagd, verbleef Spaling te Batavia, terwijl Krul aanvankelijk bij Luijke in
Rumah Tiga verbleef en hem op zijn reizen vergezelde. Na enige tijd werd Krul benoemd tot
binnenregent van het weeshuis te Ambon (in 1857 voorlopig, in 1858 definitief, zie de corr. en
besluiten over zijn benoeming in dossiers AA 1530 en 1534); tevens ging hij voor in Maleise diensten
te Ambon, vgl. sub 16 aug., 2 febr., 18 april, “Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan
het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1857 tot
en met Maart 1858”, 20/5/1858, ARvdZ 24/5; sub 18 april, “Kort verslag der Werkzaamheden van
W. Luyke. Aan het Nederlandsche Zendeling-genootschap te Rotterdam. Over April 1858 tot en met
Maart 1859”, 1/7/1859, ARvdZ 24/5; L. Tobi a. Hb NZG, 28/2/1859, ARvdZ 24/1/B. Krul’s
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echtgenote Jacoba overleed op 14 febr. 1858, kort na aankomst te Ambon, waarna hij enkele
zendelingen bezocht, zoals J.J. Bär jr (te Waai) in februari 1858 en vervolgens J.J. Verhoeff. Zie J.J.
Bär jr a. Hb NZG, 14/2/1858, ARvdZ 18/2. Op 20 okt. 1859 huwde Krul te Ambon met een kort
daarvoor uit Nederland gearriveerde jongere zuster van zijn overleden vrouw, de 26-jarige Joanna
(“Jans”) Margaritha Luijke. Zie sub 20 okt., “Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan
het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1859 tot en
met Maart 1860”, 31/5/1860, ARvdZ 24/5. Na zijn dood trouwde zijn weduwe Jans met Roskott
(1864). Spaling kreeg, evenals Krul en om dezelfde reden, na aandringen van Luijke en protest van
het Kerkbestuur en het NZG-bestuur, van het gouvernement geen toestemming zich op de plaats van
zijn bestemming te vestigen. Teruggekeerd in Nederland meldde Spaling zich in 1864 aan bij de NZV
als zendeling aan, doch hij werd afgewezen. D. Spaling a. Hb NZV, 24/9/1864, ARvdZ 15/1/C.
Reenders, Alternatieve zending, 262-263.
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II. door bemiddeling van den Minister voornoemd, eene tijdelijke kwalificatie op dit
Bestuur te provoceren vanwege de kommissie voor de zaken der Protestantsche kerken
in Nederlandsch Oost- en West-Indien te ’s Gravenhage, teneinde de zendelingen D.
Spaling en J. Fulps Krul en al degenen, die na hen onder gelijke omstandigheden nog
mogen uitkomen, des noodig, na voorafgaand examen, kerkelijk te ordenen;
III. de aandacht van het opperbestuur in Nederland te willen vestigen op de
noodzakelijkheid, dat bij de uitzending van zendelingen naar Nederlandsch-Oost-Indië
wel bepaaldelijk worde gelet niet alleen op geestelijke gaven, maar tegelijk op
ligchamelijke ongeschondenheid.
Inmiddels werd de zendeling J. Fulps Krul, op voorstel van dit Bestuur na raadpleging
van den Gouverneur der Moluksche Eilanden, bij besluit van den 29sten November 1857
no 37 voorloopig, totdat hij kerkelijk zal zijn geordend, toegevoegd aan de zendelingen,
bestemd voor den dienst op het eiland Ceram. D. Spaling moest te Batavia zich blijven
ophouden, totdat hem een bepaalde werkkring zou worden aangewezen.
Tevergeefs heeft het Kerkbestuur naar zoodanigen werkkring voor dezen zendeling
omgezien, tengevolge van zijne onvoldoende phijsieke en intellectueele ontwikkeling,
weshalve het zich, zijns ondanks, genoodzaakt zag aan het Gouvernement te moeten
voorstellen, om aan Spaling te doen kennen, dat van zijne diensten in het belang der
Protestantsche kerk geen gebruik kan worden gemaakt.
De Regering nam dezer dagen bij besluit van 31 Maart 1858 no 15 eene conforme
beschikking, onder aanbieding voor het geval hij naar Nederland mogt willen
terugkeeren, van vrijen overtogt als passagier der 1e klasse, benevens eene som van ƒ
1000, tot goedmaking der kosten van uitrusting als anderszins.347 – – –
49. R. Bossert aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 22 augustus
1858; ARvdZ 64/4/4.
–––
De zendeling kan hier niet werken omdat hij niet onafhankelijk is. Verbeeldt U mijne
positie hier op Saparoea. De Assistent Resident348 is een man die in allerlei zonden leeft.
Van hem moet de zendeling allerlei spotternijen, geringachting, belediging ondervinden
en niettegenstaande dat nog zooveel mogelijk met hem op goeden voet blijven, daar hij
anders nog meer zou doen om hem te belemmeren. ’t Is een man, die twee hoeren in huis
heeft, behalve die op andere negerijen. Die zoogenaamde hondenbruiloften houdt
(partijen waar het gemeenste volk tezamen komt en waar grove onzedelijkheden gepleegd
worden) en waarop de negerijmeisjes verpligt zijn te komen, want komen ze niet, dan
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Hoewel de overtocht van Nederland naar Ned.-Indië van zowel Krul als Spaling betaald was door de
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regering, waren noch het Kerkbestuur noch de Haagse Commissie op de hoogte van beider plannen.
Het Kerkbestuur heeft in dat verband bij de Indische regering zijn standpunt kenbaar gemaakt omtrent
de uitzending van zendelingen in het algemeen, dat inhield dat van dergelijke uitzending mededeling
gedaan diende te worden aan de minister van Koloniën in Den Haag. Het Kerkbestuur drong daarbij
aan op de vaststelling van de algemene regel dat voortaan alle zendelingen zonder onderscheid, zowel
vreemdelingen als Nederlanders, zich voor hun vertrek naar Ned.-Indië moesten aanmelden bij de
Haagse Commissie, die via een examen toezicht wilde blijven uitoefenen op de geschiktheid zowel
in intellectueel als moreel en fysiek opzicht van aanstaande zendelingen. Zie HC, “Algemeen
Jaarlyksch Verslag over den Staat der Protestantsche Kerken in Neêrlands Oost- en West-Indie gedaan
14 Juny 1859”, AHC 19, bijlage 152.
W. Schminke.
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worden ze onder een of ander voorwendsel gestraft. Ik vraag U, kan daar, waar zulke
dingen geschieden niet alleen, maar bevolen worden door het hoofd des Bestuurs, door
een’ man die als despoot heerscht, kan daar de zendeling wat teweeg brengen? Hij wordt
gedwongen te zwijgen en de boel te laten zooals ze is. Hij kan er toch niets aan doen. Hij
heeft geen magt, geen invloed. Bestond er nu maar een beter gedeelte in de gemeenten
alhier, dat zich niet tot dergelijke zaken liet gebruiken, maar dat ontbreekt. Verreweg de
meesten willen het juist zoo, en enkelen durven niet anders. En spreekt de zendeling er
tegen, dat wordt hem ten kwade geduid. Zie, dat wij niet kaartspelen, niet dansen, niet op
partijen komen en geen partijen geven, zooals de Heeren predikanten te Amboina doen,
dat wordt ons ten kwade geduid én door de ambtenaren, die dat doen, en bij de bevolking,
die ook aan dergelijke dingen verslaafd is, want alles danst hier, tot meesters, ouderlingen
en diakenen.
Zeker officier, die vroeger van Amboina naar de Menahasse verplaatst was, en nu weder
te Amboina in garnizoen ligt, zeide onlangs in gezelschap van meerdere ambtenaren: die
Menahasse is een akelig land. De zendelingen hebben daar zooveel invloed dat men er
geen meisje meer tot zijnen wil kan krijgen. Laten wij toch vooral zorgen dat het hier niet
zoo wordt, want dan is onze pret uit. Dat is een staaltje. En de Assistent Resident van
Saparoea zeide mij onlangs, nog geene week geleden: de menschen zijn weder bij mij
over u komen klagen, omdat gij geen lidmaten aanneemt; waarlijk gij maakt u gehaat als
gij zoo voortgaat. Gij moest meer hooren wat wij willen en wat de bevolking wil. Ik
antwoordde kort af, dat ik Evangeliedienaar was en daarom in de eerste plaats moest
vragen wat de Heer wil. Ja, zeide hij, dat is het vreemde met u lieden. Men kan met u niet
praten, want ge komt altijd met iets dergelijks. Geloof mij, wij hebben tegen uwe persoon
niets, maar tegen de zaak van het zendelinggenootschap. En in waarheid zal de zendeling,
die getrouw aan den Heer wil zijn in woorden en daden, hier, bij de tegenwoordige
bestaande zaken, met allerlei dagelijkse bezwaren te worstelen hebben. Nu zijn die
moeijelijkheden, op zichzelve beschouwd, niet het ergste, maar dat hem die worden
aangedaan door de magthebbenden, die bijvoorbeeld slechts een woord behoeven te
zeggen en de kerk staat ledig, dat maakt de zaak bedenkelijk. Dit is dan ook de
hoofdreden waarom ik niet op Saparoea wensch, ja niet kan blijven. Maar er is nog meer.
De zendeling is hier geplaatst in eenen werkkring waar scholen en meesters geheel van
hem afgescheiden zijn. En, wat kan een zendeling zonder scholen en zonder meesters die
hem ter zijde staan? Zou de Menahasse wel geworden zijn wat zij nu is zonder scholen
en meesters, die den zendeling behulpzaam zijn? De scholen zijn hier niet onder den
zendeling en daarom ook bijna geheel zonder opzigt. Gedurende mijn hierzijn is te
Saparoea nog geen enkele school door den schoolopziener349 bezocht. De meester staat
op zichzelf en geeft jaarlijks zelf rapport van zijn school. Zoo gaat alles op goed geloof
van den meester af. De meesters zie ik alleen als ik in de negerijen kom, want, komen zij
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op Saparoea, dan bezoeken zij mijnen woning bijna nimmer. En zoomin er eene band
bestaat tusschen zendeling en meester, bijna even zoomin onder de gezamenlijke
Broeders. Hoofdreden daarvoor is het moeijelijke reizen. – – –

50. M. Teffer aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Alang (Ambon), augustus
1858, verslag nr 3; ARvdZ 53/12.
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B.N.J. Roskott.
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Het is niet dan met innige blijdschap en ootmoedigen dank aan mijnen God, dat ik mij
thans nederzet om U te melden welke groote dingen het den Heer heeft behaagd door
middel van Zijnen dienstknecht tot stand te brengen. Niet slechts voor mij is eene bron
van vreugde ontsloten, maar ook voor U allen die met mij de komst van Gods Koningrijk
al biddende verwachten.350
Behaagde het den Heer der Gemeente, mij in Zijnen Wijngaard eene plek gronds ter
bearbeiding aan te wijzen waarvan men weinig hoop scheen te mogen koesteren dat het
geschikt zou zijn tot voortbrenging van goede vruchten, thans reeds behaagde het Hem
mij te doen zien, dat de gebrekkige arbeid, verrigt in Zijnen Naam, door Zijnen Zegen
boven bidden en denken wordt bekroond.
Het is het Eiland Boâno, waarvan ik in mijn vroeger verslag niet anders dan een treurig
tafereel kon schetsen,351 hetwelk mij thans zoo veel vreugde bereidde, mij de hoop in het
harte stortende dat het geheel mag veranderen, God geve bekeering.352
Bijzondere, doch tevens treurige berigten aangaande de Christenen van Boâno deden mij
dit maal het besluit nemen derwaarts te gaan. Het goede zaad, aldaar in vroegere jaren
gestrooid, scheen ten eene male geheel en al door allerlei treurige omstandigheden
verstikt en gestorven te zijn. Het christelijke Boâno zou, naar ik vernam, niet anders dan
met den naam van het afgodisch Boâno kunnen worden bestempeld. De afgoderij was er,
toen ik deze tijding ontving, in volle fleur, priesters en priesteressen beheerschten de
harten der genen, die in den naam en tot belijdenis van Christus waren gedoopt. De
ontvangst dezer berigten bragt mij in moeijelijke omstandigheden. Het jaargetijde om te
reizen was reeds verstreken en de zee werd hoe langer hoe onstuimiger, daarbij kwam dat
ik voor ditmaal slechts over een klein vaartuig kon beschikken. Ik mag het niet ontkennen
dat mijn geheele mensch opzag tegen eene reize in dat jaargetijde onder zulke
omstandigheden naar Boâno. Twee dagen lang verkeerde ik in de hevigste tweestrijd,
daarbij kwam een schrijven mijner vrouw – ik was toen te Hila – waar zij mij schreef
“gaat toch niet naar Boâno, ik ben te zeer verontrust door het ongunstige weder”. Nu was
ik nog nimmer zonder mijne vrouw op reis geweest, thans zou ik haar en onzen lieven
jongen achter laten zonder nader afscheid genomen te hebben en ik zou alleen derwaarts
moeten gaan. Wat zou ik doen? Vlugten als Jona of opgaan als Paulus, niet slechts bereid
om banden te verduren maar zelfs om te sterven voor den Naam en de Zaak van mijnen
Heer? Het laatste kwam mij het meest verkieselijk voor. Waarom, zoo vroeg ik mij
zelven af, het aangezigt des Heeren te ontvlieden? Door gedreigd gevaar te ontduiken?
Zijn er in Zijn hand niet duizende middelen om mij toe te zenden hetgeen ik thans vrees?
En is het niet veel verkieselijker en veiliger tevens om in ’s Heeren weg te wandelen dan
mij daar buiten te wagen?
Al de bezwaren eindelijk vielen weg voor de gedachte aan ’s Heeren woord “Ik zal met
u zijn”353 en “De Heer zal u steeds gade slaan / Opdat Hij in gevaar / Uw ziel voor ramp
www.cgfdejong.nl
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bewaar / De Heer ’t zij g’ in of uit moogt gaan / En waar g’ u heen moogt spoeden / Zal
eeuwig u behoeden”.354
Ik ging dan den 15den Junij geheel alleen op reis, mij zelven en al wat mij dierbaar was
Gode en Zijner genade aanbevelende. Als naar gewoonte werd ik al spoedig geheel
ongesteld. Zeeziekte, vergezeld van zware hoofdpijn is mijne kwaal die mij dan ook het
reizen naar afgelegen gemeenten zoo moeijelijk doet vallen. Gelukkig waren wij na ééne
dagreize de kust van Ceram genaderd en het verheugde mij ’s avonds aan land te kunnen
afstappen om er de nacht door te brengen. Wij gingen af op een vuur dat we in de verte
zagen branden en bevonden dat zich aldaar visschers ophielden die er hunne visschen
rookten. In deze vischdroogerij bragt ik den nacht door, mij nederliggende op eenige
boomtakken en omringd door eenige manschappen van mijn vaartuigje, dat thans voor
anker lag. De vreemde visschers deden mij allerlei vragen; onder anderen of ik niet boos
zou zijn dat zij mij niet beter konden ontvangen. Ik antwoordde dat ik daartoe geene
reden had, dewijl zij mij gewillig in hunne hut hadden opgenomen. Het hoofd dezer
visschers beloofde mij goed te zullen waken opdat mij niets kwaads overkwam. Nadat ik
eenige malen door een vreeselijk geschreeuw in mijne slaap was gestoord, stond ik in den
morgenstond op van mijne vreemde legerstede, stijf zijnde van de nachtelijke koude, die
gemakkelijk in de hut kon indringen wijl die van alle zijden open was opdat de rook eene
ruime uitgang zou kunnen vinden.
Nog vóór de zon was opgegaan waren wij weder onder zeil doch kwamen dezen dag niet
ver, zoodat wij aan den avond van dezen nieuwen dag weder genoodzaakt waren aan het
strand te overnachten. Deze avond zochten wij tevergeefs om eene visschershut, een
voetspoor slechts dat naar een bosch leidde was alles wat wij zagen. Dit voetspoor
verontrustte het scheepsvolk, zeggende laat ons toch hier niet toeven want dan zijn wij
morgen allen onze hoofden kwijt dewijl dit een weg is van koppensnellers – afhakkers.
Ik was te ongesteld om in het vaartuig te overnachten en wekte allen op tot vertrouwen
op Hem die magt had ons te bewaren in de naderende nacht. Daarop vleide ik mij op de
keisteenen aan ’t strand neder Gods bescherming over ons allen afbiddende. Mijn steenen
leger wel is waar was niet van de warmste soort maar toch kon ik bij mijn ontwaken
zingen: “Ik lag en sliep gerust – Van ’s Heeren trouw bewust – Want God was aan mijn
zij – Hij ondersteunde mij”.355
Deze dag was de wind zeer goed, zoodat wij nog voor den donker op Boâno aan wal
stapten en ik het vooruitzigt had een aangenamer nacht tegemoet te gaan. Na eene
verkwikkende nachtrust ontwaakte ik dan in mijne werkkring werwaarts mij de Heer had
gezonden. Reeds vroeg in den morgen riep ik tot mij de priesters of hoofden der
afgoderij, doch tevergeefs. Het gerucht dat de Pandita – Leeraar – was aangekomen had
de harten vervuld met schrik en angst zoodat niemand het waagde zich in mijne
tegenwoordigheid te vertoonen. Het ging hen als de bezetenen bij de ontmoeting met den
www.cgfdejong.nl
Heer Jezus. De komst van een Leeraar der waarheid pijnigde hen zoo zeer, dat zij zich
krampachtig in de duisternis, die ze lief hadden, terugtrokken om door het licht des
Evangelies niet beschaamd te worden. Toen zich niemand vertoonde, besloot ik hen in
de huizen of holen te gaan opzoeken en hen aldus te vervolgen tot dat zij zich gevangen
gaven aan den sterkeren die hunne vaten kwam rooven.
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Nog vóór het gebruik van spijs of drank zocht ik te doen hetgeen mijn Zender mij in ’t
harte gaf en het duurde niet lang of ik bevond mij in ’t huis van eenen priester. Te
vergeefs evenwel zocht ik zijn aangezigt, hij had mijne komst bemerkt en was daarop
weggevlugt, of had zich in ’t lange gras verscholen. Ook langs anderen weg begreep ik,
zou ik weinig tot stand brengen en nu besloot ik den strijd niet tegen de menschen maar
tegen de duivelen enz. die zij vreesden te ondernemen. Een kleine tempel ter aanbidding
en vereering van een duivel, in de nabijheid van het huis des priesters, werd door mij
eigenhandig in den brand gestoken en dewijl alles zeer droog bleek te zijn stegen de
vlammen hoog ten hemel.356 Dit zag de priester op kleinen afstand al bevende aan,
vreezende wellicht hopende dat ’s duivels toorn mogt ontbranden en ik bij levenden lijve
ter helle zou varen. Noch hetgeen hij vreesde noch hetgeen hij hoopte gebeurde. Hij stond
in vertwijfeling. Niet lang geleden had hij wierook gebrand ter eere van hem die noch
magtig was om te helpen noch magtig om te straffen; met het verdwijnen der rook
verdween ook zijne hope, daar ze met het gebouw in asche was gelegd. De priester bleef
staan als aan den grond genageld, terwijl ik mij spoedde het eens aangevangen werk op
eene andere plaats voort te zetten.
De kikvorschen tempel was nu aan de beurt. Deze was opgerigt ter eere van een groot
soort kikvorschen, waarvan men verhaalt dat zij eens eene der voorouders van het
vrouwelijk geslacht, die in de rivier haren dood had gevonden, weder hadden doen
herleven. Ook hier brandde men wierook en hield men godsdienstige zamenkomsten.
Deze tempel, hoewel van eene veel grootere soort dan de vorige, was even spoedig door
middel der vlammen der vernietiging prijsgegeven. Niet vóórdat een zestal van
soortgelijke tempels in de asch lag, was dit werk voltooid. Inmiddels meldden zich
behoeften aan die ook hare vervulling eischten. De dorst vooral deed zich op dezen zeer
warmen dag onophoudelijk gevoelen en kon slechts door vruchten die wij in de bosschen
vonden gestild worden, even eens ging het met spijze.
Nog op dezen zelfden dag geraakte ik in ’t bezit van een aantal boeli-boeli (d.i.
afgodische voorwerpen). De naam boeli-boeli doet mij aan hare vereerders denken, en
over de leer en de vereerders dier zaken is het dat ik thans ga spreken.
De vereerders der boeli-boeli zijn allen christenen, dit wil zeggen, zij zijn allen door den
doop der christelijke gemeente ingelijfd. Ook hebben zij allen ter school gegaan en
leerden zij lezen, schrijven enz., doch tot lidmaat aangenomen waren zij niet. Lidmaat
zijn en vereerder der boeli-boeli kan bij hen niet zamen gaan en daarom is het getal
lidmaten in de groote gemeente op Boâno zeer klein. Eerst ga ik ophelderen wat de boeliboeli zijn, daarna spreek ik over hare vereerders, dan over hetgeen men er van leert,
hoopt en vreest, om eindelijk te besluiten met eene opmerking waartoe de vereering der
boeli-boeli aanleiding geeft.
1. Wat zijn de boeli-boeli?
www.cgfdejong.nl
2. Wie zijn hare vereerders?
3. Wat leert men omtrent de boeli-boeli?
4. Wat hoopt men er van?
5. Wat vreest men er van?
6. Wat vloeit uit hare vereering voort?
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1. Voor eerst dan. De boeli-boeli zijn: voorwerpen ter vereering of aanbidding bestaande
uit grof steengoed, porcelijn of ook wel glaswerk. Over het geheel hebben zij den vorm
van vaasjes of urnen zooals men in Holland meermalen vindt bij opdelvingen. Men heeft
tweeërlei soort van deze boeli-boeli, mannelijke en vrouwelijke, de eerste zijn hoog
verheven en zonder stop of deksel, de laatste soort – of de vrouwelijke – zijn lager en
voorzien van deksels. Van beide soorten heeft men groote en kleine en al naar dat de
persoon, die deze zaken vereert, rijker is en aanzienlijker, voorziet hij zich van een
kostelijker soort.
2. Ten tweede. Wie hare vereerders zijn. Het zijn de christenen van Boâno en dus geene
Mohamedanen of Heidenen. Zij onderscheiden zich in Priesters en leeken, ook zijn er
Priesteressen en zij hebben niet zelden het hoogste gezag. De Priesters worden Mauwèn
genoemd. Uiterlijk zijn zij in niets onderscheiden dan alleen in de dragt van hun
hoofdhaar, hetwelk zij op hun achterhoofd vlechten en door middel van eene haarkam
opbinden. Zij zijn algemeen gevreesde personen omdat zij door middel van medicijn of
vergif uit den weg ruimen wie hen tegenstaat, zij houden zich op met waarzeggen en het
ontknoopen van raadsels, geven hunne bevelen aangaande het houden van feestdagen (n.l.
afgodische) en zorgen dat er niets ontbreekt aan de uitvoering hunner bevelen. De leeken
zijn geheel lijdelijke personen, die met een angstig hart de bevelen der Priesters opvolgen
en hunne krachten en rijkdom aan hunne willekeur ten offer brengen.
3. Ten derde. Wat men aangaande de boeli-boeli leert. De boeli-boeli of urnen worden
bewoond door de zielen der afgestorvenen die tot de levenden steeds in betrekking
blijven staan. Voor deze boeli-boeli moet men een afzonderlijk huisje oprigten waarin
niets staat dan eene tafel, waarop de boeli-boeli houder verpligt is van tijd tot tijd spijzen
te zetten voor de zielen der afgestorvenen die daarvan komen eten. Sommigen meenen
stellig dat er van gegeten wordt. Ik geloof dat ook, want met eigen ogen zag ik eene
kleine slang en eene massa groote mieren die er zeker het hare van nemen.
Na korten of langen tijd, meest al na verloop van een paar uren, komt men deze spijzen
weder opnemen om er zelf gebruik van te maken. De Priesters hebben de magt de zielen
der afgestorvenen weder te voorschijn te doen komen en te doen spreken. Dit dooden
bezweren heeft plaats op de volgende wijze. De priester laat voor zich een soort van
wierook ontbranden. Daarna zet hij zich neder op eene bank en dekt zijne knieën met een
grof soort doek. Hierop sluit hij zijne oogen en prevelt onverstaanbare woorden; daarna
slaat hij geweldig met zijne vuisten op de bank en noemt met luider stem de naam van
dien doode, die hij wil te voorschijn roepen. Daarop verneemt hij de stem van den
afgestorvenen die hem vraagt: “waarom is het dat gij mij verontrust? Waarom doet gij mij
uit het graf wederkomen op deze moeite volle wereld?” Daarna geeft de Priester zijne
redenen op en zwijgt. Nu moet men den doode onthalen om hem gunstig te stemmen. De
vrouw des huizes maakt nu eenige verkwikkingen gereed, die bestaan uit weeke en fijn
www.cgfdejong.nl
gemalen spijzen, want zoo zegt men, de dooden hebben geene tanden en kunnen daarom
geene harde spijzen bijten. Het bereidde wordt op daartoe afgezonderde schotels den
Priester ten gebruike voorgezet, want in deze leven de thans door den geest bezielde, ziet
men de doode en opgewekte ziel. Dus niet de doode ziel maar de levende Priester maakt
gebruik van de bereide verkwikkingen. Na het gebruik van het hem voorgezette blijft de
Priester zijne rol als doode spelen. Hij geeft raad, troost en bemoediging of ook wel
bestraffing en teregtwijzing al naar de omstandigheden dit vereischen. Hierop wordt den
doode weder verkwikking – als een bewijs van dank voor zijne moeite – aangeboden,
waarna hij weder grafwaarts keert. De doode verandert nu weder in den Priester die zijne
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oogen ontsluit om in het werkelijke leven terug te treden. Is het niet alsof men Saul te
Endor bij de tooverkol ziet? En zou het verhaalde niet de juiste verklaring zijn op de
plaats (I Samuel 28). De toestand waarin de Priester zich bevindt gedurende zijne dooden
bezwering noemt men dudokh bersila, dit is zitten met gekruiste beenen. Deze dooden
bezwering draagt het getuigenis van weldoordacht te zijn. Men hoort slechts en ziet niets.
De Priester alleen ziet. De doode eet maar eet slechts dooden spijs, zoo als levenden
nimmer wordt voorgezet. De meenigte neemt dit alles aan voor goede munt en hoe zou
zij het niet dewijl er niemand is die haar het bedrog ontdekt.
4. Ten vierden. Wat men bij de vereering der boeli-boeli te hopen heeft. Dewijl de zielen
der afgestorvenen na hunne dood zich tot Goden verheffen, kan men van hunne magt alles
hopen. Als huisgoden beschermen zij de familie, het huis en de bosschen waarin zij hunne
tuinen aanleggen. Zoo men ijverig is in de verzorging der boeli-boeli mag men hopen dat
zij het geplante bewaken en zegenen. Bijaldien men ten oorlog trekt, mag men hopen dat
de zielen der afgestorvenen mede ten strijde trekken, om de gehoorzame en vrome
nazaten aan alle zijden tegen vijandelijke pijlen en geweerschoten te beveiligen opdat zij
ongedeerd blijven. Ja, zelfs in de vijandelijke legers rigten deze zielen niet zelden de
grootste verwarring aan, waardoor een klein getal boeli-boeli vereerders somtijds de
overwinning behaalt op eene groote massa vijanden. Om mij te bewijzen dat het gebouw
hunner hope niet op losse gronden staat, vertelde men mij het volgende: “Eens gebeurde
het dat eene massa vijandelijke prauwen (vaartuigen) voor onze Negerij stil hielden. Wij
zagen dit en verdedigden ons zoo goed wij konden om den vijand te beletten aan het
strand te stappen. Tot onze verwondering merkten wij dat de vijand steeds hoog op de
klapperboomen aanlag: wij die op ’t strand stonden bleven allen ongedeerd. Van
vermoeijenis afgetobd koos eindelijk de vijand de wijk. Later vernamen wij de reden van
deze vreemdsoortige handelwijs. Op ’t strand n.l. had de vijand niemand zien staan, doch
in de klapperboomen had men duizende met wapenen voorziene mannen zien zitten, die
allen onkwetsbaar schenen te zijn. Deze mannen nu, ging men voort, waren onze
voorouders; van uit de klapperboomen hadden zij ons onzigtbaar beschermd en onze
hope op hen niet beschaamd gemaakt”.
Voorts hoopt men van deze zielen of Goden dat zij het huwelijk zegenen met kinderen,
onvruchtbaarheid is een bewijs van niet in de gunst der afgestorvenen te staan. Wanneer
zij op hun gebed tot de voorouders geen’ huwelijkszegen verwerven, wenden zij zich tot
den schoolmeester wien zij dan eenig geld ter hand stellen om voor hen bij God te bidden
om kinderen. Zeer toevallig – welligt overeenkomstig Gods wil – heeft dezen en genen
na deze christelijke gebeden kinderen verworven, waardoor dan de gelukkige en
verhoorde echtelingen meer hun vertrouwen op God begonnen te stellen. Dat de meesters
zulke gebeden voor geld opzenden is een bewijs dat ook zij nog niet op de regte hoogte
zijn. Ook heeft men de herstelling van allerlei ziekten te danken aan de tusschenkomst
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en hulp der afgestorven zielen.
5. Ten vijfde. Wat men te vreezen heeft van de boeli-boeli. Heeft men alles goeds te
verwachten bij eene redelijke verzorging der boeli-boeli, niet minder heeft men te vreezen
bij verwaarloozing derzelve. Verlating van huis en hof en daardoor onvruchtbaarheid in
alle opzigten. Een stroom van onheilen, ziekte en kwalen worden over den ondankbaren
nazaat uitgestort en niet vóór er verzoening is, treedt men weder in de gunst der
vertoornde Goden. De priester is het die deze verzoening bewerkt. De dooden worden
dan weder bezworen en gevraagd waarom zij toornen, en veelal zijn dan de redenen
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omdat het huisje waarin de boeli-boeli zijn, niet naar behooren is verzorgd of omdat de
boeli-boeli in langen tijd niet zijn gebaad in kokosolie of omdat men nimmer een feest
ter eere der boeli-boeli aanrigt. Evenwel geeft de bezworen en te voorschijn gekomen
doode de hoop op herstel in zijne gunst, zoo men belooft zich te zullen bekeeren van zijn
onachtzamen wandel. Men belooft dit plegtig en haast zich het huis der boeli-boeli te
herstellen, de boeli-boeli zelve te baden in kokosnootolie en een feest aan te rigten ter
eere van de thans verzoende Goden. Bij ziekte vraagt men ook aan den doode welke
medicijn het meest geschikt is tot geneezing der krankheid. De Priester laat dan den
doode een medicijn noemen dat oogenblikkelijk door den doode zelven (n.l. door den
priester die de opgewekte voorstelt) wordt bereidt. De doode zelf bereidt het wel maar
dient het klaargemaakte niet toe, want zoo zegt men, de doode mag niet loopen of zich
veel vermoeijen. Al de toebereidselen worden den doode (den Priester) in handen
gegeven en wederom uit de handen genomen. Ook doen deze zielen den ondankbaren
vereerder meermalen op reis omkomen. Bijaldien iemand lang wegblijft zonder dat hij
iets van zich laat hooren, is het weder den Priester die door middel van bezwering
onderzoek doet of de vermiste persoon welligt is verdronken of in roovershanden is
vervallen? Hetgeen den Priester zelven als meest waarschijnlijk voorkomt, antwoordt hij,
of liever, laat hij den doode zeggen. Meermalen evenwel gebeurt het – en dit laat zich
denken – dat hij een verloren man of vrouw dood zegt, dit later weder teregt komt.
6. Ten zesde. Wat uit de vereering van boeli-boeli voortvloeit. Vooreerst twist en
tweedragt in de huisgezinnen, n.l. daar waar er gevonden worden die de vereering
verachten omdat de christelijke godsdienst dit verbiedt. Ten tweede voortdurende angst
en vrees in ’t hart harer vereerders omdat de Goden bij het minste vergrijp op wraak zijn
bedacht. Ten derde verstooring van geluk door vergiftiging omdat meermalen de Priesters
het raadzaam achten dezen of geenen uit den weg te ruimen. Ten vierde verarming omdat
ieder lid der familie dat sterft somtijds voor deze arme menschen uitgaven vereischt die
boven hun bereik gaan. Men koopt vooreerst eene urn of kleine vaas, voegt daarbij eene
reispenning, eene schilpadden haarkam, zilveren ringetjes, siriedoosjes enz. enz. Naar
mate de afgestorvene ouder is en eerwaardiger, is de boeli of urn grooter en kostbaarder.
Voor kinderen zijn zij verschillend in grootte al naar het getal der jaren; voor pas
geboorenen heeft men zeer kleine fleschjes en voor onvoldragen bevallingen heeft men
er nog weder kleiner, doch allen naar bereekening van het aantal maanden der
jonggeboorenen of onvoldragenen.
Tot zoo ver over de vereering der boeli-boeli en hare uitwerkselen. Thans ga ik U
schetsen hoe ik in ’t bezit dezer voorwerpen kwam.
Op Boâno bosch uit en bosch in gaande, kwam ik eindelijk aan het huis van iemand die
op kleine afstand van zijne woning die der afgestorven zielen had opgerigt. Ik verzocht
hem derwaarts te mogen gaan om de voorwerpen zijner vereering te bezigtigen. Hij
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beefde en scheen verrast te zijn. Als een overwonnen vijand leidde hij mij naar de plaats
zijner aanbidding. Het was hem als of hij een voorgevoel had dat hij van zijne hem zoo
dierbare Goden moest scheiden. Hij was een trouwe vereerder derzelven en zorgde dat
de zielen nimmer over zijne nalatigheid hadden vertoornd te zijn. Op mijne vraag of hij
deze afgodenkraam niet zou willen inruilen voor iets beters, een Nieuwe Testament,
antwoordde hij onverschrokken: “neen mijnheer, dat nooit”. Het angstzweet stroomde
hem van zijne ontblootte leden en gelijk eene moeder het kind harer liefde tegen het
roofgedierte zou beschermen, alzoo omarmde hij zijne Goden als of hij zeggen wilde,
“red mij, help mij, mijne dierbare Goden”. De bijna wanhopende toestand van dezen man
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zou hem welligt, bij aldien de God der Goden zulks niet had verhinderd, tot daden in staat
hebben gesteld, die voor den zendeling noodlottig waren geweest.
In zijne regterhand hield hij steeds eene parang (groot houwmes) waarmede hij zich in
eenen slag van een lastig bezoek zou hebben kunnen bevrijden. Doch de Heer liet hem
zulks niet toe, hij stond voor mij als een weerloos kind, mij biddende: “laat mij toch
mijne Goden behouden”. Ik zeide tot hem: “hoor mijn vriendje. Uwe Goden zijn voor U
hetgeen schadelijk speelgoed is voor kinderen. Gelijk een kind in zijne onwetendheid zou
spelen met giftige slangen of scherp snijdende werktuigen, alzoo hebt gij in Uwe
onwetendheid met Uwe afgoden gespeeld. Ik weet, gij hebt dit in Uwe onwetendheid
gedaan en daarom mag ik op U niet boos zijn, maar wees gij dan ook niet boos op mij
wanneer ik gelijk een’ vader U Uw gevaarlijk speelgoed opvraag om U daarvoor betere
dingen te doen toekomen. Gelijk een vader aan zijn kind in de plaats van steenen
voedzaam brood geeft, zoo bied ik in de plaats van deze ziel verdervende afgoderij eenen
zielzaligenden verlosser aan. “Ziet gij”, zoo ging ik voort, “dit boek dat in mijne hand is?
Dat geef ik U zoo gij breekt met Uwe afgoden. In hetzelve leert Gij kennen den
Zaligmaker van zondaren, die ook Uw Zaligmaker wil zijn. Zoo gij slechts tot Hem komt
als een verloren zondaar, zoo Gij Hem belijdt alles wat gij gedaan hebt, zal Hij U niet van
zich stoten. Gelijk Gij U tot hiertoe hebt gebogen voor Uwe Goden die U toch niet helpen
kunnen, buig U alzoo neder voor Hem Die niet slechts helpen wil, maar ook helpen kan
en zeker helpen zal. Tot dus vergaaft gij aan Uwe Goden ligchamelijke krachten, Uw geld
en goed. Geef thans aan den Zaligmaker der wereld de krachten Uwer ziele, geef Hem
uw hart. Dat hart, hoe hard en zondig het ook wezen moge, zal Hij veranderen en
reinigen. Gij wilt toch immers wel gelukkig worden? Wel nu, hoor dan naar mijn raad,
neem het meerdere voor het mindere, waarlijk het zal U nooit berouwen dus gekozen te
hebben. Kom aan, kies nog heden, welligt is het morgen reeds te laat. Zeg mij, wilt Gij
mij Uwe Goden afstaan voor dezen bijbel?” “Ja, ik wil!” zoo was zijn verrassend
antwoord, en hierop gaf ik hem het beloofde Nieuwe Testament eigenhandig over. Ik
greep zijne regter hand in de mijne en lag hem de linkerhand op de schouder, hem geluk
wenschende met de goede keuze, hem tevens de hulp van ’s Heeren Geest toebiddende
opdat hij moge volharden in zijne keuze. Thans bedaarde hij zeer en op mijne vraag of
hij nog zoo beangst was van binnen, zeide hij “neen Tuwan (mijnheer) mijn hart is stil
en bedaard”.
God geve dat zijne keuze eene onberouwelijke geweest zij. Toen ik sprak van vertrekken,
nam hij zelf zijne Goden op om ze mij na te dragen tot aan het strand, waar ik in een klein
vaartuigje mij begaf om voor dit maal huiswaarts te gaan.357 – – –

51. J.J. Bär jr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Waai (Ambon), 5 maart
www.cgfdejong.nl
1859; ARvdZ 18/2.
–––
12 February 59. Heden heb ik 5 personen, 3 mannen en 2 vrouwen, waaronder twee
lidmaten, allen even boven de twintig jaren oud, openlyk in de kerk bestraft, die zich aan
357

Bij zijn vertrek beloofde Teffer allen die hem hun “afgodische voorwerpen” hadden afgestaan, tijdens
zijn eerstvolgende bezoek aan Boano en bij gebleken kennis van het christendom tot lidmaten aan te
nemen. In oktober en november 1858 deed hij zijn belofte gestand. Verslag van dat bezoek aan
Boano, Manipa en Buru in document 69.
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eene vroegere adat hebben schuldig gemaakt. Zy hebben zich n.l. in het geheim hunne
tanden laten afvylen en kort maken. Eene gewoonte echter van Mahomedaansche
afkomst, welke in den regel met de besnydenis gepaard gaat. Er zyn er ook onder de
Christenen die het alleen doen om hunne tanden mooi te maken, ondanks de grootste
smart welke zy onder het afvylen moeten verduren. Weet nu, Hooggeachte Bestuurders,
dat er hier zeven jaren geleden ook dezelfde handelwyze had plaats gehad. De regent, die
tevens ouderling is, had het ontdekt, en klaagde die personen aan den Kerkenraad te
Amboina aan. Daarop kwam een schryven van Ds Kam uit naam van genoemden raad,
waarin het de gemeente Waay werd bekend gemaakt en haar dringend verzocht werd van
die onchristelyke gewoonte af te zien en haar tevens aangeschreven, dat by volharding
daaraan zy tot andere maatregelen ter beteugeling van dat kwaad zoude overgaan. Dat
stuk was in der tyd openlyk der gemeente voorgelezen. En daar het nu blykt, dat men dat
verzoek van den Kerkenraad van Ambon heeft in den wind geslagen en weder voortgaat
hetzelfde kwaad te doen, zoo hebben wy het goed gevonden de schuldigen, terwijl zy in
het midden der gemeente staan, openlyk te bestraffen. Mogt dat ernstig woord èn voor
hun èn voor anderen van blyvenden indruk zyn! Aan die twee lidmaten wordt het H.
Avondmaal ontzegd. – – –

52. R.A. de Fretes, wnd opziener van Buru, aan C.F. Goldman, gouverneur der Molukse
Eilanden, Buru, 2 april 1859; AA 1545.
In antwoord op UHEG missive ddº 9 Maart jl N 176 heb ik de eer UHEG het volgende
te berigten met betrekking tot de middelen van bestaan der personen onder deze afdeeling
behoorende.
Als het voornaamste middel van bestaan kan over het algemeen gerekend worden, het
stoken van kajoepoetie olie, waarmede zich onledig houden in de negorij
Kajelie
9 personen
Lesella
6 personen
Waisama
3 personen
Lelialy
2 personen
Tagalisa
5 personen
Maroelat
4 personen
Loemaete
3 personen
Hoekomina
4 personen
Palamata
2 personen
Fogie
- personen
Masarete
2 personen
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Het planten van paddie behoort almede tot het bedrijf van eenige negorij bewoners.
Ook als middel van bestaan kan gerekend worden vooral onder de christenen de
vischvangst, terwijl slechts enkele christen personen zich bezig houden met teeling van
aard- en veldvruchten, alsmede met koffij- en kakauteelt.
De jagt in deze omstreken voorziet dikwijls in de behoefte der negorij bewoners, terwijl
daardoor het bereiden van dendeng358 almede een tak van levensonderhoud uitmaakt.
358
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Moeijelijk zoude het zijn het juiste getal dier lieden, welke deze onderscheidene beroepen
uitoefenen op te geven, dewijl die werkzaamheden niet geheel als middel van bestaan
kunnen worden beschouwd.
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53. R.A. de Fretes, wnd opziener van Buru, “Opgave aantoonende het bedrijf dat door
de bevolking van de Eilanden Boero en Amblauw wordt uitgeoefend, om zich in hun
dagelijksch onderhoud te voorzien”, Ambon, 26 april, 1859; AA 1545.
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Aanmerkingen
A. Voor zoover Boero betreft
1e Wanneer de hiervoren opgegevene jagers en visschers dagelijks of geregeld hun bedrijf
uitoefenen, dan kunnen zij zich in de behoefte aan vleesch en visch op de plaats ruim
voorzien, doch de Boeronezen hebben de gewoonte om ééns of somtijds twee maal in de
week hun bedrijf uit te oefenen, waardoor meestal gebrek aan alles bestaat.
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2e Er zijn nog een aantal inlanders die zich gewoonlijk voor jagers en visschers uitgeven,
doch in den waren zin des woords zijn zij slechts de drijvers van de jagers of scheppers
van de visscher praauwen, waarom ik dan ook alleen de werkelijke jagers en visschers
heb opgegeven welke gewoon zijn hun bestaan in de jagt en vischvangst te vinden.
3e Het bedrijf van sagoekloppen of zeevaren worden door de Boeronezen zeer zelden
uitgeoefend, alleen in de hoogste noodzakelijkheid om hunnen honger te stillen of om
hunne schulden (met vermijding van lijfsdwang) te betalen, gaan zij eerst dan eenige
sagoeboomen kloppen of zich als matroozen voor de reis naar Amboina en terug
verhuren.
4e Onder al de inlandsche bevolking van Boero bevind zich slechts één persoon van
Kajelie, genaamd Poeadij, die geregeld jaarlijks zijn bedrijf van padie planten persoonlijk
uitoefent, waardoor hij zich ruim middel van bestaan verschaft, terwijl andere negorij’s
bewoners hunne padie velden door de alfoeren laten bewerken en beplanten, zoodat het
niet kan gezegd worden dat zij hun bestaan in het planten van padie vinden.
5e Voor zoo ver thans bekend is, moet het stoken van kajoe poetie olie in den laatsten tijd
zeer ten achteren zijn.
B. Voor zoo ver Amblauw betreft
Het is mij niet mogelijk het bedrijf van de bevolking van het Eiland Amblauw specifiek
op te geven, alleenlijk kan ik hier bekend stellen, dat nagenoeg al de bevolking aldaar,
zelfs kinderen van 10 à 11 jaren oud, geregeld hun bestaan vinden in den ruilhandel, het
sagoekloppen, het visschen, het kappen van houtwerken, het bouwen van omheiningen
en eindelijk het varen naar Ceram, Goram, Banda en andere omliggende plaatsen.

54. “Overzigt over de bekeering der alfoeren van Boero door R.A. de Fretes, laatstelijk
Opziener aldaar”, Ambon, 24 mei 1859; AA 1545.
I. Wat in 1846 voor de bekeering gedaan is359
In mijne aanteekeningen en bedenkingen over eenige aangelegenheden van het eiland
Boero, gedagteekend Amboina den 11e April 1859, heb ik bij § 3 van het IV hoofdstuk
“Over de bekeering der alfoeren tot het christendom”, de toezegging gedaan om een
nader overzigt te geven ten aanzien der bekeering van die volkstammen, met
bekendstelling van zoodanige middelen, welke mijns erachtens zonder aanstoot als
hulpbronnen aanvankelijk in de uitvoering kunnen worden gebezigd. Doch alvorens
daartoe over te gaan, acht ik het van belang allereerst melding te maken van mijne
bemoeijingen aangaande die aangelegenheid, nu dertien jaren geleden, namelijk:
Bij een confidentiëel schrijven van den 25 Julij 1846, La C, heb ik den Gouverneur der
www.cgfdejong.nl
Moluksche Eilanden medegedeeld, dat sedert mijne komst te Boero (16 Julij 1845) ik
geene gelegenheid heb laten voorbijgaan om de alfoeren door gepaste en minzame wijze
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Zie over De Fretes’ betoog: A. Hueting, “Over de zending op het eiland Boeroe”, De Opwekker 71
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over te halen tot het christendom over te gaan, en dat dien ten gevolge acht bejaarde
alfoeren van het regentschap Massarete met hun verlangen om christenen te worden
vrijwillig bij mij zijn gekomen, terwijl door hen tevens is te kennen gegeven, dat er nog
andere alfoeren zijn die dezelfde begeerte koesteren, met verzoek om ten dien aanzien
de intentie van den Gouverneur te mogen vernemen.
Na de ontvangst van dien brief, heeft de Gouverneur welgemeld den Predikant der
Hervormde gemeente te Amboina, A. van Davelaar, onder mededeeling daarvan verzocht,
om zijne beschouwingen dienaangaande bekend te maken, met bijvoeging tevens van
zijne consideratiën en advies.
Genoemde Leeraar heeft dan ook aan die uitnoodiging voldaan bij zijn schrijven van den
15 Augustus 1846, luidende hetzelve als volgt:
“Overeenkomstig UHEdGs verlangen, uitgedrukt in de mij toegezondene missive ddº
Augustus jl nº 281, heb ik de eer UHEdG mijne beschouwingen mede te deelen,
aangaande het verlangen van acht alfoeren van Massarete om christenen te worden, als
ook omtrent de anderen die dezelfde begeerte koesteren.”
“Mogt het uit het confidentiëel schrijven van den Opziener van Boero gebleken zijn, dat
bedoelde acht alfoeren niet alleen door de minzame toespraak van genoemden Opziener
of door den invloed, welken deze als gezagvoerder op de gemoederen der bevolking
uitoefent, maar ook en vooral door eene redelijke overtuiging van de waarheid der
Evangelie-leer er toe gebragt waren tot het christendom over te gaan, en dat zij bij eenen
onbesproken wandel, reeds genoegzame vorderingen hebben gemaakt in de kennis der
Christelijke godsdienst om belijdenis des geloofs te kunnen afleggen, dan zou ik het mij
ten pligt rekenen zorg te dragen dat zoo spoedig mogelijk een der Predikanten of
Zendeling-Leeraren aan wien zulks het geschiktst kan worden opgedragen, zich naar
Boero heen begaf, ten einde deze menschen als ledematen der christelijke gemeente aan
te nemen en door den heiligen doop in dezelve in te lijven. Maar aangezien het zeer wel
mogelijk is, dat deze alfoeren nog geene genoegzame kennis bezitten aangaande de
christelijke leer, en het in dat geval ondoelmatig zijn zou eenen Leeraar derwaarts te
zenden, daar deze zich alsdan eenen geruimen tijd te Boero zou moeten ophouden, om
hen eerst behoorlijk te onderwijzen, hetgeen niet dan ten nadeele van die gemeenten zou
kunnen geschieden waarin hem meer bepaald zijn werkkring is aangewezen, zoo zal het
noodig zijn dat de Opziener van Boero vooraf meer volledige inlichtingen geve
aangaande den zedelijken en godsdienstigen toestand dezer menschen, opdat daaruit
kenbaar worde welke maatregelen ten opzigte van hen moeten worden genomen.”
“Mogt het nu uit deze inligtingen blijken, dat zij tot hiertoe nog onkundig zijn gebleven,
hetgeen niet onwaarschijnlijk is, dan zou aan den onderwijzer op Boero gevestigd,
kunnen worden opgedragen hen vooraf tot het afleggen hunner geloofsbelijdenis
bekwaam te maken.”
www.cgfdejong.nl
“Wat nu die alfoeren aangaat, die insgelijks het verlangen koesteren, om christenen te
worden, ofschoon zij zich nog niet bepaaldelijk daartoe hebben aangemeld, als ook
dezulken die welligt in den vervolge door de loffelijke pogingen van den Opziener van
Boero zullen bewogen worden den naam van Christus te belijden, is het duidelijk, dat de
meester te Boero niet met het onderwijs van al die onkundigen kan belast worden,
voorondersteld ook, dat hij daartoe de noodige geschiktheid bezat, immers op eenen
meester in eene inlandsche christelijke gemeente geplaatst, rusten reeds zoveele
verpligtingen, dat de inspanning van al zijne krachten gevorderd wordt, om aan deze te
voldoen en hem geene meerdere werkzaamheden mogen opgelegd worden.”
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“Het is ook zeker dat niet een der Predikanten, alhier gevestigd, kan worden afgezonden
om op Boero voortdurend te verblijven, ten einde zich aldaar met de vorming en
opleiding der zulken bezig te houden, die verlangen christenen te worden, daar hun getal
in vergelijking van de vele duizende christenen, tot wier leering en stigting zij moeten
werkzaam zijn, zoo gering is, dat zij hunne bemoeijingen slechts tot de reeds gevestigde
christelijke gemeenten kunnen en mogen uitstrekken. Het is op dien grond, dat ik het
wenschelijk zou achten, wanneer een Zendeling-Leeraar op Boero kan geplaatst worden,
ten einde de taak op zich te nemen, de alfoeren, welke tot hiertoe de Mahomedaansche
of Heidensche godsdienst aankleven, tot omhelzing der christendoms te bewegen en hen
vervolgens door zijne prediking en onderwijs tot ware christenen te vormen; zulks zal
noodig zijn wanneer de pogingen tot uitbreiding des christendoms door den Opziener van
Boero aangewend, tot iets zullen leiden en men werkelijk die uitbreiding wil bevorderen.
Ik durf vertrouwen dat UHEdG hiertoe volkomen gezind is, daar het voor zooverre ik
hierover vermag te oordeelen, nimmer nadeelige gevolgen voor het Gouvernement
hebben kan, wanneer de bewoners van Boero tot het christendom mogten overgaan, maar
het in tegendeel eene goede gezindheid jegens het Nederlandsche Bestuur bij hen zal
opwekken, wanneer de scheidsmuur door het verschil in godsdienst tusschen hen en ons
opgerigt, mogt weggenomen worden en zij het bewustzijn verkregen, dat zij de
onwaardeerbare zegeningen, die de kennis der Evangelie-leer aanbrengt, aan de
weldadige bemoeijingen van dat Bestuur te danken hadden. Wel is waar, dat de
werkzaamheden van den Zendeling-Leeraar J: Bormeester, die als ik wel onderrigt ben,
van het jaar 1823-1826 onder de Boerosche alfoeren het Evangelie gepredikt heeft,
weinig vruchten gedragen hebben, maar hieruit kan geenzins de gevolgtrekking afgeleid
worden, dat de arbeid van eenen anderen Zendeling-Leeraar even onvruchtbaar zijn zou,
daar de Heer Bormeester te kort op Boero geweest is, om iets degelijks tot stand te
brengen, en hij daarenboven, niet met de inlandsche taal bekend zijnde, zich bij zijne
prediking heeft moeten bedienen van eenen tolk, die de Mahomedaansche godsdienst was
toegedaan en hem zooals ons is medegedeeld, bij de vertolking van de woorden, die hij
sprak, heeft misleid. Hiervoor zou een ander zich kunnen wachten, door de taal zich eigen
te maken, welke door den inlander het meest gesproken wordt. Deze taal kennende en met
verstandigen ijver gedurende eenige jaren het Evangelie verkondigende, zou naar mijn
inzien een Zendeling-Leeraar op Boero zijne prediking met het beste gevolg bekroond
zien, wanneer hij bij zijne werkzaamheden ondersteund wierd door eenige degelijke
onderwijzers, uit de inlandsche bevolking gekozen. Hiervoor is mij een waarborg de
goede geest, die over het geheel naar algemeene getuigenis onder de alfoeren van Boero
heerschende is.”
“Die overtuiging, dat onderwijzers, op het eiland Boero te huis behoorende, onder de
leiding van eenen Zendeling Leeraar zeer veel nut zouden kunnen doen en dat men
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zonder de hulp van deze niet veel zou kunnen inrigten, doet mij den wensch koesteren,
dat eenige Boerosche jongelieden van een’ goeden aanleg mogten kunnen overgehaald
worden, om zich tot de betrekking van schoolmeester en onderwijzer der godsdienst
bekwaam te maken en daartoe op het Zendeling Instituut van den Heer Roskott mogten
opgeleid worden.”
“Hunne bezoldiging, waarin naderhand zou moeten voorzien worden, zou geene
zwarigheid kunnen opleveren, wanneer UHEdGestr: mogt kunnen besluiten, om op het
voorstel van de Sub Commissie van onderwijs de meesters van de Aroe eilanden terug
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te roepen en de gelden, die tot hiertoe ten behoeve van deze zijn aangewend geworden,
te doen verstrekken tot bezoldiging van een viertal onderwijzers op Boero.”
“Op grond van deze mijne beschouwingen heb ik de eer UHEdG: voor te stellen:
1e Den Opziener van Boero nadere inlichting te vragen, in hoeverre deze acht bejaarde
alfoeren van Massarete reeds met de christelijke godsdienst zijn bekend geworden.
2e Bijaldien zij nog geheel of gedeeltelijk omtrent de zelve onkundig zijn gebleven, den
onderwijzer van Boero op te dragen, hen tot het afleggen eener christelijke
geloofsbelijdenis bekwaam te maken, bijaldien zij zich tot dat einde tot dezen vervoegen
willen.”
“Voorts neem ik de vrijheid UHEdG: in bedenking te geven, of het niet goed zijn zou,
bijaldien de gelden tot hiertoe verstrekt ten behoeve der schoolmeesters op de Aroe,
mogten kunnen gebezigd worden ter bezoldiging van onderwijzers op Boero.”
“1e den Opziener van Boero te belasten naar jongelieden om te zien, die tot geschikte
onderwijzers zouden kunnen gevormd worden en de zoodanigen zoo mogelijk te bewegen
zich aan het vak van Onderwijs toe te wijden.
2e den Heer Roskott voorloopig te doen afvragen of hij nog een viertal jongelieden van
Boero in zijn Zendeling-Instituut zou kunnen opnemen wanneer deze zich mogten
aanbieden.”
“Eindelijk veroorloof ik mij UHEdG: te verzoeken, mij bekend te willen stellen, of het
de goedkeuring van het Gouvernement zou wegdragen, wanneer een Zendeling-Leeraar
op het eiland Boero geplaatst wierd, opdat ik hieromtrent behoorlijk ingelicht zijnde,
weten moge, in hoeverre het doelmatig zijn zou aan Bestuurderen van het Zendeling
genootschap aangaande die plaatsing een voorstel te doen.”
Naar aanleiding van het voorstel van voorgemelden Leeraar, vervat in het laatste gedeelte
van zijn genoemd schrijven, verzocht de Gouverneur der Molukken den
Hoofdonderwijzer van het Instituut van het Nederlandsch Zendeling genootschap te
Amboina, B.N.J. Roskott, om te willen mededeelen of een viertal jongelieden van Boero
in zijn Instituut zoude kunnen worden opgenomen om tot onderwijzers te worden
opgeleid.
Bij de beantwoording van die vraag heeft de Heer Roskott ook zijne zienswijze ten
aanzien van de bekeerings-zaak breedvoerig medegedeeld in zijn daartoe betrekkelijk
schrijven dd 18e Augustus 1846, van den volgenden inhoud:
“In antwoord op UHEdG: missive van gisteren nº 303, heb ik de eer te dienen, dat ik
volgaarne bereid ben, een viertal jongelieden gekozen uit de alfoersche bevolking van
Boero tot het voorbereidend onderwijs van mijn Instituut toe te laten, ten einde dezelve
dan later, bij voorkomende vacature, als effectieve kweekelingen voor rekening van het
Zendeling genootschap op te nemen;”
“dat echter het bepaalde getal kweekelingen in mijn Instituut op dezen oogenblik niet
www.cgfdejong.nl
slechts voltallig is, maar ook nog een aanzienlijk aantal jongelieden als adspirant
kweekelingen dagelijks van het onderwijs gebruik maken, waaronder sommige reeds
meer dan twee jaren op gelegenheid hebben gewacht, om in het Instituut opgenomen te
worden, zoodat het eene onbillijkheid zoude zijn, om nieuwelingen aan de zoodanigen
voor te trekken, hoe zeer ik anders ook genegen zoude zijn in dit bijzondere geval van
den gewonen regel af te wijken. Bestond er mogelijkheid, om uit de kas van de Sub
Commissie van onderwijs dan wel uit eenig ander fonds gedurende de eerste twee jaren
het noodige voor het onderhoud aan de bedoelde jongelieden toe te leggen, dan zoude ik
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het mij ten aangenamen pligt maken, om dezelve terstond in mijn huis en onder mijn
bijzonder toezigt te nemen.”
“Voor rekening van het Nederlandsche Zendeling genootschap bevinden er zich thans
twee alfoersche jongelieden van Menado in mijn Instituut, voor de welke ik slechts zes
gulden ’s maands voor elk in rekening heb behoeven te brengen; en alhoewel dit voor
voeding en kleeding onvoldoende moge zijn, wordt het te kort ligtelijk gevonden uit de
kleine inkomsten onzer drukkerij.
Op denzelfden voet zoude ik een twee- of viertal jongelingen van Boero kunnen
opnemen, wanneer het bij nader onderzoek mogt blijken, dat er met het vooruitzigt op
gewenschte resultaten eenen Zendeling voor dat eiland kan worden aangeraden.”
“Wil men toch in het belang van Boero iets degelijks ondernemen, dan zou een Zendeling
zich bezwaarlijk aan de Cajelie-baai kunnen vestigen, maar zich veeleer naar het
zoogenaamde achterland moeten begeven, om met de masse der alfoeren in aanraking te
komen.”
“De weinige alfoeren die op de Hoofdplaats gevonden worden, kunnen bij zoodanige
onderneming niet in aanmerking komen, en wanneer het mij geoorloofd is mijne meening
te uiten, zoude het mij niet bevreemden wanneer de bedoelde acht alfoeren met hunnen
wensch om het christendom aan te nemen, niets anders bedoelen dan om zich aan de
werkzaamheden, die door de Mahomedaansche regenten van hen gevergd worden, te
onttrekken. Dewijl het nu bij het christendom minder op het getal als wel op de gehalte
en zuiverheid van beginselen aankomt, is het dunkt mij hoogst wenschelijk dat dit alles
met naauwgezetheid worde onderzocht.”
“Eene nieuwe Zending toch is uit den aard der zaak aan menige wisselvalligheden
onderworpen en gaat noodzakelijk met groote uitgaven gepaard, zoodat een naauwkeurig
onderzoek en veelzijdige beschouwing ten aanzien van dit onderwerp noodzakelijk
behooren voorop te gaan, opdat de redenen die er vóór of tegen eene Zending te Boero
bestaan, behoorlijk kunnen ontwikkeld en overwogen worden.”
“Mogt dit naar wensch uitvallen, dan meen ik, dat de Inspector der Zendelingen van het
Nederlandsch Zendeling genootschap, die binnen weinige maanden alhier verwacht
wordt,360 wel gemagtigd zoude zijn om dien aangaande al dadelijk voorloopige
beschikkingen te nemen, zoo er namelijk van de zijde des Bestuurs niet alleen geene
bezwaren tegen bestaan, maar er ook op den duur op deszelfs ernstigen bijstand en
belangstellende medewerking mag gerekend worden.”
“De alfoeren van Boero toch staan onder het onmiddelijk gezag van eenige
mahomedaansche regenten aan de Cajelie baai; op derzelver opontbod begeven de
bergbewoners zich naar derwaarts, en worden tot allerlei werkzaamheden gebezigd.
Konden nu de alfoeren, aan het misschien onwettig gezag dier regenten onttrokken, door
den Zendeling en deszelfs medehelpers in afzonderlijke negorijen vereenigd en aldus tot
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nuttige en werkzame leden der maatschappij, en later tot een werkdadig christendom
opgeleid worden, ja dan, maar ook dan alleen, mag men op verblijdende uitkomsten
hopen.”
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Bedoeld is het bezoek van Van Rhijn aan Ambon (27 mei - 22 juni 1847). Dit bezoek maakte deel
uit van een reis, die tot doel had de stand van zaken op de zendingsterreinen van het NZG in Ned.Indië op te nemen en voorstellen te doen voor de bevordering van het zendingswerk. Hiervan is
verslag gedaan in: L.J. van Rhijn, Reis door den Indischen Archipel in het belang der Evangelische
Zending. Rotterdam, 1851.
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“Sedert jaren reeds heeft het belangrijke eiland Boero mijne aandacht tot zich getrokken,
maar al mijne ingewonnen berigten, ten aanzien van het land en volk, hebben mij hoe
langer hoe meer de overtuiging opgeleverd, dat alle halve maatregelen en proeven in het
klein nutteloos zullen bevonden worden.”
“Gelijk de mislukte pogingen van den waardigen Zendeling Bormeester ten overvloede
zouden kunnen bewijzen.”
“De inlandsche regenten die eenen ongemeenen invloed op de alfoeren uitoefenen, en
aanmerkelijk voordeelen van dezelve trekken, zullen geene middelen onbeproefd laten,
om den Zendeling tegen te werken en het is de ernstige wil van het Gouvernement alléén,
die dien invloed kan krachteloos maken en zelfs in het belang der goede zaak dienstbaar
doen zijn.”
“UHEdG: zult het mijner belangstelling ten goede gelieven te houden, dat ik over dit
onderwerp eenigzins heb uitgewijd en mij wel willen veroorlooven, dat ik, in geval van
eene gunstige beschikking van het Gouvernement ten aanzien der onderhavige zaak,
mijne beste diensten aanbiede, terwijl ik mij eindelijk vereer de mij toegezondene
bijlagen bij dezen te retourneren.”
Na de ontvangst van beide genoemde brieven van de Heeren A. van Davelaar en Roskott
ben ik bij missive van den Gouverneur der Molukken ddº 20 Augustus 1846, onder
toezending van afschriften dier stukken, uitgenoodigd om daarop te dienen van berigt,
consideratien en advies, speciaal op de navolgende punten, als:
1e In hoeverre de bij mijne boven aangehaalde missive bedoelde acht alfoeren van
Massarete voorloopig bekend zijn geworden met de christelijke godsdienst.
2e Bijaldien zij nog geheel of gedeeltelijk omtrent dezelve onkundig zijn gebleven, of er
geene zwarigheid bestaat om hen door den schoolmeester te Boero bekwaam te doen
maken tot het afleggen eener christelijke geloofsbelijdenis, en
3e Of hunne gezindheid om christenen te worden niet voortspruit uit het verlangen om
zich daardoor te onttrekken van de van hen door hunnen regent gevorderd wordende
negorij’s diensten.
In voldoening aan die uitnoodiging heb ik den Gouverneur voornoemd bij missie van den
18e September 1846 La D te kennen gegeven, dat, aangezien de beschouwingen van den
Predikant A. van Davelaar van dien aard zijn, ik huiverig ben om een bepaald advies dien
aangaande te geven, te meer, omdat dezelve geheel strookt met mijne zienswijze
aangaande de invoering van het christendom onder de alfoeren van Boero, daar de
redeneringen van dien Leeraar geheel op kerkelijke instelling gebaseerd zijn, zoodat bij
eventueele opvolging derzelve die volksstammen daarvan eerder zullen worden
afgeschrikt dan zat zij vrijwillig tot het christendom zouden overgaan.
Om die reden heb ik alleen het navolgende berigt over de boven vermelde drie punten
gegeven, als:
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1e dat de bedoelde acht alfoeren geheel onkundig zijn met de christelijke godsdienst.
2e dat er geene mogelijkheid bestaat om hen door den schoolmeester van Boero bekwaam
te doen maken tot het afleggen eener christelijke geloofsbelijdenis, omdat zij ongenegen
zijn hunne woonplaats en hunnen akkerbouw te verlaten, om zich naar de Hoofdplaats
te gaan nederzetten tot het aanleeren van de van hen gevorderd wordende kundigheden.
3e dat hoezeer het niet te ontkennen is, dat al de alfoeren van Boero als het ware in
gedwongene slavernij verkeeren, ik echter als mijnen pligt heb geacht die volksstammen,
wanneer ik in de gelegenheid ben met hen in hunne taal in gesprek te treden, steeds door
minzame toespraak over te halen om het christendom te omhelzen, onder te kennengave,
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dat wanneer zij eenmaal christenen zijn geworden, ik als dan zorgen zal, dat zij van alle
drukkende belasting en knevelarij der mahomedaansche hoofden zullen worden
gevrijwaard, daar zij in hunnen nieuwen stand geheel onafhankelijk zouden zijn van de
mahomedanen; terwijl ik tevens den Gouverneur der Molukken in overweging heb
gegeven, of het in het belang der bekeerings-zaak niet raadzaam zij:
a. Om te bepalen, dat de bekeering van de alfoeren van Boero in den aanvang slechts met
eene naambekeering zal geschieden, even als zulks in vroegere eeuwen met de
Ambonezen en nader met de Manadonezen heeft plaats gehad.
b. Om vooreerst één of twee inlandsche schoolmeesters ter mijner beschikking te stellen,
ten einde op het zoogenaamde achterland onder de massa alfoeren te worden geplaatst,
om die menschen welke overeenkomstig § a hierboven zullen zijn gedoopt, alsmede de
alfoersche kinderen en anderen, die christenen zouden willen worden en genegen zijn om
het godsdienstig onderwijs te ontvangen, op eene voorzigtige wijze en onder mijn
bijzonder toezigt in de Evangelie-leer te onderwijzen.
c. Om den Leeraar die zich tot dat einde van tijd tot tijd naar Boero zal begeven te
magtigen, om op mijn aanzoek aan zoodanige alfoeren, die mij vrijwillig hun verlangen
hebben kenbaar gemaakt om christenen te worden, den Heiligen doop toe te dienen,
zonder in eenig onderzoek te treden, of zij al of niet bekend zijn geworden met de
christelijke godsdienst.
Van al het verhandelde hierboven, heb ik verder niets vernomen, zoodat ik daaruit moet
afleiden, dat mijn plan om de alfoeren van Boero tot het christendom te doen overgaan
schipbreuk lijdt, te meer, daar ik in de maand Maart 1847 bij monde van wijlen den
Gouverneur Cleerens de grievendste aanmerking heb mogen hooren, dat ik geheel uit het
oog heb verloren, dat de bekeerings-zaak eene kerkelijke instelling is en dat mijne
zienswijze geheel strijdig is met die instelling.
In weerwil van dien is mijne zucht tot die goede zaak niet verflaauwd geworden. In het
daarop volgend jaar heb ik op mijne nader aan genoemden Gouverneur gedane
mondelinge vertoogen, en met ZHEdGs voorkennis een’ burger genaamd Salomon
Marlisa in het gehucht van de in den hoofde dezes bedoelde acht alfoeren met hunne
eigene bewilliging geplaatst, onder genot eener toelage van ƒ 3. ’s maands uit mijn privé,
ten einde die menschen zoo mogelijk in de eerste beginselen van de christelijke
godsdienst te onderwijzen, doch tot mijn innig leedwezen is genoemde persoon eenige
maanden daarna, aan de gevolgen van de toen te Boero geheerscht hebbende koorts
overleden.361
Gedurende den korten tijd, welken ik, zoowel door het persoonlijk bezoeken van die acht
alfoeren als anderzins in het belang der bekeerings-zaak besteed heb, ondervond ik alle
heimelijke tegenwerking van de zijde der mahomedaansche regenten, gelijk de heer
Roskott teregt in het laatste gedeelte van zijnen hierboven bedoelden brief gewag heeft
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gemaakt, en het is mij toen ten duidelijkste gebleken, dat zonder de krachtdadige
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Gouverneur Cleerens (1846-1850) maakte in oktober-november 1847 in gezelschap van Roskott en
Kam een reis naar Isel op noordelijk Ceram en het Rana- of Wakolo-meer op Buru. Hij overleed op
14 april 1850 te Ambon. Verslag van die reis in “Uittreksels uit het verhaal eener reis naar de
noordkust van Ceram en naar het meer Wakolo op Boeroe in 1847 door den zendeling B.N.J.
Roskott”, mei 1847, AA 588. Ten tijde van de reis van gouverneur J.B. Cleerens was een Ambonees
met de naam S. Marlisa de koster van de kerk te Kayeli, T.J. Willer, “Reisverslag Boeroe en Amblauw
1847”, s.a., AA 588 [fol. 14].
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medewerking van het Bestuur, de bekeering der alfoeren van Boero nimmer door de
bemoeijingen vanwege de kerk tot stand kan worden gebragt.

II Beoordeeling over de beschouwingen
van de Heeren A. van Davelaar en B.N.J. Roskott
A. Van den Predikant A. van Davelaar
Als te wel bekend zijnde met de zeden, gewoonten en instellingen der alfoeren van
Boero, moet ik bekennen, dat de beschouwingen van dien Leeraar geheel onuitvoerbaar
zijn, en wanneer men zoodanige zienswijze of liever voorschriften moet volgen, dan is
het onmogelijk zoo niet ondoenlijk, om de alfoeren tot bekeering over te halen, want in
dat opzigt kan men volstrekt geene dwangmiddelen gebruiken zoo men de bekeeringszaak wilde zien bloeijen.
Wanneer men ook van de alfoeren moet vergen dat, zoo zij door eene redelijke
overtuiging van de waarheid der Evangelie-leer er toegebragt worden, om tot het
christendom over te gaan en dat zij bij eenen onbesproken wandel reeds genoegzame
vorderingen zullen hebben gemaakt in de kennis der christelijke godsdienst, om belijdenis
des geloofs te kunnen afleggen, zij éérst dan gedoopt kunnen worden, dan beschouwen
zij al den tijd die zij verpligt zijn, de van hen gevorderd wordende kundigheden te moeten
aanleeren, als dwangmiddelen, zoodat zij daardoor afkeerig zullen zijn om tot het
christendom over te gaan en dusdoende zullen zij naar de binnenlanden of hooge bergen
verhuizen.
Dat hoe geschikt de schoolmeester van Boero ook moge wezen en hoe vele vrije uren hij
ook moge hebben, om zich met het onderwijs van de alfoeren die verlangen christenen
te worden, te belasten, het evenwel niet mogelijk is om die menschen te bewegen zich
naar de hoofdplaats te bewegen, daar zij niet genegen zullen zijn om hunne geliefkoosde
woonplaats en hunne beplante velden en veefokkerij te verlaten; terwijl gesteld dan ook
dat zij daartoe te bewegen zijn, wie voor hun onderhoud, gedurende hun verblijf op de
hoofdplaats als dan zorgen zal?
Eindelijk kan het niet gezegd worden, dat door het plaatsen van een’ Zendeling op Boero
de bekeerings-zaak onder de alfoeren bevorderlijk zal worden, want het tegendeel
daarvan is bewezen door het verblijf aldaar van 1823-1826 van den Zendeling
Bormeester, die nagenoeg drie jaren hoegenaamd niets heeft gedaan in het belang des
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christendoms.
Wat de reden hiervan moge geweest zijn, is mij onbekend. Naar mijne gissing zoude die
te vinden zijn in de verkeerde behartiging der hem toevertrouwde Evangelie-zaak, in
verband met de heimelijke tegenwerking van de zijde der mahomedaansche regenten,
daar de bekeerings-zaak zonder krachtdadige ondersteuning van het Bestuur nimmer door
een’ Zendeling tot stand kan worden gebragt.
B. Van den Hoofdonderwijzer Roskott
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Het dadelijk vestigen van een’ Zendeling op het zoogenaamde achterland is ook niet aan
te raden, want de alfoeren zullen daardoor worden afgeschrikt en naar het binnenland of
onbegaanbare bergen verhuizen, zoodat men niet dan met groote moeite hen weder naar
het strand kan doen terug keeren.
Op de hoofdplaats wonen geene alfoeren, de weinigen die men van tijd tot tijd aldaar
gezien heeft, zijn de kwartslieden van de mahomedaansche regenten, welke van het
achterland overkomen om hunne verpligte kwarts-diensten te verrigten en om de 2-5
maanden weder naar hunne respectieve woonplaatsen terug keeren.
Wanneer men de bekeerings-zaak bevorderlijk wilde zijn, dan is het mijns bedunkens
geheel onnoodig om na te aan of te onderzoeken, of de alfoeren die verlangen christenen
te worden ten doel hebben om daardoor zich aan de werkzaamheden die door de
mahomedaansche regenten van hen gevergd worden, te onttrekken, dewijl zoodanig
onderzoek aandruischt tegen de beginselen van die goede zaak.
III Aankomst, verblijf en verrigting van den Zendeling Bormeester te Boero
Hoewel ik in het archief van Boero niets belangrijks over het verblijf en de
werkzaamheden van den Zendeling Bormeester heb kunnen vinden, is het mij echter door
ingewonnen informatien bekend geworden, dat genoemde Zendeling van af zijne komst
tot en met zijnen dood (1823-1826) steeds op de hoofdplaats Kajelie in de christen
kampong zijn verblijf hield.
Hij moest om mij onbekende redenen zeer verkeerd gehandeld hebben, waarschijnlijk
door misleiding of scheen niet naar behooren te zijn onderrigt, want dadelijk na zijne
aankomst aldaar, heeft hij door behulp van een’ tolk (zijnde een christen burger) getracht
om de mahomedanen, die de geheele hoofdplaats bewonen, over te halen om het
christendom te belijden, waardoor ontevredenheid en stil gemor onder hen waren
ontstaan, terwijl de inlandsche regenten dien ten gevolge niet in gebreke zijn gebleven
om, na eene bijeenkomst te hebben gehouden, onmiddelijk geheime Zendelingen naar de
alfoeren te expedieren met het berigt, dat de Zendeling Bormeester te Kajelie is
aangekomen om soldaten voor Java te werven; dat hij tevens den last heeft ontvangen om
de aangeworvene rekruten eenigen tijd te Boero aan te houden tot het aanleeren van de
christelijke godsdienst en dat zij eerst vóór hun vertrek naar Java zullen worden gedoopt.
Wat de tolk van dien Zendeling aangaat, moet ik bekendstellen dat zoowel hij als al de
tegenwoordige christen burgers van Boero in dat opzigt niet te vertrouwen zijn, want zij
leven geheel van den bijstand der mahomedanen en alfoeren, waardoor zij de belangen
van eerstbedoelde, die ik gerust met den naam van tegenwerkers des christendoms kan
bestempelen, immer behartigen, in een woord, de burgers en mahomedanen zijn als het
ware verbroederd, zoodat het niet te verwonderen is dat de Zendeling Bormeester met
zijne pogingen in het belang zijner Zending den verkeerden weg heeft ingeslagen en tot
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zijnen dood geene andere middelen met overleg van het Bestuur van Boero, zooals het
persoonlijk bezoeken van de alfoeren op het zoogenaamde achterland, en het omgaan met
de van tijd tot tijd op de hoofdplaats komende alfoersche hoofden en hunne
ondergeschikten, om hen door gesprek en voorbeeld de Evangelie-leer in te prenten, bij
de hand had genomen, tot het in stand brengen der bekeerings-zaak.
IV Wat nu voor de bekeerings-zaak gedaan moet worden
De benoeming van afzonderlijke alfoersche hoofden zonder dadelijke afschaffing van de
tot dus verre gevolgde gewoonte, beschouw ik als halve maatregelen, daar toch het
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oppergezag over hen en hunne onderhoorigen nog in handen blijft van de
mahomedaansche regenten, welke steeds in de gelegenheid zijn en geene middelen
onbeproefd zullen laten, om de bekeerings-zaak in hun eigen belang tegen te werken.
Het is mij hoogstnoodzakelijk voorgekomen, dat door het Hoofdbestuur dezer gewesten
die goede zaak krachtdadig worde ondersteund, door het oppergezag van de
mahomedaansche regenten over de alfoeren al dadelijk te ontnemen, alsmede de levering
van alfoersche kwartslieden af te schaffen.
Ook uit den aard der plaatselijke aangelegenheden, is het wenschelijk om de leiding van
de bekeerings-zaak op te dragen aan het plaatselijk Bestuur van Boero, met zoodanige
magt en last om, zoowel de mahomedaansche regenten als hunne onderhoorigen, en allen
wie het ook zij, welke blijken mogten hebben gegeven van de bekeerings-zaak tegen te
werken, zoo door het verspreiden van nadeelige geruchten als anderzins, zoo zulks
noodig is, naar Amboina ter erlanging hunner verdiende straf als gevaarlijk voor de
openbare rust op te zenden.
Naar aanleiding van al deze beschouwingen is het mij zeer doelmatig voorgekomen, dat
staat en kerk ééns zijn om de goedaardige en gewillige alfoeren van het eiland Boero, die
steeds in slavernij verkeeren en welke ik gerust op 20 à 25.000 zielen kan schatten, tot
het christendom te doen overgaan en als nuttige en werkzame leden der maatschappij te
vormen; terwijl om dat doel te bereiken, deze aangelegenheid op den voorgrond als
staatsregeling moet worden beschouwd, want niets is gevaarlijk voor eene plaats dan
ontevredenheid, wanneer die door onvoorzigtigheid of onberadenheid van de zijde des
te Boero te plaatsen Zendelings mogt plaats vinden. Ik gevoel mij gedrongen hierbij aan
te stippen, dat een met de inlandsche zeden en gewoonten bekende Leeraar en eenige hem
toegevoegde helpers (onderwijzers) met medewerking van een verstandig Bestuur op
Boero in allen deele voldoen zullen, en de bekeerings-zaak aldaar met vrucht en zonder
aanstoot ten uitvoer kunnen brengen.
Mijne dertienjarige ondervinding heeft mij genoopt al deze beschouwingen bekend te
stellen, in het vertrouwen dat diegene die de eer mogt hebben zich met de leiding der
bekeering van de alfoeren van Boero te zien belasten, steeds alles ter harte mogt nemen
wat strekken kan om die ongelukkige menschen uit hunne slavernij te ontslaan en hen met
voorzigtigheid en gematigdheid als onze geloofsgenooten te doen inlijven. – – –

55. Ds. S.A. Buddingh, “Algemeen Overzigt van den Toestand der Protestantsche Kerk
in Nederlands Oost-Indie, gedurende het tijdperk van 1852 tot en met 1857”, Batavia,
25 juli 1859, nr 19; AMvK 804. Verbaal 7 april 1859, nr 18.
De predikant S.A. Buddingh had op last van de regering een reis door Nederlands-Indië
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gemaakt, ter inspectie van de staat van school en kerk. Van eind oktober 1853 tot begin april
1854 verbleef hij in de Molukken.362 Op basis van zijn bevindingen deed hij in enkele
tussentijdse rapporten een reeks aanbevelingen ter verbetering van de kerk en het inlands
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Buddingh, Neêrlands-Oost-Indië, II, 137-292.
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onderwijs, die een rol speelden bij de nadere uitwerking van het in 1854 door regering en NZG
gesloten contract363 en bij een aantal gouvernementsbesluiten.364

–––
Dáár, waar Godshuizen of liefdadige gestichten bestaan, worden deze, hetzij door den
Kerkeraad, hetzij door het Kollegie van Diakenen beheerd. Zoodanige gestichten worden
echter schaars aangetroffen, en wel alleen in de Gemeenten van Batavia, Samarang,
Soerabaija, Amboina en Ternate. Het weeshuis te Samarang staat onder een afzonderlijk
bestuur, het Weeshuis Bestuur genaamd. Ook het Diakonie- en Armen Weeshuis te
Amboina heeft een afzonderlijk bestuur. – – –

Amboina, 1853 en 1854
De protestantsche gemeente ter hoofdplaats Amboina telt 6,220 zielen, waaronder 2,460
ledematen en 1,187 kinderen begrepen zijn, en waarvan er 5,600 tot de Maleische
afdeeling behooren. Ze wordt bediend door de Predikanten J.K. Kam en T.C.M.
Hanegraat.
Ter hulpe der Predikanten bij den dienst in de Maleische gemeente is een Goeroe-besâr
of Opperschoolmeester toegevoegd, die mede godsdienst-oefeningen in de Maleische taal
houdt.
In 1852 werden er 396 kinderen gedoopt, waarvan er 156 buiten wettig huwelijk geboren
waren.
De gemeente bezit een goed en geschikt kerkgebouw, hetwelk in 1781, op kosten der
Maleische gemeente, is opgericht, en haar eigendom is. De Maleische gemeente heeft ook
nog in de tot de stad behoorende negorijen of buitenwijken, als Hative besâr, Tawiri,
Noessa-Nive en Mardika, eenige kleine bedehuizen waarin door de Inlandsche Meesters
of goeroe’s, J.J. Latumahina, P. de Queljoe en C.L. Hoewaij, godsdienst-oefeningen en
zoogenaamde oefeningen gehouden worden.
Het kerkefonds der gemeente heeft in kas eene som van ƒ 24,401.88, en het armenfonds
ƒ 62,122.00. De gemeente heeft één gesticht van liefdadigheid, te weten het Weeshuis,
waarin 8 weezen verzorgd worden.365 Het wordt bestuurd door eenen Raad, welks
President door den Gouverneur der Molukkos benoemd wordt.
Het gesticht voor Leprozen is op het eiland Molana gevestigd.366
De godsdienstoefeningen worden des Zondags morgens in het Nederduitsch en des
namiddags in de Maleische taal gehouden.
363
Zie Deel I, document 158.
www.cgfdejong.nl
364
Voordien had Buddingh reeds een aantal tussentijdse rapporten en verslagen ingediend, die in dit

365

366

eindrapport verwerkt zijn. Het tussentijdse rapport betreffende de kerkelijke zaken in de Molukken
is getiteld: “Kerkelijk rapport over de gemeenten op de Moluksche Eilanden” (1854). Zie S.A.
Buddingh a. Kb, 16/6/1856, nr 193, AMvK 563, Vb 12 dec. 1856, nr 1.
Dat waren in 1854, toen Buddingh de stand opnam, de jongens Anthonij Manuwijl (13 jaar),
Christian U.G.T. Jongerman (10 jaar), Jacobus Kursem (6 jaar), en de meisjes Armina Pieters (16
jaar), Anthonetta Nusale (14 jaar), Geertruida Verschingel (14 jaar), Sara de Bruin Veldkamp (leeftijd
onbekend) en Maria de Bruin Veldkamp (leeftijd onbekend). Zie Extract uit het Register der
weeskinderen. Bijlage Lett. E bij het Proces Verbaal, 8/2/1854, AA 1419; voor de inventaris van het
weeshuis, zie de “Lijst der meubels en andere goederen uitmakende de Inventaris van het Weeshuis.
Bijlage Lett. C bij het Proces Verbaal”, 8/2/1854, AA 1419.
[Reinwardt], Reis, 453-454; Ludeking, Schets van de Residentie Amboina, 151-155.
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Het Heilig Avondmaal wordt 3 maal ’s jaars gevierd. Voor de Maleische Christenen
wordt de Doop eenmaal ’s maands, doch voor de Nederduitsche gemeente elken Zondag
bediend.
Het katechetisch onderwijs wordt door de predikanten gegeven in de Nederduitsche taal
en door den Goeroe-besâr in de Maleische taal. Dit onderwijs wordt ook door de gewone
Goeroe’s in de bovengenoemde kleine bedehuizen gegeven.
De kerkeraad bestaat uit de beide leeraars en 4 ouderlingen, en houdt de registers van het
aantal zielen der gemeente en harer ledematen, benevens de Doop- en Trouw-Registers.
Tot het kerkelijk ressort der predikanten van Amboina behooren ook de talrijke
Inlandsche Christen-gemeenten op het eiland Amboina en op de eilanden Saparoea,
Haroekoe, Noussalaut, de Zuidkust van Ceram, Boeroe, Boäno, Manipa, en op de Aroeeilanden. Deze gemeenten worden allen geleid door zoogenaamde Goeroe’s of
onderwijzers, tevens voorgangers bij de openbare godsdienstoefeningen, welke in het, ter
hoofdplaats Amboina gevestigde, Instituut ter Opleiding van Inlandsche Christenonderwijzers of Schoolmeesters gevormd zijn. Dit Instituut wordt bestuurd door den
Hoofd onderwijzer van het Nederlandsch Zendelinggenootschap B.N.J. Roskott, en had
tot aan 1854 ongeveer 82 meesters opgeleverd. In het laatste gedeelte van 1853 telde het
29 Élèves of moerids, waarvan er eenige, die de 1e der 3 klassen, waarin ze verdeeld zijn,
uitmaakten, als internaat ten huize van den Heer Roskott inwoonden.
Inlandsche Christengemeenten
in de Residentie
Amboina
Eiland Amboina
Hitoe en Leijtimor
Op het eiland Amboina zijn 25 Inlandsche Christengemeenten, die gezamentlijk een getal
uitmaken van 8,653 zielen, waaronder 2,890 ledematen en 3,435 kinderen. De Goeroe’s
dezer gemeenten komen eenmaal per maand naar de Hoofdplaats Amboina, ten einde aan
den Heer Roskott verslag te geven van den staat hunner werkzaamheden. Van tijd tot tijd
ook worden deze gemeenten, zoowel als die op de overige eilanden der Residentie
Amboina, door de Ambonsche Predikanten kerkelijk bezocht.
Hitoe
Waiheroe. De gemeente te Waiheroe telt 463 zielen, waaronder 107 ledematen en 162
kinderen. Ze heeft een goede kerk en schoollokaal, en wordt geleid door den Goeroe J.A.
Tanamal.
Roematiga. De gemeente te Roematiga, welke door den Goeroe A.L. Souhoka geleid
wordt, telt 151 zielen, waaronder 32 ledematen en 49 kinderen. Hare kerk en
www.cgfdejong.nl
schoolgebouw verkeeren in goeden staat.
Hatoe. De gemeente te Hatoe wordt geleid door den Goeroe J.S. Korputij, en telt 263
zielen, waaronder 63 ledematen en 112 kinderen. Hare kerk en school verkeeren in
vervallen toestand. Er was een nieuw schoollokaal in aanbouw.
Poka. De gemeente te Poka wordt geleid door den meester J. Manusama, en telt 120
zielen, waaronder 47 ledematen en 46 kinderen. Ze heeft een goed kerkgebouw, tevens
schoollokaal.
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Lilibooij. In de negorij Lilibooij telt de gemeente 619 zielen, waaronder 117 ledematen
en 214 kinderen. Ze heeft tot Goeroe den meester P.D. Lilipalij. Hare kerk en school
verkeeren in zeer vervallen toestand.
Allang. De gemeente te Allang bestaat uit 971 zielen, waaronder 326 ledematen en 440
kinderen. Ze wordt geleid door een’ eersten Goeroe D.J. Manupassa, en een’ tweeden
Goeroe A.Z. Latumanuweij. Ze heeft een goed kerkgebouw en 2 schoollokalen.367
Waaij. De gemeente te Waaij telt 836 zielen, waaronder 337 ledematen en 368 kinderen.
Ze wordt geleid door een’ eersten Goeroe D. Leihitoe, en door een’ tweeden Goeroe P.R.
Hukom. Ze heeft een bijzonder fraaije kerk en een fraai kerkmeubilair.
Soelij. De gemeente te Soelij telt 552 zielen, waaronder 243 ledematen en 229 kinderen.
Ze heeft een goed kerkgebouw, en wordt geleid door den Goeroe J.A. Siwalette.
Tial-Serani. De gemeente te Tial-Serani, behoorende onder Soelij, wordt geleid door den
Goeroe J.L. Nanlohij, en telt slechts 48 zielen, waaronder 28 ledematen en 15 kinderen.
Haar kleine kerk zier er goed-onderhouden uit.

Leijtimor
Passo. De gemeente te Passo of Pas-Baguala, welke geleid wordt door den Goeroe J.
Anakotta, telt 153 zielen, waaronder 46 ledematen en 67 kinderen. Hare kerk verkeert in
goeden staat.
Lata. De gemeente te Lata wordt geleid door den Goeroe J. Pattiselano en telt 542 zielen,
waaronder 120 ledematen en 201 kinderen. Hare kerk, tevens school, verkeert in goeden
staat.
Galala. In de negorij Galala telt de gemeente 329 zielen, waaronder 100 ledematen en
131 kinderen. Ze wordt geleid door den Goeroe J. de Costa, en heeft een goed en ruim
kerkgebouw.
Halong. De gemeente te Halong wordt geleid door den meester P.A. Lalopoea, en bestaat
uit 97 zielen, waaronder 29 ledematen en 36 kinderen. Hare kerk verkeert in goeden staat.
Amahusu. De gemeente te Amahusu wordt geleid door den meester E.P. Soumokil, en telt
433 zielen, waaronder 127 ledematen en 193 kinderen. Ze heeft een nette kerk tevens
schoollokaal.
Hutumurij. De gemeente te Hutumurij wordt geleid door den meester N. Ririmasse, en
telt 853 zielen, waaronder 330 ledematen en 299 kinderen. Ze heeft een zeer goed steenen
kerkgebouw.
Rutong. De gemeente te Rutong wordt geleid door den Goeroe J.L. Maitimoe, en telt 239
zielen, waaronder 116 ledematen en 92 kinderen. Ze heeft een goed kerkgebouw, tevens
schoollokaal.
www.cgfdejong.nl
Leaharij. De gemeente te Leaharij wordt geleid door den Goeroe J. Latuheru, en telt 103
zielen, waaronder 52 ledematen en 37 kinderen. Ze heeft eene kleine doch goede kerk en
school.
Ema. De gemeente te Ema wordt geleid door den meester A.S. Makatita, en telt 482
zielen, waaronder 176 ledematen en 222 kinderen. Ze heeft een goede kerk en
schoolgebouw.

367

Te Alang bestonden een door het NZG onderhouden school en een gouvernementsschool. Beide
scholen waren wat aantal leerlingen betreft ongeveer even groot.

240

Document 55

Hukurila. De gemeente te Hukurila wordt geleid door den Goeroe J.M. Tallane, en telt
slechts 79 zielen, waaronder 37 ledematen en 35 kinderen. Haar bamboezen kerkgebouw
dient tevens tot schoollokaal.
Kilang. De gemeente te Kilang bestaat uit 286 zielen, waaronder 137 ledematen, en 122
kinderen. Ze heeft een zeer goed kerkgebouw en wordt geleid door den Goeroe S.J.
Kaijadoe.
Nakoe. De gemeente te Nakoe telt 293 zielen, waaronder 88 ledematen en 112 kinderen.
Ze wordt geleid door den Goeroe W. Noija, en heeft een zeer goed kerkgebouw.
Hatalaij. In de negorij Hatalaij telt de gemeente 377 zielen, waaronder 108 ledematen en
133 kinderen. Ze wordt geleid door den Goeroe L.P. Talahatu. Haar kerkgebouw was
ingestort, en zou door een nieuw bedehuis vervangen worden.
Soija-diatas. De gemeente te Soija-diatas bestaat uit 107 zielen, waaronder 66 ledematen
en 28 kinderen. Ze wordt geleid door den Goeroe S.H. Pattij, en bezit een ruim en goed
kerkgebouw.
Afdeeling Larieke en Hila.
Larieke. De gemeente te Larieke wordt geleid door den Goeroe M.P. Latuasan, en telt
111 zielen, waaronder 29 ledematen en 42 kinderen.
Hila. De gemeente ter hoofdplaats Hila wordt geleid door den Goeroe M. Tehupieorij,
en telt 126 zielen, waaronder 29 ledematen en 46 kinderen. Het steenen kerkgebouw
verkeert in goeden staat.
Eiland Saparoea
Evenals op de eilanden Amboina en Haroekoe, is ook ter hoofdplaats Saparoea een
Goeroe-besâr of opperschoolmeester aangesteld. De gewone Goeroe’s der negorijen
begeven zich maandelijks eenmaal tot hem, om verslag te doen van den staat hunner
gemeenten.
Saparoea en Tiouw. De gemeente in de vereenigde negorijen Saparoea en Tiouw telt
1616 zielen, waaronder 610 ledematen, en 800 kinderen. Ze heeft een fraaije steenen kerk
met een byzonder goed kerkmeubilair, en wordt geleid door den Goeroe-besâr J.H.
Nanlohij, bijgestaan door den Goeroe Koeliling of rondgaanden Goeroe P.P. Risakotta.
De betrekking van rondgaande of ommegaande Goeroe’s wordt vervuld door
kweekelingen van het Instituut van den Heer Roskott, welke pas dat Instituut, als
genoegzaam tot hunnen aanstaanden werkkring opgeleid, verlaten hebben, doch, alvorens
eene vaste aanstelling te bekomen, twee jaren lang op de proef werkzaam zijn, ten einde
het blijken moge of ze voor hunne taak geschikt zijn en zich goed gedragen. In gemeld
tijdperk van twee jaren worden ze soms belast met het bestuur eener vacerende school,
of wel als ondermeesters of assistenten aan besturende onderwijzers van sterk-bevolkte
www.cgfdejong.nl
scholen tijdelijk toegevoegd.
Ouw. De gemeente te Ouw wordt geleid door den Goeroe J. Kuhuwaël, en telt 1094
zielen, waaronder 500 ledematen en 564 kinderen. Ze heeft een zeer goed steenen
kerkgebouw.
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Ullath. De gemeente te Ullath wordt geleid door den Goeroe J.P. Ruhulessin, en telt 855
zielen, waaronder 335 ledematen en 420 kinderen. Ze heeft een goed en ruim
kerkgebouw. In 1625-1626 was er een predikant te Ullath gevestigd.368
Sirrisorrij-Serani. De gemeente te Sirrisorrij-Serani, welke geleid wordt door den Goeroe
J.L. Watimena, telt 738 zielen, waaronder 308 ledematen en 304 kinderen. Ze heeft een
bijzonder groot en fraai steenen kerkgebouw. Van 1766-1801 waren er twee predikanten
te Sirrisorrij gevestigd.
Paperoe. De gemeente te Paperoe, welke door den Goeroe S.M. Hukom geleid wordt, telt
721 zielen, waaronder 230 ledematen en 308 kinderen. De gemeente heeft een geschikt
kerkgebouw.
Booij. De gemeente te Booij wordt geleid door den Goeroe D.M.H. Lokolloh, en telt 688
zielen, waaronder 252 ledematen en 337 kinderen. Ze is in het bezit eener goede kerk.
Ihamahoe. De gemeente te Ihamahoe telt 874 zielen, waaronder 387 ledematen en 404
kinderen. Ze wordt geleid door den Goeroe J.H. Pattiwaël, en heeft eene zeer goede kerk.
Tuhaha. De gemeente te Tuhaha telt 867 zielen, waaronder 366 ledematen en 390
kinderen. Ze heeft tot voorganger den Goeroe M.S. Nahumurij. Haar kerkgebouw, tevens
schoollokaal, was in verval, en stond door een nieuw gebouw vervangen te worden.
Nahoe. De gemeente te Nahoe telt 84 zielen, waaronder 36 ledematen en 42 kinderen. Ze
behoort administratief tot de negorij Paperoe, doch gaat ter kerk in de nabij gelegen
negorij Tuhaha. Een’ Goeroe heeft ze niet, doch eene achtenswaardige weduwe, F.
Latumahina, geeft aan 42 kinderen der gemeente gratis schoolonderwijs.
Nolloth. De gemeente te Nolloth telt 945 zielen, waaronder 443 ledematen en 379
kinderen. Ze heeft tot voorganger den Goeroe J.H. Mustamoe. Er was een nieuwe kerk
in aanbouw. De Gemeente der nabijgelegen negorij Itawaka maakt van het kerkgebouw
te Nolloth voor hare godsdienstige zamenkomsten gebruik.
Itawaka. De gemeente te Itawaka telt 678 zielen, waaronder 328 ledematen en 329
kinderen. Ze wordt geleid door den Goeroe P. Latupeirissa, en heeft met de gemeente in
de zeer nabij gelegen en aan Itawaka aansluitende, negorij Nolloth een
gemeenschappelijk kerkgebouw.
Porto. De gemeente te Porto telt 671 zielen, waaronder 331 ledematen en 234 kinderen.
Ze wordt voorgegaan door den Goeroe F.L. Manusamoe, en bezit eene nieuwe en fraaije
kerk, die van planken gebouwd is.
Haria. De gemeente te Haria telt 1346 zielen, waaronder 636 ledematen en 605 kinderen.
Ze heeft een nieuw en fraai houten kerkgebouw, en wordt geleid door den Goeroe A.A.
Musammu.
Eiland Noessalaut
Op het eiland Noessalaut zijn 6 Inlandsche Christengemeenten, tellende te zamen 3583
www.cgfdejong.nl
zielen, waaronder 1467 ledematen en 1630 kinderen. Op dit eiland is geen Goeroe-besâr
aangesteld. De Goeroe’s der gemeenten komen maandelijks eenmaal bij den Goeroebesâr van Saparoea, om hem verslag hunner werkzaamheden te geven. In 1630 en van
1697-1701 waren er 2 predikanten op Noessalaut werkzaam.369
368
369

Rogier Hendricksz., 1623-1625 ziekentrooster te Ulat; Anthoni Clement, 1626-? schoolmeester te
Ulat. Zie ook voetnoot 57.
Op Nusalaut stond in 1631 geen predikant maar een onderwijzer, Gerloff Glasius genaamd, die te
Ameth een school leidde. Hij oogstte de lof van Seb. Danckaerts, daar zijn school op dat moment de
beste was in de Centrale Molukken. Sebastiaan Danckaerts, “Corte aenwijsinge van den stant des
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Sila en Leinitoe. De gemeente der aan elkander sluitende negorijen Sila en Leinitoe wordt
geleid door den Goeroe S.L. Floris, en telt 416 zielen, waaronder 146 ledematen en 201
kinderen. De gemeente heeft een zeer oud, doch goed en ruim kerkgebouw.
Titawaaij. De gemeente te Titawaaij telt 994 zielen, waaronder 418 ledematen en 426
kinderen. Ze bezit een goed steenen kerkgebouw, en wordt geleid door den Goeroe J.
Huliselan.
Aboeboe. De gemeente te Aboeboe, welke geleid wordt door den Goeroe J.M.
Manusama, telt 521 zielen, waaronder 229 ledematen en 216 kinderen. Ze is in het bezit
van een goed kerkgebouw.
Akoön. De gemeente te Akoön telt 252 zielen, waaronder 106 ledematen en 116
kinderen. Ze wordt voorgegaan door den Goeroe J.L. Reawaru, en bezit een goed
kerkgebouw.
Ameth. De gemeente te Ameth telt 952 zielen, waaronder 386 ledematen en 462 kinderen.
Ze heeft tot voorganger den Goeroe J.H. Soumokil, en bezit een groot en degelijk steenen
kerkgebouw.
Nalahia. De gemeente te Nalahia telt 448 zielen, waaronder 173 ledematen en 208
kinderen. Haar voorganger is de Goeroe J.L. Hehanussa. Ze is in het bezit van een
geschikt kerkgebouw.
Eiland Haroekoe
Op het eiland Haroekoe zijn 6 Inlandsche Christengemeenten, welke gezamentlijk 3569
zielen tellen, waaronder 1282 ledematen en 1571 kinderen. De Goeroe-besâr, welke op
het eiland in de negorij Haroekoe gevestigd is, ontvangt maandelijks de Goeroe’s der
gemeenten ten zijnent, ten einde kennis te nemen van den staat hunner gemeenten.
Gedurende de jaren 1662 tot 1700 waren 9 predikanten op Haroekoe werkzaam.
Hulaliuw. De gemeente te Hulaliuw telt 773 zielen, waaronder 296 ledematen en 395
kinderen. Ze heeft een klein doch zeer goed kerkgebouw, en wordt geleid door den
Goeroe D.P. Tomasouw.
Karioe. De gemeente te Karioe telt 259 zielen, waaronder 88 ledematen en 105 kinderen.
Ze wordt geleid door den Goeroe J.L. Wattimena. Hare kerk is een goed gebouw, en dient
tevens tot schoollokaal.
Haroekoe en Sameth. De gemeente der aan elkander sluitende negorijen Haroekoe en
Sameth telt 1026 zielen, waaronder 339 ledematen en 414 kinderen. Ze wordt geleid door
den Goeroe-besâr C.M. Haulussij, bijgestaan door den Goeroe-koeliling C. Nanlohij.
Hare kerk is een fraai steenen gebouw, waarin een zeer goed kerkmeubilair aanwezig is.
Aboroe. De gemeente te Aboroe telt 584 zielen, waaronder 224 ledematen en 273
kinderen. Haar voorganger is de Goeroe L.J. Riawaruw. De gemeente heeft een zeer fraai
steenen kerkgebouw.
www.cgfdejong.nl
Wassoe. De gemeente te Wassoe telt 273 zielen, waaronder 99 ledematen en 133
kinderen. Ze bezit een fraaije steenen kerk, tevens schoolgebouw, en heeft tot voorganger
Goeroe D.F. Siahaija.

godsdienst ende der schoole op Amboyna soodanige die op mijne aencomste aldaer hebbe bevonden
alsmeede van ’tgeene ter dier materie dienende is”, in: Grothe, Archief, VI, 149-158. Op Saparua
stonden eind zeventiende eeuw de predikanten A. Feijlingius (1693-1694) en Nicolaas Hodenpijl
(1694-1706).
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Oma. De gemeente te Oma telt 654 zielen, waaronder 236 ledematen en 303 kinderen.
Ze heeft een zeer goede en van binnen door snijwerk versierde, steenen kerk, en wordt
geleid door den Goeroe P. Pastora.
Zuidkust van Ceram
Afdeeling Hila
Ter zuidkust van het eiland Ceram zijn 12 Inlandsche christengemeenten, welke
gezamentlijk 5276 zielen tellen, waaronder 373 ledematen en 2263 kinderen.
Lokij. De gemeente te Lokij telt 123 zielen, waaronder 7 ledematen en 65 kinderen. Ze
heeft een vrij goede kerk, en wordt geleid door den Goeroe P.J. Huka.
Loehoe. De gemeente te Loehoe telt 21 zielen, waaronder 3 ledematen en 9 kinderen. In
1817 telde ze ongeveer 100 zielen, doch een groot aantal harer leden nam in dat jaar aan
den opstand te Saparoea deel, en keerde niet naar Loehoe weder.
Piru, Tonunu en Ettij. In de vereenigde negorijen Piru, Tonunu en Ettij telt de gemeente
272 zielen waaronder 25 ledematen en 103 kinderen. Het kerkgebouw, tevens
schoollokaal, staat in de negorij Piru, alwaar ook de Goeroe P.J. Hukumahu gevestigd is.
Afdeeling Haroekoe
Kaijbobo. De gemeente te Kaijbobo wordt geleid door den Goeroe S. Hukom, en telt
1,115 zielen, waaronder 59 ledematen en 307 kinderen. Ze heeft een groot en ruim
kerkgebouw.
Waijsamo. De gemeente te Waijsamo telt 72 zielen, waaronder 44 kinderen. Ledematen
der kerk zijn er niet. Ze wordt geleid door den Goeroe A.M. Nusaälij, en bezit een
geschikt kerkgebouw. Deze gemeente is omstreeks het jaar 1830 gesticht door wijlen den
Zendeling leeraar J.C. Vonck.
Hatusua. De gemeente te Hatusua telt 294 zielen, waaronder 13 ledematen en 143
kinderen. Ze heeft een vrij goed kerkgebouw, en tot voorganger den Goeroe J.C. Picaulij.
Kamarian en Seruawan. De gemeente in de aan elkander sluitende negorijen Kamarian
en Seruawan telt 921 zielen, waaronder 36 ledematen en 435 kinderen. Ze wordt geleid
door den Goeroe A.S. Wattimena en bezit een ruim kerkgebouw.
Tihulale. De gemeente te Tihulale telt 264 zielen, waaronder 24 ledematen en 68
kinderen. Ze heeft tot voorganger den Goeroe H.P. Matulapelua en bezit een geschikt
kerkgebouw.
Rumakaij. De gemeente te Rumakaij wordt geleid door den Goeroe L.H.S. Sahupala en
telt 408 zielen, waaronder 39 ledematen en 171 kinderen. De gemeente is in het bezit van
een goed planken kerkgebouw. Over het algemeen is ze meer beschaafd dan de overige
gemeenten ter Ceram’s Zuidkust, hetwelk is toe te schrijven aan de omstandigheid, dat
in vroegere jaren de Residenten van Haroekoe zich dikwijls, en gewoonlijk vele dagen
www.cgfdejong.nl
lang, te Rumakaij ophielden.

Afdeeling Saparoea
Paulohij en Samasuru. In de beide aan één sluitende negorijen Paulohij en Samasuru aan
de baai van Elpaputij, telt de gemeente 861 zielen, waaronder 45 ledematen en 359
kinderen. Ze wordt geleid door den Goeroe Z.M. Hitijahubessij, en bezit een vrij goed
kerkgebouw. De gedurige aanraking, welke de gemeente heeft met de heidensche
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Alfoeren der digtbij gelegen Kampongs Ahilatoe en Mataterissa werkt niet gunstig op
hare beschaving terug.
Makarikij. De gemeente te Makarikij telt 426 zielen, waaronder 48 ledematen en 207
kinderen. Ze bezit een goed kerkgebouw, en heeft tot voorganger den Goeroe J.J.
Hettaria.
Amaheij en Souhukoe. De gemeente in de aan elkander sluitende negorijen Amaheij en
Souhoeku telt 873 zielen, waaronder 96 ledematen en 438 kinderen. Ze wordt geleid door
den Goeroe L.A. Tanasale, en bezit een goed kerkgebouw, hetwelk gedeeltelijk van steen
is opgetrokken.

Eiland Boeroe
Op het eiland Boeroe is slechts ééne Inlandsche Christengemeente, welke aan de Kajeliebaai gevestigd is. Ze telt 202 zielen, waaronder 46 ledematen en 71 kinderen. Haar
kerkgebouw, tevens schoollokaal, verkeert in goeden staat, en tot voorganger heeft ze den
Goeroe E.C. Pattiasina. De gemeente bestaat uit zoogenaamde Burgers (Orang-beibas)
en telt onder hare leden niemand, die tot de zoogenaamde orang-negri of negorijmenschen behoort. Tot aan het jaar 1827 was wijlen de zendeling leeraar J.F. Bormeister
op het eiland Boeroe werkzaam.
Eiland Boano
Op het eiland Boano is almede slechts ééne Inlandsche Christengemeente, welke 714
zielen telt, waaronder 26 ledematen en 242 kinderen. Ze heeft een goed steenen
kerkgebouw, en wordt geleid door den Goeroe J.P. Nanlessy. In 1854 werden in deze
gemeente, welke in vele jaren niet door een’ predikant was bezocht geworden, door
schrijver dezes 104 kinderen gedoopt.
Eiland Manipa
Ook op het eiland Manipa is slechts ééne Inlandsche Christengemeente, welke 80 zielen
telt, en eene met 37 kinderen bevolkte school heeft. Ze wordt geleid door den Goeroe D.
Uneputij. Schrijver van dit Algemeen Verslag heeft deze gemeente niet kunnen bezoeken.
Twee malen is hij met het oorlogskorvet Sumatra tot digt bij het eiland genaderd, doch
beide malen was de gelegenheid ongunstig om hem met de sloep naar den wal te laten
roeijen. Geschikte ankergrond is er aan de stranden niet, zoodat het korvet het eiland niet
kon aandoen.
[Het verslag vervolgt met de Talaud-Eilanden, Manado, Ternate, Bacan, Banda.]
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Amboina, 1854
De gemeente ter hoofdplaats der Residentie Amboina laat zich in drie deelen of klassen
verdeelen, namelijk 1o in Europeanen en hunne afstammelingen, 2o in Inlandsche
Christen-burgers of orang-bejbas, en 3o in Inlandsche Christen-negorij-menschen of
orang-negri.
De Europeanen en hunne afstammelingen, wier getal 619 bedraagt, komen over het
algemeen slecht ter kerk, doch verzuimen de Nachtmaals-vieringen en Christelijke
feestdagen niet. Van godsdienstigen zin geven ze weinig blijk.
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De Inlandsche Burgers, wier getal 2,595 bedraagt, zijn over het algemeen, trotsch,
onzedelijk en weinig godsdienstig.
De Inlandsche Negorij-Christenen daarentegen, wier getal 3,006 bedraagt, zijn zeer
godsdienstig en kerkelijk, en zeer gezet op de viering der openbare godsdienstoefeningen
en van het Avondmaal, en op de inzegening hunner huwelijken door de predikanten.
Intusschen zijn ze zeer bijgeloovig en meer gehecht aan het vormelijke of de uitwendige
gedaante der godsdienst, dan dat ze veel kennis en besef hebben van den geest des
Evangelie’s en het wezen des Christendoms.
Daarbij zijn ze zeer ingenomen met aloude adats of gebruiken, en met het geven of
bijwonen van veelvuldige en langdurige feesten, waarbij ze zich doorgaans in het gebruik
van Saguweer te buiten gaan. De voorbeelden van concubinaat zijn zeldzamer geworden,
sedert voltrekking der huwelijken onder de Inlandsche Christenen door de regering
gefaciliteerd is.
De geheele Inlandsche afdeeling der gemeente onderscheidt zich 1o door groote zucht om
regtsgedingen of processen te voeren; 2o door het vieren van kostbare begrafenisfeesten
of doodenfeesten; en 3o door zucht naar uiterlijke pracht bij de huwelijks-voltrekkingen.
Van den predikstoel hoort ze zich gaarne krachtiglijk bestraffen, en de eerbied voor den
predikant is onbepaald. Van de viering des Nachtmaals wacht ze absolutie van zonden,
en aan den Doop schrijft ze een zaligmakende kracht toe.
Inlandsche Christengemeenten in de Residentie Amboina
Hetgeen daareven gezegd is aangaande het karakter der Inlandsche gemeente ter
Hoofdplaats Ambon, is geheel van toepassing op de 64 Inlandsche gemeenten op de
eilanden der Residentie Amboina. Van verscheidene gemeenten kan getuigd worden, dat
ze een’ godsdienstige zin toonen en veel belang stellen in de bijwoning der openbare
Eeredienst, en der wekelijksche godsdienstige oefeningen in het kerkgebouw, gewoonlijk
uren des gebeds genaamd. Over het algemeen leggen de Moluksche Inlandsche
Christenen veel eerbied voor den bijbel en volgzaamheid aan hunne Goeroe’s of meesters
en voorgangers aan den dag. Op vele plaatsen ziet men fraaije kerken die de mansleden
der gemeente zelven hebben opgetrokken en onderhouden. In eenige gemeenten echter
is de godsdienstige en zedelijke toestand niet gunstig te noemen, vooral niet in zulke
gemeenten, waar vele zoogenaamde Burgers of Vrije-lieden wonen. Als weinig
ingenomen met hare hoogere belangen en met het school- en katechisatie-onderwijs voor
hare kinderen, doen zich kennen de gemeenten van Passo, Waiheroe, Rumatiga, Hatoe,
Lilibooij, Allang, Galala, Amahusu, Ema, Hukurila, Nakoe, Hatalaij, Larieke, Hila,
Saparoea, Paperoe, Tuhaha, Porto, Hulaliuw, Kario, en enkele anderen. In sommige
gemeenten ook vindt men er verscheidenen, die zich aan dronkenschap schuldig maken.
Dit kwaad treft men vooral in de gemeenten ter Zuidkust van Ceram, als te Waisamo en
www.cgfdejong.nl
Kamarian enz. vrij dikwijls aan. In enkele gemeenten ook, zoo als die te Allang en
Lilibooij aan de Buitenbaai van Ambon, vindt men eenige gemeente-leden die in het
geheim eenige heidensche godsdienstplegtigheden der Alfoeren onderhouden, en zelfs
zijn er enkele Christenen ter Ceram’s Zuidkust, b.v. te Hatusua, die nog in het geheim
leden zijn van het beruchte Alfoersche Kakian-verbond, en verdacht worden van weleens
aan de expeditiën der zoogenaamde koppensnellers deel te nemen.
Over het algemeen zijn de gemeenten weinig beschaafd en van eenigen kan men zeggen,
dat ze nog in zeer onbeschaafden toestand verkeeren. De Goeroe’s, welke in de
gemeenten als schoolmeesters en kerkelijke voorgangers dienen, zijn te weinig
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ontwikkeld om hunne respectieve gemeenten op den weg van Christelijke beschaving en
godsdienstige vooruitgang te kunnen brengen. Ook zijn deze Goeroe’s niet bij magte, om
zich zelven te blijven oefenen in hetgeen ze op het Instituut der Opleiding van Inlandsche
Christen-meesters van den Hoofd-onderwijzer van het Zendeling-genootschap B.N.J.
Roskott te Amboina geleerd hebben, daar hunne traktementen niet toereikend zijn voor
hun onderhoud, en hun dus de nood is opgelegd om in hunne weinige vrije uren door
handen-arbeid in de middelen van hun bestaan tegemoet te komen.
Het is dus in het belang der Inlandsche Christengemeenten wenschelijk, dat er eenige
Europesche godsdienstleeraars bij haar worden aangesteld, en wel bij voorkeur
Zendeling-leeraars, als tot deze taak meer geschikt en geëigend dan predikanten.
In het Kerkrapport van 1854,370 zijn de volgende voorstellen gedaan:
Io Twee Zendeling-leeraren te plaatsen op het eiland Amboina, als één op Leitimor, belast
met de zorg voor 11 gemeenten, en één in de afdeeling Hila belast met de verzorging van
12 gemeenten, en onder verpligting om jaarlijks twee dienstreizen te doen naar de
gemeenten op de eilanden Boeroe, Manipa en Boäno.
IIo Twee Zendeling-leeraren op Saparoea, respectievelijk belast met de verzorging van
6 en van 7 gemeenten op dit eiland.
IIIo Één’ Zendeling-leeraar op Haroekoe, belast met de zorg voor de 6 op dit eiland
bloeijende gemeenten.
IVo Één’ Zendeling-leeraar op Noussalaut, belast met den dienst in de 6 op dat eiland
bestaande gemeenten.
Vo Twee Zendeling-leeraren op de Zuidkust van Ceram, als één’ te Kamarian, belast met
den dienst in 7, en één te Elpaputij, belast met de zorg voor 5 te dier kust bestaande
gemeenten.
VIo Één’ Rondreizenden Inlandschen schoolmeester of Goeroe te plaatsen in de
Alfoersche negory Awahia op Ceram, ten einde voorbereidend werkzaam te zijn in de
Alfoersche strand-negorijen Awahia, Roemalait, Apisano, Warakaija, WatamanoMakariki, Watamano-Amaheij, en Jalahatani, welker hoofden genegen zijn bevonden om
met hunne onderhoorigen tot het Christendom over te gaan en school onderwijs voor
hunne kinderen te erlangen; en verder, bij gunstigen uitslag der pogingen van den
Rondgaanden Goeroe, in elke der genoemde negorijen een’ vasten Goeroe aan te stellen
en eindelijk, – en in verband hiermede – eene Kommissie van toezigt op den arbeid van
den Rondgaanden meester te benoemen.
VIIo Om de traktementen der Goeroe’s te verhoogen, en wel zoodanig dat deze
traktementen maandelijks zijn zullen, als volgt:
voor de Goeroe’s 1o Klasse ƒ 25,=.
voor de Goeroe’s 2o Klasse ƒ 20,=.
voor de Goeroe’s 3o Klasse ƒ 15,=.
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voor de Goeroe’s 4 Klasse ƒ 12,=.
en om wijders, en in verband hiermede, de bepalingen op te heffen, waarbij is vastgesteld,
hoeveel Goeroe’s er mogen zijn van den 1en rang, hoeveel van den 2den rang enz., zoodat
de bevorderingen der Goeroe’s van lageren tot hoogeren rang niet langer tot een zeker
aangewezen en vastgesteld getal Goeroe’s zullen beperkt zijn.
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Het “Kerkelijk rapport over de gemeenten op de Moluksche Eilanden” van Buddingh uit 1854 dat in
dit “Algemeen Overzigt” is opgenomen.

Document 56

247

VIIIo Om de traktementen der Goeroe’s-besar of Opperschoolmeesters te Haroekoe en
Saparoea, die slechts ƒ 16,= ’s maands bedragen, tot ƒ 32,= te verhoogen en alzoo gelijk
te stellen aan het honorarium dat de Goeroe-besâr van Amboina maandelijks geniet; en
voorts om aan de rondgaande meesters (Goeroe koeliling) van Saparoea en Haroekoe, die
onbezoldigd zijn, een traktement toe te leggen van ƒ 6,= ’s maands, zijnde dit het
honorarium dat aan de rondgaande meesters op Amboina maandelijks wordt uitgekeerd.
IXo Om aan de Goeroe’s welke zich gedurende een jaar door yver en toeleg
onderscheiden, een geschenk te geven, bestaande in zoo veel ellen zwart laken als tot
aanmaak eener nieuwe kleeding noodig is.
Xo Om ongeveer 4000 exemplaren van het Maleisch N. Testament, en ongeveer 13000
zoogenaamde Tahlils of Maleische kerkelijke gezangen uit Nederland te doen ontbieden
ten behoeve der Inlandsche Christengemeenten in de Residentie Amboina, en zulks tegen
verkoopprijs van slechts ƒ 1,= per exemplaar.371
XIo Om almede ten behoeve dier gemeenten kosteloos ter landsdrukkerij te laten drukken
eenige in het Ambonsch-Maleisch opgestelde leerredenen der Ambonsche predikanten,
en verder sommige aangeduide werkjes en traktaatjes, welke door gezegde predikanten
en den Hoofdonderwijzer van het Zendelinggenootschap in het Ambonsch-Maleisch
zouden vertaald worden.
XIIo Is in het Kerkrapport beweerd, dat de bestaande in de Moluksche gemeenten
gebruikelijke Hoog-Maleische Bijbelvertaling slechts eene herziening behoeft, of
zuivering van enkele vreemde en onverstaanbare woorden, maar dat eene nieuwe
Bijbelvertaling in het Maleisch onnoodig is.
XIIIo Is het wenschelijk betoogd dat de fraaije kerkgebouwen, welke de Inlandsche
Christenen zelven oprigten, voor Lands rekening mogen geschilderd worden, dewijl de
gemeenten te arm zijn om de noodige verw aan te koopen.372
56. B.N.J. Roskott, schoolopziener, Algemeen verslag over de inlandse christenscholen
in de Residentie Ambon en Onderhorigheden over het jaar 1859, Ambon, november
1859; ARvdZ 34/5.
Dat is niet gebeurd, zie voetnoot 101. Uitvoerig in dossiers AMvK 563, Vb 12 dec. 1856, nr 1, en
AMvK 505, Vb 8 april 1856, nr 22.
372
Dit verbaal vervolgt met: “Algemeen Overzigt van den Toestand van het Schoolwezen in Nederlands
Oost-Indië gedurende het tijdvak van 1852 tot en met 1857”. Dit is echter niet opgenomen. Het deel
hiervan dat over het onderwijs in de Molukken is inhoudelijk nagenoeg gelijk aan het
corresponderende deel van het “Algemeen verslag van den staat van het Onderwijs of Schoolwezen
in Nederlandsch Indië over het jaar 1854”, dat is opgenomen als document 4. Er is evenwel een in
redactioneel opzicht klein verschil. Het (hier weggelaten) onderwijsrapport van Buddingh opent met
enkele inleidende opmerkingen en een beschrijving van de gouvernements lagere school te Ambon,
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die in het wel opgenomen onderwijsverslag (doc. 4) ontbreken. Buddingh’s (uit document 55
weggelaten) tekst luidt als volgt: [fol. 83] “In de hoofdplaats Amboina telt men 210 kinderen
(waaronder 68 schoolpligtigen) van Europeanen of derzelver Afstammelingen. Gouvernements lagere
school. Op de Gouvernements lagere school zijn 54 scholieren, waarvan 8 gratis, verdeeld in 3
klassen. Deze school wordt bestuurd door den onderwijzer van den 2en rang H.C. van Eijbergen,
geassisteerd door den ondermeester G.J.P. Canela en den kweekeling W.M. Vonk. Er zou een nieuw
schoolgebouw gebouwd worden. Het meubilair is goed en de [fol. 84] leermiddelen zijn allezins
voldoende. In 1856 zou er te Amboina nog eene Gouvernements lagere school worden opgerigt.”
G.J.P. Canela; 1848-1854 kwekeling; 1855-1859 ondermeester aan de 1e gouvernement lagere school
te Ambon; 1859-1860 wnd opziener van Buru, tevens president van de Gewone Landraad em
ambtenaar van de burgerlijke stand. Met W.M. Vonk is waarschijnlijk W.A. Vonk bedoeld, de zoon
van zendeling J.C. Vonk.
371
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Instituut van het Nederlandsch Zendeling Genootschap te Amboina.373
Het Instituut van het Nederlandsch Zendeling Genootschap verkeert voortdurend in eenen
allergunstigsten toestand, terwijl aan de veelvuldige aanzoeken ter plaatsing van
kweekelingen niet altijd gehoor kan worden gegeven.
Het aantal kweekelingen steeg gedurende het afgeloopen jaar tot op 120 zoodat
belangrijke uitbreiding der schoollocalen dringend noodig is geworden. In de hoop dat
de daarvoor benoodigde uitgaven door het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling
Genootschap toegestaan en de noodige materialen tegen gouvernementsprijs zullen
worden verkregen, zal reeds eerlang met den nieuwen aanbouw een’ aanvang kunnen
worden gemaakt.
Van bovengenoemde 120 kweekelingen komen dertig geheel voor rekening van het
Nederlandsch Zendeling Genootschap. De overige 90 kweekelingen zijn adspiranten, die
voor een klein deel hun onderhoud voor rekening van den hoofdonderwijzer erlangen,
doch voor verre het grootste deel door hunne familie onderhouden worden tot tijd en
wijle zij het voorregt hebben, om na afgelegd vergelijkend examen in het Institut als
effectief kweekeling te kunnen worden opgenomen. Van de zijde van het plaatselijk
Bestuur ondervond het Institut ook weer dit jaar vele blijken van belangstelling en
medewerking.
Negen kweekelingen verlieten in dit jaar het Institut, zij werden aangesteld als volgt:
een voor het eiland Ambon,
vijf voor het eiland Saparoea,
één voor het eiland Haroekoe,
één voor het eiland Noussalawut,
één voor de Zuidwester-eilanden.
Alle negen voor rekening van ’t gouvernement. Het gedrag der kweekelingen was steeds
zoo goed als maar verlangd mag worden en de gezondheid over ’t geheel zeer
bevredigend.374
Drukpers van het Nederlandsch Zendeling Genootschap.
Nog moet worden aangeteekend, dat, na daartoe verkregen verlof, twee kweekelingen van
het Institut voor rekening van het Nederlandsch Zendeling Genootschap, naar Soerabaija
werden gezonden, ten einde zich naauwkeurig bekend te maken met de boekdrukkunst
en met alle werkzaamheden aan eene wel ingerigte drukkerij verbonden. De heer Fuhri
te Soerabaija375 heeft wel de vriendelijkheid willen hebben bedoelde jongelingen, zonder
eenige vergoeding voor zijne moeite, op te leiden. Na een toereikend onderrigt naar
herwaarts teruggekeerd, werd in het begin van dit jaar, na daartoe erlangd verlof van den
Gouverneur der Moluksche eilanden, onder de gewone belangstelling de drukkerij
www.cgfdejong.nl
geopend. Reeds twee verschillende schoolboeken, ten getale van eenige duizend
exemplaren werden afgedrukt en door de Subcommissie van onderwijs aan onze
inlandsche scholen verstrekt. Een aanzienlijke voorraad van drukpapier, tijpen enz. werd
uit Nederland aangevraagd en zal thans reeds, volgens ontvangen berigt, door het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap zijn afgezonden.
373
374
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Zie ook “De kweekschool voor Inlandsche onderwijzers op Batoe-Mejrah nabij Ambon”, in: MNZ,
jrg. 3 (1859) 127-194.
Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/6/1860, ARvdZ 34/5.
Drukkerij E. Fuhri en Co. in Surabaya.
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Eindelijk ten slotte kan in ’t voorbijgaan worden aangeteekend, dat de hoofdonderwijzer
van ’t Institut tevens schoolopziener, op uitnoodiging der Subcommissie van onderwijs,
er zich gaarne toe gezet heeft, om een maleisch leesboek ter dienste onzer inlandsche
scholen zamen te stellen, en reeds bij brief van 14 October a.p. eene proeve voor
zoodanig leesboek (224 bladzijden schrifts) der Subcommissie aanbood.
Bij rescript van 7 Mei l.l. no 48/111 werd dientengevolge door de Hoofdcommissie
medegedeeld “dat het manuscript van bedoeld maleisch leesboek, vervaardigd door den
heer Roskott aan een naauwgezet onderzoek was onderworpen, dat het den afgeheelen
bijval der Hoofdcommissie had verworven, en de heer Roskott in zijne verdienstelijke en
talentvolle pogingen op de onverdeelde medewerking en ondersteuning der
Hoofdcommissie van onderwijs konde staat maken.”376
Hierdoor aangemoedigd hoopt de schoolopziener niet in gebreke te blijven, dezen arbeid
eerlang voort te zetten en mogt dan ook aan het tweede deel dezelfde goedkeuring
worden geschonken, dan zoude de Hoofdcommissie van onderwijs denkelijk niet
ongenegen zijn om aan dit werk de uitgeloofde belooning van vijfhonderd gulden toe te
kennen, die dan niet in geld maar in stukjes lijnwaad en andere kleinigheden zouden
kunnen worden uitbetaald, ten einde te kunnen dienen voor kleine geschenken aan de
kinderen onzer inlandsche scholen, aan dewelke zoo schraal een deel van levensgenot is
toegemeten, en door zoodanige kleine geschenken zeer gelukkig gemaakt zouden worden.
Inmiddels heeft de schoolopziener reeds in bewerking genomen een maleisch leesboek
voor het volk: “Eens Christen reize naar de eeuwigheid door J. Bunjan” naar het
engelsch.377 Dit werk geheel gewijzigd naar de begrippen onzer inlandsche Christenen is
reeds afgewerkt tot blz. 244 en zal dus, ordes halve, eerlang voltooid kunnen worden, ten
einde dan daarna terstond over te gaan tot de voortzetting van bovengemeld leesboek
voor de scholen.
Dat Maleise leesboek voor de scholen was getiteld Kitab Pembatja’an guna sakalijen anakh-anakh
midras di pulaw-pulaw Molukko baserta dengan sawatu peng-adjaran akan Ilmu Dunja. Terkarang
awleh B.N.J. Roskott hulupengadjar deri pada midras Institut, dan pemariksa sakalijen midras di
tanah kami. Tertara atas titah dan dengan balandja deri pada Gubernament Indiä Wolandawi,
[Batavia: Landsdrukkerij, 1862]. Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/6/1860, ARvdZ 34/5. Het boek
was begin 1861 in manuscript gereed. Het telde 403 pagina’s en werd bij de landsdrukkerij te Batavia
gedrukt, zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 3/1/1861, 26/5/1861, ARvdZ 34/5. Roskott had dit boek
geschreven als antwoord op een door het gouvernement uitgeschreven prijsvraag (in de Javasche
Courant van 30 juni 1858, nr 12), die hij ermee won. Het gouvernement wilde zo het aantal geschikte
Maleise leerboeken voor het onderwijs uitbreiden. Zie HCO a. GGvNI, 4/6/1861, AHCO 153/3. Het
boek verscheen in een oplaag van 4050 exemplaren. De hoofdprijs bedroeg ƒ 600,-, die Roskott aan
het volksonderwijs in de Molukken besteedde. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/9/1861, ARvdZ 34/5.
In 1865 klaagde Roskott dat het verschijnen van dit boek werd opgehouden door de perikelen die zijn
ontslag in 1864 omringden, al zond hij toen wel een voorlopige uitgave naar het NZG. B.N.J. Roskott
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a. Hb NZG, 26/8/1865, ARvdZ 34/5. Ook verscheen van zijn hand: Jesus Kristus Permula-an dan
Kasudahan. Tertara pada penara’an perhimponan utus’an Wolandawij, menurut karang’an deri pada
B.N.J. Roskott. Bulan Junij 1864.
377
John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from this World to that which is to come (geschreven tussen
1660 en 1675), werd in Maleise vertaling uitgegeven als Perdjalanan sa’awrang mesehhi kapada
rumahnja jang kakal. Terkarang awleh J. Bunjan. Dan tersalin kapada bahasa malajuw awleh
B.N.J. ROSKOTT. Pada Tahon 1860. Dit boek, dat feitelijk verscheen in 1861, was meer een in de
laag-Maleise volkstaal gestelde “navolging” van Bunyan dan een nauwgezette vertaling. Het boek
werd niet alleen door Roskott in zijn Instituut gebruikt, ook andere zendelingen gebruikten het, door
het gezamenlijk met een aantal gemeenteleden of catechisanten te lezen en voor hen te verklaren. Zie
bijv. L. Tobi a. GdME, 3/1/1862, ARvdZ 24/1/B; vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 2/6/1860, 3/1/1861,
ARvdZ 34/5.
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57. De kerkeraad der Protestantse gemeente te Ambon, “Voorloopige Regeling omtrent
de verhouding van den Kerkeraad te Amboina tot de Inlandsche Christen gemeenten op
Amboina c.a.”, [Ambon, eind 1859]; ARvdZ 34/5.
De NZG-zendelingen in de Molukken kregen in deze jaren hun standplaatsen aangewezen door
het gouvernement, dat hiertoe overging na overleg met het Kerkbestuur te Batavia. Als vervolg
hierop werd er ook naar gestreefd hen ten aanzien van hun dagelijks werk los te maken van het
NZG-bestuur in Rotterdam en te binden aan de Protestantse Kerk te Ambon. Een der eerste
vruchten hiervan was deze voorlopige regeling.378

Art: 1. De gezamentlijke Inlandsche christen gemeenten op de Eilanden Amboina,
Haroekoe, Saparoea, Noussalaut, Ceram, Bonoa, Manipa en Boero gelegen als zijnde één
van oorsprong, zeden, taal en leermiddelen, vormen tezamen de Ambonsche Afdeeling
der Protestantsche kerk in Nederlandsch Indie.
Art: 2. Het Kerkelijk Bestuur en toezigt over deze christen gemeenten, als mede over de
daarbij werkzaam gestelde Zendelingen is, onder het oppertoeverzigt van het Hoog
Eerwaard Bestuur over de Protestantsche Kerk in Neêrlandsch Indie, opgedragen aan den
Kerkeraad der Protestantsche gemeente ter Hoofdplaats Amboina, welk collegie van
oudsher de Besturende en toeziende magt over alle deze Filiaal-gemeenten heeft
uitgeoefend.
Art: 3. Dit kerkelijk toezigt stelt zich ten hoofddoel: de handhaving van den Godsdienst
en der zuiverheid van zeden, en neemt kennis van leeringen, daden en handelingen
strijdig met de kerkelijk reglementen.
Art. 4. De kerkeraad ter Hoofdplaats is bevoegd van de Zendelingen in deze Residentie
alle informatien en consideratien te vorderen, welke Hij mogt oordeelen in het Belang der
kerk noodig te wezen.
Art: 5. Omtrent den tijd en de wijze waarop de Zendelingen hunne kerkelijke
werkzaamheden willen regelen blijft hun de volle vrijheid gelaten, zullende de kerkeraad
voornamelijk hebben toe te zien dat er geene gemeenten onder Zendelingen
ressorteerende te langen tijd van de Prediking des woords en de Bediening der
Bondzegelen verstoken blijven, en alle kerkelijke verrigtingen met orde en betamelijkheid
plaats grijpen.
Art: 6. Indien de gemeenten (dan wel enkele Harer Leden) waarbij Zendelingen
werkzaam gesteld zijn, zich bezwaard mogten achten door de handelingen of kerkelijke
bepalingen dezer Evangeliedienaren zal daarvan bij den kerkeraad ter Hoofdplaats eene
schriftelijke aanklagt kunnen worden ingediend.
Art: 7. De kerkeraad, na den betrokken Zendeling omtrent het ingediend bezwaar
schriftelijk gehoord te hebben, zal zijne goede pogingen aanwenden, door vermaning en
www.cgfdejong.nl
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Dit stuk is ongedateerd, doch het begeleidend schrijven van Roskott aan het NZG-hoofdbestuur is
gedateerd 25 januari 1860 (ARvdZ 34/5). Het werd te Rotterdam ontvangen op 29 juni 1860. Het was
van de hand van een der predikanten te Ambon en werd aan de gouverneur der Molukken aangeboden
met het verzoek het te bekrachtigen. Deze voldeed aan dat verzoek met dien verstande dat hij het
Kerkbestuur te Batavia in overweging gaf om in de looptijd van het op dat moment vigerende contract
(1854-1863) tussen gouvernement en genootschap geen veranderingen door te voeren. Zodra een
nieuw contract zou moeten worden opgesteld zou deze regeling van kracht worden. Roskott wees erop
dat dit stuk de zienswijze van de predikanten en de kerkeraad van Ambon weergaf in de kwestie van
de verhouding tussen de Indische Kerk en zendelingen in de Molukken. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
25/1/1860, ARvdZ 34/5.
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overreding het geschil in der minne bij te leggen, doch zoo dit niet gelukken mogt, de
daarop betrekkelijke bescheiden, en advies, door middel van den Gouverneur der
Moluksche Eilanden aan het Hoog Kerkbestuur te Batavia ter beslissing inzenden.
Art: 8. Indien Zendelingen zich hebben te beklagen over beperking of tegenwerking van
hunnen arbeid door de Hoofden des Bestuurs onder welke zij gesteld zijn dan wel door
de Inlandsche Regenten hunner negerijen, zal zulks door tusschenkomst van den
Kerkeraad alhier behooren te geschieden aan den Gouverneur der Molukkos.
Art: 9. Bijaldien Zendelingen in hunne Gemeenten zich onverhoopt aan ergerlijk
wangedrag, verre gaande nalatigheid in hun dienstwerk, misbruik van magt, of wel
knevelarij en dergelijke mogten schuldig maken, zal de kerkeraad, na verkregene
overtuiging van schuld, bevoegd zijn den zoodanige tot voorloopige schorsing in zijne
ambtsbediening aan den Gouverneur der Moluksche Eilanden voor te dragen, onder
gehoudenis daarvan bij gemotiveerd rapport onmiddellijk kennisgave te doen bij het
Hoog Kerkbestuur te Batavia.
Art: 10. Ten einde de éénheid van belijdenis en de gelijkvormigheid van eeredienst,
waardoor de inlandsche Gemeenten dezer Residentie zich onderscheiden, te bewaren en
verhoogen blijft het den Predikanten ter Hoofdplaats, in overeenstemming met de
Zendelingen der Buiten gemeenten, ten zeerste aanbevolen zich zooveel mogelijk van
dezelfde leermiddelen bij de catechisatien te bedienen en denzelfden kerkelijken ritus te
volgen.
Art: 11. Een maal ’s jaars, in de maand September of October, op een door den kerkeraad
te Amboina nader te bepalen dag, zullen de Zendelingen der Buitengemeenten
uitgenoodigd worden tot de bijwoning eener kerkelijke vergadering te Amboina, teneinde
de belangen dezer kerkelijke Afdeeling broederlijk te bespreken en daaromtrent
voorstellen te doen.
Art: 12. De jaarlijksche kerkelijke verslagen omtrent hunne Gemeenten, zullen door de
Zendelingen voor het einde van Januarij bij den kerkeraad van Amboina ingediend
worden ter insertie in het kerkelijk Rapport omtrent den toestand van het christendom der
Ambonsche Afdeeling van de Protestantsche kerk.
Het is den kerkeraad alhier geenszins onbekend, dat er in bovenstaande Projectregeling
van onze verhouding tot de inlandsche christengemeenten op Amboina c.a. welligt
artikelen voorkomen, die in weêrspraak zouden kunnen geacht worden tegen de bestaande
overeenkomst tusschen het Gouvernement en het Zendeling-Genootschap, edoch het is
ons niet mogen gelukken eene andere verhouding van onzen Raad tot de verspreide
filiaal-gemeenten uit te denken, dan alleen eene zoodanige, waarbij het uit te oefenen
Bestuur en toezigt aan den Kerkeraad ter Hoofdplaats zou moeten verblijven, als zijnde
dit het eenige kerkelijk orgaan door het welk het Hoog kerkbestuur te Batavia
inlichtingen en mededeelingen ontvangt betreffende den toestand der kerk in deze
www.cgfdejong.nl
afgelegene en moeijelijk te controleeren Afdeeling. Zal echter het toezigt over deze
Filiaal gemeenten en hare zielzorgers (gelijk art: 6 der overeenkomst met het Bestuur van
het Nederlandsch Zendeling Genootschap schijnt te blijken)379 uitgeoefend worden: door
inspectie en jaarlijksche rapporten, hetzij van Zendelingen of van het Zendeling
Genootschap en zal (blijkens artikel 7 dier overeenkomst, verhandeld bij Extract uit het
Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië ddo 18 Mei
1854 No 5) alleen het Hoog Kerkbestuur te Batavia zich mogen mengen in het werk der
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Zending, gelijk dit thans alhier wordt uitgeoefend, dan is hiermede eene scherpe grenslijn
getrokken tusschen de Protestantsche gemeente te dezer Hoofdplaats met haren kerkeraad
en de Buiten gemeenten met hunne Zendelingen zonder Kerkeraad, terwijl ieder voor zich
zelve alsdan zal hebben toe te zien op hoedanige wijze de gemeente-belangen het best
mogen bevorderd worden.

58. L. Tobi aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 24 maart 1860;
ARvdZ 24/1/B.
Met instemming van de minister van Koloniën en de gouverneur-generaal, doch tegen het
advies van de gouverneur, de predikanten van de Indische Kerk te Ambon en Roskott en
zonder enige inlichtingen te hebben ingewonnen over de toestand op Buru, had het NZGbestuur besloten een Europese zendeling te plaatsen te Kayeli, gelegen op oostelijk Buru. Het
aantal christenen bedroeg er omstreeks 200.380

12 Junij 59. Des middags om 1 ure vertrokken wij van Ambon met Z.M. Korvet Pallas,
eene gelegenheid ons door tusschenkomst des Gouverneurs alhier bezorgt. Aangezien wij
veel met windstilte te worstelen hadden, duurde het eerst tot den 13e des avonds, dat wij
de baij van Kajelie binnenliepen. Even voor wij aan de ankerplaats gekomen waren,
kwam de landwind door, die ons weder buiten de baai dreef, zoodat wij eerst den
volgenden middag het anker lieten vallen. In vele opzigten is het waarlijk aangenaam zulk
een oorlogsschip te zien. De groote orde en reinheid en meest alle blanke aangezigten,
de vlugheid en bedrevenheid der matrozen, de kleeding en spijs der manschappen, is zoo
echt Hollandsch, dat men bijna vergeten zou in Oostindiën te zijn, ware het niet dat de
brandende hitte zulks elk oogenblik deedt gevoelen. Den 13e, Pinkstermaandag, werd er
kerk gehouden. De manschappen werden geschaard, de Overste en Heeren officieren aan
het hoofd. De onderwijzer381 plaatste zich in den kring, las eerst een gebed en daarna eene
korte preek voor over het Pinksterfeest. De uitwendige houding der mannen, verhoogd
door de getroffenheid tot weenens toe des onderwijzers, gaf voor den oppervlakkigen
beschouwer iets aangenaams en herinnerden mij aan onze vrome en doorluchtige vaderen,
die bij al hun gebrek de zalige dienst des Drieënigen Gods als hun hoogste goed stelden,
Tobi werd in 1858 als zevende zendeling toegevoegd aan het zestal dat reeds voor rekening van de
regering in de Molukken werkzaam was. De overwegingen van het NZG-bestuur in: Hb NZG a. MvK,
3/7/1858, geciteerd in: Extract besluit GGvNI, 25/9/1858, nr 43, AA 1530. In 1860 betoogde het
NZG-bestuur, na kritiek vanuit Nederland (o.a. van O.G. Heldring, 1804-1876; predikant te Hemmen
van 1827 tot 1867, over hem Reenders, Alternatieve Zending) op de verwaarloosde toestand van de
inheemse christenheid in de Molukken, dat, gelet op de uitgestrektheid van de Molukse archipel en
www.cgfdejong.nl
het grote aantal gemeenten, het aantal van zeven zendelingen onvoldoende was. Het NZG-bestuur
stelde de regering voor een aparte zendeling voor de Maleise gemeente te Ambon te bestemmen, nu
gebleken was dat de predikant die hiervoor bestemd was, niet beschikbaar was. Doch ook als die
zendeling er niet kwam, dan nog was het huidige zevental zendelingen niet voldoende. Op het eiland
Ambon bevonden zich 24 gemeenten, op Haruku zes, op Saparua twaalf, op Nusalaut zes en op de
zuidkust van Ceram twaalf. Met Buru, Manipa en Boano meegeteld waren er 63 gemeenten met een
christelijke bevolking van ruim 30.000 zielen. Met het oog hierop diende het aantal zendelingen met
drie te worden uitgebreid tot tien. Nodig waren op Ambon-eiland buiten de hoofdplaats drie
zendelingen, op Haruku één, op Saparua twee, op Nusalaut één, op de zuidkust van Ceram twee en
voor Buru, Manipa en Boano één. Hb NZG a. MvK, 12/8/1860, nr 718, AMvK 1232, Vb 25 aug.
1862, nr 10. Van deze plannen is niets gerealiseerd.
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en daarom in den naam des Almagtigen kloeke daden deden. Jammer voorwaar, dat in
die preek het Eéne noodige ontbrak, wel voorstelde de uitwendige zegeningen en
beschaving door het Christendom aangebragt, maar geheel achterwege liet de
noodzakelijkheid en onmisbaarheid van de almagtige werking des H. Geestes, om den
dooden en in zonde verzonkenen zondaar te wederbaren, te verlichten en te heiligen.
Ach! Heeft dan de ervaring nog niet genoeg geleerd, dat eene verkondiging, waarin de
zondaar, met alles wat hij heeft, niet naar den eeuwige afgrond wordt verwezen en waarin
niet al de eer der verlossing aan een Drieënig God wordt gegeven, geene uitwerking heeft,
tenzij dan tot verdere versterking in zijne blindheid of voeding zijner eigene geregtigheid.
De behandeling aan boord, van Zijn Edle de Overste Valentine,382 den 1e Officier den
Heer Spengler, benevens de andere Heeren Officieren door ons genoten, was boven alle
verwachting. Alles werd door hun aangewend, om ons verblijf te veraangenamen.
Des middags om 5 ure gingen wij in den sloep en werden daaruit, per draagstoel, naar het
huis van den Opziener, den Heer Canella,383 gebragt. Zijn Edle was juist een dag te voren
naar Ambon vertrokken tot herstel zijner gezondheid. De Commandant van het fort,384 de
Heer Vrijdag, en de Luitenant der burgers385 (nu mijn geliefde vriend) kwamen ons
tegemoet, en verklaarden ons niet te kunnen filisiteren, daar allen aan de koorts lagen.
Hun beider aangezigten, uitgemagerd en bleek, toonden duidelijk hoezeer ook zij lijdende
waren. Mevr. Canella, en hare drie kinderen behoorden ook onder degenen, die reeds veel
aan de koorts geleden hadden. Ja bijna geen huisgezin, waar zich geen koortslijders
bevonden.386 Den volgenden dag bezocht ik de kerk, een laag steenen gebouw dat tevens
tot schoollokaal diende, doch er overigens erbarmelijk uitzag. De ramen waren half
versleten, de preekstoel en banken vermolmd en verveloos, de grond groen wegens den
natten bodem. Op mijn verzoek aan den Overste, den Heer Valentine, zond de 1e officier
twee Hollandsche matrozen, die van ’s morgens 7 tot ’s avonds 5 ure bezig waren,
preekstoel, banken en ramen een kleurtje te geven, waardoor de kerk een geheel ander
voorkomen kreeg. De doktoren van het schip bezochten nog de zieken en gaven
medicijnen. Junij 19 Zondag, hield ik mijn eerste preek over 1 Tim. 1: 15. De opkomst
was tamelijk en eene groote aandacht. In deze week deed ik met den meester387
huisbezoek. De meesten hadden nog geene belijdenis gedaan. Na vele vruchtelooze en
nietige uitvlugten, beloofden allen naar de Katechizatie te gaan, behalve één ouden man,
die toen en daarna niet daartoe te bewegen was. Deze grijze zondaar, die ik zoo dikwijls
leven en dood voorstelde, en dwong om binnen te komen en den toekomenden toorn te
ontvlieden, was behalve aan dronkenschap en ontucht overgegeven, uitgeleerd in leugen
en bedrog. Eerst gaf hij voor dat zijn hart te slecht en zijne zonden te vele waren, daarna
dat hij zijn huis niet kon verlaten en eindelijk dat hij gedurende de godsdienstoefening
niet kon uithouden zoolang te zitten enz. enz. Eerst antwoordde ik hem, dat indien hij
werkelijk meende zulk een groot zondaar te zijn, hij dan juist het geschiktste voorwerp
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was om behouden te worden door den Zone Gods, die gekomen was om te zoeken en
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G.J.P. Canela; 1848-1854 kwekeling; 1855-1859 ondermeester aan de 1e gouvernement lagere school
te Ambon; 1859-1860 wnd opziener van Buru, tevens president van de Gewone Landraad en
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In 1859 werd het eiland Buru getroffen door hevige koortsen, die veel slachtoffers maakten, zie
GdME, “Algemeen Verslag der Residentie Amboina over het Jaar 1859”, 31/12/1859, AA 1539.
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zalig te maken dat verloren was, maar zoo hij het niet opregt meende, hij dan zijne
verdoemenis verzwaren zou. Ja, dat de opregtheid zijner verklaring zou blijken, zoo hij
al de middelen gebruikte om den Heere te leeren kennen. Naderhand vond ik hem in een
rumah tap (sagoweerkroeg). Ik bestrafte hem over zijne leugens en dronkenschap, en
verklaarde hem in den naam des Heeren, zoo hij zich niet bekeerde, dat dan de eeuwige
verdoemenis zijn deel zoude zijn. Hij antwoordde: ja Pandita, beta punja sakiet hati,
sebab itu beta sudah minoem sageruw sedikit (Ja Leeraar, mijn hart is ontroerd388 daarom
heb ik een weinig sagoweer gedronken)! Ik antwoordde weder: de oorzaak van uw
ontroerd gemoed, is dat gij uw hart verhardt en Gods roepstem wederstaat en den spot
met Hem drijft. Dit zal nog erger worden, en eens in de hel een eeuwige ellende, en daar
is geen sagoweer om uw geweten in slaap te sussen. Bidt om den H. Geest, opdat gij een
nieuw hart moogt ontvangen. Vliedt tot den Heere Jezus, om genade in Zijn bloed, dan
zult gij vrede krijgen voor uwe ziele en verlost worden van de kracht der zonde en des
satans. Weder allerlei uitvlugten, en bij elken volzin betuigen: betul Tuwan, Tuwan story
tijada salah (regt zoo mijnheer, volkomen waar mijnheer). Andere keeren dat ik hem
ontmoette, was het evenzoo. En wat ik ook deed, hij hield vol en wilde niet hooren maar
bleef zich verharden, en zeker was niemand blijder dan hij, toen ik Boeroe moest
verlaten.
Rondgaande deelde ik geneesmiddelen aan kranken en aan sommigen werden zij door
den Heere gezegend, dat eene groote vertrouwelijkheid inboezemde, zoodat zelfs eenmaal
een Mohammedaan voor zijn kind medicijnen kwam vragen. Over het geheel, het zij ten
roem des Heeren gezegd, was ik gelukkig in het medicineren. Zoo gelukte het mij door
’s Heeren goedheid eene wond te genezen, die langer dan 2 jaren oud was en den lijder
deedt vermageren en alle eetlust benam. Jammer dat Holland zoo veraf is, om gedurig
geneesmiddelen te kunnen krijgen. Want mijn wormkruid was spoedig op en wormziekte
is algemeen onder de kinderen, die buiken als trommels hebben. Zoo de Heer de
geneesmiddelen zegent, dan geeft dit een band tusschen den leeraar en de herstelde, en
bij zulke gelegenheden kan men spreken over de oorzaak van ziekte en dood, namelijk
onzen val in het paradijs, over de krankheid onzer zielen en de Eenige en volkomen
Geneesheer Jezus Christus.
Zoo zeide ik eens tot een jongen, die mij vroeg zijne wonde te genezen: “ja ik kan u wel
obat (geneesmiddelen) geven, maar genezen dat staat niet in mijne magt, dat kan alleen
de Heere Jezus, vraag dus Hem om Zijnen zegen.” Nadat de wonde bijna genezen was,
zeide zijne moeder: “nu, de Pandita heeft toch uwe wonde bijna genezen.” “Neen”
antwoordde de jongen, “dat heeft de Pandita niet gedaan, die heeft alleen de middelen
gegeven, waarvoor ik hem dankbaar ben, maar de Heere Jezus heeft het gedaan, dien heb
ik er om gebeden, gelijk de Pandita mij gezegd heeft.” Natuurlijk zeide ik hem dat hij ook
zoo met zijne ziele moest doen, die alleen den Heere Jezus kon genezen.
www.cgfdejong.nl
Over het geheel evenwel, hebben de inlanders een sterk vooroordeel tegen Hollandsche
medicijnen, denkende dat ze van menschenbeenderen gemaakt zijn. Vandaar dat velen
ze volstrekt weigeren, en anderen die ze aannemen, niet gebruiken maar wegwerpen.
Over het geheel handelen zij zeer onbarmhartig of bijgeloovig met hunne zieken. De
slammen en Alfoeren op Boeroe vertrekken spoedig bij ziekte, en laten de kranken aan
hun lot over. Bij zulk eene gelegenheid laten ouders hunne kinderen en kinderen hunne
ouders, de man zijne vrouw of omgekeerd, aan hun zelve over en vlugten. De christenen
388

“sakiet hati” = (ik ben) beledigd, gegriefd, bedroefd; (ik voel mij) ellendig.
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doen dat wel niet, doch gebruiken alle bijgeloovige middelen. Is iemand eenigen tijd ziek
geweest, dan verhuizen zij met de lijder naar een ander huis, vreezende dat de swangi in
het oude huis is, die de beterschap der kranke tegen houdt. Bij het toedienen der
inlandsche medicijnen gaan zij zeer bijgeloovig te werk. De toediener neemt de
medicijnen voor zich, spreekt herhaalde malen het “Onze Vader” daarover uit en blaast
onophoudelijk op dezelve, dat zij bisibisi389 noemen. Vervolgens moet de zieke het in drie
tempo’s leêgdrinken terwijl de zoogenaamde doekong de zieke in het aangezigt blaast.
Zeer moeijelijk is de beteekenis daarvan te ontdekken, want gewoonlijk houden zij dat
voor den Pandita zorgvuldig verborgen. De arme zielen gebruiken dikwijls den naam
Jezus als eene tooverformule gelijk de zonen van Seeva, Hand. 19: 13-16.
Van Manipa komende met een Schoener, moesten wij bijna een dag voor de Kajeliebaai
drijven wegens gebrek aan wind. De opperste des schips riep de bootsgezellen
onophoudelijk toe: “hei jongen panggiel angien.”390 Daarop volgde een onophoudelijk
geroep der bootsgezellen: “hei tuwan angien datang, marilah djoega.”391 Vervolgens werd
weder het roer met water besprengt, in de hoop dat de wind zoude komen.
Bijgeloovigheden van dien aard zijn er in menigte, waardoor het arme volk
onophoudelijk gekweld wordt. En ook van de christenen hier kan nog gezegd worden als
van de Corinthiërs in hun vroeger eertijds 1 Cor. 12: 2, al verschillen ook de voorwerpen
ter afgodische vereering.
Ik zal nog eenige voorbeelden noemen. Sterft er bijvoorbeeld eene kraamvrouw, dan
steken zij hare vingers met spelden in de kist vast. Het bijgeloof zegt, dat de geest of de
ziel van die gestorvene kraamvrouw terugkomt, om het huis des avonds rondgaat, om de
uitkomende te verslinden. Het teeken van hare nabijheid is de burung swangi of nachtuil,
die hier en daar soms in de boomen, zijn geluid doet hooren. Wanneer iemand gestorven
is, zet men des nachts nog eenigen tijd een licht in de doodkamer opdat de geest des
overledenen bij zijn terugkeer zou kunnen zien. Om bevrijd te zijn van bestolen te
worden, hangen zij een matakau (zooals bij ons een vogelverschrikker) op. Dan vreest
men te stelen, want volgens het bijgeloof is er in de gabba-gabba een oelar bisa
verborgen, die de dief zal dooden. Heeft men des avonds kerk gehouden, dan laat men
ééne lamp branden, omdat niemand moedig is die te blusschen, vrezende dan door den
duivel aangevallen te worden. Meer dergelijke voorbeelden zouden kunnen bijgebragt
worden van het bijgeloof der inlanders.
Ongelukkige schepselen! Gewis niet ongelukkig omdat zij gelooven aan het bestaan van
booze geesten en hunne werking. Want wie, die zich onder Gods woord buigt en niet
wijzer wil zijn dan de Heer en Zijne, door den H. Geest verlichte Apostelen, zal ooit het
bestaan des duivels en zijne engelen durven loochenen. Integendeel geloof ik eerder, dat
degenen, die des duivels bestaan loochenen, daartoe door den duivel zelve gebragt zijn.
Ik herinner mij nog een gezegde van een mijner voornaamste onderwijzers in Rotterdam,
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die zeide: “ofschoon ik zelf het bestaan van een duivel niet kan aannemen, moet ik toch
bekennen dat sedert zijn bestaan wordt geloochend, het geloof is verflaauwd en geene
krachtige geloofsdaden meer worden verrigt.” En tot een voorbeeld haalde Zijn Eerw.
Luther aan. Maar de fout ligt hierin, dat men om van den duivel en zijne werkingen
ontslagen te worden, hem tot zijn vriend wil maken en dat komt uit gebrek aan
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Evangelische kennis voort. Daarom zoek ik de christenen te versterken aan het bestaan
van den duivel, maar hun tevens wijzende op den grooten slangenvertreder Jezus
Christus, die gekomen is om de werken des satans te verbreken en ons te verlossen van
dengene, die het geweld des doods had, dat is den duivel. Daaruit neem ik eene sterke
beweegreden om zich te bekeeren, hun voorstellende, dat indien het nu reeds zoo
verschrikkelijk is, door den duivel gekweld te worden, wat het dan moet zijn eeuwig in
hunne tegenwoordigheid te moeten zijn.
Ik zeide, dat die arme menschen den naam Jezus als een tooverformule gebruiken.
Algemeen stellen zij zich met den naam van christen tevreden. Gedoopt en orang sidij te
zijn, daar meenen zij genoeg aan te hebben voor de eeuwigheid. Eer ik Boeroe verliet,
nam ik nog 17 lidmaten aan, en moest een even gelijk getal wegzenden of afwijzen. Een
vrouw, ook afgewezen zijnde, verzocht mij dringend om toch aangenomen te worden. Ik
verklaarde haar nogmaals de reden, waarom ik haar afgewezen had, namelijk om hare
groote onwetendheid in de hoognoodige zaken des christendoms, voortkomende uit
onverschilligheid. Ik zeide haar zoo zij ijverig Gods woord las, de katechizatiën en
openbare godsdienst waarnam, zij dan naderhand lidmaat kon worden. Zij antwoordde,
dat zij vreesde vóór dien tijd te zullen sterven. Op mijne vraag, of zij meende zalig te
zullen worden, zoo zij slechts orang sidij werd, antwoordde zij volmondig: ja tuwan! En
dikwijls als ik met sommigen sprak en aandrong op wedergeboorte en waarachtig geloof
in den Borg en Middelaar Jezus Christus, kreeg ik tot antwoord: ja tuwan, ik ben lidmaat
en dikwijls aan het Avondmaal geweest. Als ik hun dan zeg: Judas de verrader was ook
gedoopt, de Heer waschte zelf zijne voeten en hij vierde ook het Avondmaal, en is thans
toch in de hel, dan staan zij sprakeloos. Ja, zelfs menschen die openlijk in de
schandelijkste zonden van ontucht, dronkenschap enz leven, staan ontzet zoo men hun
christendom voor onecht verklaard. Wee de leeraar, die het wagen durft, hun geloof in
twijfel te trekken en de gemeente niet aanspreekt met de zoet streelende woorden
sudaraku jang kekaseh! (Geliefde broeders en zusters in den Heer). Zoo predikte ik eens
over het geloofsartikel: ik geloof eene heilige algemeene Christelijke kerk, ten grondslag
leggende 1 Tim. 3: 15, en besloot mijne rede met het beantwoorden der vraag: is de
gemeente hier op Boeroe alzoo? Op het hooren daarvan was er algemeen gemor en
beklag, dat de pandita zoo had durven spreken. De Luitenant der burgers, Tanakotta, een
achtenswaardig lid der gemeente, vroeg hun: maar menschen! heeft de pandita leugen of
waarheid gesproken? Geen leugen was het antwoord. Nu, zeide deze, wees dan niet boos
op den pandita, maar op u zelven, en bekeert u van uwen bozen weg.
Nu, die gerustheid en tevredenheid met zich zelve en dat niettegenstaande zij in de
gruwelijkste zonden leven, is aller treurigst. De zonden als ontucht, luiheid,
dronkenschap, speelzucht en leugen zijn algemeen. Vele mannen en vrouwen leven jaren
lang met elkander buiten het huwelijk. En volgens het getuigenis van vele inlanders is het
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eene uitzondering als er hetzij jongeling, hetzij maagd, rein ten huwelijk komt. De
onverstandige wijze van sommige ouders, die hunne dochters niet ten huwelijk willen
geven, om ze als winstgevende producten bij zich te houden, vermeerdert dit. Zoodra de
ouders weigeren de dochter te geven, spreekt de jongen in het geheim met het meisje af
om zamen te vlugten. Na een paar dagen komen zij terug, het meisje is geen zuivere
maagd meer en nu is het eene gedwongen fraaiheid, dat de ouders de toestemming tot het
huwelijk geven. Natuurlijk moet het huwelijk daardoor in groote verachting komen; en
zoo met den duivel begonnen, wordt het helaas ook met hem voortgezet en voleindigd.
En welk een invloed dat heeft op het huiselijk leven en dat weêr op de gemeente, is ligt

Document 58

257

te begrijpen. Het voornaamste middel om die zondige gewoontens te verwijderen en het
huwelijk en ten gevolge daarvan ook het huiselijk leven in eere te doen worden en te
verbeteren, is de weigering des H. Doops aan de kinderen van ouders, die hardnekkig in
de zonden blijven voortleven. Ik weet het, dat middel wordt èn hier èn in Holland door
velen afgekeurd, hetzij omdat men wegens de algemeenheid der zaak, hier geen kwaad
in ziet, zoo bij elkander te blijven leven, buiten het huwelijk; hetzij uit dogmatische
vooroordeelen. Hier ten lande zegt men: “beoordeelt toch den inlander niet na uwe
Westersche en beschaafde ideeën, zij zelve zien er geen kwaad in en leven vreedzaam
met elkander; werkt liever door overtuiging en langzaam.” Ik stem toe dat er veel geduld
moet geoefend worden met de inlandsche christenen, die lang aan zich zelve overgelaten
zijn, of waaronder slechts sporadisch is gearbeid enz enz. Het is slechts de vraag: zijn
mijne ideeën naar Gods woord of niet! Want in den dag des oordeels zullen wij niet
geoordeeld worden naar de biasa van dit of dat land, maar naar het onfeilbaar woord van
God en dat veroordeelt dien toestand.
Wat betreft dat zij zelve er geen kwaad in zien, is een gruwelijken leugen. Die lidmaat
is en in ontucht leeft, durft niet aan het Avondmaal gaan, en die nog geen lidmaat is, durft
niet naar de katechizatie te gaan, zoolang hij of zij buiten het huwelijk leeft met iemand.
En al ware het dat zij uit onwetendheid er niets zondigs in vonden, weet de leeraar het
toch en moet hij tegen elke zonde te velde trekken. Wat hun vreedzaam leven met
elkander betreft, is waarlijk zoo bijzonder niet. Hoe vele voorbeelden zijn er, dat
sommigen na twee of drie jaren zamen wonens, elkander verlaten en met anderen gaan
leven. Bovendien is er een vrede uit de hel en een vrede uit God. De satan geeft vrede aan
zijne dienaren onder het gebruik der zwijnendraf, maar ondertusschen worden ziel en
ligchaam, kerk en maatschappij verwoest. En de vrede Gods wordt wel altijd door onrust
en strijd voorafgegaan, maar reinigt ook het hart van alle bedrog en zonden, doet ze
schuwen als onbestaanbaar met dien. En immers de wandel naar Gods geboden geeft
vrede, blijdschap en welvaart. Eene voorname tegenwerping is deze: werkt langzaam op
hunne overtuiging, eene gehoorzaamheid die gedwongen is, maakt eene aangeplakte
godsdienstigheid. Deze tegenwerping heeft schijn van waarheid, of liever bevat eene
halve waarheid, en is daarom te gevaarlijker, omdat vele oppervlakkige beoordeelaars
daarvoor partij trekken. Doch wat men ook zegge van gedwongene of aangeplakte
godsdienstigheid, het is toch nog beter dan godsdienstloosheid. Ik dring er ten allen tijde
bij mijne gemeente op aan, dat waar zich het hart niet paart met de daden, al onze
godsdienstige verrigtingen klinkende zonden zijn in Gods oog, en wijs hun vervolgens
op de noodzakelijkheid van bekeering en geloof door den H. Geest, en de verzoening met
God door het bloed en de aangebragte geregtigheid van Jezus Christus. Doch waar de
mensch nog de zaligmakende kennis des Evangelies niet bezit, daar is het Gods weg den
zondaar door Mozes en Elias tot Christus te brengen, en dan als Christus alleen overblijft,
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Hij door het geloof in het hart woont, daar wordt een fijn gevoel en eene hemelsche
smaak geboren, en de zinnen geoefend om goed en kwaad, leugen en waarheid te
onderscheiden. Deze beschouwing wordt door de ervaring bevestigd. Waardige
zendelingen, die het volstrekt aan geen ijver en godsvrucht ontbroken heeft, als een
Ruden, Holtz, Bär, Kam enz., hebben ook dat stelsel van op de overtuiging te werken, te
goeder trouw gevolgd. En dat met goed gevolg? Geenszins! Het bleef bij het oude. Ook
werpt men dikwijls tegen, zoo zullen velen slammen worden en gij zoo vele
gemeenteleden verliezen. Doch leden, die zoo onverschillig zijn en geen onderscheid
weten tusschen den leugenprofeet Mohamed en de Zone Gods Jezus Christus, wel nu, ik
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voor mij mis zulke leden gaarne. Trouwens, ik ben een vriend om te behouden. Ik ben mij
zelve mijne schuld en zonde al te zeer bewust, om geen medelijden met mijne
medezondaren te oefenen. Ik weet, met welk een Goddelijk geduld ik in mijn droevig
eertijds gedragen ben, en nog dagelijks moet gedragen worden. Daarom wensch ik alles
te doen, om allen te behouden. Maar ofschoon genade ontferming leert oefenen met
personen, kan zij nooit met de zonden een verbond sluiten. Op Boeroe leefden vijf paren
buiten het huwelijk. Twee paren gaven gehoor, wier huwelijk ik inzegende. Ik nam
daartoe een afzonderlijk uur, hield eene korte preek, deedt na het voorlezen des
formuliers de getrouwden nederknielen en bad, liet de gemeente Ps. 134: 3 zingen, om
zoo de gansche gemeente het gewigt des huwelijks te doen gevoelen. De andere drie
paren gaven ten antwoord dat zij gaarne wilden huwen, doch daar zij van Europeesche
afkomst waren, moesten zij ƒ 70 betalen en daartoe waren zij te arm. De zaak kwam mij
verdacht voor. Ik deed daaromtrent onderzoek bij den Secretaris te Ambon. Zijne Edle
verklaarde dat zij slechts ƒ 11,70 te betalen hadden, waarvan een derde voor zegels.
Verblijd ging ik die menschen het ontvangen berigt mededeelen, beloofde zelfs aan één,
dien ik voor arm hield, de zegels te betalen, bezorgde, door mijn tusschenkomst, hem
werk enz. Vrouw en man stonden met tranen in de oogen van blijdschap. Doch die
weldadigheid was als eene morgenwolk. Één dier mannen wilde mij bij die gelegenheid
voor eenig geld opligten, en verklaarde zich arm. Ik zeide hem dat hij dan de
sagoweerflesch maar moest laten staan en het geld besparen. Ik wees hem nog op de
rampzalige gevolgen zijner toestand voor hem en zijn gezin en zijn antwoord was: betul
tuwan.392 Doch den volgenden dag kwam zijn bijzit klagen, omdat haar man haar
vreezelijk geslagen had. De vrouw zeide: wat doe ik met zulk een man, op de passar te
Ambon kan ik er voor 10 cent aan elke vinger zoo één krijgen. Den volgenden dag, toen
ik een sagoweerkroeg passeerde en veel leven hoorde, ging ik daar binnen en vondt daar
den ongelukkige. De man gaf als Adam de vrouw de schuld en op alles wat ik zeide, was
zijn antwoord: betul tuwan! In het kort, zij zijn niet getrouwd, zij bleven in de zonde
volharden. Dientengevolge moest ik hunne kinderen weigeren te doopen, die van hen
lidmaten waren het Avondmaal verbieden, en tevens om als doopgetuigen te staan. Uit
dat laatste blijkt, hoe ligtvaardig zij omgaan met Doopgetuige te zijn. Doopgetuigen schaf
ik zoo veel mogelijk af, daar het louter eene gewoonte is. Zoo verzocht mij iemand zijn
kind te doopen en bragt mij twee doopgetuigen. De eerste was Roomsch en de tweede
woonde op Ambon. Ik ging naar de eerste en legde hem vraag 2 van het formulier des
Doops voor en vroeg hem of hij daar in gemoede ja op kon antwoorden, en vraag 3 of hij
voornemens was te volbrengen.393 Hij zeide openhartig: neen. Nu dan vervalt van zelve
uw staan als doopgetuige, was mijn antwoord. Ja zeide hij, nu zou ik het ook niet gaarne
willen, ik heb het zoo niet ingezien; eenmaal ben ik op Ambon doopgetuige geweest en
toen had men mij verteld, ik moest maar enkel toeknikken. De andere verklaarde ik niet
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als doopgetuige te kunnen opschrijven om de eenvoudige reden, dat hij er niet was om
te getuigen. En ten tweede de doopgetuige op Ambon zijnde en de kinderen hier, kon de
getuige niet op de kinderen acht geven. Ik vroeg hem ten laatste (het was de opziener)394:
durft gij zoo los met de zaken van het Gouvernement omgaan? Neen, antwoordde hij,
maar dat steekt immers zoo naauw in den godsdienst niet!

392
393
394

“Jawel mijnheer.”
Voor de doopvragen, zie Deel I documenten, voetnoot 1170.
G.J.P. Canela.

Document 58

259

Ten overvloede worden er dan ook nog dooppartijen gehouden, waar dans en kaartspel
en muzijk niet mogen ontbreken. Ja zelfs bij begravenissen gebeurt het niet zelden dat
men met kaarten in den zak het lijk naar het kerkhof brengt. Alles! Alles! is hier ingerigt
om elk godsdienstig gevoel te dooven en de gedachte aan den eeuwigheid uit te wisschen.
Ja, de menschen hebben hier gewoonlijk zich zulk een God gemaakt in hunne
verbeelding, zoo flaauw, zoo lafhartig, en met wien zij spelen als met een kwaden jongen,
naar dat hunne luimen, vleeschelijke lusten en inzigten dat medebrengen, en ik ben
verzekerd zoo zij een regent of resident kenden, die zoo met hem liet spelen als hun
gewaande God laat doen, zoo zouden zij hem het kruid niet waardig rekenen.
En ach! de inlander is op verre na de ergste niet. Kon er maar beter getuigenis van vele
Europeanen gegeven worden. Ik ben, geachte Bestuurders, eenigszins uitvoerig, om U
een regt denkbeeld van onzen toestand te geven. En ik zou van ganscher harte wenschen
dat nog eenmaal door Heeren Bestuurders de last aan al de zendelingen gegeven werd,
de doop volstandig te weigeren aan de kinderen der ouders die in ontucht blijven
voortleven. Vooreerst waren wij dan gedekt en ten tweede zouden wij dan allen eenparig
handelen en niet de een dus en de ander zoo. Niet dat ik gedekt wensch te worden om de
strijd en moeite te ontloopen, volstrekt niet. Doch ik geloof het zou voor de zaak als zaak
beter zijn. Doen wij zoo iets, dan gaat het eerst naar Ambon en daarna naar Batavia en
worden wij tot verantwoording opgeroepen. Nu daarvoor vrees ik evenmin. Maar weten
zij dat het van ons Bestuur is uitgegaan, dan moeten zij zich tot de Heeren Bestuurders
wenden en zij weten zeer goed dat men met de Heeren niet spelen kan, en zijn te bang dat
vele zaken in Holland bekend en behandeld zullen worden. En doen het sommige
broeders uit vrees om toch die kinderen te doopen, zooals bijvoorbeeld br Bossert,
ofschoon hij eens daaromtrent met ons denkt, ja, zelfs zooals ik gehoord heb, tot het
Doopsgezinde gevoelen overhelt, omdat bij zulk eene handeling de kinderdoop in
minachting geraakt; doen het anderen, door of onder den invloed van deze of die, zooals
ik geloof van br Bär, dan geeft het een eindeloos geschil en twist. Bijvoorbeeld, Geachte
Bestuurders is bekend, de doop geschied van br Teffer met den sjergant van Hila, waar
hemel en aarde om bewogen is geworden.395 Nu aan diezelfde Eerw. kerkeraad te Ambon,
die zoo gaarne br Teffer had willen dwingen het bewuste kind te doopen, aan dezelfde
kerkeraad vraagt br Bär, nu twee maanden geleden, verlof of raad van een kind van een
Europeaan te doopen. Waarlijk treurig is het zoo weinig eenheid te vinden onder de
broeders. Door een raad of last of liever verbod van U Eerw. Heeren zouden wij tot
eenheid moeten komen. En duidt het mij niet ten kwade, Geachte Bestuurders, maar
waarlijk zoo die ondeugden en zonden hier blijven bestaan en niet krachtig, ofschoon met
wijsheid, worden tegengegaan, dan is onzen arbeid tevergeefsch en doe dan geen moeite
meer om zooveel arbeid en geld voor deze missie te besteden.
Vervolgens noemde ik luiheid een hoofdzonde der inlanders, en het spreekwoord is een
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waar woord: luiheid is des duivels oorkussen. Op Boeroe konden wij volstrekt geene hulp
krijgen, zelfs waar wij dubbel geld gaven. Natuurlijk, de inlander kan te gemakkelijk in
zijne behoeften voorzien. Hij gaat bij zijn rijkere buurman een sagoboom kloppen, krijgt
als loon de helft der sago, waarvan hij met zijn gezin een volle maand kan leven. In het
bosch vindt hij brandhout genoeg, gaat met een hengel naar zee en vangt visch. Altijd die
flaauwe en weinig kracht gevende sago te eten, geloof ik dat hem ook bij den meer
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krachtigen Javaan doet achterstaan, die zich met rijst voedt. Slapen, liggen, eten en
spelen, is bij velen de hoofdzaak, tot bestendigen arbeid ze te gewennen is moeijelijk. Ik
geloof daaraan is ook hun speelzucht toe te schrijven. Jongens van 25 jaren, zelfs
getrouwde mannen spelen nog met knikkers. Was dat het eenige nog maar; het bermain
tôp, een Chinees spel met centen en dobbelsteenen, met welke zij tot laat in den nacht
kunnen bezig zijn; vervolgens de kaarten, die zooals reeds gebleeken is, bij trouw- en
dooppartij en begravenis niet mogen ontbreken. Zoo leeren zij van ieder wat: het bermain
tôp van de Chinezen en het kaartspel van Europeanen. Natuurlijk, in zulk een sfeer
ontbreken gewoonlijk leugen en bedrog niet; en waarlijk hoe diep ook menig Europeaan
mag gezonken zijn, ik geloof toch, al studeerde hij er zijn gansche leven op, hij zou toch
de geleerdheid en ervarenheid in het liegen niet verkrijgen als den inlander. Vandaar dat
zij van hunne eigene landgenoten zeggen: het hart van den Amboneesch is zoo valsch als
de diepte der zee. Hebben zij geen lust tot werk of tot kerkgang enz, dan zeggen zij: beta
sakiet, beta demam.396 Hebben zij lust om naar eene partij te gaan of eenige dagen bij
hunne familie door te brengen, dan vragen zij om naar huis te gaan onder voorwendsel:
beta punja bapa atau mama ada sakiet keras.397 En zoo is het in alles. Veel voorbeelden
zou ik kunnen bijbrengen om dat te bevestigen. En het alles van dat alles is, tot
schuldbelijdenis kan men ze niet krijgen. Adam geeft Eva de schuld en Eva de slang.398
En blijkt de zaak zoo klaar, dat zij het niet kunnen ontkennen, dan worden zij boos en
loopen weg. Evenwel het liegen komt niet altijd voort uit zucht tot bedriegen. Dikwijls
is het vrees om zijn gevoelen te openbaren. Het bekende spreekwoord: wijst gij mij een
leugenaar, zoo wijst gij mij een dief, wordt dan ook hier waarheid bevonden. Aan stelen
geen gebrek. Behalve dat zoogenaamde kleine onregtvaardigheden voor niets gehouden
worden, zoo kunnen zij papier, pennen, boekjes, sigaren, tabak enz. niet laten liggen,
daarvan heb ik ruimschoots de ondervinding opgedaan. Bovendien olij, rijst, thee, suiker
en geld dat zij van het passargeld achterhouden. Weten zij wel dat zulks zonde is? Gewis;
altijd doen zij het in het verborgene en met veel overleg. Zoo zullen zij bijvoorbeeld iets
dat hun bekoort eerst van zijn plaats op eene andere plaats leggen en wordt het dan niet
dadelijk gemist, dan is het weg. En al weet men het dat zij het gestolen hebben, toch
houden zij het met het effenste gezigt vol, dat zij zulks niet zouden durven doen. Dit alles
is mijne ervaring in den korten tijd, dat ik hier ben. Nogtans durf ik zeggen, ik bemin het
volk hier met mijn gansche hart en heb de vaste overtuiging dat er eene groote
verandering door Gods genade zal plaats hebben, zoo er onder hun getrouw gearbeid
wordt en de middelen daartoe vermeerderd. Eene betere bijbelvertaling in het Maleisch
is eene der eerste behoeften, daarbij Psalmboeken en lectuur, grooter aantal zendelingen
enz. enz., anders blijft al onzen arbeid slechts eene onderhouding van bestaande vormen
zonder leven. Zoo de Heeren Bestuurders ons in de gelegenheid stelden om door prenten
als anderszins het onderwijs op de schoolen meer aanschouwelijk te maken. Zoo
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behandelde ik eens met de schoolkinderen de geloofsartikelen, en vroeg hun wat het was
gekruist te worden? Ik weet het niet, pandita, was het antwoord, ik heb nooit geen kruis
gezien. Toen ik hun de plaat vertoonde, waarop de Heer aan het kruis stond afgebeeld,
waren zij allen verblijd. Ik geloof dat de Heer zich in het jongere geslacht een gemeente
zal vestigen. Daar wij ons met de scholen niet mogen bemoeijen, hoop ik weêr, in eene

396
397
398

“ik ben ziek, ik heb koorts.”
“mijn vader of moeder is ernstig ziek.”
Gen. 3: 12-13.

Document 58

261

gemeente komende, eene Zondagsschool op te rigten. Dat is de schoolkinderen des
Zondagsmiddags in de school of kerk te onderwijzen. Mij dunkt zoo de Heeren goed was,
zou het eene bijzondere weldaad zijn, zoo het boek van Zahn over de bijbelsche
geschiedenis in het laag Maleisch door Br Roskott werd vertaald voor de jeugd en ouden
beide;399 en zoo de Heeren ons allen van goede platen voorzagen, vooral ook van het
Oude Testament en van de gelijkenissen des Heeren, zonder welke zij ze niet kunnen
begrijpen. Zoo bijvoorbeeld de gelijkenis van den zaaijer. Zaaijer is in het Maleisch
Penabur en zaaijen menaburkan. Doch daarvan hebben zij hier geen begrip. Want zaaijen
noch maaijen, noch ploegen noch eggen is hier in gebruik. Nu zijn er zeer vele prenten
in Holland uitgegeven met allerlei voortbrengselen van natuur- en ambachtswerken. Zoo
wij die hier hadden en Maleische verklaringen daaronder, welk eene vooruitgang in taal,
in ontwikkeling en ook in godsdienst zoude dat zijn. Want niet alleen zijn de kinderen
daar gretig op, maar ook de ouden, want dikwijls als ik prenten aan kinderen gegeven
had, zag ik ze naderhand met lijstjes aan de muur, als schilderijen opgehangen.
Waarlijk met de jeugd te Boeroe heb ik het meeste genoegen gehad en zij waren zeer aan
mij gehecht. Bij onze aankomst aldaar hield ik examen met hen en deelde vele
kleinigheden uit, door de dames ons medegegeven. O, hoe waren zij verblijd en hoe
verbindt hun dat aan den pandita. Op Manipa was ook de school in goede orde en zeer
vaardig waren de kinderen in het rekenen en op de kaart. Algemeen is het opgemerkt dat
de meisjes over het geheel veel vlugger hier in het leeren zijn dan de jongens. De
gemeente op Manipa is klein, 103 zielen groot, en in een betreurenswaardigen toestand.
Ik heb aldaar een volle maand vertoefd; tien of twaalf malen heb ik daar gepredikt, 2
huwelijken ingezegend, 3 kinderen gedoopt, 7 lidmaten aangenomen en het heilig
Avondmaal bediend. Eéne vrouw moest ik het heilig Avondmaal ontzeggen om reden zij
in ontucht leefde. Eer ik Boeroe verliet verzocht mij de gemeente het heilig Avondmaal
uit te reiken. Gedurende die 6 maanden had ik het nog op Boeroe niet uitgereikt en de
Over F.L. Zahn (overl. 1890), zie Kroeskamp, Early Schoolmasters, 95, n. 71. Bedoeld kan zijn F.L.
Zahn, Biblische Historien. Dresden: Mörs., 1832. Hiervan zijn vele heruitgaven, bewerkingen en
vertalingen verschenen. Maar ook kan bedoeld zijn het eerste deel van F.L. Zahn, Biblische
Geschichte: nebst Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der christlichen Kirche. Mit einem
Vorworte von Tholuck. Dresden: Walther, 1831. In 1864 verscheen (zonder toestemming van het
NZG-bestuur) te Ambon een bloemlezing hiervan in een oplaag van 500 exemplaren. Deze was van
de hand van Roskott, die het boek zelf drukte en zelfs aan de GG aanbood, B.N.J. Roskott a. GGvNI,
30/5/1864, ARvdZ 34/5). Deze bloemlezing was aangevuld met een bewerking van een deel van Van
der Palm’s bijbel voor de jeugd, te weten de geschiedenis van Israël na de Babylonische ballingschap
tot de komst van Christus, die bij Zahn nagenoeg ontbrak, B.N.J. Roskott a. Hb NZG, Ambon
2/9/1861, 27/5/1864, ARvdZ 34/5. Daarnaast vertaalde Roskott de gehele Zahn in het Maleis. Hij
deed dit in opdracht van de conferentie van zendelingen van 1861. Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
3/1/1861, 26/5/1861, 2/9/1861, alle in ARvdZ 34/5. Deze vertaling – meer een tamelijk vrije
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bewerking dan een nauwkeurige vertaling – werd in 1865 als manuscript door de repatriërende
zendeling Tobi mee naar Nederland genomen en daar gedrukt. Dat gebeurde op kosten van
particulieren, daar zowel het NZG als het gouvernement weigerde fondsen ter beschikking te stellen.
In 1870 werd de gedrukte Maleise Zahn naar Ambon gezonden. Het boek telde 295 pagina’s en was
verschenen in een oplaag van 995 exemplaren. Zie sub april, W. Luijke, “Kort verslag der
Werkzaamheden. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam.
Over Januarij tot en met Junij 1870”, 22/8/1870, ARvdZ 24/5. De bijbelse geschiedenissen van Zahn
werden in nog andere talen vertaald en uitgegeven, waaronder het Galela (Halm.) in 1889, het
Niasisch (W.-Sumatra) in 1918-1919, het Batak-Mandailing (N.-Sumatra) in 1875, en het Numfoors
(Nw-Guinea) in 1880. Voorts vertaalde Roskott een vragenboekje bij Zahn’s bijbelse geschiedenissen
in het Maleis en tevens vervaardigde hij begin jaren zestig een Overeenkomst der Evangelisten
(Evangeliënharmonie), B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 18/7/1863, ARvdZ 34/5.
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oorzaak daarvan aan de gemeente te kennen gegeven, als liggende in den treurigen
toestand der gemeente.
Doch ofschoon zich sommigen verhardden en zoo min mogelijk van mijn dienst gebruik
maakten, waren er toch ook anderen, waarvan ik gelooven mag dat zij de Heer in
waarheid leerden zoeken. Dit bleek niet alleen uit het gevoel van zonde en schuld en
behoefte aan den Borg en Middelaar Jezus, maar ook uit het bestendig gebruik maken van
elke gelegenheid om van Hem te hooren en wel bijzonder over de lijdensgeschiedenis des
Heeren. En welk hart ook dat zijne schuld en verdoemelijkheid voor God gevoelt, heeft
niet bijzonder behoefte aan dat gedeelte waar hij zijn Heiland, in zijne plaats, de toorn
Gods en de straf der zonde ziet dragen? Het voorbeeld dat juist deze paar menschen
gaven aan anderen was bijzonder. Zij namen geen deel aan partijen en danzen of
kaartspelen. In hunne woning bestond huiselijk leven, een naarstig gebruik van Gods
woord. En zag ik zomtijds zaken die niet goed waren en wees ik hun die aan uit Gods
woord, dan was het ook dadelijk gehoorzamen. Zoo kwam ik eens op een’ zondagmiddag
in hun huis en zag een slamsche bediende garen voor netten winden. Ik bestrafte hun
daarover. Zij antwoordden mij: ja pandita, maar hij is een slam en geen christen. Ik zeide:
God de Heere verbiedt niet alleen u maar ook uwen dienstknecht en dienstmaagd te
arbeiden op Zijn’ dag. En dadelijk werd de knecht geboden om te eindigen. Daarom had
ik geen vrijheid dit af te wijzen. Velen, waaronder een aantal jonge lieden, verzochten als
lidmaat te worden aangenomen. Dinsdag tot Donderdag onderzocht ik hen 3 of 4 uren en
vond vrijheid om er 17 aan te nemen als lidmaat en moest een even gelijk getal afwijzen.
Des Vrijdags avond van 6-8 ure had de bevestiging der nieuwe leden en de voorbereiding
tot het heilig Avondmaal plaats. Mijn tekst was Joh. 13: 8, over de noodzakelijkheid om
deel aan den Heere Jezus te hebben. Nadat de nieuwe leden geantwoord hadden, zong de
gemeente hun toe Ps. 134: 3, en dat beantwoordden de nieuwe leden door staande te
zingen Ps. 36: 6. Den volgenden dag, zaturdag avond, hielden wij Avondmaal. Mijn tekst
was Openb. 3: 20. Aan elken tafel zongen wij bij het einde uit Ps. 116. Aan den laatsten
tafel zaten de nieuwe leden. Toen sprak ik over het lijden des Heilands in den hof, toen
Hem den last onzer zonden en toorn Gods het bloedige zweet naar buiten dreef,400 en hoe
Hij ons aan Zijnen disch toeriep: dit alles deedt ik voor u, wat doet gij voor Mij?401
Waarlijk eene aandoenlijke plegtigheid, vooral zoo men in den geloove mag zeggen: dit
alles is voor mij geschied, mijn Borg heeft alles voor mij op zich genomen. Waarlijk de
Heer was in ons midden, met Zijn Geest en genade. Den volgenden morgen hielden wij
nabetrachting over Marc. 16: 16. Des avonds om 5 ure stapten wij aan boord van den
Pallas en kwamen na twee dagen te Ambon aan, den 6 Dec. 59. Juist een jaar geleden
waren wij te Batavia aangekomen. Wij namen ons intrek in het Weeshuis bij br Krul,
ofschoon met veel bezwaar, daar de commissie het als een beginsel aanneemt, niemand
daar te logeren. Doch waar zouden wij heen, en waarlijk in zulke omstandigheden is het
www.cgfdejong.nl
voor broeders die geen familie op Ambon hebben eene treurige zaak geen onderkomen
te kunnen vinden.
Na 14 dagen daar vertoefd te hebben, gingen wij een gehuurde woning nabij de zee
betrekken. Doch mijne vrouw werd van dag tot dag erger tot op den 25 Dec. toen de
dokter alle oogenblikken de dood verwachtte. Daar stond ik als man alleen, moest mijne
vrouw verschoonen als een klein kind wegens haar hevig braken en bloedontlastingen,
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moest mijn kind baden, verschoonen en eten geven en dragen. Ik riep uit: O God! nu kan
ik het niet langer dragen! Gelukkig kwam Mevr. Briët402 mij helpen. De dokter verklaarde
dat ik spoedig die woning bij de zee moest verlaten, daar de koortsen op Boeroe ontstaan
door deszelfs moerassige bodem, en nu de nabijheid van het zeestrand nadeelig werkte
op mijne vrouw. Toen stelden ons Ds en Mevr. Briët voor, zoolang bij hen te komen
inwonen totdat mijne vrouw eenigszins hersteld was en wij eene andere woning hadden.
Bijna 4 weken bleven wij bij Zijn Eerw. in huis, die ons met alle zorg en liefde
behandelde. Daarna betrokken wij ons eigen huisje nabij het gebergte. Onze lieve kleine,
geloof ik, is nog den stoot niet te boven, die hij op Boeroe gekregen heeft. Niets dan
sukkelende heeft de lieve kleine gedaan.
Zoolang onze uitwendige smart aanhield, duurde ook het medelijden. Doch alom waren
geruchten in omloop (zooals van alle broeders, geen één uitgezonderd) zoowel omtrent
mijne rigting als wijze van werkzaamheden. Het niet doopen van kinderen wier ouders
in ontucht leefden, is een pijl in het hart van vele Europeanen die in ontucht leefden; het
ijveren tegen partijen, dansen en kaartspelen, is een aantasten van het leven van velen,
die daar hun leven en hemel in vinden. Zelfs de predikant Kam geeft dikwijls partijen
waar muzijk, dans en kaart niet ontbreken. Vandaar dat zij ook zeggen: de zendelingen
in de Molukken zijn dood voor de wereld. Zooals ik U gemeld heb, zou ik tijdelijk op
Haroekoe geplaatst zijn geworden,403 doch aangezien ik dit niet anders dan door leugen
en schijnwegen kon bekomen, heb ik daarin niet willen nog mogen bewilligen, hoezeer
ik ook wenschte werkzaam te zijn. Op aanraden van br Roskott heb ik verzocht in het
gebergte te mogen werkzaam zijn tot tijd en wijle ik uit Holland aanwijzing van eene
andere standplaats kreeg. Ook dat kon niet.404
De Gouverneur, hoe goedhartig ook anders, is tegen ons opgezet, en zoo ik hoor vooral
door Do Kam die, op het fort405 vreezelijk over de zendelingen uitspuwende, de
Gouverneur in zijn eer aantastte, met te zeggen: wat is dat hier voor eene regering! En
zedert dien tijd is Zijn Edle zeer verbolgen over ons. Vooral heeft de brief van br
Verhoeff, die verklaarde niets buiten het Genootschap te durven doen, algemeen de haat
en nijd opgewekt, dat wij het Genootschap boven het Gouvernement durfden stellen.406
–––
Om niet werkeloos te zijn heb ik verzocht zoolang naar Boano te gaan, vooral daar stond
een negerijhuis ledig. De regent van Boano komt op Ambon, br Roskott vraagt of ik het
negorijhuis kan betrekken? Ja zegt hij, gaarne, en het staat ledig, het wordt toch niet
gebruikt. Doch de Gouverneur maakt een reisje naar Boano, komt terug en zegt ik kan
daar niet in wonen, om reden de regent moet er in wonen. Nu, U begrijpt die regent is
opgestookt. Nu heb ik vrijheid naar Boano te gaan, doch onder bepaalde uitdrukking: dat
ik zelf en uit eigene middelen in een woning moet voorzien. Nu, daar er geen woning is,
blijf ik hier, totdat er tijding van U Edle Bestuur uit Holland komt om verplaatsing.
www.cgfdejong.nl
Waarlijk Heeren, mijn weg is allesbehalve bemoedigend. Zoo de Heer niet tusschenbeide
gekomen was, waren wij al van gebrek omgekomen. ’t Is waar, de Heeren hebben het niet
geweten wat Boeroe is en de gevolgen die het na zich zoude slepen. Dan U kunt het mij
niet kwalijk nemen, als ik zeg, dat het toch zeer gewaagd is, zonder behoorlijke inlichting
402
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Jacoba Johanna Briët-Scholting, 1828-1860.
L. Tobi a. Hb NZG, 28/2/1859, 12/1/1860, ARvdZ 24/1/B.
L. Tobi a. GdME, 30/4/1860, ARvdZ 24/1/B.
Fort Nieuw Victoria.
J.J. Verhoeff a. Hb NZG, 4/6/1857, ARvdZ 29/4/A, opgenomen als document 31.
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mij daar te zenden met vrouw en kind en dat een post die voor de zendingszaak zoo
weinig te beteekenen heeft. Waarlijk, bovendien heb ik zooveel spijt als haren op mijn
hoofd, dat ik toegestemd heb voor rekening van het Gouvernement zendeling te zijn en
als ambtenaar te wezen. Dan ik ben er eenmaal in, en daarin gekomen zonder mijn weten,
en nu de Heer zal ons helpen en doen overwinnen; Hij die met ons is, is meer dan die
tegen ons zijn.

59. R. Bossert aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 26 maart
1860; ARvdZ 64/4/4.
Alweder gevoel ik mij gedrongen aan U Eerw. te schrijven, en wel over de zaak,
waarover ik reeds meermalen en dringend aan U schreef, namelijk mijn aanhoudend
verzoek om overplaatsing naar de Menahasse, waaruit Bestuurders mij naar Ambon
geroepen hebben. Het is hier namelijk voor den zendeling niet uit te houden. Alles is
tegen ons. Het Evangelie mag hier niet gepredikt worden. Van kerkelijke tucht kan geen
sprake zijn. Een vader, wiens dochter zich schandelijk gedragen had, en die ik daarom
(de dochter namelijk) het Avondmaal ontzeide, verklaagt mij. Een meisje dat in de kerk
zeer oneerbiedig geweest was en wie ik het onpassende daarvan onder het oog bragt, gaat
mij ook al verklagen. Een man, die meende dat ik hem had uitgelagchen, hoewel ik er niet
aan gedacht had dit te doen, gaat ook al naar den Assistent Resident klagten tegen mij
inbrengen. Nu wat is het dan als ik bij den Resident kom: Ja men moet voorzigtig zijn,
de menschen nemen zooals ze zijn enz. Anders kan men niet verwachten van een
Gouvernement, het Ambonsche, dat niet voor maar tegen ons is. En zulks van eene zijde
van waar wij medewerking moesten ontvangen, worden al onze pogingen verijdeld. Men
wil alles houden zooals het is. Men wil hier geene zendelingen en noemt ze pottekijkers.
En ook onze conferentie407 zal hier wel geene gewenschte vruchten opleveren. Eene
voorname zaak was daarin onze verhouding tot de meesters en de scholen. Wij besloten
pogingen aan te wenden ter verkrijging van meerderen invloed op scholen en meesters
en er ging een voorstel uit naar de subcommissie om ons te benoemen tot
corresponderende leden dier commissie, zoodat wij dan in de scholen en over de meesters
eenige magt hadden, de scholen konden bezoeken, examens houden en van al onze
bevindingen dienaangaande jaarlijks aan de subcommissie verslag doen; ook dat de
meesters maandelijks eene bijeenkomst zouden houden onder ons opzigt en leiding, ter
vervanging van de zoogenaamde maandelijksche catechizatie die tot heden bij de guruw
besar gehouden is. Wat is ons geantwoord?
Zie hier de brief woordelijk:
www.cgfdejong.nl
Met belangstelling heeft onze subcommissie kennis genomen van U Eerw adres dd 19
Dec afgelopen jaar, in substantie houdende het verzoek om door de bevoegde autoriteit
aan H.H. zendelingen eenen meer directen invloed op het inlandsch onderwijs te
verschaffen dan tot nu toe het geval is. Onze commissie heeft in ernstige overweging
genomen of het, behoudens het vigerend reglement op het inlandsch schoolwezen,408
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Zie voetnoot 344.
Zie document 10.
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uitvoerbaar zou wezen om aan de bestaande inrigting die wijziging te geven, die door U
Eerw. wordt voorgesteld, doch is na rijpe deliberatie tot de overtuiging gekomen dat
dezerzijds niet mag worden mede gewerkt om eene staat van zaken in het leven te roepen,
die tot velerlei verwikkelingen en conflicten aanleiding kan geven, en daarenboven geheel
in strijd zou zijn met de orde van zaken, die tot dusverre alleszins bevredigende
uitkomsten heeft opgeleverd. Terwijl de commissie zich dus genoopt ziet niet te treden
in U Eerw. voorstel omschreven in uw boven geciteerd adres, zoo zijn wij des niettemin
volkomen bereid aan U Eerw. verlangen tegemoet te komen in zooverre ons zulks
geoorloofd is en raadzaam voorkomt, en dit bestaat daarin dat maatregelen zullen worden
genomen om de zoogenaamde maandelijksche catechizatien bij de opperschoolmeesters
te Saparoea en Haroeko te doen ophouden, terwijl den respectiven schoolmeesters in de
afdeeling Saparoea en Haroeko geoorloofd en desnoods gelast zullen worden om eene
maandelijksche zamenkomst te houden bij den dienstdoenden zendeling van zijn ressort,
terwijl het wijders den zendeling leeraren volkomen vrij staat om de kinderen, die,
overeenkomstig het reglement, de school verlaten, terstond in hunne catechizatien op te
nemen, en aan zoodanige catechizatien die uitbreiding te geven als hun wenschelijk en
doelmatig zal voorkomen. Voor de handhaving van tucht en discipline in zoodanige
scholen die te ver van de hoofdplaats verwijderd zijn om door de subcommissie en den
schoolopziener zelven gesurveilleerd te kunnen worden, is bij het reglement zooveel
mogelijk voorzien;409 des niettemin zou het kunnen voorkomen dat een of andere
schoolmeester op zoodanige plaatsen, zoo ten opzigte van zijn gedrag als trouwe
pligtsbetrachting te kort schoot. Het is naauwelijks noodig te zeggen dat, waar zooiets ter
kennis mogt komen der H.H. zendelingen, het ons niet dan aangenaam kan wezen
wanneer daarvan onmiddellijk door hen mededeeling wordt gedaan aan den Assistent
Resident onder wiens afdeeling zoodanige school ressorteert.410
Amboina 1 Maart 1860
De Subcommissie van onderwijs411
Zie document 10, art. 24-26, waarin de verplichtingen van de dorpshoofden ten opzichte van de
school (en kerk) zijn vastgelegd.
410
Voor het bewuste, door Roskott opgestelde adres aan de Subcommissie van onderwijs, zie B.N.J.
Roskott, Circulaire, [aan Luijke, Schot, Teffer, Bär, Bossert, Verhoeff, Van Ekris en Tobi],
19/12/1859, ARvdZ 34/5. Roskott drong er bij het NZG-bestuur op aan zich niet met deze kwestie
te bemoeien en vooral geen “ernstige vertoogen” bij het gouvernement in te dienen. Dat zou de zaak
slechts schaden. Het NZG-bestuur heeft evenwel bij de minister van Koloniën geïntervenieerd, hem
onder meer de klachten der zendelingen voorgelegd, en daarbij het antwoord op de vraag van de
minister of het NZG eventueel bereid zou het aantal zendelingen in de Molukken uit te breiden en ook
zendelingen voor de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden beschikbaar te stellen, afhankelijk gemaakt
www.cgfdejong.nl
van het gunnen aan de zendelingen van een grotere bewegingsvrijheid ten opzichte van lokale
bestuurders, het geven van bescherming tegen de willekeur der hoofden en het herstel van het toezicht
der zendelingen over de scholen in hun resp. ressorten. Daarbij verwezen ze naar de Minahasa, waar
dat toezicht wel was toegestaan. Zie Hb NZG a. MvK, 26/3/1860 (bevattende een uitgebreide
opsomming van alle klachten der zendelingen over hun positie en werkomstandigheden) en 7/4/1860,
beide in AMvK 938, Vb 3 mei 1860, nr 8; Hb NZG a. MvK, 12/8/1860, nr 718, AMvK 1232, Vb 25
aug. 1862, nr 10. Vgl. document 91.
411
Dit stuk was van de hand van B.N.J. Roskott in zijn hoedanigheden van lid van de Subcommissie van
onderwijs en schoolopziener der Maleise volksscholen. Een jaar later zou hij, eveneens in opdracht
van de Subcommissie van onderwijs, een aanwijzing opstellen waarbij bevestigd werd dat de
schoolmeesters ten aanzien van de aangelegenheden betreffende de kerkelijke gemeenten en
katechisaties ondergeschikt waren aan de zendeling in hun ressort. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
409
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Van Cattenburch, voorz.412;
Neumann fung. secr.413
Dus men meent, dat de zaken, zooals ze nu zijn, goed gaan. Men zegt dat, zoo wij er ons
mede moeijen, een staat van zaken zal te voorschijn treden, minder goed, die tot
verwikkelingen en complicaties aanleiding geeft. Men staat ons toe dat de meesters bij
ons vergaderen, maar zoo dat er niets van komen zal. Men vergunt het hun; alleen
desnoods zal het hun gelast worden, maar die last zal wel achterwege blijven. En zonder
dien komen ze niet. En waarom nu vreest men ons eenigen invloed over scholen en
meesters te geven? Juist omdat die zoo hoog opgehemelde staat van zaken allerellendigst
is. Juist die staat van zaken heeft ons er toe genoopt om er allen op de vergadering over
te handelen. De meeste meesters zijn dronkaards. Er zijn er die in overspel en hoererij
leven, onechte kinderen hebben enz. Allen zijn meester om de eer en om hunne
bezoldiging. In plaats van de kinderen geregeld te leeren, gebruiken zij hen dikwijls om
voor hen te werken. Veel malen blijven zij te huis en laten de school over aan marinios.
Kinderen, die van 6 tot 14 jaren ter schole gaan, kunnen, de school verlatende, bijna soms
nog niet lezen. En de meesters kunnen nu gerust zoo hunnen gang gaan, want ze weten
het zelf maar al te goed dat er niemand is die hen controleert. Ieder jaar levert iedere
meester zelf een rapport in over zijne school. Bevat dat waarheid? Maar hoe zou dat
kunnen zijn onder een volk waar de vader der leugenen heerscht? Het rapport is altijd
gunstig, en het wordt zonder eenig onderzoek naar waarheid of onwaarheid aangenomen.
Uit die rapporten leeren Bestuurders den toestand van het onderwijs alhier kennen, en dit
is de stand van zaken die tot heden zulke bevredigende uitkomsten (mooije berigten)
heeft opgeleverd. Veranderde men nu die staat van zaken, dat zou aanleiding geven tot
verwikkelingen en conflicten. Neen, had men waarheid geschreven, het zou aldus geweest
zijn: wij weten wel dat die stand van zaken ellendig is, maar we willen het niet weten en
we willen er ook niets aan veranderen, want dan komt die vuile boel aan het licht. Dan
zouden wij al wat wij in die mooije rapporten vroeger schreven, zelf voor onwaarheid
verklaren of moeten bekennen dat wij er niets van geweten hadden, en dat gaat niet. De
Ambonsche scholen, nu geprezen tot in Holland, zouden hunnen roem verliezen, en wij
ook. Had de commissie aldus geantwoord, zij had waarheid gezegd, maar nu, het is alles
leugentaal. En zoo zal ieder voorstel tot verbetering van den toestand der gemeenten
alhier afstuiten en onze conferentiën zullen niets uitwerken. Op deze wijze heeft Roskott
gelijk gehad met te zeggen dat de conferentiën hier overbodig en onnodig waren. Ik
geloof niet dat ik er weder zal heengaan om mij te ergeren. Ik geef de zaak op. Onder de
bestaande orde van zaken is het mij niet mogelijk hier langer te blijven. Hier zendeling
of geen zendeling is tamelijk gelijk. Bestuurders, het is mijn besluit hier niet langer te
blijven dan dit jaar. Geef mij dus, bid ik, eene plaats in de Menahasse. Gaarne blijf ik
www.cgfdejong.nl
zendeling van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, maar niet in de bestaande kerk;
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niet onder het Gouvernement en vooral niet onder degeenen, die op Ambon invloed
hebben. Verplaats mij. Ik zoude anders welligt tot eenen stap moeten overgaan, die ik niet
begeer te doen.

60. Kort verslag der werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1859
tot en met maart 1860, Rumah Tiga (Ambon), 31 mei 1860; ARvdZ 24/5.
–––
Sub 17 juli.
Na kerktijd ging ik met mijne vrouw nog even weder de bedroefde ouders, over een
hunner onlangs geborene dochtertjes, dat zeer krank was, bezoeken. Wat reden was
geweest, dat de vader aan dezen morgen, een uurtje voor kerktijd, met het minzaam
verzoek bij mij kwam of ik het zelve in plaats van dezen morgen in de kerk, in zijne
woning zoude willen doopen, omdat men vreeze had: het tevergeefs zoude zijn op
herstelling te wachten. Ik beloofde het te zullen komen doen. Ofschoon men nu wel weet,
dat het kind daardoor geene herstelling voor dit, noch vermeerdering of vermindering van
geluk voor het toekomend leven verkrijgt, zoo doet men het dan slechts, om der ouders
wille! En vraagt men dan nog de ouders van die gehalte onder de gemeente: wat bedoelt
gij toch wel, met den Doop in dezen toestand, voor uw kind te verlangen? Zoo zoude het
antwoord al zijn: ik weet het niet. Of, het is zoo onze gewoonte hier! Of, op zijn hoogst
genomen zouden ouders van een meer godsdienstigen aard kunnen zeggen: wij weten zeer
wel, dat de Heiligen Waterdoop op zich zelf het kind niet kan reinigen en zalig maken,
maar het is, voor ons ouders, zulk een onaangenaam of liever onnatuurlijk gevoel dat ons
kind, zoo zonder eenig godsdienstig teeken hier onder de gemeente bekomen te hebben,
van ons zoude moeten scheiden. Het gaat hier, met deze heilige plegtigheid, gelijk met
het tweede teeken des Nieuwen Verbonds, men kan ze te gering schatten of iets van
verwachten, dat er niet aan verbonden is. In alle geval blijven het levenlooze teekenen,
buiten den hoogeren invloed er aan toegezeid. – – –
Zondag den 15 Januarij des morgens vroeg kwamen de menschen van de gemeente
Waiheru met een vaartuigje, om mij af te halen, tot voor mijne woning, maar de branding
te hoog en sterk zijnde, kon het niet binnen komen, moest een goed kwartier uur gaans
naar eene inham terug keeren en ik mij gaarne getroostte liet, er henen gedragen te
worden.
[De ochtend werd besteed aan een kerkdienst te Waiheru, die door ruim 90 personen werd
bijgewoond. Des middags volgde het onderzoek en de aanneming van een aantal
belijdeniscatechisanten.]

www.cgfdejong.nl
Tegen den avond gingen wij weder kerkwaarts, om den Heiligen Doop te bedienen en elf
paren in het kerkelijk huwelijk te bevestigen, maar van wie toen een persoon was
ongesteld geworden. Dat was voor deze doodige gemeente wel eene groote
bijzonderheid! Doch, van welke ook weinigen hun trouwen uit een regt beginzel was
ontstaan dan wel door dat het hun gedurig en tot beschamings toe werd herinnerd en
lastig gemaakt. Het voornaamste daar toe was al: dat bij mijn gedurige komst aldaar, niet
vergat den meester, tuwah agamas en de hoofden dezer wijken aan te spreken en te laten
gevoelen, dat ze zich flaauwe betoonden in alles wat tot de opbouw en bevordering des
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zedelijken toestands der gemeente betrof! Waaronder dus ook de vele personen, die
buiten den echt leefden begrepen waren. De sergeanten414 of hoofden dezer wijken, daar
toe te weinig invloed op die personen kunnende uitoefenen, zochten daar voor dan ook
al eens de hulp bij den Magistraat, die hen dat dan niet weigerde, zich dan getroostte, die
personen voor zich te laten komen en ze dan niet zeer mals moet onderhouden hebben.
Daarbij vernam ik nog bij deze gelegenheid: dat toen ik den 6 November j.l. hier dienst
over Hebr. 13: 4 deed, eenige toehoorders zoo moet getroffen hebben, dat ze geweent en
na het uitgaan der kerk gezegd moeten hebben: lebeh bajik kakawin ataw mati, akan
djangan haros dengar barang bagitu kembali / het is beter te trouwen of te sterven, om
zulke dingen niet wederom te moeten hooren! Zoodat dan het een met het ander de
redenen waren, dat het grootste gedeelte dier personen, welke reeds lang of kort in den
ongehuwden staat hadden geleefd, bij deze gelegenheid, voor de gemeente, door het
eerbaar huwelijk als werden herbonden; – – –
Zondag den 11 Maart. Voorganger te Rumahtiga; maar voor ik hier aan den voormiddag
voorganger konde zijn, had ik eerst weder aan een onkruid te trekken, dat hier maar niet
uit te roeijen is. Het was weder het onderhouden, het ernstig aanspreken van vaders en
moeders, die kinderen buiten den echt te doopen hadden. En daar voor wordt men dan
nog beloond of bestempeld, dat men boos was, al deed men het nog zoo liefderijk en
belangstellend; want wanneer die personen tot de hunnen terugkomen en op de vraag: hoe
het gegaan is? is het antwoord gewoonlijk: “tuwan ada ataw sudah amara”, mijnheer is
of was boos. Dat is op hunne wijze dan zoo te verstaan: dat die vermaning, bestraffing,
teregtwijzing, die ze van mij hebben moeten hooren en ontvangen, niet is voortgekomen,
omdat zij in de ontucht leven en blijven leven, maar omdat mijnheer op dat oogenblik,
toen zij kwamen, juist niet wel gehumeurd was; want, ware het anders geweest, dan zoude
zulks niet hebben plaatsgehad, omdat men immers toch geen kwaad gedaan had! – – –
Zondag den 25 Maart naar de gemeente Poka, daar ik ook dienst deed naar Lukhas 23:
33-43, en een kind uit den echt doopte. Verders had ik mij hier te beklagen en ernstig te
spreken tegen het hoofd dezer buitenwijk, over eene daad van hem, met de genen die er
mede deel aan genomen hadden. Dat, na ik hier het laatst geweest, was voorgevallen en
wel een werk van bijgeloof ter oneere onzer redelijke godsdienst. Hij had namelijk een
feest gegeven, dat tjukor rambot (haar afscheeren) heet; dat eigenlijk meer onder de
mahomedanen dan heidenen, dus hoe veel minder onder de christenen te huis behoort.
Waarom het, hier onder de christenen, dan ook zelden of niet moet voorkomen; ik er ten
minsten in dien zin, als eene gelofte, nog nimmer onder de christenen van had vernomen.
Het moet daarin bestaan, dat de ouders of familie van een pas geboren kind de gelofte
doen, van het haar des kinds (dat hier meestal met zeer dik haar op het hoofd ter wereld
komt) niet af te scheeren dan bij eene plegtige gelegenheid of feest; zoo als dat onder de
mohamedanen voor een kind dan wel, van twee tot drie malen, kan plaats hebben.
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Vraagt men nu, wat de beweegredenen zijn, dat men eene gelofte doet? Aan wien men
zulks doet? Wat bij zulk eene gelofte te gewinnen en dezelve niet nakomende te verliezen
is? Dan is gewoonlijk het antwoord: ik weet het niet! Maar waarom het dan gedaan?
Omdat mijn vader, moeder, of wie, die belofte gedaan heeft, enz., enz. En wie had daar
nu mede aan deelgenomen? Het meerderdeel der gemeente, als nog uit andere gemeenten,
tot meester in kluis! Nu zoude, als men er de magt toe had, zulk eene gehele gemeente
onder strenge kerkelijke tucht behooren te brengen. Maar ernstige maatregelen te
414

T.w. van de burgerij, zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 17.
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beginnen en ze niet ten uitvoer te brengen, leidt meer ten spot dan tot nut! Want men staat
hier als christen-leeraar beschouwd, die overeenkomstig het Evangelie tracht te handelen,
zoo geheel alleen of aan zich zelven overgelaten! Waarom ik het dus daarbij liet, van het
in de gemeente deze morgen openbaar te verkondigen als een zeer zondige daad, die wel
gedeeltelijk uit onverschilligheid, maar toch en wel het meest uit de begeerte van eens
lustig te kunnen zijn, was gepleegd! Doch zij daarom niet te min, de doornen kroon des
lijdenden Borgs, met hun tjukor rambot, met doornen vermeerderd, in het heilig Hoofd
des Heeren hadden geslagen! En ernstig vermanende en zoekende op te wekken tot
ootmoed en berouw, over de zoo onbezonne als verachtelijke daad, voor elk eenigzins
weldenkend Christen! Waarom ik van mijn voornemen afzag: om hier geene personen te
onderzoeken, die verlangden ledemaat te kunnen worden en verders voorbereiding en
Avondmaal te houden, mij voorbehoudende, bij die gelegenheden er weder op terug te
zullen komen. – – –
61. A.P. van Leeuwen,415 assistent-resident van Hila en Larike, Verslag van de gedurende
de maanden april en mei 1860 gemaakte reis naar de zuid- en noordwestkust van Ceram,
als mede de eilanden Boano en Manipa (afdeling Hila), Hila (Ambon), 30 juni 1860; AA
1550.
Negorij Liang. Den 5den April van Hila naar Liang vertrokken en aldaar tegen den
namiddag aangekomen. Eene inspectie der negorij gaf weinig voldoening. Aan die
negorij is sedert het bestuur van den tegenwoordigen gezaghebber weinig of niets
verbeterd. Dien Gezaghebber zulks onder het oog gebragt en hem meerder ijver
aanbevolen.
Ettij en Tanoenoe. Den 6o April van Liang naar Ettij vertrokken en aldaar in den avond
aangekomen. De negorij in zindelijken staat bevonden. Aan de sedert lang bevolene
aanplant van Kakao was echter zoo wel door deze negorij als door de daar aan grenzende
negorij Tanoenoe zeer weinig gedaan. De Regenten deswege ten ernstigste onderhouden
en hen aangemaand om te zorgen dat bij mijne terugkomst van de noordkust van Ceram
blijke dat aan den aanleg van Kakao tuinen met ijver is gewerkt.
De negorij Ettij mist hiertoe echter geschikte gronden, terwijl de zeer slecht bevolkte
negorij Tanoenoe meerder en beter terrein bezit. Naar aanleiding hiervan in overleg met
den regent van Tanoenoe een gedeelte dier onbebouwde gronden aan de negorij Ettij
afgestaan.
De Alfoeren van Moer Kauw ongeveer eene dagreize landwaarts in van Ettij verwijderd
en wier totale sterkte op 600 zielen wordt begroot, waren in zulk gering getal aanwezig,
dat ik vermeend heb te moeten weigeren hen te ontmoeten en hen heb doen aanzeggen
om bij mijne terugkomst te Ettij in meerder getal aanwezig te zijn, ten einde hen zoo
www.cgfdejong.nl
mogelijk, door overreding, tot eene verhuizing meer in de nabijheid van het strand te
bewegen.
De Regent van Ettij en den Kapala Sanirij416 aldaar, onder wier invloed bedoelde
Alfoeren staan, aangemaand tot verwezenlijking van dit doel van hunne zijde mede te
werken.
415
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A.P. van Leeuwen; 1860 AR, tevens president van de Gewone Landraad, ambtenaar van de
burgerlijke stand, fungd notaris en vendumeester te Hila en Larike; 1862-1863 idem te Saparua,
Haruku en Nusalaut.
Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1444.
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De Regent van Ettij, aan den drank verslaafd, is daardoor zonder den minsten ijver,
terwijl ook hier, evenals elders, ingeslopene misbruiken en gemis aan gestadige controle
het zoowel voor den Regent van Ettij als voor den Kapala Sanirij wenschelijk doen zijn
bedoelde alfoeren aan ons gezag te onttrekken, daar hunnen invloed en daaruit
voortvloeijende bekende, schoon dan ook slechts zelden te bewijzene knevelarijen,
hierdoor zouden verminderen. Op medewerking van hunne zijde valt mitsdien weinig
staat te maken.
Negerij Piroe. Den 7o April van Ettij naar Piroe vertrokken. De negorij in vrij wel
onderhouden staat bevonden. Eene aanplant van 400 Cacao boomen, aangelegd nabij een
klein meer bewesten Piru in de bogt van Piru gelegen, liet bij totaal gemis aan schaduw
veel te wenschen over. De grond zelve goed bevonden. De Regent gelast eene meer
geregelde tuin aan te leggen daarbij als maatstaf der uitgestrektheid aannemende, dat door
ieder werkbaar man der negorij 400 Kakao boomen moeten worden geplant en
onderhouden. Hem aangezegd dat ik over eene maand bij mijne terugkeer van de
noordkust van Ceram zal komen zien in hoeverre bereids aan dien last is voldaan.
De oude Regent van Piroe is door ouderdom ongeschikt voor zijne betrekking, terwijl
zijn zoon, den orang kaya moeda, ongeveer 40 jaren oud, verscheidene kwarto’s in
domheid overtreft.
De orang tua’s spelen dan ook in de negorij de baas en is er onder dusdanig negorijs
bestuur weinig of niets goeds van die negorij te wachten.
De school te Piroe bezocht. In het algemeen bleken de kinderen met ijver te zijn
onderwezen. Het geleerde heeft echter voor hen bitter weinig nut, alles is er machinaal
ingeklopt, want aan slagen ontbreekt het bij het onderwijs niet. Hebben de kinderen
eenigen tijd de school verlaten, dan is het geleerde in weinig tijd geheel vergeten, ten
bewijze daarvan strekke dat bij de aanteekening voor huwelijken, de belanghebbenden,
ofschoon vroegere leerlingen der school, meesten tijd hun naam niet kunnen teekenen.
Men veroorlooft zich hier de vraag of eene kennis van het land Palestina niet zoude
kunnen worden vervangen door onderwijs op eene kaart van den Indischen Archipel en
wel voornamelijk van de Molukken. Hoe nuttig hunne kennis van het heilige land ook
moge zijn, niet geheel ondienstig is het misschien te achten dat zij iets leerden van het
land waarin zij geboren en tot leven bestemd zijn.
Tot den 10. April te Piroe verbleven ten einde den Gouverneur der Mol. Eilanden aldaar
af te wachten. ZHEdelgestrengen den 10 aldaar ontmoet en last ontvangen mijne reis te
vervolgen; zijnde echter bij die gelegenheid ook door ZHoogEdelGestrengen den Regent
van Ettij ten ernstigste aanbevolen om mede te werken tot de strandbewoning door de
alfoeren van Moerkauw.
Negerij Lokkij. Den 11o April van Ettij vertrokken en tegen den avond aldaar
aangekomen.
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Den 12o de school bezocht. Het onderwijs wordt door den Guruw met ijver gegeven. Op
hetzelve is toepasselijk het ter zake onder Piru bekendgestelde. De onderwijzerswoning
in dusdanigen slechten staat gevonden dat onmiddelijke lastgave tot den opbouw van eene
andere noodig voorkwam. De negorij Lokkie ofschoon klein, is uiterst zindelijk
onderhouden. De particuliere Cacao tuin van den opziener aldaar, aanvankelijk veel
beloovend, begint minder voordelig te staan. – – –
Negorijen op het eiland Manipa. 16o April vertrokken en tegen den namiddag te Manipa
aan-gekomen.
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17o April. De verschillende negorijen te Manipa zien er zeer zindelijk onderhouden uit.
–––
18o April. De school bezocht. De kinderen zijn er achterlijk. Het onderwijs schijnt te
wenschen over te laten. Zoowel gedrag als ijver van den Guruw laten te wenschen over.
19o April vertrokken naar Boano, tegen den avond van dien dag, nabij Loebang Haija geankerd.
20o April de reis vervolgd en tegen den voormiddag Waij Sala aangedaan. Weinig of
niets is aldaar door de Galelarezen gedaan, niet een enkel huis gevonden.
Prins Jahija die mij van Loehoe vergezelde, gelast hier tot mijne terugkomst van Wahaaij
te verblijven en te zorgen dat inmiddels door de ter plaatse gevondene 20 Galela- en
Soelanezen eene negorij worde aangelegd en de te Soepa nog verblijf houdende lieden
te Waij Sala tot hetzelfde einde worden vereenigd. Daarna Ajoenie, alwaar de negorij
Boano Christen heeft aangenomen zich te vestigen, bezocht. Te dien plaatse alles
aangetroffen als één jaar geleden.
Van daar overgestoken naar Boano en tegen den middag aangekomen. De school bezocht,
het onderwijs kan gerustelijk zeer slecht genoemd worden, de kinderen begrepen niets
van hetgeen zij lazen. De onderwijzer417 ontbreekt het echter niet aan ijver doch hij moet
alleen ± 120 kinderen onderwijzen en aangezien hem zulks onmogelijk valt, is het
onderwijs uiterst oppervlakkig en van geen het minste nut te achten. Wenschelijk ware
het dat hem een 2o onderwijzer konde worden toegevoegd.
20o April. De bevolking van Boano Christen bijeen doen roepen en haar gelast
onmiddellijk 40 man naar Ajoenie te zenden, dat getal om de maand te verwisselen, en
de nieuwe negorij ten spoedigste aan te leggen. De bevolking verklaarden zich eenparig
hiertoe genegen en vertrokken onder de leiding van een harer orang tuas onmiddellijk 40
man naar Ajoenie.
De Regent van Boano Christen aangezegd om mij naar Wahaaij te vergezellen, en na
terugkomst te Boano met meerdere ijver tot den spoedigen aanleg der nieuwe negorij
mede te werken.
De eervol ontslagen Radja van Boano Christen gelast zich nog dien dag met zijnen zoon
orang kaya moeda der negorij naar Hila te begeven en aldaar te verblijven; ook aan dien
last is voldaan geworden.
De bevolking aangezegd om den orang kaya moeda te Hila bij voortduring van de hun
als zoodanig aankomende kwartos te voorzien, zullende deze verstrekking voor den
Regent derwijze worden geregeld dat dezelve als het minst drukkend voor de bevolking
kan worden geacht.
21o April. De negorijen Boano Christen zoowel als Boano Islam zagen er zindelijk en
onderhouden uit. Eenige te Boano aangetroffen Soelanezen aangehouden, doen afstraffen
en naar Waij Sala opgezonden.
www.cgfdejong.nl
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[Vervolgens stak Van Leeuwen over naar Ceram, waar hij een aantal oude en nieuwe
strandnegorijen bezocht.418 Op de terugweg naar Hila deed hij op 15 mei Eti en Tanunu
nogmaals aan. Op 17 mei keerde hij terug te Hila.]

62. Besluit van de gouverneur der Molukse Eilanden, C.F. Goldman, Ambon, 16 oktober
1860, nr 1; AA 271.
Gelezen eene missive van den 1. buitenregent van het Weeshuis alhier, P.F.W. Briët, ddº
5º September jl: Nº -, houdende verzoek dat aan hem als zoodanig en aan zijne
echtgenoot Mevrouw Briët geboren Scholting419 als buitenregentes van dat gesticht een
eervol ontslag worde verleend.420
Overwegende dat Mevrouw Briët op den 5e dezer bereids is overleden.
Gelet op art. 1 van het reglement op de administratie van het Weeshuis en de verzorging
der Weeskinderen.421
Gehoord den Predikant der protestantsche gemeente alhier J.K. Kam Jr.
Is goedgevonden en verstaan:
1. Op het daartoe gedaan verzoek als zoodanig eervol ontslag te verleenen aan den 1sten
buitenregent van het weeshuis P.F.W. Briët.422
2. Te benoemen,
a. tot 1e buitenregent van het Weeshuis den predikant der protestantsche gemeente alhier
J.K. Kam Jr.
b. tot buitenregentes van dat gesticht Mevrouw E.A. Kam geboren Cambier.423
Extract 1e buitenregent Briët, Predikant Kam, en buitenregenten van het Weeshuis en
Directeuren van het armenfonds, tot informatie en narigt.424

Die nieuwe strandnegorijen, die in de voorafgaande jaren langs Ceram’s noordwestkust waren
gevormd, waren (van oost naar west): Hatuan en Latuhelu, twee voormalige bergnegorijen die thans
één nieuwe strandnegorij, Hatuan, vormden, vervolgens Sisiulu, Hulon, Lakahilla, Lisahatta, Taniwy,
Kasia en Hatomuru. Het was de taak van de AR tijdens deze reis het bestuur der nieuwe negorijen te
organiseren en de grens tussen de afdelingen Hila en Wahai vast te stellen.
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419
Jacoba Johanna Briët-Scholting, 1828-1860.
420
Zie ook P.F.W. Briët a. GdME, 5/9/1860, AA 271.
421
Zie Deel I, document 49.
422
Per zelfde datum werd aan de predikant Briët een binnenlands verlof (op Java) van twee maanden
toegestaan, wegens het recent overlijden van zijn vrouw en kind. Zie Besluit van de GdME,
16/10/1860, nr 2, AA 271.
423
Elizabeth Alexandrina Cambier, overl. 10/5/1920 te Sukabumi. Etmans, De bevolking van Saparoea,
15, 18.
424
In het weeshuis te Ambon verbleven per ultimo december 1859 30 kinderen, waarvan 20 meisjes. Het
aantal uit het armenfonds bedeelde personen bedroeg toen 57. Het kapitaal van het armenfonds
bedroeg ƒ 85.889,40½, zie de GdME, “Algemeen Verslag der Residentie Amboina over het Jaar
1859”, 31/12/1859, AA 1539.
418
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63. B.N.J. Roskott, schoolopziener, Algemeen verslag over de inlandse christenscholen
in de Residentie Ambon en Onderhorigheden over het jaar 1860,425 Ambon, november
1860; ARvdZ 34/5.
–––
Waaijsamoe
De Genootschaps-School te Waaijsamoe met 31 leerlingen onder den onderwijzer E.L.
Manuhutu. Het zal niet overbodig wezen hier met een enkel woord uit elkander te zetten,
de toedragt van zaken, die dezen schoolmeester op den 22. September van dit jaar met
zijn gezin den dood deden vinden, onder de moordende hand van baldadige booswichten.
Volkomen bekend met de verschillende berigten die aanleiding zouden hebben gegeven
tot dit schrikkelijke moordtooneel, meen ik, na naauwkeurig onderzoek, aan de
nagedachtenis van Manuhutu verschuldigd te wezen, ook datgene ter neder te stellen, wat
ik meen de zuivere waarheid te zijn.426 Geheel bekend met de levensgeschiedenis van
dezen man, weet ik maar al te wel dat hij geenszins kan worden gesteld tot die
achtenswaardige inboorlingen, zoo als er onder onze inlandsche schoolmeesters niet
weinige gevonden worden. Maar evenmin verdient de man dat men hem, nu hij zich op
zoo vele beschuldigingen niet meer kan verantwoorden, zoo hard valle. Immers is dit
even laf als onedel.427
Het is van algemeene bekendheid, dat het ons in weerwil van alle aangewende pogingen
niet heeft mogen gelukken om het beruchte bondgenootschap der Kakianen van Westelijk
Ceram uit te roeijen. Welke middelen daartegen door de Oost-Indische Compagnie en
later door het Gouvernement zijn aangewend, is een iegelijk bekend, die in de
geschiedenis der Molukken geen vreemdeling is. De geheimzinnigheid waarmede
aanhangers van dit verbond zich weten te omhullen, de gestrengheid waarmede hunne
vonnissen worden voltrokken, en vader noch broeder verschoont, was wel geschikt om,
evenals het veemgerigt der middeleeuwen, schrik aan te jagen. Zelden dan ook zou een
schoolmeester op de binnenkust van Ceram het wagen, hoe ook aangezocht door ons
bestuur, zich met de aangelegenheden der Kakianen in te laten. Onze schoolmeester te
Waaijsamoe, moedig van aard en prat op zijne regten als mata-kompania, maakte daarop
eene uitzondering. Gewillig voldeed hij aan mijn verzoek om mij voortdurend op de
hoogte te houden van al de geheime machinatie’s der maoewins (hoofden en
afgodspriesters van het Kakianverbond) en deed dit even bereidwillig en onverholen aan
den Assistent Resident van Saparoea. Ja, hij ging daarin wel eens zoo verre, dat ik hem
een en andermaal tot omzigtigheid moest aanmanen, en wel wetende dat hij zich den
Dit verslag lag ten grondslag aan het Molukken-deel in het verslag van de Hoofdcommissie van
onderwijs over 1860, zie het “Algemeen Verslag van den staat van het Schoolwezen in Nederlandsch
www.cgfdejong.nl
Indie over het jaar 1860”, aangeboden aan de GG met geleidebrief van 22 april 1861, nr 87/136,
AHCO 39/3.
426
De hier beschreven moord op E.L. Manuhutu en zijn gezin vormde het begin van een grote opstand
van alfoeren langs de zuidkust van Ceram. Voor een toelichting, zie voetnoot 447.
427
Noot van de auteur in de marge: “De ambtenaar, die door eigen schuld en nalatigheid de zaken in de
war heeft gestuurd, zou het gemakkelijk vinden nu maar alles op den dooden schoolmeester te
schuiven. Dit mag ik niet toelaten en daarom teeken ik protest tegen al die leugenachtige vertelsels
die men in omloop tracht te brengen.” Volgens Van Rees, “De krijgstogt op Ceram in 1860”, 82-86,
had Manuhutu zich de haat der mauwin op de hals gehaald door zijn ijveren tegen het kakian-verbond
en door het verbod van het gouvernement, als wiens dienaar Manuhutu gezien werd, op de bouw van
nieuwe kakian-huizen. Vgl. De la Bassecour Caan, “Een donkere bladzijde uit de geschiedenis van
Ceram”.
425
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doodelijken haat der maoewin’s op den hals had gehaald door zijne uitgebragte rapporten
aan den Assistent Resident, meende ik hem nog weinige dagen voor zijnen dood te
moeten aanraden om verplaatsing te verzoeken, wel voorziende dat men zich te eeniger
tijd zoude wreken, hoezeer ik dan ook weinig had kunnen vermoeden dat deze zaak op
zulk een schrikkelijk moordtooneel zoude uitloopen. Ik houd mij dus geheel overtuigd
dat Manuhutu gevallen is als slagtoffer zijner goede trouw aan ons Gouvernement en
geenszins verdient den blaam, dien men na zijnen dood op hem heeft willen werpen. Ook
de wijze waarop hij zich heeft gedragen, bij gelegenheid het muitend rot zijne woning
binnendrong, zal ik met een enkel woord mededeelen, gelijk ze mij door mijnen
kweekeling Onesias, zoon van den vermoorden schoolmeester, is medegedeeld.428
“Zaturdag morgen (22 Sept. l.l.)” – zoo verhaalt Onesias – “ging mijn broeder naar
onzen tuin in het bosch, vergezeld van een’ man van Haria. Dáár gekomen zag hij
weldra dat er iets gaande was. Eene menigte alfoeren van het gebergte zag hij heen en
weer loopen, terwijl het strandvolk van Waaijsamoe bezig was hunne tatoemboe’s
(kistjes van bladeren gevlochten) landwaarts in te brengen. Mijn broeder, het volk van
Ceram maar al te wel kennende, duchtte gevaar en liep met spoed naar huis terug om
aan zijnen vader mededeeling te doen van hetgeen hij in ’t bosch had waargenomen,
en raadde mijn’ vader aan om zich tijdelijk van de negerij te verwijderen met geheel
de familie. De vader antwoordde: ik mag mijne gemeente niet verlaten, maar ga gij
met uwe moeder en de verdere huisgenooten maar heen. Gebeurt er niets des te beter,
dan komt gij terug, en al mogt er iets gebeuren dan kan ik mij alleen zijnde beter
redden dan met de moeder en de kleine kinderen. Doch de vrouw wilde haren man niet
verlaten en zoo bleef de geheele familie in huis. Een oogenblik later zond evenwel
mijn vader door mijn’ broeder berigt aan den djakhsa (officier van instructie bij de
inlandsche rechtbank) van Hatoesoea, met verzoek om spoedig over te komen. Mijn
broeder liep langs het strand en ontkwam nog gelukkig den loerenden vijand; doch
daar het gevaar al meer en meer naderde, zoo werd mijn vader ongerust en zond ook
mijnen tweeden broeder naar Hatoesoea met de boodschap aan den djakhsa om spoed
te maken. Toen echter mijn broeder ook langs het strand naar Hatoesoea wilde gaan,
zag hij tot zijn schrik dat reeds al de toegangen tot de negerij door gewapende alfoeren
bezet waren. In zijnen angst wist mijn broeder niet waar zich te wenden, toen hij niet
ver van de negerij eene praauw zag aankomen. Hij wierp zich in zee en zwom er naar
toe. De opvarenden van dat vaartuig hem opgenomen hebbende, stormde een heele
troep alfoeren, die zich met het volk van Waaijsamoe vereenigd hadden, naar het
strand, en nu werd dat vaartuig, dat niet verre in zee was, met hevigheid beschoten,
zoodat de opvarenden verpligt waren de riemen los te laten en zich op den bodem van
het vaartuig uit te strekken. Inmiddels werd het vaartuig door den zuiden wind
www.cgfdejong.nl
strandwaarts gedreven, zoodat het vaartuig al meer en meer onder bereik der
geweerkogels kwam, en dan ook door zeer vele kogels werd getroffen, doch gelukkig
niemand der opvarenden deerden. Inmiddels werden er ook in de negerij vele schoten
gelost; dit trok de aanvallers van het vaartuig en zeker vermoedende, dat hier hun werk
was afgedaan, stormde de geheele wilde troep naar de negerij, om in het huis van den
schoolmeester hunne bloedige taak voort te zetten. En zoodra nu de opvarenden van
het bestookte vaartuig merkten, dat de moordenaars verdwenen waren, zettenden zij
428
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zich, door doodsangst gedreven, aan de riemen en waren dus spoedig buiten het bereik
der enkele kogels die hen nog werden nagezonden en zoo werd mijn broeder gered,
... doch niet aldus mijn arme vader, mijne moeder, twee mijner jongere broeders, en
mijne nichten die bij ons aan huis woonden.
Onder snikken en tranen verhaalde Onesias daaromtrent als volgt: “De portero van den
regent van Wassoe, die dien dag bij ons aan huis was, heeft mij hieromtrent het
volgende medegedeeld: ‘Nadat uw vader zijne beide zoons naar Hatoesoea had
gezonden, kwamen al spoedig de moordenaars het huis van uwen vader aanranden en
schoten eerst op een’ afstand op het huis, zoodat vele kogels door de gabba-gabba
wanden binnendrongen. Weldra echter werd de deur opgebroken. Daar onze negerij
(Wassoe) ba pella (in bondgenootschap429) is met Waaijsamoe, zoo moest men mij
ontzien maar uwen vader vervolgde men van alle kanten met den tromp van het
geweer. Ik dekte hem met mijn ligchaam, zoo veel ik konde, en kreeg daardoor, bij de
voortdurende worsteling, een’ kogel door de dij, die op uw vader gemunt was. Toen
ik nu was neergestort en wentelde in mijn bloed, begreep uw vader, dat er voor hem
geen redding meer was. Hij schikte zich toen in zijn lot en zeide aan de moordenaars
dat hij gewillig wilde sterven, maar dat men hem een’ oogenblik zoude gunnen om
vooraf zijn gebed te doen. Dit werd hem door het hoofd der muitelingen toegestaan.
Daarop trok uw vader eene zwarte kabaija aan en liet ook uwe moeder en de andere
kinderen hunne zwarte kerkkleeding aantrekken. Toen dit was geschied en uw vader
zijn laatste gebed had uitgesproken, trad hij naar buiten, zeggende: ik ben gereed,
doodt mij! En naauwelijks had hij dit gezegd, of door een of meer geweerkogels in de
borst getroffen, stortte hij neer, waarop hem terstond het hoofd werd afgeslagen. Uwe
moeder was met de kinderen in de kamer, ik zag dat de muitelingen er binnendrongen,
ik hoorde zuchten en kermen, maar wat er verder voorviel weet ik niet, daar ik zelf
veel pijn leed aan mijne wond.”
“Vijf dagen later,” zoo vervolgde Onesias, “kwam ik met de hollandsche troepen, waar
ik mij had aangesloten, te Waaijsamoe. Mijn’ vader vond ik zonder hoofd bij de
achterdeur; in de slaapkamer lag mijne moeder voorover op het ledikant; mijn broertje
hield ze vast geklemd onder den eenen arm, mijne nicht onder den anderen arm en
mijn klein zusje had ze vast geklemd tusschen de beenen, alle vier in ’t zwart gekleed
maar zonder hoofd. Mijn broeder, die ook bij mij was, en dit schrikkelijk tooneel zag,
sloeg het in het hoofd en is nog niet tot bedaren te brengen tot op dezen stond. Ik had
linnen medegebragt om den lijken te begraven, maar de ontbinding was reeds zoo
verre gevorderd, dat daar niet meer aan te denken was, zoodat, toen de overste last gaf
om het huis met de lijken te verbranden, ik dit zeer goed vond en er zelfs bij hielp.”
Ziet daar het verhaal van het schrikkelijke voorval te Waaijsamoe, zoo als ik het uit den
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mond van mijne kweekeling heb opgeteekend. Ik heb dit niet overbodig geacht, omdat
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toch al onze scholen op dit gedeelte van Ceram, door het voorgevallene te Waaijsamoe,
veel hebben geleden en het lang zal duren alvorens het ons gelukt zal zijn te herstellen
hetgeen door woest geweld der Kakianen is vernield geworden.430
Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
Het Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap verkeert voortdurend in
bloeijenden toestand. Het aantal kweekelingen bedraagt 120. In den loop van dit jaar
werden na een examen, dat niet minder dan negen dagen duurde, dertien jonge lieden als
onderwijzers aangesteld; het waren de kweekelingen:
1. J. Pelamonia aangesteld te Kaaibobo
2. A. Tanasale aangesteld te Kaaibobo
3. P. de Lima aangesteld te Ullath
4. P. Nikijuluw aangesteld te Saparoea
5. J. Tupanno aangesteld te Booij
6. J. Latumanuweij aangesteld te Tuhaha
7. A. Hitipeuw aangesteld te Sirri-Sorrij
8. E. Titaleij aangesteld te Paperuw
9. Ch. Rinsampesij aangesteld te Porto
10. P. Peilouw aangesteld te Oma
11. H. Nanlohij aangesteld te Amahoesoe
12. J. Sijahaijnenija aangesteld te Banda
13. J. Pattipilohij aangesteld te Hila.
De twaalf eersten voor rekening van het Gouvernement en een voor rekening van ’t
Zendeling-Genootschap. De door deze benoeming ontstane vacatures werden
onmiddellijk aangevuld uit de adspiranten der voorbereidingsschool. Ook deze
bevordering geschiedde niet, dan na een ernstig examen; hetgeen noodig is om den ijver
en de voortdurende inspanning der leerlingen gaande te houden, en tevens om alle
aanzien des persoons en partijdigheid buiten te sluiten, die vooral bij den inboorling zoo
verderfelijke gevolgen kunnen hebben.
Het gedrag der kweekelingen was over het geheel genomen onberispelijk, een enkele
slechts had zich aan eenen misstap schuldig gemaakt, en moest dientengevolge voor den
tijd van drie maanden uitgesloten worden en kon eerst met primo October l.l. weder
worden opgenomen.
Met den aankap van de noodige houtwerken voor een geheel nieuw schoolgebouw ten
behoeve van het Institut is een aanvang gemaakt, terwijl de verdere behoeften tot dit
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Uitvoerig verslag over deze onrust die, evenals die langs de Elpaputih-baai, haar oorzaak vond zowel
in het, door Saparuezen uit Haria, zonder instemming van de lokale bevolking aanleggen van cacaotuinen, als in het voornemen een zendeling te Elpaputih te plaatsen, in: GdME a. GGvNI, 4/10/1860,
nr 123, AA 1550. Zie ook Van Rees, “De krijgstogt op Ceram in 1860”, en voetnoot 447. De naburige
negorij Hatusua werd op 22 sept. 1860 door alfoeren aangevallen. De school, de kerk en het huis van
de onderwijzer, A.H. Soplanit, werden beschadigd, doch hier vielen geen doden. Datzelfde gold voor
Kamarian, waar onderwijzer J.L. Reawaru stond. Beide onderwijzers en zendeling Van Ekris, ook te
Kamarian, ontruimden tijdelijk hun respectievelijke standplaatsen. In dergelijke gevallen werden
schoolmeesters meestal overgeplaatst naar elders in de Molukken en kregen ze een financiële
tegemoetkoming voor de geleden schade. “Algemeen Verslag aangaande de inlandsche Christen
Scholen in de Residentie Amboina voor het jaar 1860, opgemaakt door den schoolopziener B.N.J.
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einde bij het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap zijn
aangevraagd.
Drukpers van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
De drukpers was gedurende den loop van dit jaar in geregelden gang van des morgens
zeven tot des avonds vijf uur, met slechts twee uren rust. Het personeel bij dezelve
werkzaam, bedraagt niet meer dan vijf personen, die door het Genootschap bezoldigd
worden.
In den loop van dit jaar werd de drukkerij verrijkt met eene geheel nieuwe ijzeren
pletpers uit de fabriek van Hamel te Berlijn, als mede met eenen nieuwen voorraad tijpen,
bloemen enz.
Het maleisch leesboek voor het volk van J. Bunjan, in manuscript 445 bladzijden
bevattende, is ter perse en zal eerlang geheel zijn afgedrukt.431 De voor dit werk
benoodigde platen worden in Nederland vervaardigd, en zoo zal dan dit boek het eerste
maleische werk zijn, met platen, hetwelk hier te lande wordt uitgegeven.
Algemeen overzigt
Een iegelijk, die zich de moeite gelieft te nemen, dit algemeen verslag, in verband met
vroegere rapporten bedaard en ernstig na te gaan, zal ongetwijfeld tot de overtuiging
moeten komen dat voor het volksonderwijs in den Molukschen archipel veel is gedaan
en zich dientengevolge in zeer bevredigenden toestand bevindt. Niet dat beweerd zoude
worden, dat wij het tot volkomenheid hebben gebragt en men zich bij de erlangde
resultaten zoude mogen nederleggen, maar dat van de beschikbare middelen het beste
gebruik wordt gemaakt en onze inlandsche Christen-Scholen de vergelijking met die in
vele Europesche landen best kunnen uithouden, zal een iegelijk moeten erkennen die zich
met den stand van zaken ginds en hier van nabij heeft bekend gemaakt. Wel zou men met
eenigen grond kunnen beweren dat het volksonderwijs hier te lande niet geheel is vrij te
pleiten van eenzijdigheid, maar wanneer het waarheid is dat het volksonderwijs voor
ieder land behoort ingerigt te zijn overeenkomstig den maatschappelijken toestand des
lands, en alle onderwijs hetwelk den mensch ongeschikt en ontevreden maakt voor de
maatschappij waarin hij bestemd is te leven, als verderfelijk moet worden geacht, dan ook
zal moeten worden erkend dat het onderwijs in onze volksscholen met wijsheid wordt
geleid en men zich niet van den goeden weg mag laten afleiden door bedilzieke
aanmerkingen, die toch bij slot van rekening in niet veel meer bestaan dan groote
woorden of geijkte termen, die hier of daar zijn opgevangen. Ook hier geldt de spreuk:
“ligte critiek bij zware kunst.”
De geregelde opkomst der schooljeugd liet weliswaar in eenige weinige gemeenten te
wenschen over, maar was over het geheel genomen zeer bevredigend.
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Teneinde zoo veel doenlijk den kinderen van tijd tot tijd eene kleine vreugde te bereiden,
zoo deed de schoolopziener met voorkennis en goedkeuring der Subcommissie432 de
schoolkinderen van het gebergte van Lejtimor ten zijnen huize komen, om een kort
overzigt te houden over hunne gemaakte vorderingen, om dan daarna met hunne ouders
en onderwijzers een eenvoudig feestmaal bij te wonen en zich later naar hartelust in den
grooten tuin van den schoolopziener aan boomvruchten te vergasten. Soms meer dan
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honderd kinderen tegelijk zaten aan den vrolijken disch en werden daar om strijd door
de kweekelingen van het Institut, hunne toekomstige leermeesters, bediend en verzorgd.
Eerst tegen den avond keerde de vrolijke troep, na nog een klein geschenk ontvangen te
hebben, onder het geleide hunner meesters en verwanten naar zijne bergen terug.
Al heel gemakkelijk en weinig kostbaar is het derhalve om deze kleinen een weinig
levensvreugd te bereiden, zoodat dan ook het voornemen bestaat om aan dezen maatregel
nog grooter uitbreiding te geven, zoodra het nieuwe en groote schoolgebouw te
Batoemejra voltooid zal wezen, daar toch van onderscheidene meer verwijderde negerijen
het verzoek is ingekomen om ook eens een’ dag bij den schoolopziener te mogen komen
doorbrengen.

64. Josua Anakotta, gepensioneerd schoolmeester te Tihulale, aan C.F. Pahud,
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Kampong Mahuw (Tihulale, zuidelijk
Ceram), 29 december 1860; AA 1554.
Sahaja433 jang rindah ini Josua Anakotta guruw midras Tihulalej jang lepas dengan
hhormat, ada itu karindahan hatij dengan hhormat menondjukh perusahanku bagi tuwan
jang terutama, sedang pada wakhtu jang rindah ada lagi tinggal djadi guruw di negerij
Makarikij, atas itu katiga negerij chalajikh jang bernama Warakaja, Awaija, Apisano
sedang sudahku lihat bagitu banjakh pembudjuan mawu deri tuwan² utusan indjil mawu
deri radja², pattij dan guruw² pada bawleh sarang, hanja itu negerij² jang tersebut diatas
tijada mengambil bajikh pada mawu sarang.
Awleh itu jang rindah sudah mulaij pada budjokh ini negerij Warakaja pada 1e Februarij
1845, dengan banjakh daja² mawu deri pada makanan pakijan kepin dan lajin² barang ija
itu mantjadu parang pisoh manij² dan lajin barang kitjil jang mana menurut kasukaan² deri
awrang² Alefuruw, sahingga diorang sudah mengakaw pada masokh sarang, bukan sadja
deri negerij Warakaja sendirij, hanja lagi deri negerij Awaija dan Apisano, jang rindah
sudah bowat banjakh daja, sepertij sudah djadi pada negerij Warakaja sampej itu duwa
negerij sudah mengakaw sarang disitu² jang rindah bawah itu awrang Warakaja di Ambon
pada tuwan pandita J: Kam sudah kasij sarang 4 awrang dan komedijen tuwan pandita W.
Leykej sudah berdjalan pusita sampej di Makarikij dan sudah pergij sasama dengan jang
rindah. Di Warakaja sudah kasij sarang radja jang pegang parenta serta radja mudah lagi
binij dan anakh² serta kapala soa jang kaduwa dan anakh² berikot lajin² anakh lakij dan
parampuwan djumlat 23 awrang dan lagi dinegerij Awaija sudah kasij sarang lakij² dan
parampuwan djumlat 22 dan lagi dinegerij Apisano sudah sarang 4 awrang sasama di
negerij Awaija, terlebeh lagi jang rindah sudah turong sawatu negerij jang bernama Lijan
deri gunon jang bagitu djawoh datang dipantej dudokh sadjedjer sasama dengan negerij²
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jang tersebut diatas jang mana sakarang ini ada dudokh ditenga² negerij Makarikij dan
Elpaputij dan ada Kitab permandijan di Kantor.
Maka atas perusahan jang bagitu banjankh jang rindah sudah tijada dapat barang nama
apa² ataw katambahan upahan sampej sakaran ini. Sebab itu jang rindah ini bermohon
deri tuwan jang terutama, djika tuwan Djeneral jang terutama ada pandan perusahan deri
sahaja jang rindah dengan trus trang disana, bagitu jang rindah minta bakardja didalam
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pangkat guruw sahinga mawt diluwar pensijon, sebab jang rindah ada bagitu bersuka
dalam pakaradja’an itu.
Archirnja sahaja jang rindah sarakan surat ini atas penimbangan dan kaparikhsa’an jang
’adil deri tuwan jang terutama!
Vertaling
Ik, de nederige Josua Anakotta, eervol ontslagen schoolmeester in Tihulale, breng
onderdanig en eerbiedig onder de aandacht van uwe excellentie de werkzaamheden die
ik, uw nederige dienaar, verricht heb gedurende mijn tijd als schoolmeester in Makariki,
alsmede onder de inwoners van drie dorpen genaamd Warakaya, Awaiya en Apisano.434
In die tijd heb ik veel pogingen gezien zowel van de zendelingen als van de raja-pati en
de schoolmeesters om hen te kerstenen, maar de bovengenoemde dorpen zijn op deze
pogingen tot kerstening niet ingegaan.
Daarom ben ik op 1 februari 1845 begonnen om het dorp Warakaya met veel moeite aan
te sporen, zowel door het geven van voedsel, kleding, geld als andere goederen, zoals
zaden, parangs, messen, kralen en andere kleine spullen waar alfoeren zo van houden,
opdat zij zich bereid zouden tonen het christendom aan te nemen. Niet alleen in het dorp
Warakaya zelf, maar ook in de dorpen Awaiya en Apisano heb ik, uw nederige dienaar,
mijn best gedaan net als in Warakaya, zodat deze twee dorpen het christendom hebben
aangenomen. Ik heb die mensen uit Warakaya naar Ambon gebracht, waar ds J. Kam vier
personen heeft gedoopt, en vervolgens heeft ds W. Luijke samen met mij een visitatiereis
gemaakt naar Makariki. In Warakaya hebben wij de regerend vorst, zijn plaatsvervanger,
zijn vrouw en kinderen, de beide kepala soa’s, hun kinderen en andere jongens en
meisjes, in totaal 23 personen, gedoopt. In Awaiya werden in totaal 22 mannen en
vrouwen gedoopt en in het dorp Apisano 4 personen, evenveel als in het dorp Awaiya.
Bovendien heb ik een hoog in de bergen gelegen dorp, genaamd Liang, naar het strand
overgebracht, waar het nu samen met de bovengenoemde dorpen tussen Makariki en
Elpaputih in ligt. Het doopboek bevindt zich op het kantoor.
Voor deze vele werkzaamheden heb ik tot heden niets ontvangen, ook geen
salarisverhoging. Daarom verzoek ik uwe excellentie oprecht mijn werkzaamheden aldaar
eerlijk in ogenschouw te nemen, en verzoek ik als schoolmeester werkzaam te mogen
blijven tot aan mijn dood zonder pensioen, omdat ik dit werk met zo veel plezier doe.
Tenslotte overhandig ik hierbij deze brief ter rechtvaardige overweging en onderzoek
door Uwe Excellentie.435
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J. Anakotta was bij Gb van 28 nov. 1860, nr 4, eervol ontslag verleend uit zijn functie van inlands
schoolmeester te Tihulale (zuidelijk Ceram). Zie AR Saparua/Haruku a. GdME, 11/1/1861, nr 24, AA
1554.
Dit verzoek van Anakotta om weer als schoolmeester in dienst genomen te worden, ingediend bij de
GG van Ned.-Indië bij gelegenheid van diens bezoek aan de Molukken, en bij de gouverneur der
Molukken, werd op advies van de AR van Saparua en Haruku niet ingewilligd. Zie J. Anakotta a.
GdME, 29/12/1860, AA 1554; en: AR Saparua/Haruku a. GdME, 11/1/1861, nr 24, AA 1554.
Hetzelfde lot trof het verzoek van de regent van Waraka om de vestiging van een school en de
plaatsing van een schoolmeester in zijn negorij, die hiervoor als argument aanvoerde dat de afstand
van zijn negorij naar Awaiya, waar de dichtstbijzijnde school gevestigd was, voor de schoolkinderen
te groot was. Zie AR Saparua/Haruku a. GdME, 11/1/1861, nr 26, AA 1554.
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65. A.P. van Leeuwen, assistent-resident van Hila en Larike, Algemeen verslag van de
staat der Assistent-Residentie Hila en Larike over het jaar 1860, Hila (Ambon), 31
december 1860; AA 1545.
–––
C.
a. Schoolwezen.
Tot onderwijs der Christen bevolking en het houden van Godsdienstoefeningen in deze
afdeeling zijn werkzaam 6 inlandsche Schoolmeesters waarvan 4 door het
Gouvernement436 en 2 door het Zendeling Genootschap437 worden bezoldigd. – – –
De mahomedaansche bevolking geniet slechts eenig onderwijs van hare priesters in het
lezen van den alkorang en de beoefening van het arabisch karakterschrift.
b. Inlandsche geestelijkheid.
De inlandsche Christen gemeente ontvangt haar Godsdienstig onderwijs in den regel van
den boven bedoelde inlandsche Schoolmeester; slechts eens of twee malen ’s jaars
bezoekt de Zendeling Leeraar van Allang438 de te Hila aanwezige gemeente. Die
bezoeken, met spoed gepaard, zijn zeer oppervlakkig. Het onderwijs is uit der aard der
zaak zeer gebrekkig en tot eenige verbetering althans zoude het strekken, zoo voor deze
afdeeling speciaal een Zendeling Leeraar werdt aangewezen.
De Mahomedaansche bevolking heeft negorij voor negorij haar tempels, bij ieder van
welken 4 priesters dienst doen.
De invloed dezer priesters is gering, hun onderwijs gebrekkig. In deze afdeeling worden
geene priesters aangetroffen welke het heilige land hebben bezocht, alleen is in den loop
van dit jaar na een bezoek aan Mekka te Hitoe Lama teruggekeerd Ibrahim Peluw,
bloedverwant van den Regent aldaar.
Omtrent de Heidensche priesters of Mauwins valt alsnog weinig te zeggen. Zij bevinden
zich meest in de binnenlanden van Ceram, het wantrouwen dat zoo wel zij als de
Heidensche bevolking zelve jegens het Europeesche Bestuur koesteren, brengt
geheimhouding van alles, ook wat Godsdienst aangaat, mede. Met zekerheid kan echter
worden gezegd dat de invloed hunner geestelijken niet alleen van Godsdienstigen maar
ook van wereldschen aard is en dat die invloed in zekeren zin beduidend mag genoemd
worden.
c. Liefdadige gestichten en Godshuizen. Liefdadige gestichten zijn in deze afdeeling niet
aanwezig. Men telt in deze afdeeling zes kerkgebouwen, gelegen te Hila, Larieke, Lokkij,
Piroe, Manipa en Boano. – – –

66. J.J. Bär jr, Jaarverslag over 1860, bestemd voor het hoofdbestuur van het NZG,
www.cgfdejong.nl
Waai (Ambon), 15 januari 1861; ARvdZ 18/2.
UWeleerwaarde thans verslag gevende van de werkzaamheden in dit afgeloopen jaar in
myne gemeenten, zoo begin ik met Waay, de plaats myner woning.
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Larike, Piru/Eti/Tanunu, Manipa en Boano.
Hila en Lokki.
M. Teffer.
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Met innigen dank aan den God myns levens kan ik UWelEerw. berigten dat ik door Diens
genade steeds myn werk zoowel te Waay als in de meeste myner buitengemeenten
geregeld heb mogen voortzetten. Steeds heb ik U gemeld dat de gemeente hier des
Zondags in den regel goed opkomt. Van dat gezegde ding ik nu niets af. Ook schreef ik
vroeger dat my dacht dat de gemeente meer uit gewoonte ter kerke kwam, en dat zy in het
kerkgaan zelven eene heiligende kracht zag. Wat dit laatste betreft, er zyn er gewis die
er zoo over denken maar algemeen is het toch niet.
Dat de kerk hier (te Waay) des Zondags in den regel goed bezocht wordt, moet ook
hieraan toegeschreven worden dat de menschen door den Regent van de plaats daartoe
gedwongen worden. Myn huisbezoek waarin ik de menschen steeds herinner aan hunne
pligten en ze vriendelyk uitnoodig de godsdienstoefening by te woonen, zal ook het zyne
er toe bydragen. Doch willekeurig wordt men gelast in de Kerk te komen en weh hem die
betrapt wordt geen gevolg aan dat bevel te geven! Ik dat geval wordt hy of zy met 25
cents, dat al veel is voor een negeryman, beboet. Hiervan zyn uitgezonderd de zieken en
degenen die jonge kinderen hebben op te passen. Om nu echter te weten te komen wie er
al zoowat absent zijn, sluiten zy na de Zaturdag avond oefening onmiddellyk de deuren
van het schoolgebouw, waarin de oefening plaatsvindt, en worden de namen der
gemeenteleden door de daartoe aangestelde personen (Kapala Kywan Djama’at)
voorgelezen en die er niet zyn, betalen 25 cents boete. Degenen die niet by magte zijn die
som af te doen worden met 20 à 25 slagen op de beide handpalmen, door middel van een
daartoe ingerigt stuk hout, afgeranseld, eigenlijk afgeplakt, dewijl die strafmachine hier
onder den naam van “plak” bekend staat. Hetzelfde wat de schoolmeesters op hunne
scholen gebruiken.
Eenige malen nu is dat gebeurd by het gebed, zoo heet de Zaturdag avond oefening; maar
ook ontzien zich die zoogenaamde Kywans niet dat ook op Zondags morgens na de
godsdienstoefening te doen, dat eenige keeren tydens mijne afwezigheid van de plaats
geschied is. De boetes op die wyze byeengebragt, worden bij het einde des jaars aan den
Regent afgedragen, die ze in de negoryskas storten moet. Die som echter moet niet meer,
maar ook niet minder dan ƒ 10 (tien) ’s jaars bedragen. Echter weet ik niet voor wie het
overige geld is, wanneer zij méér dan ƒ 10 ’s jaars inzamelen. De daartoe aangestelde
personen zullen wel zorgen dat zy niet minder van de gestelde som krygen, anders moeten
zy bypassen; dus als zij méér ontvangen, dan is dat ook voor hun. De betrekking van de
Kapala Kywan Djama’at is slechts voor één jaar. Dit is nu een der willekeurige
instellingen van den Regent, welke my eerst in de laatste maanden bekend is geworden.
Er zyn er gewis meer.
Hier uit ziet Gy nu, Hooggeachte Bestuurders, hoe willekeurig er vaak hier in
gemeentezaken gehandeld wordt. Hoe onchristelijk en onregtvaardig om de menschen te
beboeten en by niet betalen, ze afranselen. Zoodanige misbruiken gaat de regeering zeer
www.cgfdejong.nl
tegen, maar de Regenten weten dat zóó interigten dat men, n.l. de negorijman, niet anders
denkt of het geschiedt met goedkeuring van het Gouvernement. De man die hier aan het
hoofd van de negory staat is 61 jaar oud en is 30 jaar in de betrekking als Regent
werkzaam. Hy is gewoon geweest alleen te staan en altyd in zyne negory de eerste te zijn,
zoodat het hem onuitstaanbaar is in Kerkelyke zaken nu ook niet de eerste te wezen. De
man is over het paard getild en bezit eene hooge mate van eer en heerschzucht.
Die zaken UEerw. zoo even genoemd en nog meer anderen welke getuigen van
willekeurig ingrijpen van den Regent in gemeentezaken, zyn my in de laatste maanden
eerst kenbaar en helder geworden. Het is natuurlyk dat ik zulk onregtmatig ingrijpen in
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myn werk volstrekt niet gedoogen kan en dat ik tot afschaffing daarvan al het mogelyke
doen moet. Voorloopig echter moet ik UEerw. mededeelen dat wy (Regent en ik) die
zaken op een veel beteren voet hebben gebragt. De weg welke ik daartoe insloeg is als
volgt.
Ik begreep zeer goed dat een mondeling gesprek alleen met hem tot niets leiden zou, en
schreef den Regent, die tevens ouderling is, een brief met verzoek om inlichting van een
en ander in de Kerk in gebruik en deed hem meer bepaald de vraag naar welke
reglementen en besluiten hy zoo handelde. Zyn schriftelyk antwoord was zeer ontwykend
en bevredigde my geenszins. Hij maakte volstrekt geen gewag van de boete’s en van het
willekeurig sluiten der Kerkdeuren onmiddellyk na de godsdienstoefening om de namen
voor te lezen teneinde de afwezigen te ontdekken enz. Daarop zond ik hem een 2e brief
met bekendstelling van al hetgeen ik omtrent die zaken wist, hield hem voor oogen het
onbetamelyke der handelwijze en liet er mijn ongenoegen in doorschemeren. Ik maakte
hem verder niet onduidelyk bekend dat het geenszins myn voornemen was om met hem
te twisten of in vijandschap te leven; maar dat ik slechts wilde, dat ieder moest weten wat
hem te doen stond. Hy als regent en ik als zendeling of leeraar der gemeente. Er volgde
geen antwoord op. Wat nu te doen? Eene aanklagt daartoe aan den Assist. Resident
ingediend, zou weinig kans hebben ten mijnen gunste te worden uitgewezen. Van een
vertrouwde Regent, gelyk deze is, hoort men ongaarne iets ten zynen nadeele. Bovendien
moet de stelregel gehandhaafd worden “Een regent moet gesouteneerd worden”. En die
van Waay is zoowat de eerste van Ambon. Doch juist omdat men hem te veel vertrouwt,
is hy ook een der grootste knoeyers en onderdrukkers zijner bevolking. Natuurlyk, ik zeg
dit alles in vertrouwen. Ik zou openlyk aan de gemeente kunnen bekend maken, dat zulke
instellingen als zynde zeer willekeurig en strydig met de Christelijke godsdienst, van nu
af aan moesten ophouden van kracht te zijn. Maar dan is het uitgemaakt dat wy kwade
vrienden worden en hy zal al het mogelyke niet onbeproefd laten in het geheim my tegen
te werken, gelyk er by anderen genoeg voorbeelden voor aan te wyzen zyn.
Nu meende ik, was het tyd om die zaken mondelings met hem te bespreken en zoo
mogelyk die af te maken. Als ouderling der Gemeente verzocht ik hem met my in de
Kerkekamer te willen zamen komen, ten einde over eenige zaken, de Kerk betreffende,
te spreken. Op een Zaturdag morgen kwamen wy byeen en bespraken de punten één voor
één, in myne brieven opgenoemd. Niet zonder opzet heb ik daarom eerst de brieven
geschreven en konden wy dus geregeld alles nagaan. Dat zamenzyn heeft my boven
verwachting goed gedaan. Ik kreeg veel gedaan wat anders mogelyk niet gebeurd was,
zoo ik hem niet eerst schriftelyk myne bezwaren rondborstig had medegedeeld.
Wy hebben alzoo besloten dat de boete’s alsook het voorlezen der namen onmiddellyk
na de godsdienstoefening, van nu voortaan zullen moeten ophouden, met uitzondering
alleen voor degene die op Zondag morgen door de Kywan betrapt wordt zich in bosschen
www.cgfdejong.nl
te begeven of in boomen te klimmen volgens Art: I van de ondang² van Regenten
uitgegeven door den Gouverneur der Mol. Eilanden ten jare 1830.439 De daartoe
aangestelde personen bovengenoemd moeten nu zorgen dat zy Zondag’s morgens de
bosschen en tuinen rondkruisen om te zien of er zich ook menschen ophouden en ze dan
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Onderhoorigheden van 15 april 1824 van GG Van der Capellen (de andere grondslag was een
soortgelijk reglement voor Java). Zie “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door
de Molukko’s”, 300.
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beboeten wegens Kerkverzuim, terwijl zy zelven verstoken blyven van de prediking van
Gods woord. Zy zyn vijf in getal. En zoo lang die wetten van kracht blyven, moet dat
artikel gehandhaafd worden. Daar wil hy niets van laten afdingen. Nu in zoo verre het een
art: is uit hunne ondang² en tot wier nakoming hy verpligt is, is het zyne zaak en daar
houd ik my buiten.
Verder heb ik hem ernstig onder het oog gebragt zyne verkeerde handelwyze om maar
buiten my om menschen van het H. avondmaal te ontzeggen, gelyk het onlangs nog
gebleken is met eene vrouw die, vroeger van de Tafel des Heeren uitgesloten zijnde, later
by my kwam en haar verlangen te kennen gaf om weder te mogen aanzitten aan den
Heiligen Disch en hy (regent) niettegenstaande ik de vrouw tot de Tafel had toegelaten
en zy reeds in de voorbereiding was geweest, die vrouw heimelyk liet beletten haar
voornemen ten uitvoer te brengen en wel omdat die vrouw niet eerst by hem maar by my
is geweest. Die zaak zou misschien niet eens te mijner kennisse zyn gekomen, indien ik
het niet toevallig in myn huisbezoek daarover sprekende, had vernomen. Ook dit punt heb
ik in mijn tweede brief opgenomen en hem het onbetamelyke daarvan aangetoond.
Naar aanleiding daarvan heb ik hem herinnerd op een wijs als of ik hem verzocht om,
indien hy kennis mogt dragen van iemand der gemeente die zich misdraagt, als ouderling
zynde, my dat te willen kenbaar maken, opdat wy zamen overleggen zouden wat en hoe
in zoodanig geval te handelen. En opdat hy toch niet buiten my om dezelfde weg zal
blyven bewandelen (want de inlander is volstrekt niet te vertrouwen) stelde ik voor, de
zaken door ons besproken en besloten, openlyk aan de gemeente bekend te stellen. En
mogt hy later die oude gewoonte blyven volgen, dat niet onmogelijk is, dan toch weet de
gemeente dat hy zich een regt aanmatigt, dat hem als regent volstrekt niet toekomt.
Ten slotte hebben wy nog bepaald dat de kerk – nu toch eigen kas hebbende – voortaan
ook alles afzonderlyk moet hebben, als b.v. wyn voor het Avondmaal, olie en kaarsen
voor de verlichting enz. enz., en dat wy eens in de maand vergaderen om over de
aangelegenheden der kerk te spreken, terwyl er alsdan de beide schoolmeesters
tegenwoordig behooren te wezen.
Regt tevreden en den Heer dankbaar verlieten wy de kerk; terwyl er in myn hart de bede
tot Hem opsteeg: “och Heer, doe alles zoo uitloopen en tot stand blyven, opdat uw Naam
worde geheiligd en uw Koningryk kome!”440
In de maand Junij jl. gebeurde er hier (Waay) weder iets dat my opnieuw deed zien, hoe
sterk de kracht der gewoonte is; maar ook, hoe diep ingeworteld het zich hechten aan
uitwendige handelingen by velen nog is. Op zekeren namiddag kwam de zoon eenes
vaders, die gevaarlyk ziek was, tot de beide schoolmeesters en verzocht hun uit naam
zyns vaders, by hem te komen ten einde er een gebed voor hem te doen. De zoon ging nu
aan ’t uitwyden van al hetgeen de vader zoo wat misdaan had; opdat de meesters daarvoor
by God vergeving zouden vragen. De vader, zoo heet het, heeft zyne kinderen altyd ruw
www.cgfdejong.nl
en hard behandeld. By het minste vergryp hunner zyds ontvlamde hy al aanstonds in
woede, sloeg en bedreigde hen met alle mogelyke bedreigingen. Niet zelden gebeurde
het, dat hy zijne kinderen en kleinkinderen vervloekte en verwenschte, alsdan groef hy
in de aarde en at er in zyn gramschap van die uitgegraven aarde, ermede te kennen
gevende dat, zoo waar hy leeft en van die aarde eet, zoo waar zullen ook zy in die kuil
nederdalen, dus sterven. Ontzettend ideé!!
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De man op zyn gevaarlyk ziekbed uitgestrekt en als het ware de dood voor oogen (want
hy had inderdaad een zeer gevaarlyke kwaal, een zoort van leverabces en kon zich met
moeite verroeren) scheen berouw over zyn vroeger handelwys, over zyne zonden te
gevoelen en wenschte daarom vóór zyn heengaan naar de eeuwigheid vooraf daarvoor
vergeving by God te vragen. De beide schoolmeesters waren niet weinig in de
verlegenheid gebragt, hoe zy hun gebed zouden moeten inrigten, ten einde aan het
verlangen van den zieke te kunnen voldoen om n.l. in het gebed (want dat was het
verlangen) al die slechte daden en misdragingen des mans op te noemen. Zy kwamen tot
my en gaven my van het bovenstaande kennis, terwyl de zoon die er by was my hetzelfde
geval herhaalde. De wyze echter waarop èn de vader èn de famille die vergeving zochten,
is geheel af te keuren. De oeroude gewoonte kwam hier weder in het spel.
Door de beide meesters vergezeld begaven wy ons naar het ziekenhuis. En ziet, daar zag
ik wat ik gedacht had er te zullen zien. Een rond tafeltje stond in het midden van de
voorkamer en overdekt met een stuk wit katoen. Dat goed nu eraf genomen hebbende, zag
ik op die tafel, behalve een beteldoos en een kom met drinkwater, nog twee borden
waarin twee pakjes waren. Op de vraag wat dit laatste nu waren, kreeg ik ten antwoord
dat dat geld was, bestemd voor de armen en welke, na afloop van het gebed, in de
armenkisten hier en te Ouw – een gemeente op Saparoea – zouden gedaan worden. Ouw
is de geboorteplaats van den lijder en moest dus niet vergeten worden. Het huis was
intusschen goed bezet met de bloedverwandten en eenige nieuwsgierigen.
My tot den zieke wendende vroeg ik hem naar zyn’ toestand, die my, zoo moeyelyk als
het ging, zyn verlangen te kennen gaf, geheel overeenkomende met hetgeen de zoon
zeide, waarom ik hem in de rede viel en zeide dat ik dat alles reeds wist en hy zich nu
maar bedaard houden moest. Ik zocht hem te troosten en op te beuren, hem duidelyk te
kennen gevende welk voorregt de Heer hem geschonken had, om nu nog vóór zyn’ dood
zyne zonden hem te doen inzien; opdat hy tot waarachtig berouw daarover kwame en
Hem ootmoedig om vergeving vragende welke hem ook zekerlyk zoude geschonken
worden. Ik betuigde van ganscher harte genegen te zijn voor hem te bidden, maar maakte
hem vooraf opmerkzaam dat myn bidden alleen niet baten zoude zoo hy zelf zyn hart niet
tot God uitstortte, niet slechts eenige malen, maar by herhaling en onophoudelyk. Ook
tot de omstanders deed ik het verzoek om ook ieder voor zich in zyn binnenkamer voor
den zieke te bidden. Daarna zeide ik hun, dat zy hunne liefdegaven voor de armen niet
zoo moesten tentoonstellen en keurde af, wat zy voor Ouw hadden bestemd, daar zy dat
even goed in de armenkist te Waay konden doen, aangezien de inhoud van al die kleine
kistjes toch naar Ambon by de Diaconie moest. By die gelegenheid las ik hun eenige
verzen vóór uit Math. 6 en besloot met een gebed voor den lijder. Door Gods genade is
de man thans weder hersteld en op zyn verlangen heeft de gemeente openlyk den Heer
Zyns levens gedankt.
www.cgfdejong.nl
De man is ongeveer 60 jaar oud, komt trouw ter kerke en behoort tot een mijner trouwe
katechisanten. Mogt zyne ziekte voor hem van blijvenden invloed zyn en de Heer zy hem
genadig!
Evenals in de andere gemeenten, met uitzondering van Aboro en Wassoe op Haroekoe,
die ik wegens ongunstig weêr dit jaar niet heb kunnen bezoeken, heb ik ook hier dit jaar
twee maal het Avondmaal bediend. Iedere Zondag is er gelegenheid tot den Doop. Op
Woensdag en Donderdags ’s morgens heb ik gelyk gewoonlyk myne Katechisatiën. Na
de Bergrede en eenige gelykenissen te hebben behandeld, zyn wy nu bezig aan de
Psalmen. Dit vindt op donderdag avond plaats. Na het einde der bybellezing bespreken
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wy gewoonlyk nog eenige vragen uit het hier gebruikelyke vragenboekje van Brink,441 die
handelen over geloof, bekeering, wedergeboorte, over het bidden enz. enz., want onze
donderdagavond moet zyn karakter als lidmaten Katechisatie niet verliezen.
De huisbezoeken worden of ’s morgens vroeg 6½ uur, of des avonds na zonsondergang
gedaan, daar de menschen dan het best thuis te vinden zijn. In de overige tyd zyn zy
meestal in bosschen en tuinen, mannen zoowel als vrouwen.
In dit jaar gedoopt 26 kinderen uit het huwelijk en 3 buiten het huwelijk, getrouwd 3 paar
en tot lidmaten aangenomen 26 personen, meest allen bejaarden.
Tial Christen. Twee en een half uur van Waay gelegen, eene kleine gemeente in de
nabyheid van Suly, komt zeer goed op in de kerk. Op mijne bezoekreizen erlangde ik
telkens goede getuigenissen van den schoolmeester omtrent haar.
Toen ik de laatste maal hier het H. Avondmaal vierde, was de regent wegens ziekte
(rhumatisme in den hoogsten graad) verhinderd mede aan te zitten. Ofschoon tot Patty
over die kleine bevolking aangesteld, woont hy echter met zyne vrouw meestal te Suly,
waar hy een eigen huis heeft. Hy is iemand van over de 70 jaar, maar die helaas tamelyk
verslaafd is aan de sagoweêr, de Ambonsche palmwijn.
Toen nu myn werk voor den dag was afgeloopen, bragten wy zamen de schoolmeester
benevens zyne vrouw alsmede de regentsvrouw en myn persoon, de vooravond door met
vertellingen over oud en nieuw. Over den zieken regent met zyne vrouw sprekende, gaf
deze my te kennen dat haar man gaarne had medegekomen, indien hy niet door
ongesteldheid ware verhinderd geworden. Maar, zeide zy verder, hy heeft de tuwah
agama verzocht voor zijn aandeel te zorgen. De Tuwah agama’s zyn helpers der
schoolmeesters, die by afwezigheid of ontstentenis der laatsten den dienst in school
zoowel als in kerk voor hun verrigten.
Ik begreep al dadelyk wat de regentsvrouw bedoelde. De tuwah agama moest als er brood
van het avondmaal overbleef, eenige stukjes aanhouden en ze aan den zieke toezenden.
Ik was bly dat ik dat hoorde, want dan kon ik die menschen teregt helpen. Doch inwendig
was ik zeer bedroefd en ter neergeslagen, dat zy de bedoeling van het H. Avondmaal nog
zoo weinig verstonden. Ons gesprek nam van zelf eene andere wending. Ik toonde de
vrouw het ongeoorloofde van zulk een handelwyze aan en zeide haar dat ik, morgen op
Suly zynde, zelf met haren man daarover spreken zoude. Was de toestand van den man
zóódanig dat er weinig hoop meer tot herstel gaf en bleek het my uit zyne gesprekken dat
de man zelve van harte verlangende was het H. Avondmaal te gebruiken, dat ik het hem
aldáár thuis bedienen zoude, doch niet op die wys my door haar medegedeeld. Ook de
tuwah agama kreeg daarvan kennis.
Den volgenden dag, nadat de gemeente het Avondmaal had genoten, vertrok ik naar Suly
en na my wat te hebben uitgerust, begaf ik mij allereerst naar den zieken regent. De man
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was in de laatsten maanden zeer afgevallen. Hy was zóó zwak, dat hy niet eens kon
opzitten; doch praten zeer goed. Zyn gesprek liep over allerlei nietige dingen en ofschoon
ik dan ook over meer ernstige zaken met hem sprak en hem op het leven hier namaals
wees, gaf hy echter geene begeerte noch den wensch te kennen het Avondmaal te willen
gebruiken.
Natuurlyk ik vroeg het hem niet. Ik wist dat hy ja zoude zeggen en ik zou iemand het
Heilige toedienen, die in alles toonde geen de minste behoefte daaraan te gevoelen. Ik
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verliet de ziekenkamer en zeide tot de vrouw dat, zoo hy erger mogt worden, zy dat my
spoedig moest doen weten.
Te Tial Christen 2 personen aangenomen, vijf kinderen gedoopt, 2 paar in het huwelijk
ingezegend en het H. Avondmaal gevierd met 30 leden der gemeente.
Suly. Een half uur van Tial en ruim drie uren van Waay ligt de gemeente van dien naam,
eene bevolking hebbende van byna 700 zielen. De opkomst in den regel laat dikwyls veel
te wenschen over, uitgezonderd die dagen wanneer den Zendeling zelf op de plaats
aanwezig is.
Eens kwam ik er op een Zondag morgen geheel onverwachts aan. Met opzet deed ik dat
om te zien hoe weinig menschen er in de kerk zouden zijn. Ik kwam echter wat vroeg en
de kerk was nog niet aan, ofschoon het reeds over half tien was. Het was juist het tweede
geluid toen ik er aankwam en by den schoolmeester myn intrek nam. Door myn vroeg
komen of juister nog doordat de kerk laat begon, want men gaat gewoonlyk op de stand
der zon af, kon ik ditmaal mijn doel niet bereiken. Men had myne komst gezien. Ik nam
de beurt voor den schoolmeester waar. Er waren een 100-tal leden in de kerk aanwezig,
dus betrekkelyk weinig; doch al veel vergeleken met de andere Zondagen. Men was in
stilte de negory rond gegaan en aan de huizen geschreeuwd dat zy naar de kerk moesten
aangezien de zendeling nu preken zou. Dit wist ik eerst toen de kerk uit was, anders had
ik hun openlyk hunne luiheid en onverschilligheid in dezen ten toon gesteld. Nog
treuriger was de ondervinding dat de regent en zyne familie, die de anderen hierin ten
voorbeeld moesten wezen, dien morgen voor pleizier uit visschen waren. Wat my ook
byzonder trof en leed deed was, dat er geen enkel schoolkind in de kerk was, n.l. van de
leerlingen 1e en 2e klasse allen boven de 10 jaar en een getal uitmakende van ongeveer
40 ziel. Na de prediking, vóór het uitgaan nog der kerk, maakte ik de ouders daar
opmerkzaam op en gaf hun myne verwondering, maar ook tevens myn diep leedwezen
te kennen. Dat was voor my een blyk genoeg van de onverschilligheid der ouders omtrent
hunne christelijke pligten. Want waren zy goede en getrouwe kerkgangers, zy zouden dat
ook gaarne van hunne kinderen zien. Ik eindigde met een vriendelyk, maar dringend
verzoek tot de ouders om daar beter voor te zorgen. Na kerktyd ging ik terug en eerst
thuis zynde gebruikte ik myn middagmaal. In het afgeloopen jaar gedoopt 19 kinderen,
waarvan 2 buiten den echt verwekt, 2 leden aangenomen en 4 paar in het huwelijk
ingezegend. Den 7 Julij vierden wy het Avondmaal met slechts 85 leden.
Passo. Eene gemeente ruim een uur van Suly en ruim vier uren van Waay gelegen. De
opkomst in de kerk is iets beter dan vroeger. By het onderzoek der nieuwelingen vond ik
35 bejaarden, mannen en vrouwen, die uit de 40 vragen leerden.442 Een ongekend getal
voor Passo, die daarin altijd ten achteren was. Dat groote getal Kathechisanten had ik
www.cgfdejong.nl
vooral te danken aan de eiverige bemoeijing van den schoolmeester Talanej, die die
menschen altyd opzocht en aanmoedigde het onderwijs by te wonen. Zy wisten nog te
weinig dan dat zy konden aangenomen worden. Zy kregen een proeftyd, juist goed voor
hun die het onderwijs te lang hadden verwaarloosd.
Ik zeide dat de kerk tegenwoordig iets beter wordt bezocht dan vroeger. Dit komt van het
groote getal Kathechisanten, welken ten pligt worden gemaakt, getrouw de kerk te
bezoeken. O, mogten zij hieraan getrouw blyven, al zyn ze ook eenmaal aangenomen!
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Tot lidmaat aangenomen acht personen, negen kinderen gedoopt en twee paar in het
huwelijk ingezegend. Met 43 leden vierden wy het avondmaal.
Negory Lama ligt een kwartier uur van Passo, behoorde vroeger onder Passo; maar heeft
thans eene eigene gemeente, en telt ruim 100 zielen.443 Steeds met genoegen mogt ik deze
kleine gemeente bezoeken. De getuigenissen daaromtrent ingewonnen luiden steeds ten
haren gunste. Dit jaar geen een lidmaat aangenomen. Gedoopt 5 kinderen, in het huwelijk
ingezegend 4 paar en aan de Tafel des Heeren zaten er 32 leden.

67. D.F. Pietersz, vendumeester, en W.F.C. van Helsdingen, eerste commies ter
gouvernementssecretarie, Proces Verbaal, Ambon, 11 februari 1861; AA 1554.
Op heden den Elfden February des jaars een duizend achthonderd een en zestig, hebben
wij ondergeteekenden D.F. Pietersz Vendumeester444 en W.F.C. van Helsdingen eerste
Kommies ter Gouvernementssecretarie,445 op daartoe bekomen last van den Gouverneur
der Moluksche Eilanden, bij Hoogst deszelfs besluit van den 5en December ao po Nº 1,
opgenomen de administratie van het Kerkfonds te Amboina onder het beheer van den
Kerkmeester F.J.E. Neumann, en hebben wij bevonden dat volgens de boeken die
behoorlijk zijn gefolieerd, geparafeerd en tot den dag van heden bijgehouden, het kapitaal
van het kerkfonds op heden bestaat uit de volgende posten, als:
Aan kontanten
ƒ
984,48
Aan uitgezette kapitalen bij diverse debiteuren
ƒ
14.300,Aan Gedisconteerde vendu-acceptatien
ƒ
2.992,70
Bij de Weeskamer te Batavia ter winning van rente
ƒ
10.000,Totaal
ƒ
28.277,18
Dat ook werkelijk door ons zijn bevonden, als:
Aan kontanten
Aan uitgezette kapitalen bij diverse debiteuren
Aan gedisconteerde vendu-acceptatien
Bij de Weeskamer te Batavia ter winning van rente
Totaal

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

984,48
14.300,2.992,70
10.000,28.277,18

De kerkelijke gemeente van Negeri Lama behoorde tot 1859 tot het ressort van zendeling Luijke. In
dat jaar evenwel werd, wegens haar nabijheid tot het door J.J. Bär jr verzorgde Paso en op haar eigen
www.cgfdejong.nl
verzoek, de verzorging aan Bär opgedragen. In augustus 1857 werd in Negeri Lama op kosten van
het NZG een school geopend, met als schoolmeester/voorganger de als kundig en ijverig bekend
staande J.D. Nendissa. Zie J.J. Bär jr a. Hb NZG, 5/3/1859, ARvdZ 18/2; Roskott, Algemeen verslag
1857, ARvdZ 34/5.
444
D.F. Pietersz; 1813-1873; 1832-1838 onderwijzer gouvernements lagere school; 1840 secretaris en
boekhouder Wees- en Boedelkamer, 1846 tevens tolk Maleis; 1847 tevens taxateur van vaste en losse
goederen; 1855 lid van de Wees- en Boedelkamer te Ambon; 1858 secretaris van de Grote Landraad;
1859 tevens commies bij de AR, magistraat; 1860-1866 vendumeester.
445
W.F.C. van Helsdingen; 1856 ambtenaar t.b. van de gouverneur; 1857 1e commies ter
gouvernementssecretarie te Ambon, tevens postmeester; 1860 fungd. gouvernementssecretaris; 1861
tevens buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; 1863-1865 commies betaalmeester op
Banda.
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Dat blijkens de verantwoording, de na te meldene inventarisgoederen aanwezig zijn en
ook werkelijk door ons zijn bevonden, als:
Vaste goederen
1. Kerk, zijnde een groot en ruim steenen en planken gebouw, staande in den
Chineeschen kamp, of in de wijk La A.
1. Kerkhof, gelegen in de wijk La J.
Losse goederen
Zilverwerken
1. Zilveren kan
2. Zilveren doopbekkens
2. Zilveren broodschotels
4. Zilveren bekers
4. Zilveren tafelborden
Koperwerken
3. Koperen kleine kroonen, strekken tot geen gebruik
60. Koperen blakers idem
1. Koperen voetstuk voor doopbekken
2. Koperen lessenaarsplaten, zijn vastgespijkerd aan de predik- en voorlezersstoelen
1. Metalen klok
Meubelen en diverse goederen
1. Groot orgel
2. boekenkasten (waarvan een bij den Kerkeraad in gebruik)
6. rustbanken
48. stoelen
33. lange banken, waarvan 8 oud en onbruikbaar
2. kleine zitbanken
5. voetbankjes, vastgespijkerd aan de banken van den Gouverneur
1. ladder (defect)
4. tafels in soorten
2. tafelbladen
8. tafelschragen
2. psalmborden, met derzelver nummers
14. pronkwapenen
2. armenbussen, met koperen beslag (reparabel)
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1. groot lang met fijn groen laken overtrokken kussen
18. met fluweel overtrokkene kussens
18. met chitsen overtrokkene kussens
36. met laken overtrokkene kussens
2. geldkisten met ijzeren beslagen en banden
5. hangsloten
9. ijzeren gordijnroeden
2. kollecteer zakjes, met koperen schelletjes
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3. groote kerkkroonen met vier en twintig dubbele lampen en derzelver glazen en
oliebakjes
8. kleine kerkkroonen met vier en zestig enkele lampen en derzelver glazen en oliebakjes
1. kleine kerkkroon met vier dubbele lampen en derzelver glazen en oliebakjes
8. enkele lusterlampen met derzelver glazen
2. dubbele hanglampen met derzelver glazen (defect)
4. kandelabres met derzelver lampen en toebehooren
1. luster voor het klankbord (defect)
1. enkele lusterlamp
2. dubbele staande lampen voor de groote kroonen (defect)
1. lantaarn
2. lampen (defect)
3. mat geslepen glazen
274. hanglampen
28. oliebakjes
36. gaslampkousjes
2. dozijn rollen waskoord
8. schroefboutjes
4. moeren
2. enkele moersleutels
1. dubbele moersleutel
5. koperen duimen
12. vorken voor de lampglazen
140. brandringen
2. dozijnen sleutels
4. idem nijpers
23. koperen S voor de glazen en oliebakjes
3. koperen schuiven met krammen voor het klankbord
4. staanders om de lampen op te zetten
4. oliematen
13. groote groen paramat gordijnen met derzelver toebehooren
2. kleine groen paramat gordijnen met derzelver toebehooren
4. lijkbaren, waarvan 2 defect
2. ijzeren spaden
2. idem patjols
1. ijzeren geldkist
6. kap- of grasmessen
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1. zwart
1. ,,
3. ,,
1. ,,
4. witte
12. ,,

Laken en linnen goederen
lakensch tafelkleed (versleten)
lakensch doodkleed
linnen doodkleeden
lakensch doodkleed versleten
linnen tafellakenen idem
linnen servetten idem
Boeken
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1. bijbel in Folio (defect)
24. bijbels in Kwarto (defect)
49. id. in Octavo
24. psalmboeken (defect)
2. bijbels met psalm en gezang (geheel defect)
40. psalm en gezang boekjes (waarvan 6 defect)
94. Maleische Nieuwe Testamenten
10. bijbels oude en nieuwe Testamenten
Schrijfgereedschappen
1. tinnen inkt- en zandkoker (defect)
1. tafelschel
Aldus naar waarheid opgemaakt ten dage en plaatse boven vermeld.446

68. C.F. Goldman, gouverneur der Molukse Eilanden, Politiek verslag van de Residentie
Ambon, de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden en Nieuw-Guinea over het jaar 1860,
Ambon, 25 maart 1861; AA 1545.
–––
Inlanders. De klasse der inlandsche burgers, zoo wel Christenen als mahomedanen, is
stationair. De meesten vinden hun bestaan in handwerken, kleinhandel, visscherij en
landbouw.
De zoogenaamde Ambonsche burger, de vrije man, die buiten zijne schutterpligtigheid
aan geene heerendiensten of lasten onderworpen is, doet zich kennen door een
eigenaardigen trots, die soms ten goede kan geleid worden maar veelal tot luiheid,
lediggang aanleiding geeft.
De inlandsche bevolking of de zoogenaamde negorij menschen doen zich van eene betere
zijde kennen. Zij belijden gedeeltelijk de Christelijke, gedeeltelijk de mohamedaansche
Godsdienst en hebben veel voor boven den burgerstand, omdat zij feitelijk bezitters van
den bodem zijn en hetzij als kapala- of als toelong dattie daarin een redelijk bestaan
vinden. Zij zijn arbeidzaam en volbrengen soms een arbeid waarvoor de Javaan zeer
tegenop zou zien.
Men heeft veelal de negorij’s man in gelijke beoordeeling gebragt met den
zoogenaamden Ambonschen burger, dat evenwel geheel verkeerd is; waar de laatste zijn
tijd meest in lediggang slijt, onderscheidt de negorij’s man zich gunstig door meer
werkzaamheid en de zucht om zijne voorwaarden hoe gering dan ook te verbeteren,
www.cgfdejong.nl
getuige de levensmiddelen die op dit zoo geaccidenteerde eiland in de omstreek van
Amboina worden geteeld en dagelijks onverschillig onder welke weersgesteldheid ter
hoofdplaats worden aangebragt.
Ook de visscherij als blijk van arbeidzaamheid verdient vermelding, speciaal ook op de
Uliassers en de Hilasche kusten, waar men de nijverste visschers vindt. Sommige
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Zie ook “Proces verbaal” van de overdracht van de kas en administratie van het kerkfonds, 10/3/1854,
AA 1419.
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negorijen vinden middelen van bestaan in takken van nijverheid, zooals pottenbakkerijen
enz.
Op sommige plaatsen is het karakter van den inlander woelziek en lastig voor het bestuur,
op hunne trouw jegens het Gouvernement kan niet onvoorwaardelijk gerekend worden.
Zij zijn twistziek en groote liefhebbers van processen.
De Christen inlanders hebben met de Christen burgers gemeen, dat zij zich gaarne aan
sterken drank te buiten gaan. – – –
Geestelijken. De Predikant Briët verliet deze plaats in October wegens ziekte, waardoor
slechts één Predikant met de zorg voor de maleische en hollandsche gemeente ter
hoofdplaats belast bleef.
De acht zendelingen zijn in de verschillende Christen negorijen geplaatst waar zij den
dienst van Predikant verrigten.
De Zendeling Ekris, die te Kamarian op Ceram woont en zich tijdelijk met eene
inlandsche woning behielp, terwijl de nieuwe zendelingswoning werd opgebouwd (deze
is zoo goed als voltooid en uitmuntend ingerigt) moest bij de in September ontstane
onlusten van daar vlugten, doch zal eerlang derwaarts terugkeeren.447
Schot die bestemd is voor Amaheij op Ceram, is derwaarts nog niet vertrokken omdat er
geen zendelingswoning was; ook niet een ander geschikt huis kon worden ingehuurd. Hij
is tijdelijk werkzaam te Hoetoemoerie op Amboina. Vermits de nieuwe woning te
Amahei eerlang gereed zal zijn, zal zijne overplaatsing derwaarts ook spoedig kunnen
gevolg nemen.
Tobi, die in December 1859 wegens ziekte van Boero terugkeerde, is sinds dien tijd ter
hoofdplaats gebleven zonder dienst te doen, en eerst in December 1860 naar Haroeko
vertrokken, waar hij tijdelijk geplaatst is.
Evenals langs de Elpaputih-baai was de streek rondom Kamarian, Kairatu en Waisamu in september
en oktober 1860 het toneel van heftige onlusten (document 63). In alle gevallen lag er een complex
van oorzaken aan ten grondslag, die samenhingen met de strijd van het gouvernement tegen het
kakian-verbond en het koppensnellen. De directe aanleiding van de opstand was de aanleg door
(overwegend christelijke) planters van Saparua en Nusalaut van cacao-plantages. De cacao-tuinen
werden door de lokale kustbevolking verwoest en sommige planters vermoord. De bevolking verzette
zich overigens niet zo zeer tegen deze plantages als zodanig, als wel tegen de manier waarop de
verwerving der gronden en de aanleg der tuinen hadden plaatsgevonden. Er waren geen afspraken
gemaakt over de aard en uitgebreidheid van de afgestane terreinen, schadeloosstelling e.d.. De diepere
oorzaak der onlusten was de onbekendheid van het bestuur en de planters met de aard van het
landbezit en -gebruik en de interne huishouding der alfoerse strandnegorijen, waardoor het volgens
de ambtenaar die naar de Elpaputih-baai werd gezonden om rust en orde te herstellen, de AR ter
beschikking Hendrik Cornelis van Eijbergen, kon gebeuren dat “veelal de belangen van den kleinen
man – – – over het hoofd [worden] gezien”. Te Waisamu was een grote cacao-plantage, aangelegd
en bewerkt door mensen uit Haria op Saparua, nabij Kairatu was de tuin van een Nederlander. Langs
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de Elpaputih-baai waren zes cacao-tuinen aangelegd: te Latu door inwoners van Itawaka (Saparua),
te Paulohi door inwoners van Ameth (Nusalaut), te Makariki door inwoners van Nalahia, Leinitu en
Titawai (Nusalaut) en te Amahai door inwoners van Akoon (Nusalaut). Zie H.C. van Eijbergen a.
GdME, 10/11/1860, 17/11/1860, AA 1545. Zie ook GdME a. GGvNI, 4/10/1860, nr 123, AA 1550.
De onderwerping der hoofden, de hernieuwing van de eed van trouw aan het gouvernement en de
uitlevering van een aantal der opstandelingen vonden plaats te Kairatu, eind maart 1861. Zie AR
Saparua/Haruku, “Overzigt van het geene in gemelde Assistent Residentie is voorgevallen”, [maart
1861], AA 1527. Wat betreft de Baai van Elpaputih was een andere belangrijke factor van de onlusten
het voornemen van het gouvernement een zendeling te Amahai te plaatsen (Schot). Op een
gecombineerde vergadering van de priesterraad en de bevolking van Samasuru besloot men zich tegen
diens komst te verzetten, als belemmerend voor de vrije uitoefening van het kakian. Van Rees, “De
krijgstogt op Ceram in 1860”, 71, 85-86, 160-161.
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Omtrent de andere zendelingen valt niets bijzonders mede te deelen.
Op de plaatsen die zelden door geestelijken bezocht worden, wordt de dienst door de
inlandsche Schoolmeesters verrigt.
Toen in Maart 1860 de Kontroleur van Eijbergen448 de Zuid Wester eilanden bezocht
werd hij vergezeld door den Zendeling Teffer, die zich aangeboden had de lang verlaten
gemeenten op Lettie te bezoeken.449 In de drie dagen van zijn verblijf aldaar, doopte hij
ruim 350 kinderen, huwde verscheidenen en hield op twee plaatsen avondmaal.
Om in de bestaande behoefte aan geestelijke hulp op die eilanden te voorzien, is bij
Gouvernementsbesluit ddo 15o Maart 1860 No 89 de Predikant Kam uitgenoodigd om van
de eerste gelegenheid gebruik te maken, ten einde die eilanden te bezoeken. Die
gelegenheid heeft tot heden ontbroken.
De geestelijken der mohamedanen hebben weinig invloed; zij worden door de islamsche
gemeente verkozen en staan ter hoofdplaats onder een islamschen Kapitein, in de
negorijen onder den regent.
In het afgeloopen jaar heeft zich slechts één persoon bij het bestuur aangemeld om ter
bedevaart naar Mekka te gaan.
Evangelisatie. Voor de gevestigde Christengemeenten wordt thans door een genoegzaam
aantal zendelingen gezorgd, met uitzondering van Ceram en Boero. Doch evangelisatie
in den eigenlijken zin des woords, d.i. Godsdienstige arbeid onder de heidenen, vindt
geen plaats. De Zendelingen bepalen zich tot den werkkring van Predikant in de
gevestigde gemeenten en denken aan geen uitbreiding.
Op Ceram en Boero ligt nog een ruim veld ter bearbeiding voor Zendelingen onder de
heidenen open; op West Ceram wordt het voor als nog niet wenschelijk geacht het werk
der bekeering uit te breiden; het zou daar bepaald verzet van de zijde der kakehannisten
veroorzaken, en buitendien heeft de ondervinding geleerd dat de Christen strandbewoner
op West Ceram, of liever de gedoopte alfoer, zijne goede hoedanigheden verloren heeft
en hij tegenwoordig als lui, zedenloos en diep bedorven kan worden beschouwd.

69. M. Teffer aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Alang (Ambon), 25 maart
1861, verslag nr 5; ARvdZ 53/12.
–––
De maanden October en November [1858] waren ditmaal bestemd voor mijne afreis ten
einde de Eilanden Boâno, Manipa en Boeroe te bezoeken. Te Boâno had ik beloofd mijne
vrouw te zullen medebrengen, met het doel om eenige jonge meisjes en getrouwde
vrouwen te onderrigten in een paar vrouwelijke handwerken, die zij gaarne leerden en hen
te pas kwamen.
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In de laatste helft van October kwamen wij, mijne vrouw, ons kind en ik, te Boâno in
goeden welstand aan. Wij werden zeer wel, ja boven verwachting vriendelijk behandeld
bij deze onze aankomst. De geheele Negorij, de Regent, de Schoolmeester,450 die
schooljeugd, ja allen! stonden aan ’t strand om ons te verwelkomen. De sporen van
vreugde lagen op ’t gelaat van allen, die voor ditmaal onze komst met vreugde hadden
448
449
450

H.C. van Eijbergen.
Die reis vond plaats van 15 maart tot eind april 1860, reisverslag in M. Teffer a. Hb NZG, 1/8/1861,
ARvdZ 35/12.
P.J. de Queljoe.
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tegemoet gezien. En onder den aanhef van een Psalm werden wij voortgeleid tot dat wij
het Negorij huis naderden, en waar voor ons aanstaand verblijf alles zeer netjes was
ingerigt.
Niet zoo als vroeger – schuw en ongenaakbaar – gedroegen zich Boâno’s inwoners, maar
open en vriendelijk, en zelfs meenigeen spraak- en mededeelzaam kwam ons dagelijks
bezoeken, sprekende over de aangelegenheden van de Gemeente. Van den Meester
verkreeg ik een goed, ja zelfs loffelijk getuigenis aangaande den ijver door de meesten
aan den dag gelegd, in ’t aanleeren van alles wat zij noodig hadden te weten, wilden zij
tot leden der kerk worden aangenomen. Daar verre weg het grootste gedeelte niet kon
lezen, hadden zij zich de niet geringe inspanning getroost om op herhaaldelijk
vóórzeggen, zeer goed en zonder stotteren, van buiten te leeren de veertig vragen en
antwoorden (achter het Maleische Psalmboek zeer verstaanbaar vertaald), de tien
geboden, de twaalf artikelen des Geloofs en het Onze vader. Enkelen zeer ouden, hadden
de negentien vragen en antwoorden,451 met inbegrip der tien geboden, de twaalf artikelen
des Geloofs en het Onze Vader geleerd. Aan den Meester had ik opgedragen te zorgen
dat men ook eenigzins begreep, hetgeen wel is waar, voor een groot gedeelte, machinaal
van buiten werd geleerd. Tot mijne vreugde werd het mij duidelijk dat zij over de meeste
zaken een vrij goed begrip hadden. Ik mogt dan ook niet nalaten, hoewel ik anders langer
leertijd stel, om mijne gelofte gestand te doen, om allen die den vereischten ijver aan den
dag hadden gelegd tot Lidmaat aan te nemen. Uitstel ware hier nadeelig geweest en toch
ook minder noodig, daar zij reeds door den Heiligen Doop der Gemeente waren ingelijfd.
Evenwel meende ik, dat het niet onnoodig was de bevolking van Boâno te herinneren, dat
zij geheel uit eigene verkiezing hare afgoden had verworpen en de leer des Evangeliums
omhelsd. Ik wekte haar op, om allen die haar omringen te toonen dat zij eene
onberouwelijke keuze deed, en om te voorkomen dat niet enkelen hen zouden willen
wijsmaken dat zij gedwongen waren geworden, liet ik allen, die tot Lidmaat werden
aangenomen opentlijk – in de kerk – in tegenwoordigheid van het Negorijhoofd en die
er verder in de Negorij werden gevonden, de woorden uitspreken “ik belijd voor God en
de Gemeente, dat ik uit vreije keuze mijne afgoden heb verworpen om den Heere Jezus
te kunnen kiezen als mijn Heiland en Heer”. Hier op sprak ik: “Geliefden! Thans moet
ik u als leeraar en vriend doen opmerken dat gijlieden een tijdperk tegemoet treedt zoo
als gij het u zelven niet had voorgesteld. Gij gaat tegemoet een tijdperk van uit- en
inwendigen strijd. Het woord der Waarheid, Gods woord, heeft u lieden kort getroffen
en Gij hebt de nietigheid uwer goden erkend. Gij hebt u ingespannen om alles te leeren
wat ik van u had gevraagd en thans nog bekent Gij geene rouw te hebben over uwe keuze.
Denk er aan dat de gedachten des harten zeer kunnen veranderen. Denk er aan, dat er een
enkele – welligt om als slang of satanas te dienen – volstrekt geweigerd heeft om met u
het kruis van Christus te omhelzen. Welligt, ik zeg het u vooraf, komen er dagen, dat gij
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uwe afgoden terug wenscht; welligt zal, wanneer de een of andere ramp u treft, de
verleider u tegentreden en zeggen: dit overkomt u, omdat gij uw vóórvaderlijk geloof
hebt verworpen; welligt zal de man die niet wilde dat Christus Koning over hem werd,
u trachten terug te brengen tot den Vorst van het rijk der duisternis. Geliefden, dat is de
strijd des geestes die u ongetwijfeld wacht. Maar ik bid u, rigt dan uw oog omhoog, en
zeg: ‘Lieve Heere Jezus, door Uwe genade en liefde deedt Gij ons, onze goden
verwerpen, wil ook nu, door Uwe genade en liefde, ons staande houden, opdat wij van
451
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U niet afvallig worden.’ Ziet geliefden! Thans wordt gij genoemd, volgelingen van Jezus.
En wat wil dat zeggen? Wil dat nu zeggen dat gij alles moet doen wat Jezus deed? Ach
geliefden, dan zoudt gij spoedig vertwijfelen en u zelven als geheel ongeschikte
volgelingen verwerpen. Jezus te volgen wil zeggen: maar zeer nabij Hem te blijven, u te
zetten aan Zijne voeten of aan den voet van Zijn kruis te toeven. En wanneer gij dan bij
Hem zijt, d.i. wanneer gij Zijn woord onderzoekt of Zijne prediking hoort, dan zult gij
vernemen dat Hij is in de wereld gekomen niet om rijken slechts rijker te maken, of om
goeden nog beter te maken; maar om Zondaren, ongeschikten, verdorvenen en gansch
verdwaalden, zalig te maken; om geheel onwetenden te brengen tot de kennis van Gods
onbegrensde liefde. Als gij u nabij Hem houdt, dan zult gij zien, lezen en hooren, hoe Hij
armen, treurenden, hongerigen en dorstigen zalig spreekt, zoo slechts de armoede en
droefheid, het hongeren en dorsten u leidt tot de kinderlijke vreeze Gods.”
Na hen aldus te hebben voorbereid op toekomstigen strijd, baden wij gezamentlijk tot
Hem, die magtig is te doen boven bidden en denken, die het zwakke gaarne versterkt, het
dwalende onvermoeid opzoekt en terugbrengt, het verbrokene met liefde heelt en geneest.
En na over hen den zegen, bij Numeri 6: 24-26:
“De Heere zegene U, en behoede U!
“De Heere doe Zijn aangezigt over U lichten en zij U genadig.
“De Heere verheffe Zijn aangezigt over U en geve U vrede.
te hebben uitgesproken, gaf ik aan allen de hand, hen welkom noemende in de gemeente
des Heeren, hen toewenschende dat niet slechts hunne namen werden geschreven in het
lidmatenboek hier op aarde, maar veel meer mogten bevonden worden geschreven te zijn
in ’t boek des levens des Lams.
Aldus liep de aanname der lidmaten der gemeente van Christus te Boâno af. Velen
kwamen mij nog na den afloop der plegtigheid bezoeken, mij bekennende dat zij hunne
harten verruimd gevoelden. Menig vertrouwelijk gesprek werd van nu af nog meer
uitgelokt en gevoerd. Velen drongen zich om mij heen als of ik hun Vader ware, voor
wien zij geene verdiende vrees maar wel achting en liefde gevoelden. En ik zelf, ik
gevoelde mij regt gelukkig onder hen, zij waren mij als vrienden, welke ik reeds voorlang
had gekend, als broeders en zusters aan welke ik mij verbonden gevoelde door banden
des bloeds en des geestes. Mogt het in waarheid eens blijken dat de band des Geestes ons
in Christus tot Broeders en Zusters vereenigde.
Terwijl ik zoo dagelijks ruimschoots tot veel arbeidens gelegenheid vond, was het regt
aangenaam ook mijne vrouw naar hare vrouwelijke krachten te zien mede werken.
Dagelijks zag ik haar omringd van eenige vrouwen en meisjes, welke van haar eenig
vrouwelijk handwerk wilden leeren. De meesten waren goed van aannemen en bragten
het zoo ver, dat men reden had zich daarover te verheugen en de leerlingen zelve
geloofden naauwelijks dat, wanneer zij iets afgewerkt zagen, dit het werk harer eigene
www.cgfdejong.nl
handen was, niet begrijpende dat ook zij konden werken zooals de Njonja Walanda. Zij
waren regt verheugd en tevens dankbaar voor het genoten onderrigt en beloofden het
aangevangen werk ook na ons vertrek voort te zetten. Bij mijn vertrek van Boâno (in
Junij 1858) had ik aan allen die mij hunne afgodische voorwerpen hadden ter hand
gesteld, beloofd een Nieuwe Testament te zullen medebrengen. Thans had ik het
genoegen er nog een Maleisch gezangboek, ook op de scholen in gebruik, bij te kunnen
voegen. Doch hoe al deze boeken der gemeente ter hand gesteld? Mij dacht ook dit moest
plegtig en tevens feestelijk geschieden. Ik kwam op het denkbeeld om een liefdemaaltijd
aan te rigten, bij welker gelegenheid de Nieuwe Testamenten, voorzien van het op- of in-
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schrift: “Tot aandenken aan onze verlossing van de afgodendienst en onze omhelzing van
de leer des Koningrijks Gods. Boâno, 22 Oct. 1858”. geschonken werden.
De dag tot deze plegtige en feestelijke gelegenheid uitgekozen was een vrijdag. Het was
juist volle maan en onvergetelijk schoon weder. Juist voor het huis der Negorij werd eene
soort tent opgeslagen van de zeilen der Kruisprahu (d.i. het vaartuig waarmede ik was
gekomen) waaronder twee zeer lange tafels en vier banken werden geplaatst, terwijl eene
kleine vierkante tafel een plaatsje tusschen de lange tafels innam. Om nu deze groote
tafels zoo danig te vullen, dat ik daaraan een vijftigtal gasten kon ontvangen, had ik
vooraf de noodige rijst, kippen en vruchten (voor eigen rekening) ingeslagen. Twee dagen
vooraf was men reeds begonnen met het klaarmaken van rijstkoekjes in verschillende
vorm. De vrijdag avond was daar. Door de bemoeijing van de Negorij meisjes, onder
toezigt van des Regenten vrouw, werden beide tafels rijk voorzien van alles wat hier den
inlander smaakt. Ook enkele flesschen palmwijn had ik bij deze gelegenheid niet laten
ontbreken. Het was een vreemd gezigt, al die bonte spijzen in eene zoo groote
hoeveelheid op zulke lange tafels. Geheel anders dan bij ons regelt men alhier eene
feestdisch. Geele en witte rijst, kippen en visch, spaansche peper en gebakjes, vruchten
en hertenvleesch ziet men op eene wonderlijke manier zoodanig door elkander
gerangschikt en op zoo veel kleine schotels verdeeld, dat men er zich naauwelijks een
denkbeeld van maken kan. De gasten waren gezeten en gerangschikt aan de groote tafels.
Ook ik had mij aan dezelve geplaatst. Wij hieven gezamentlijk een psalmvers aan en die
het gezien had, zou zeker met ons hebben aangeheven: Ps. 133: 1-3
vs 1

“Ai ziet! hoe goed, hoe liefelijk is ’t dat zonen
“Van ’t zelfde huis, als broeders, zamen wonen,
“Daar ’t liefde vuur niet wordt verdoofd.
enz. enz.

vs 2

“Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen;
“Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
“En ’t leven tot in eeuwigheid.

Na een Psalm hieven wij harten en handen tot Hem, die Zijne hand opendoet en verzadigt
al wat er leeft, naar Zijn welbehagen, tot Hem die wil dat wij van de gave zullen
opklimmen tot den Gever, om van Hem niet slechts ligchamelijke maar ook geestelijke
spijze te vragen.
Terwijl wij allen alzoo met een opgeruimd hart ’s Heeren goede gaven genoten, hieven
de schoolkinderen die zich eenigzins op den achtergrond hadden geplaatst, tusschen beide
drie en vier stemmige liederen aan, door den Hr Roskott van het Hollandsch in ’t
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Maleisch overgebragt. De vergenoegdheid lag allen op ’t gelaat en toen de tafel of de
liefdemaaltijd nagenoeg was afgeloopen, riep ieder der gasten zijne kinderen of
kleinkinderen – meestal bestaande uit de schooljeugd – en gaf hun een gedeelte der
spijzen die overbleven. Het was alzoo feest voor oud en jong, en met de Hoofden en
kinderen medegerekend waren er welligt meer dan een honderdtal, die door de
liefdemaaltijd waren verkwikt geworden. Voor wij van de maaltijd opstonden, hieven wij
wederom harten en handen tot Hem, die gezegd heeft: “Als gij dan zult gegeten hebben
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en verzadigd zijn, zoo zult gij den Heere uwen God loven enz.”452 En, “wacht u dat gij
den Heer uwen God niet vergeet.”453
Nu stonden wij op van de groote tafels en schaarden ons om de kleine tafel, die in ’t
midden stond. Deze kleine tafel was niet rijk voorzien van de spijze die vergaat. Zij was
voorzien van Gods eeuwig blijvend woord. Met een veertigtal Nieuwe Testamenten en
even zoo vele Maleische gezangboeken. Voorts waren ze in vier afdeelingen opgedeeld
en ieder bovenste Nieuwe Testament, bestemd voor de vier priesters, was voorzien van
een fraai leesteeken met eene gepaste text, door mijne vrouw bewerkt. De namen van de
hoofden der huisgezinnen werden na elkander afgelezen en het geschenk overhandigd,
terwijl ik tot hen sprak: “Geliefden! Laat Gods Woord een blijvend aandenken voor
ulieden zijn, dat gij het licht boven de duisternis hebt gekozen. Dit Woord zij u tot een
licht op uw pad in dagen van duisternis en onspoed. Het zij uw spijze en drank; wanneer
gij hongert en dorst naar de gemeenschap met God den Vader en Christus den Heer door
den Heiligen Geest. Het is de geheel eenige bron van vertroosting wanneer gij in
droefheid ter neder zit. Het zij uw steun en uw staf in dagen van zwakheid, van ziekte en
beproeving, en leide u eenmaal, wanneer gij het dal der schaduwe des doods zult moeten
doorwandelen, veilig naar de plaatse, waar geen afval meer mogelijk is.”454
Men zag het allen aan, dat zij regt blijde waren met het nieuwe geschenk. Twee nieuwe
boeken die er zeer oogelijk uitzagen was dan ook voor hen allen eene heele rijkdom.
Zacharias, de voormalige Hooge of eerste Priester, bond dezelve in eene blaauwe doek,
welke hij om den hals hing zoodanig dat de boeken de plaats vóór zijn hart innamen.
“Tuwan!” zoo sprak hij tot mij, “ik mag er immers deze nacht wel zoo mede slapen?”
Toen ik hem naar de reden vroeg, waarom hij dit wilde doen, zeide hij: “dit is immers
Gods woord en Gods woord mag immers wel ten allen tijde zeer nabij ons zijn?” Ik zeide:
“gij hebt gelijk,” denkende aan Spreuken 6: 21, “draagt gij het zelve maar op uw hart,
maar bidt den Heer, dat het weldra in uw hart mag zijn, en dat het door den Heiligen
Geest aan uw hart moge gezegend worden”. Het deed mij regt goed allen zoo verheugd
te zien. Hoe kort nog was het geleden, dat zij voor alles ter wereld hunne goden niet
hadden willen afgeven? En nu reeds zoo menig blijk te zien, waardoor ik hope mogt
koesteren voor de toekomst, dit was werkelijk boven hetgeen ik had durven bidden of
denken. Maar Hij die magtig is te doen boven bidden en denken, zal hoop ik hen allen
tot zich trekken, opdat het woord des dichters aan hen bewaarheid worde:
“God zal ze zelf bevestigen en schragen
“En op Zijn rol waar Hij de volken schrijft
“Hen tellen, als in Israel ingelijfd
“En doen den naam van Sions kindren dragen.455
Den volgenden dag was het feestdag voor de vrouwen. Mijne vrouw noodigde al de
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vrouwelijke katechisanten uit, welke meestal bestonden uit vrouwen van de mannen die
den vorigen avond waren verzameld geweest. Ook deze kwamen maar meer
schoorvoetend, omdat de vrouwen alhier minder gewoon zijn aan alles deel te nemen wat
eenigzins naar openbaarheid zweemt. Ook mijne vrouw zat met een veertigtal vrouwen
aan de twee lange tafels en aan mij verbleef de pligt om in ’t gebed voor te gaan. Uit den
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aard der zaak was deze avond eenen meer stillen avond, doordat ook de vrouwen alhier
wederom, minder spraakzaam waren en meestal, wanneer men het beproeft eenig gesprek
aan te knoopen, met ja, of neen, beantwoorden, of ook wel geheel zwijgen.
De boekenschat uitgeput zijnde, kon mijne vrouw zich slechts bepalen tot het schenken
van dat gene, wat vooral de vrouw te pas komt. Een groot presenteerblad, rijk voorzien
van garen, naalden, haaknaalden, enz. enz. was in orde gebragt om ieder der gasten te
bedenken. De gene die haken hadden geleerd werden nog bovendien bedagt, en tegelijk
opgewekt om het eens geleerde niet weder te vergeten. Den volgenden dag kwam men
dan ook weder met nieuwe lust om zich verder te bekwamen in ’t aanleeren van datgene
wat haar in hare huishouding het meest te pas kwam.
De dagen die mij nog overig bleven gebruikte ik om aan de bevolking Gods woord te
verkondigen; en den dag van de bediening des Heiligen Avondmaals was voor mij een
dag van verheuging des geestes. Het was mij als zag ik de magt des satans verbroken, en
schoven rijpen en inzamelen voor ’t Koningrijk van Hem, die den satan als een bliksem
uit den hemel zag nederdalen,456 toen de zwakke pogingen der uitgezonden Discipelen
niet tevergeefs waren geweest. Na den afloop van het H. Avondmaal had ik niets meer
te doen dan allen der Goddelijke genade aan te bevelen, overtuigd zijnde dat zonder
dezelve al het beproefde en ondernomen werk tot niet zou terugkeeren. Wonderlijk waren
de gewaarwordingen waaronder ik Boâno verliet. Wat zal er worden van al deze nieuwe
leden, zoo vroeg ik mij zelven af! En denkende aan de verleiding waaraan ze welligt
zouden zijn blootgesteld.457
[Vervolgens ondernam Teffer de reis naar Manipa, waar hij wegens ongunstige
weersomstandigheden en onstuimige zeeën pas na zeven dagen aankwam.]

Na vele wederwaardigheden dan, kwamen wij den 3en Nov. in redelijken welstand te
Manipa aan. De jeugdige meester458 die ik er voor de eerste maal aantrof en onder wiens
leiding de gemeente en de school zich zoo hoogst gunstig lieten aanzien, trof ik er niet
aan. Hij was reeds sedert eenigen tijd op Boâno, waar hij mij uitnemende diensten heeft
bewezen en mij steeds getrouw ter zijde stond. Op Manipa was thans de Meester van
Boâno Paulus Nanlessij,459 die aldaar, bij mijne eerste komst, zoo zeer was geslagen
geworden door de bevolking, omdat, zooals hij zeide, hij de bevolking had opgewekt zich
te bereiden voor de komst van den Pandita.460 Onder toezigt van dezen Meester Paulus
was Manipa niet meer, wat het onder het toezigt was van den vroegeren Meester, Hendrik
de Kweljoe. Meester Paulus is een man die allen van zich afstoot, niemand tot zich trekt.
Zijn mond vloeit steeds over van bittere bestraffing, nimmer van een uitlokkend woord
dat anderen zou bewegen om den Heere Jezus te zoeken. Zijn aangezigt zelfs blijft steeds
meer het voorkomen behouden van iemand die niets dan onheil heeft te voorspellen, dan
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wel van iemand die met de blijde boodschap komt, tot armen en door de zonden reeds
genoeg ter neer gedrukten. Met zachtheid en uitlokkende gesprekken had Meester

456
457

458
459
460

Luc. 10: 18.
Teffer’s volgende en tevens laatste bezoek aan Boano vond plaats in mei en juni 1861. Zijn aandacht
werd toen voornamelijk in beslag genomen door de moeilijkheden tussen de regent en de christelijke
gemeenschap op het eiland. Reisverslag in M. Teffer a. Hb NZG, 12/8/1861, ARvdZ 53/12.
P.J. de Queljoe.
J.P. Nanles(s)y.
Zie document 46.

298

Document 69

Hendrik veel gewonnen. Met hardheid en terugstotendheid had Meester Paulus veel
afgebroken. Zijne anti-Evangelische levenswijze bereidde ook mij meer droefheid dan
vreugd, omdat school en gemeente hierdoor kennelijk hadden geleden. En wat kon ik in
dezen doen? Ik was overtuigd van zijnen ijver en meende te moeten gelooven dat hij hard
was uit overtuiging. Evenwel wekte ik hem, evenals vroeger te Boâno, tot meerdere
minzaamheid op, zoowel in betrekking tot de schoolkinderen als tot de gemeente.
Onder al het onaangename wat mij voor ditmaal bejegende te Manipa, verblijdde mij
eene mededeeling over het gelukkig afsterven van een jongeling, Johan genaamd. Hij was
plotseling ziek geworden en al aanstonds zeide hij zijne ouders dat zij niet moesten
weenen zoo hij ging sterven. Want, zeide hij, als ik sterf dan ga ik, dit gevoel ik, naar den
Heer Jezus. Hij was naauwelijks zestien jaren oud en nog bij Meester Hendrik ter schole.
Hij zeide dat zijne ouders en andere bloedverwanten bij hem, rondom zijn ziekbed,
moesten komen. Zij kwamen. “Lieve ouders!” zoo sprak hij, “ik heb vele zonden gedaan.
Maar ik heb den Heere Jezus gebeden of Hij mij al mijne zonden wil vergeven. En ik
gevoel dat ze mij vergeven zijn, want ik ben niet meer bang, zoals vroeger, om te sterven.
Nu heb ik ook tegen U vele malen gezondigd, lieve ouders! Ik was ongehoorzaam en
weigerde meermalen iets voor U te doen, dat ik had moeten doen; maar wilt Gij beide mij
nu ook wel vergiffenis schenken, zoo als mij de Heere Jezus die schenkt?” En toen de
ouders al weenende hadden gezegd: “wij vergeven u van harte” wilde hij hetzelve gaarne
uit den mond van alle omstanders vernemen; en toen ook deze hem daaromtrent
geruststelden, zeide hij: “roep nu den schoolmeester”. De schoolmeester Hendrik kwam.
“Meester!” zoo sprak Johan, “ik ga sterven. Maar vóór ik sterf, wil ik u vergiffenis vragen
voor al mijne ongehoorzaamheden. Ik liep vele malen uit de school of vergat mijne les
te leeren. Wilt Gij mij alles vergeven wat ik misdeed?” Ook de Meester antwoordde:
“volgaarne”. “Nu sterf ik”, zoo sprak hij, “gerust. God en menschen hebben mij mijne
zonden vergeven en nu ga ik naar den Heere Jezus”. Nu gaf hij allen de hand en zeide:
“neem nu mijn bed aan de vier hoeken op en leg mij zeer, zeer stil, met mijn bed op den
grond”. Men deed wat Johan vroeg; men lag hem zeer zachtkens neder en Johan was niet
meer.
Mogten allen die hem van harte vergaven ook voor zich zelven vergeving zoeken en
vinden aan den voet van het kruis des Heeren Jezus Christus, opdat ze eenmaal daar
mogen gevonden worden waar de Heer zich verzamelt een volk, gekocht door zijn bloed,
uit allen geslacht en taal en volk en natie.
8 November ging ik van Manipa naar Boeroe, alwaar de Gemeente er evenals vroeger,
uiterlijk zeer wel uitzag, doch bij nadere beschouwing veel te wenschen overliet. En toch
ook hier vond ik iets dat mij bemoedigde en mij deed hopen op eene enkele vrucht voor
het Koningrijk Gods.
Gedurende mijn zijn op Boeroe meldde zich iemand aan, die mij alleen wenschte te
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spreken. Ik liet hem tot mij komen. De man was zeer bedroefd. Hij weende bitter. “Mijn
heer!” zoo sprak hij, “gij ziet hier voor u een groot zondaar. Vanaf mijne jeugd tot op
dezen dag – hij was reeds meer dan vijftig jaren – heb ik mijnen weg verdorven. Reeds
meermalen trad mij de Heer tegen op mijnen weg, maar steeds heb ik mijn harte verhard,
niet tegenstaande ik meermalen zwoer den Heer te zullen dienen. Maar nu voor eenigen
tijd was ik verscheidene dagen in groot gevaar. Ik was op reis. Wij kregen hevige storm
op zee. Ook was de wind en de stroom ons zoodanig tegen, dat wij geheel van koers
geraakten en eindelijk niet meer wisten waar wij waren. Ik dacht niet anders dan dat ik
zou omkomen. Onze leeftogt raakte op. Wij hadden niet dan den dood voor oogen.
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Hierbij grepen de angsten der hel mij aan. Ik dacht er aan hoe ik herhaalde malen zwoer
den Heere te zullen dienen en hoe ik steeds ontrouw werd. Nu zag ik niets dan dood en
hel. In deze mijne benaauwdheid zwoer ik wederom. Maar wij dreven steeds verder af,
doch in ons afdrijven vonden wij gelukkig land. Ik was onvergelijkelijk blijde en
herhaalde mijne gelofte. Hoe genadig was mij hier de Heer. Ik werd weder hersteld van
mijne afmatting gedurende de verloren reis en toen eindelijk wind en weder gunstig
werden, zetten wij opnieuw koers naar de plaats onzer bestemming, waar wij dan ook
gelukkig aanlandden. Toen ik nu op de plaats mijner bestemming was, ben ik U
onverwijld gaan opzoeken te Allang, maar daar gekomen vernam ik dat U reeds naar
Manipa waart vertrokken. Ik volgde U derwaarts, maar daar gekomen zijnde, deelde men
mij mede dat gij ook reeds van Manipa waart heengegaan naar Boeroe, alwaar ik het
genoegen heb U te vinden”. “En nu,” zo ging de man voort, “wilde ik U verzoeken of ik
aan ’t Heilig Avondmaal mede mag aanzitten; mijn hart verlangt daar zeer naar”. Ik vroeg
hem of hij reeds lidmaat was, hetgeen hij ontkennend beantwoordde. Ook leefde hij
buiten den echt met eene heidensche vrouw en wel reeds sedert zeer langen tijd. Ik zeide,
dat ik onder andere omstandigheden hem gaarne aan ’s Heeren tafel toeliet, maar het
onder deze niet kon doen. Nu wekte ik hem op om onderwijs bij den Meester te gaan
nemen tot het doen van belijdenis, en ook zijne vrouw moest hem hierin volgen, en
bijaldien zij wel had geleerd en van harte begeerde tot de christelijke gemeente toe te
treden, dan zou zij kunnen worden gedoopt en dan zouden zij te zamen kunnen huwen,
en als dan zou voor hem den weg open staan om tot ’s Heeren Avondmaal te mogen
naderen. Nu verzocht hij ditmaal toeschouwer te mogen zijn, hetwelk ik hem niet
ontzeggen kon. Wat er nog van dezen man in de toekomst zal worden is den Heer alleen
bekend, volgens de berigten welke ik later van Broeder Tobi inwon, zou hij gelijk zijn
aan die menschen waarvan de Heer Jezus zegt: dat zij in de doornen gezaaid zijn en dat
de zorgvuldigheden461 en allerlei verkeerde begeerten ten eenen male den wasdom van
het goede zaad des Koningrijks beletten dat zij tot waarachtige bekeering zouden
komen.462 Wonderlijke geschiedenis van ’s menschen hart. Mogt hem de Heer nog eene
maal te sterk worden, opdat hij niet slechts gevoel hebbe van zonde of schuld; opdat hij
niet slechts hebbe het geloof der duivelen dat slechts tot sidderen leidt en tot beven; maar
het geloof des berouwhebbenden zondaars, hetwelk waarachtige bekeering werkt, hetwelk
de zonden haat en vliedt omdat ze den Heer Jezus hebben aan ’t kruis genageld.
In de verwachting zijnde dat broeder Tobi weldra te Boeroe zou komen, stelde ik mijn
voornemen om naar de Alfoeren te gaan uit, teneinde gemelden Broeder eene ruime
gelegenheid tot arbeiden over te laten.463 Broeder Tobi evenwel deelde mij later mede,
dat aan dergelijke bezoeken niet was te denken en dat hij op vele onoverkomelijke
bezwaren had gestuit, die ik niet kende omdat ik tekort op Boeroe was geweest. Ook heeft
broeder Tobi, nog beter dan ik, den treurigen toestand der christelijke gemeente op
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Boeroe kunnen waarnemen. Tot ons beider genoegen evenwel, leerden wij het huisgezin
van den Luitenant Burger kennen, hetwelk waarlijk een zeer gunstige uitzondering maakt
op de meeste huisgezinnen aldaar.
Mogt dit huisgezin meer en meer worden gelijk aan een bewarend zout,464 opdat zij de
vreugde mogen smaken van ook anderen door hun voorbeeld te winnen. Mijn arbeid had
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zich dus ditmaal slechts bepaald tot het onderzoek van nieuwe leden en tot het aannemen
van zeer weinige, tot het Avondmaal vieren en doopen en het onderzoek der school.
Berigten van latere datum, vertrouw ik, zijn U, geachte Bestuurders! reeds van Br. Tobi
geworden.
[Hierop keerde Teffer naar Alang terug.]

70. De bestuurders van het NZG te Rotterdam aan de conferentie van zendelingen te
Ambon, Rotterdam, 8 mei 1861; ARvdZ 34/5.
Wij komen tot U met eenige voor U en voor ons zeer gewigtige vragen. Wij richten ons
het liefst tot de Zendeling-Vereeniging,465 niet tot een ieder van U in het bijzonder, omdat
het hier de beraadslaging over onderwerpen geldt, die Uwe gemeenschappelijke aandacht
en naauwgezette overweging alleszins verdienen. Wij stellen hoogen prijs op de
geregelde jaarlijksche bijeenkomst der Broederen. Want de Zendeling-Vereenigingen,
als zij geschieden in den geest des geloofs en der liefde, zijn uitnemend geschikt om
elkander te steunen, voor te lichten, raad, bestuur en aanmoediging te geven. Op
Zendeling-Vereenigingen, die in den naam des Heeren plaats hebben, wordt de geest des
geloofs uitgestort, het hart verkwikt, de traan gedroogd, de weg gewezen, de donkerheid
opgeklaard, de gemeenschap der heiligen gesmaakt. Men verlaat elkander met een zegen
voor het hart, verfrischt en opgewekt tot den arbeid in de gemeente, die gij dient, met een
veel beteekenende handdruk, die zegt “Broeder, wij gedenken elkander voor den troon
der genade, en bidden van God dat Hij ons telkens bekwame tot het werk, waartoe Hij
roept”. O, gave God, dat de Zendeling-Vereeniging in de Ambonsche eilanden mogt
worden een Bethel, een huis Gods, een Oase in de woestijn, een lichtpunt in de duisternis,
een voorbeeld van broederlijke liefde. Een middel ter opwekking en bemoediging hebt
gij, meer nog dan anderen, noodig; uw strijd is zwaar, de moeijelijkheden, waarmede Gij
te kampen hebt, zijn vele; wij gevoelen dat diep, zeer diep met U. Hier het
naamchristendom, dáár de werelddienst, ginds de bedekte of openlijke plagerijen, elders
de vijandschap of de smadelijke bejegeningen, en – gij vergeet het zeker niet, Broeders!
– ons eigen zwak en kleingeloovig hart en de vorst der duisternis, die zich tooit als een
engel des lichts, goedhartig en welmeenend U influistert, verlaat dezen post, ’t is hier
ploegen op rotsen, zij zijn het onwaardig, “uitgaande uit dat huis, schudt het stof uwer
voeten af”.466 Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat gij over het naamchristendom,
dat U omringt, en de ligtzinnigheid en goddeloosheid, die gij ziet, verontwaardigd zijt.
Maar die verontwaardiging ga steeds gepaard met eene droefheid, die de knieën leert
buigen en doet smeeken dat de Heer zich over die ongelukkige Ambonezen ontferme. U
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worde veel geschonken van dat goddelijk medelijden, dat innerlijk met ontferming
bewogen is over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren gelijk de schapen die geen
herder hebben. Ach! de Ambonsche akker is jammerlijk verwaarloosd, de doornen en
distels zijn welig opgeschoten. Zult gij nu niet geduldig die doornen willen uitroeijen in
de kracht des Heiligen Geestes en als de landman zijn, die de kostelijke vrucht des lands
verwacht, langmoedig zijnde over haar, totdat zij den vroegen en spaden regen zal hebben
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ontvangen? Wij kunnen ons zeer goed voorstellen, dat Gij als Johannes de Dooper in den
kerker uren van geloofsverduistering en ongeduld hebt, of als Elia oogenblikken van
vreeze en moedeloosheid. Doch, Broeders, houdt krachtig in den Heer en in de sterkte
Zijner magt. De trouwe Jozef Kam, de wakkere Evangeliebode Keijzer, de beproefde
dienstknecht des Heeren Johann Jacob Bär, die onder ontzaggelijk vele moeijelijkheden
en ontberingen hunnen God gediend hebben, roepen U als uit den hemel toe: “blijft
moedig op uw post, volhardt tot den einde toe, het licht zal dagen, te midden uit de
duisternis”.467
Wij lezen telkens in uwe brieven van de bezwaren, waarmede gij te worstelen hebt;468 gij
zult ons gelooven, als wij U melden dat wij ze met deelneming lezen. Doch hoort ons nu
ook aan met al die belangstelling, die de zaak verdient. Die bezwaren vloeijen
noodzakelijk voort uit den aard der menschen, waaronder gij leeft, daar naamchristenen,
vooral de zoodanige die U omringen, veel moeijelijker – wij spreken naar den mensch
– tot het waarachtig levend christendom, tot ootmoedig geloof en grondige bekeering zijn
te leiden, dan de heidenen. Die bezwaren hebt Gij U zeker voorgesteld, als Gij U in het
Zendelinghuis te Rotterdam of elders door studie en gebed hebt voorbereid tot de taak,
die U in Indië wachtte, al is het dan ook niet in die mate zooals Gij ze nu dagelijks
ondervindt. Ze vloeijen onvermijdelijk voort vooral uit het werk waartoe gij geroepen
wordt. Maar zal dat werk onder den zegen van God vruchten dragen, dan vereischt het
geduld, volharding, tijd. God kent Zijn tijd; doet wat uwe hand vindt om te doen: op Gods
tijd – die ook de onze moet zijn – zal het zaad opkomen. Prent de gedachte diep in uwe
ziel, dat Gij tot het werk, dat aan U toevertrouwd is, niet alleen door menschen maar ook
door den Heer zelven geroepen zijt. Vergeet niet te bedenken, dat Bestuurderen niet
ligtvaardig een betrekkelijk groot getal van hunne Zendelingen voor de Ambonsche
eilanden afgestaan en aan hunne overige Zendingen onttrokken hebben. Zij werden
daartoe bewogen door medelijden met die duizenden naamchristenen, die niet anders dan
een schijnleven hadden. Zij gevoelden zich des temeer gedrongen, omdat het
Genootschap sinds vele jaren meer of min op die eilanden gearbeid had. Zij hadden de
overtuiging dat die ongelukkigen bijna geheel aan hun lot zouden zijn overgelaten, indien
zij zich niet over hen ontfermd en, onder Gods zegen, getracht hadden onder hen te
arbeiden. Zij moesten des temeer verlangen dat er van hunnentwege op de Molukken
gearbeid werd, omdat zij jaarlijks eenige duizenden Guldens aan de Kweekschool
besteden en wenschten, dat de arbeid van wakkere Zendelingen de voortzetting van het
werk zou zijn, dat op de Kweekschool voor de inlandsche christenen was begonnen.
Wij hebben ons vele van de bezwaren, die U ontmoeten, voorgesteld en verlangen
daarom des temeer van U een levend en waarachtig geloof, dat zich niet ligt laat
ontmoedigen, en eene liefde, die weet te volharden. Maar even zeer wenschen wij dat de
belemmeringen, waarmede gij te kampen hebt, zooveel mogelijk worden weggenomen.
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Tot die bezwaren behooren ook de ongunstige berigten omtrent de meesters, zoowel wat
hunne kennis als hunne zedelijkheid betreft, die van onderscheidene zijden tot ons zijn
gekomen. Wij zijn daardoor gebragt tot het doen van eenige vragen aan de ZendelingVereeniging, waarop wij een rondborstig, zonder eenige achterhouding gegeven,
onpartijdig en naauwkeurig antwoord van U verwachten. Die vragen zijn deze.
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Is het oordeel over de meesters gegrond of ongegrond? Ontbreekt het hun over het geheel
niet alleen aan ernstigen en godvruchtigen zin, maar zelfs aan onberispelijken wandel?
Wij vernemen met smart dat sommigen van hen een onzedelijk leven leiden. Hoe wordt
met de zoodanigen gehandeld? Kunnen de meesters de gemeenten op den dag des Heeren
alzoo voorgaan, dat dit meer dan werktuigelijk geschiedt en de gemeente in den
voorganger den vertegenwoordiger van dat waarachtig levend christendom ziet, waartoe
hij of zelf met eigene woorden, of met die van anderen opwekt? Hebben zij, indien al
geene diepe, toch zoo heldere kennis van de christelijke waarheid dat zij de onderwijzers
van de aanstaande lidmaten kunnen zijn? Worden de maandelijksche bijeenkomsten van
de meesters met de Zendelingen geregeld bezocht? Bespeurt gij eenige vrucht van die
bijeenkomsten?
Ziet daar de vragen, waarop wij Uw antwoord tegemoet zien. Wij gevoelen ons tot het
doen dier vragen des temeer gedrongen, omdat het Genootschap de kweekschool opgerigt
heeft met het doel, niet alleen om geschikte meesters maar ook, en niet minder, om
kundige en godvruchtige voorgangers in de openbare godsdienst te vormen, die tevens
het catechetisch werk verrigten en herderlijke zorg voor de gemeente dragen kunnen. Gij
gevoelt dus met ons, hoe wenschelijk en noodzakelijk het is, vooral bij den treurigen
toestand waarin de gemeenten op de Ambonsche eilanden verkeeren, dat de meesters
tevens bekwame en godvruchtige voorgangers in de gemeenten zijn.
Wij voegen er de verzekering bij dat wij niets vuriger wenschen dan dat de
belemmeringen in de Ambonsche Zending, die van onderscheiden zijden van buiten
aangebragt worden, zooveel mogelijk worden opgeheven. Wij hebben ons daarom reeds
in Maart van het jaar 1860 tot de Regering te ’s Hage gewend met een uitvoerig en
gemotiveerd bezwaarschrift, waarin die belemmeringen worden aangewezen en de
opheffing van de Regering verzocht wordt. Z. Excell. de Minister van Koloniën heeft
destijds tegen onze bedoeling en wensch dit bezwaarschrift aan den Gouverneur Generaal
van Neêrlands Indië gezonden en daardoor is het op Ambon bekend geworden. Het smart
ons, dat dit hier en daar aanleiding gegeven heeft tot smadelijke bejegeningen, die
sommigen van U ondervonden hebben, bejegeningen, die wij ten diepste afkeuren maar
die gij – dit vertrouwen wij van U – om den naam des Heeren wilt dragen.469 Hoe treurig
ook, heeft het voorgevallene ons nader met de moeijelijkheden der Ambonsche Zending
bekend gemaakt en aangespoord om op Gods tijd met klem en wijsheid te handelen en
de belangen onzer Zending en Zendelingen krachtig te handhaven.
Tot nog toe hebben wij geen antwoord ontvangen, en dat bevreemdt ons niet, wanneer
wij in aanmerking nemen dat er wegens de groote afstanden eenen geruimen tijd moet
verloopen. Is dat antwoord tot ons gekomen, dan eerst kunnen wij weten wat ons te doen
staat.
Intusschen willen wij ons geheel op de hoogte van de Ambonsche Zending stellen; ook
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daartoe mogen deze vragen dienen, waarop wij een spoedig antwoord tegemoet zien.470
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Zie bijvoorbeeld document 74.
Deze brief (doc. 70) bevat een directe aanval op Roskott in zijn positie van lid van de Subcommissie
van onderwijs, hoofd van de kweekschool en schoolopziener. In een aan alle zendelingen gerichte
Circulaire van 15 juli 1861 (ARvdZ 34/5) had hij hen juist uitvoerige instructies gegeven en
verzoeken gedaan inzake de vraag hoe ze met de schoolmeesters in hun ressort dienden om te gaan:
de schoolmeesters waren in kerkelijke en godsdienstige zaken geheel aan de zendelingen
ondergeschikt, in schoolzaken vielen ze echter onder het toezicht van de Subcommissie van
onderwijs. Roskott wees er verder op hoe moeilijk de positie van de meeste schoolmeesters was
tegenover de regenten en andere inlandse hoofden in hun negorij. Daarom moesten de zendelingen
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71. L. Tobi aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Haruku, 25 mei 1861;
ARvdZ 24/1/B.
In haast wensch ik thans eenige letteren U toe te zenden. Beschouw dit nog niet als een
verslag, daar ik veel meer te vertellen heb dan de tijd mij nu toelaat. Want ik heb het
verbazend druk, soms geen tijd om te eten. Gij weet, hoe moeijelijk het hier is het
vertrouwen te winnen. Belangeloosheid en liefde zijn hier onbekende zaken, vandaar hun
spreekwoord: een zwarte huid, ook een zwart hart. Doch ofschoon de Hollander een witte
huid heeft, gelooven zij toch niets goeds van hen en denken: er zit iets achter. Het was
mijne bede aan den Heere, om genade ook in de oogen der menschen te vinden, niet om
mij maar om hunne zielen te vangen. Dit vond ik te meer noodig, dewijl de ervaring mij
had geleerd dat alleen met kras en ijverig werken hier iets kon gewonnen worden,
niettegenstaande de verkeerde beoordeelingen en gruwelijke laster. En ziet, de Heere
heeft mijn gebed genadig believen te verhoren. Langs welken weg? Door middel der
geneeskunde. Altijd was het mij eene diepe smart dat de tegenwoordige apostelen des
Heeren niet in het bezit van de gave der gezondmaking meer waren. Nu was er een man
uit een boom gevallen en zwaar gekwetst. Ik ging hem bezoeken om over de belangen
hen naar vermogen bijstaan en leiden, al zou Roskott uiteraard niet aarzelen maatregelen te nemen
tegen de schoolmeesters voor zover die hun plicht verzaakten. In tegenstelling tot de meeste
zendelingen, die van oordeel waren dat het falen der schoolmeesters te wijten was aan de gebrekkige
opleiding die ze in Roskott’s Instituut hadden ontvangen – weerspiegeld in het hier opgenomen stuk
– schreef Roskott hun falen toe aan het ontbreken van voldoende leermiddelen (waarvoor hij het
genootschap verantwoordelijk stelde) voor voortgezette studie nadat ze het Instituut verlaten hadden
en aan nalatigheid van de betrokken zendelingen, die in gebreke bleven hen naar behoren te
begeleiden, te stimuleren en het, waar nodig, voor hen op te nemen tegenover kwaadwillende regenten
en andere bestuursambtenaren. Roskott wees erop dat het peil van het onderwijs met name in de
Residentie Saparua veel lager was dan dat op Ambon-eiland, waar hijzelf direct toezicht hield op de
schoolmeesters. In deze Circulaire liet hij verder doorschemeren van oordeel te zijn, dat zijn collegazendelingen aan hem verantwoording schuldig waren voor hun werk voor zover dat direct of indirect
met de schoolmeesters in hun ressorten te maken had. Doch vrijwel alle zendelingen wezen dit laatste
van de hand, hetgeen op meerdere manieren aan de dag trad, zoals in de – wegens Roskott’s verzet
tot vruchteloosheid gedoemde – pogingen van opeenvolgende conferenties van zendelingen om
directe invloed op de scholen te krijgen (zie document 59) en in de slechte onderlinge
verstandhouding der zendelingen (zie voetnoot 569). Geen enkele zendeling gaf gehoor aan Roskott’s
verzoek om toezending van verslagen der maandelijkse samenkomsten die ze met de schoolmeesters
in hun ressorten hielden, en ook zijn verzoek om die maandelijkse samenkomsten dienstbaar te maken
aan de verbetering van het volksonderwijs en niet alleen van het functioneren der meesters als
voorgangers der gemeenten, vond geen gehoor. Roskott’s verzet tegen de invoering van conferenties
van zendelingen kwam grotendeels voort uit de vrees dat deze conferenties een platform van protest
zouden worden en zijn positie als schoolopziener en lid van de Subcommissie van onderwijs zouden
kunnen ondermijnen, althans stem zouden kunnen geven aan de al langer bestaande overtuiging in
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zendingskringen dat de in de Molukken grotendeels door Roskott’s toedoen ontstane vorm van
samenwerking tussen school, kerk en staat onaanvaardbaar was. Achtereenvolgens de conferentie van
zendelingen te Waai in 1861 en groeiende kritiek op het aan de volksscholen gegeven onderwijs
brachten hierin evenwel verandering, met name in 1863 en 1864 toen het slechte peil van het
onderwijs op de eilanden buiten Ambon werd toegeschreven aan het feit dat Roskott zijn
inspectiereizen tot Ambon beperkte. Zijn latere pogingen om de zendelingen meer invloed te geven
op de volksscholen in hun ressort vloeiden direct uit deze kritiek voort, zie bijv. document 84, en
B.N.J. Roskott a. HCO, 28/4/1864, ARvdZ 34/5. Zie verder voetnoot 511. NB De kwestie van de
bevoegdheden van de zendelingen ten opzichte van de onderwijzers en gouvernementsscholen in hun
ressort stond centraal in de onderhandelingen over een eventuele verlenging van het contract van mei
1854 (zie Deel I, document 158), die vanaf 1860 tussen de regering en het NZG plaatshadden. Zie
ook Hb NZG a. MvK, 19/7/1862, AAS b337/s101, Bt 27 dec. 1863, nr 2, en voetnoot 555.
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zijner ziel te spreken. De man bleef ziek en zwak. Ik onderzocht hem en zeide: o sobat
ada berdugal (mijn vriend het zit in u inwendig). Dit gebruiken ze in ziekte toestanden
en in overdragtiglijken zin. Ik behandelde de man en met ’s Heeren hulp werd hij
langzaam beter. Deze had een broeder, die ik krimpende van pijn vond, omdat men, naar
men zeide, hem vergeven had. Ook deze herstelde. Nu had ik het vertrouwen gewonnen.
Des morgens ben ik en mijne lieve vrouw bezig geneesmiddelen toe te dienen. Behalve
de ouden van dagen, staan er soms meer dan 10 moeders met hunne kinderen om obat
(geneesmiddel) te vragen. Doch wat mij een grooter invloed heeft verschaft, is het
volgende: Dezen week werd ik des nachts opgeklopt en bij iemand geroepen die
penjakitan hantu had, dat de inlanders voor een bezetenheid houden. Zij zijn driederlei:
penjakitan hantu kuda (koeda = paard) omdat de zieke springt als een paard. Penjakitan
hantu andjing (andjing = hond) omdat de lijder onophoudelijk de tong uitsteekt.
Penjakitan hantu tusa (toesa = kat) wegens hevige benaauwdheid op den borst. De Heeren
weten, ik geloof volgens Gods woord aan het bestaan der bezetenen, doch of nu deze
vrouw werkelijk eene bezetene was, durf ik niet bepalen. Alleen dit moet ik zeggen
nimmer zoo iets gezien te hebben. Ik bad den Heer om wijsheid en licht, en ziet den
volgende morgen was zij zoo goed als hersteld. Dat was spoedig algemeen bekend, en nu
is er geen zieke of zij roepen mij. En ik kan den Heere niet genoeg danken, want dit geeft
mij invloed, gelegenheid de menschen en gebruiken regt te leeren kennen, en
overeenkomstig hunne behoeften toe te spreken. Ja, gisteren kwam zelfs een
Mohamedaan uit een der slamsche negorijen obat vragen. Nu de duivel heeft het al eens
zoo ver hier gebragt, dat wij de slammen niet tot het geloof mogen bewegen.471 Doch ik
heb de man zijn obat in zes hoofdstukken uit het Evangelie van Johannes met Arabisch
karakter gewikkeld. Nu het is de slammen hun gewoonte wat Arabisch schrift of druk is
naar hun priester te brengen. O mag hij van Jezus hooren!
Mijne gemeente hier op de hoofdplaats is groot, bedraagt meer dan 1000 zielen. Doch
ellendig dom en overgegeven aan allerlei zonden. Maar ik moet het met diepe smart
verklaren, daarvan zijn veelal de zendelingen die vroeger werkten de oorzaak. Ik zeg dit
niet betreffende hun ijver en godsvrucht, maar door hun prediken en leeren in het hoog
Maleitsch, wat hier hetzelfde is als het Latijn der Roomsche kerk. De menschen begrijpen
het niet. Hoe is het ook anders mogelijk, na twee eeuwen Evangelie verkondiging, dat
hier niets anders wordt gevonden dan een grof heidendom met een christelijk vernisch
overtogen? Op Aboro gepredikt hebbende, zeide mij de meester472 dat hij dezelfde tekst
op dezelfde wijze had hooren behandelen door Pandita Keizer,473 maar niemand, behalve
de meester, had het kunnen verstaan want het was Hoog Maleitsch. De meesters, de
farizeeën van Jezus tijd, doen hetzelfde.
De beide Pinksterdagen had ik het hooge voorregt, mijnheer de tweede meester van
Saparoea,474 die van hoogmoed zich niet wist te draagen, onder mijn gehoor te tellen.
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Daarna kwam hij bij mij, mij verzoekende de preken te mogen overschrijven. Tot een
ander zeide hij: waarlijk de pandita Haruku preekt uitmuntend, maar hij preekt al te
duidelijk voor het volk, dat moet maar gelooven en niet veel weten. Ik dacht aan Joh. 7:

471
472
473
474

Deze passage heeft als achtergrond het verbod onder islamieten zending te drijven, zie document 7.
L.J. Reawaruw.
P. Keyser.
Waarschijnlijk P. Nikijuluw.

Document 71

305

49 en hoe zeer in de grond der zaak hier alles roomsch is. Daarom, Heeren, heb ik zoo
veel geschreven over vertalingen in het Laag-Maleitsch.475 – – –
Maar wat wil men nu verwachten, wat hopen. Zal God twee wonderen doen, behalve de
bekeering des zondaars, hem eerst het Hoog-Maleitsch leeren? Is de gave der vreemde
talen op den eersten Pinksterdag geene aanwijzing genoeg van Gods wil, dat elk volk in
zijne eigene taal, in welke hij geboren is, de groote werken Gods moet verkondigd
worden? Waarom dan hier niet? Want het Hoog-Maleitsch zoogenaamd is de taal van het
volk niet. Zoo denkt, zoo spreekt de inlander niet. En zeggen mij de Heeren ook al: in de
Menahasse wordt van de thans bestaande Maleitsche bijbel met vrucht gebruik gemaakt.
Ik voor mij, die verpligt ben openhartig zijne meening mede te deelen, vooral in eene
zaak van zoo groot gewigt, zeg ronduit: het is eene onwaarheid! De oppervlakkigen
beweeren ook hier hetzelfde. Pas aangekomen hier, liet mij Do Kam eens roepen bij eene
aanneming van ledematen en ik stond verbaasd, hoezeer ouden en jongen het geheele
vraagboekje van Brink en de 40 vragen der kleine catechismus met al de daarbij
gevoegde bijbelplaatsen van buiten konden opzeggen.476 Ik heb er toentertijd met lof over
naar Holland geschreven. En vanaf dat ik in mijne eerste gemeente op Boeroe kwam,
vervolgens op Ambon mij met vele inlanders bezighoudende, tot op dezen stond zie ik,
alles is machinaal, als een papagaai. Op Hulaliuw, Aboro, Wassu, dezelfde ervaring
onlangs. Na het opzeggen van al de vragen onderzocht ik hen, in hunne eigene taal. Maar
o wee! Niet overdreven, zij verstonden geen enkele vraag of tekst. Ook broeder Roskott,
vroeger een eerste kampvechter voor het Hoog-Maleitsch en die in opregtheid meende
dat de menschen het verstonden, komt er nu van terug, en Zijn Edle sprak mij niet tegen
toen ik hem onlangs schreef: lieve broeder! niet één uwer meesters begrijpt iets van de
christelijke godsdienst. Vandaar, ik ben begonnen te prediken en te catechizeren in het
zoogenaamde Laag-Maleitsch en ben thans bezig met woorden uit de bahasa, de
oorspronkelijke taal van al de eilanden der Molukken, van Ceram tot de Zuidwestereilanden toe, die naar het schijnt tot eene taalstam behooren, op te zamelen om zoo
daarmede aan te vullen, wat er in het Laage Maleitsch ontbreekt. Later hoop ik daarvan
een lijst over te zenden.
En nu welke gevolgen heeft dat prediken in het Laag-Maleitsch. Nog geen half jaar hier
en mijn kerken zijn vol, des morgens en ’s avonds, niettegenstaande ik ze, linksch en
regtsch, klappen geef, hun bijgeloof en zonden openleg en bestrijd. Nadat ik eens over
het Sabbatsschenden heb gepreekt, zijn de meeste koopwaren des zondags geborgen en
zijn de tuinen leeg van werklieden, en mogt er al iemand wagen iets buiten te zetten of
te werken en zij zien mij aankomen, dat is het: daar komt de Pandita aan! en alles is
gestoven en gevlogen. En zooeven nog vertelde de Gezaghebber van Haruku mij nog: de
diefstal in de tuinen, vroeger zoo algemeen, houdt nu op. Zie Heeren, dat is Gods werk,
Hem zij de eere, maar de Heer wil dat wij werken overeenkomstig de geschikte en
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gepaste middelen. Eene zaak nog.
Ik had de Gemeente om olij verzocht, daar ik des avonds kerk wenschte te houden; alsdan
herhaal ik de preek van ’s morgens, ondervraag en laat de gemeente antwoorden. De
hoofden waren boos op mij, dat ik hun het niet had gevraagd, daar zij dan bevel aan de
negorij konden geven. Ik zeide hun: zorg gijlieden voor uw negorij, ik voor de gemeente,
ik wil niets met bevel, wij zijn geen slammen die met zwaard en bevel moeten gedwongen
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worden. Een der hoofden verbood zijn volk olij te geven op bedreigen hun naar Saparoea
te zenden en te laten straffen. Maar ja wel, die bedreiging verschrikte hen niet, zij bragten
het toch. Ik heb de Resident477 daarover gesproken en die heeft die Radja er geducht om
doorgehaald. Ziet dit is de Heere, die alle sterkten terneder werpt.
Ik ben zeer overtuigd, het is hier alles geen goud wat er blinkt en de zonden hier gaan die
der Heidenen te boven. Doch er is hier een grond om te zaaijen en de wasdom zal niet
achterblijven. Daarom verblijdde het mij hartelijk dat de Heeren Bestuurders toestemden
tot de vertaling van Zahn in het Laag-Maleitsch478 en de herdruk der Psalmboeken, na het
eenigszins in het Laag-Maleitsch over gebragt te hebben. Eenparig was zoodanig het
gevoelen der broeders op de Conferentie laatstleden. Waarlijk het was aangenaam, hoe
wij eens van zin bij elkander waren. Ik bid U Heeren, laat er geen langen en onnoodigen
tijd gebruikt worden tot delibereren over deze zaken. Want misschien is onze tijd kort en
de zielen smachten en vergaan van honger en dorst. Kom! spendeer eens eenige
duizenden voor deze gemeenten, de rente zal overvloedig zijn en de Heer heeft gezegd
dat eene overvloedige, geschudde maat zal gegeven worden aan hen die ze geven. Ik ben
bezig met eenige gebeden voor en na den eten, bij het gaan slapen, opstaan, te werk gaan
enz. op te stellen, want dat is tot nog toe geen gewoonte. Enkelen prevelen eenige
onverstaanbare gebeden in ’t Westen. Tezamen zullen zij niet meer dan 10 bladzijden
beslaan. Ik verzoek vriendelijk of die gedrukt mogen worden en verkocht? Ik bid U, help
ons en heb medelijden met de arme zielen. En hoezeer ik anders tegen papiergebeden
ben, moet men toch met kinderen daarmede beginnen. Ik heb ze in het Laag-Maleitsch
gesteld en hoop ze volgaarne aan br Roskott ter keuring te geven.
Maar het hoofddoel van mijn schrijven is om geneesmiddelen, want die ik van u
ontvangen heb zijn bijna op. Zoo verzoek vriendelijk: poeder van Arabische gom,
kamferazijn, Rheubarber, Brezilicum, Altheazalf en -wortel, Zoethout, Engelsch zout,
Amandelolij en -poeder, Sulphas Chininae, Mostaard en Mostaardzaad, Wormkruid,
Kwikzalf, Anijsolij, Lijnzaad, Papaverolij, Lijnmeel, Castorolij, Hotman, Spiritus, Geest
van Zalmoniak, Cremotard, Bilzekruid, hechtpleister, 3 breukbandjes, a voor een klein
kind; b voor een van 14 jaar en een groote.

72. M. Teffer aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Alang (Ambon), 3 juli
1861; ARvdZ 53/12.
[Op 2 juni heeft Teffer zijn tweede kind, een jongetje van vijf dagen oud, moeten
begraven. Zijn vrouw is al geruime tijd ernstig ziek en hij vreest dat ze niet lang meer te
leven heeft.]

www.cgfdejong.nl
Gesterkt in den Heer, door nieuwe ervaringen en het ondervinden van hulp op mijne
gebeden, bevond ik mij 12 Junij [1859] in Amahusu. Wederom was mij hier, zooals
steeds, nieuw genot bereid. Van mijne komst kennis dragende, hadden zich wederom zes
paren gereed gemaakt voor de inzegening huns huwelijks in de gemeente. Elf kinderen
werden gedoopt en tien wel onderwezen lidmaten tot de Gemeente des Heeren
477

478

W.A. Duvelaar van Campen; 1855 AR, president van de Gewone Landraad, fungd. notaris en
vendumeester te Hila en Larike; 1860-1862 AR, president van de Gewone Landraad, ambtenaar van
de burgerlijke stand, notaris en vendumeester te Saparua en Haruku.
Zie voetnoot 399.
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toegebragt. Doch dit was niet alles. Er moest eene nieuwe school worden ingewijd. De
gehele Negorij had zich opgemaakt tot het bouwen van dit vrij ruim en zeer net
schoolgebouw. De meester zelf had daarbij als architect gefungeerd en daar men geen
geld had om vloertegels zich aan te schaffen, had men roode aarde gemengd met kalk en
cement en fijngestampt vaat (borden enz.) werk, en dit tot één zelfstandigheid gemaakt,
teneinde de vloer daarmede te dekken en de vloer gedekt zijnde had men er groote ruiten
(of lijnen) op getrokken, welker voorkomen (te meer daar de lijnen of fijne groeven
waren wit gemaakt) vrijwel gelijk was aan goede vloertegels, en deze nagemaakte tegels
waren werkelijk zoo goed en zoo hard, dat men er geene wezenlijke tegels voor zou
begeeren. Deze arbeid verheugde mij zeer en daar de geheele Negorij de school had
gebouwd, besloot ik om, benevens de kinderen, ook aan al de bouwlieden der school
eenen feestelijken dag te bezorgen. De dag der school inwijding was bepaald. Geheel de
school was met prachtig groen van allerlei aard keurig versierd. Ik had thee in de groote
balangan (die onze ketels vervangen) laten klaar maken benevens eene groote menigte
van rijstgebakjes geheel naar den smaak der Inlanders bereid. Dit alles verscheen op wel
gedekte lange tafels in het nieuwe schoolgebouw. Volgens rang en ouderdom nam nu
ieder plaats aan de tafels, ook ik nam plaats. Nu verhieven wij handen en harten tot Hem
die èn den kinderen een goed schoolgebouw had geschonken èn de werklieden met lust
en kracht had gezegend tot dat zij dezen hunnen arbeid hadden tot stand gebracht. Na
gezamentlijk gebeden te hebben, hieven wij eenen Psalm aan en daarna aten wij en
dronken wij van vrolijken harten. Toen men zich nu alles had laten smaken, hield ik eene
korte toespraak, waarin ik mijn dank, in naam der kinderen, betuigde aan de bouwers der
school, die daarvoor geene betaling hadden ontvangen en den kinderen wekte ik op om
hierdoor hunnen dank te betalen, doordat zij onafgebroken een ijverig gebruik maakten
van het nieuwe schoolgebouw. Nogmaals hieven de kinderen vierstemmige Psalmen aan
en wij besloten deze feestelijke gelegenheid met gezamentlijk den Heere te danken voor
Zijne liefde, ons zoo ruimschoots bewezen.
30 Julij. Geheel anders dan te Amahusu was ditmaal mijn ervaren te Hatu. Als naar
gewoonte had ik kennis gegeven dat ik van voornemens was aldaar werkzaam te zijn in
de Gemeente en mijne wensch te kennen gegeven aangaande de in ontucht levenden, die
mij allen in ’t begin van Maart in de Kerk en in tegenwoordigheid des Regents ten
stelligsten hadden beloofd het gehuwde leven voor dat in ontucht te zullen kiezen. Ik
kwam in Hatu. Alles was tot mijne ontvangst klaargemaakt, n.l. eene wel ingerigte kamer,
spijs en drank enz. enz. Doch dit alles was niet hetgeen ik zocht en vóór ik iets nuttigde,
deed ik onderzoek of men aan mijne wenschen, geheel in ’t belang der Negorij, had
gevolg gegeven.
“Tot het vieren van het H. Avondmaal”, zoo sprak men, “zijn wij gereed. Ook zijn
nieuwe leden te onderzoeken en kinderen te doopen”. “En hoe is het”, zoo vroeg ik, “met
www.cgfdejong.nl
de in ontucht levenden? Hebben zij alles gedaan wat er noodig is tot het voltrekken
hunner huwelijken in de Gemeente?” “Nog niet”, was het antwoord, “maar zij denken er
over om dit zoo spoedig mogelijk te doen”. “Goed”, zoo sprak ik, “dan denk ik zoo
spoedig mogelijk – n.l. wanneer zij hebben woord gehouden – terug te komen; doch voor
ditmaal ga ik heen.” En zonder iets genuttigd te hebben, vertrok ik met dezelfde
gelegenheid waarmede ik was aangekomen. Men was weinig gesticht over deze mijne
handelwijze. Zoo had men dan tevergeefs gearbeid? Eene kamer in orde gebragt? Spijzen
zoo smakelijk mogelijk toebereid? En dat alles voor niet? En toch hoe schijnbaar hard,
ik kan in dezen niet anders handelen. Het Heilig Avondmaal vieren met gansch
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ongezeggelijke menschen. Kinderen doopen van ouders die den Evangeliedienaar slechts
zullen laten doen wat zij hem willen laten doen, den speelbal zijn van een Regent die mij
op handgave belooft mijne zoo billijke (en geheel in het belang zijner eigene Negorij)
wenschen te helpen vervullen; wat kan dit alles geven bij slot van rekening? Neen! Liever
de schijn van hardheid en onbillijkheid op mij genomen, dan een belofte schendend
Regent en eene willekeurige Gemeente ter wille te zijn, tot hun eigen verderf. Ik vertrok,
de zekere voornemens koesterende niet weder Hatu’s grondgebied te betreden voor mijne
wenschen, in ’t belang der Gemeente, vervuld waren, voor allen die dit beloofd hadden,
aanstalten hadden gemaakt tot het sluiten van christelijke huwelijken.
Nu deed men wel pogingen, vooral de Regent, om mijne handelwijze in een zeer
ongunstig daglicht te stellen, doch uit vreeze daarvoor mogt ik de werkelijke belangen
der Gemeente niet uit het oog verliezen. Men had van zijne zijde beproefd wat men alzoo
van den Pandita kon gedaan krijgen en ook ik moest beproeven wat ik kon gedaan krijgen
van een onwilligen Regent en zijne onwillige bevolking.479
12 Augustus. Te Lilibooij was tot mijne vreugde wederom alles in beteren toestand.
Niettegenstaande er in April 18 paren waren gehuwd, vond ik er thans wederom twee
paren die hun huwelijk wenschten ingezegend te zien. De catechisanten nog te kort
onderwezen, waren nog niet op de hoogte van onderwijs waarop ik hen wensch te zien
zullen zij tot lidmaat worden aangenomen. En daar nu het leven in ontucht had
opgehouden, kon ik weder, zonder een enkelen af te wijzen, vijf kinderen den H. Doop
toedienen.480
De kerk werd nu geregeld bezocht en daar de Regent en zijne vrouw steeds een goed
voorbeeld geven, is niemand der onderdanen stoutmoedig genoeg om dit goede voorbeeld
te versmaden. En dit te meer, omdat waar de Regent goed is, hij alle steun vindt in
Gouvernementsbesluiten welke ieder Inlandsch christen ten stelligsten verpligten tot een
naauwgezet vieren van den dag des Heeren, tot het getrouw bezoeken der kerk en het
bijwonen van andere godsdienstoefeningen. Men legt het geëerde Gouvernement wel eens
ten laste, dat zijne maatregelen in betrekking tot Godsdienst alle kenmerken van
onverschilligheid, ja van tegenstand zouden dragen. Dit is oorspronkelijk onwaarheid. En
mogen er gansch onverschillige, ongeloovige, ja verregaand zedelooze

Op 15 juli 1860 was Teffer wederom te Hatu. De regent klaagde weliswaar Teffer aan bij het bestuur
wegens plichtsverzuim, doch dat weigerde aanvankelijk zich ermee te bemoeien. De regent van Hatu
gaf toe en liet hierop Teffer weten dat alles in gereedheid was voor het huwelijk van hen die buiten
de echt leefden. Hierop besloot Teffer wederom Hatu te bezoeken, waar hij veertien huwelijken sloot
en dertig kinderen doopte. M. Teffer a. Hb NZG, 8/8/1861, ARvdZ 53/12. Het bestuur nam de zaak
echter toch hoog op. De gouverneur gaf Teffer te kennen het niet-dopen van buiten echt geboren
kinderen af te keuren. GdME a. M. Teffer, 10/10/1861, AA 1556. Teffer liet de gouverneur hierop
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weten dat deze kwestie op de jongste zendelingenconferentie te Waai (nov. 1861) besproken was en
dat daar besloten was dat ter zake van het wel of niet dopen van dergelijke kinderen de zendelingen
geheel volgens eigen geweten moesten handelen. Verder betoogde hij dat hij, omdat hij met zijn strijd
tegen de onzedelijkheid op geen enkele wijze tegen de belangen van het gouvernement inging, deze
zelfs diende, niet van plan was zijn standpunt te wijzigen. Hierbij verwees hij naar zijn werkkring
(omvattende Alang, Liliboi, Hatu, Amahusu, Hila, Larike, Boano, Buru en Manipa), waar gedurende
zijn diensttijd het verschijnsel der buitenechtelijke kinderen grotendeels verdwenen was. M. Teffer
a. GdME, 29/11/1861, AA 1556; M. Teffer a. Hb NZG, 3/7/1861, ARvdZ 53/12.
480
Bij een volgend bezoek noemde Teffer de negorij Liliboi “een der liefste negorijen” en haar bevolking
“ijverig, vlug en belangstellend” waar het het christendom betrof, M. Teffer a. Hb NZG, 8/8/1861,
ARvdZ 53/12. Buitenechtelijke relaties kwamen er niet meer voor, M. Teffer a. Hb NZG, 3/7/1861,
ARvdZ 53/12.
479
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Gouvernementsbeampten zijn, die veel kwaad doen door hun goddeloos voorbeeld, maar
eigenlijk gezegd heeft het Gouvernement als Gouvernement zeer goede, zeer gewenschte
maatregelen genomen; en is iedere afwijking daarvan strafbaar, zoowel in Europeesche
beampten als in Inlandsche Regenten.
Welligt denken de Heeren Bestuurders dat dit mijn berigt, omtrent goede maatregelen,
geheel in strijd is met de berigten van sommige broeders die onophoudelijk tegenstand
ontmoeten. Ook ik vind in vele opzigten denzelfden tegenstand, doch slechts van
Inlandsche Regenten, zooals duidelijk hier en daar uit mijne verslagen kan blijken. Doch
eerlijk moet ik bekennen, tot hiertoe alle mogelijke welwillendheid zelfs hulpvaardigheid
te hebben ondervonden van de zijde der Hooge Regeering. En waarom? Welligt omdat
ik lijdelijk volgde en mij schikte en kromde naar de begeerte van dezen of genen het
christendom minder toegedane of achtende? Waarlijk neen! Getuige hiervan de strijd die
ik reeds voerde over de doop geschiedenis, welke u uitvoerig zal worden medegedeeld.481
Maar het was omdat ik mij hield bij de regten welke de Gemeente heeft, en die haar zijn
verzekerd door de Hooge Regeering. En waar men nu zag dat ik nooit klaagde over
eenige beleediging mijn persoon aangedaan of over onaangenaamheden mij door
nietswaardige Regenten berokkend, maar dat ik onwrikbaar was waar het de belangen der
gemeente gold en dat ik schorsching in mijnen arbeid verkoos boven het moeten bukken
voor menschelijke willekeur, daar vond ik hulp bij de Regeering, gegrond op de wetten
en volgens bepalingen door het Gouvernement zelven daargesteld. Dat andere Broeders
van hunne Europeesche beampten allerlei onaangenaamheden ondervonden geloof ik
gaarne; even gaarne als ik u de verzekering geef dat ik ze niet ondervond. Ik weet wel,
dat ook in Ambon zoogenoemde zeer fatsoenlijke menschen, die aanspraak maken op
hooge beschaving en hooge afkomst, de vuigste en liederlijkste taal met hunne beschaafde
monden over mij en andere Zendelingen uitbraken. Maar wat deert mij dit, ik gun deze
fijnbeschaafden hunne fijne beschaving, en het genot om Zendelingen beesten en loeders
te noemen die men moest verzuipen, met een zak zand aan de beenen hen werpende in
de baaij van Ambon. Wanneer die zelfde fijn beschaafden mij slechts hulp verleenen,
waar ik tot hen kom om over de belangen der gemeenten te spreken. De Gouverneur en
de Resident van Cattenburch482 beide bewezen mij steeds hulp.
[Vervolgens gaat Teffer in op de betekenis van wat hij noemt “Merkus’ Wetboek der
Inlandsche Regenten”,483 in het bijzonder op de artikelen 50 en 51, waarin de plichten der
regenten ten aanzien van kerk en christendom worden omschreven. Tijdens Teffer’s hier
beschreven bezoek aan Liliboi heeft de regent aldaar zijn aandacht op deze wetgeving
gevestigd, waarmee Teffer tot nu toe onbekend is.]

73.
Besluit van de gouverneur der Molukse Eilanden, C.F. Goldman, Ambon, 13 juli
www.cgfdejong.nl
1861, nr 3; AA 270.
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Dat betrof de Europese sergeant Wilhelmus Engles, zie document 38.
F.M.G. van Cattenburch.
Merkus’ Instructie voor de Regenten van Amboina en Onderhoorigheden, die als een der twee
grondslagen heeft gediend voor het Reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op
Amboina en Onderhoorigheden van 15 april 1824 van GG Van der Capellen (de andere grondslag
was een soortgelijk reglement voor Java). Zie “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne
reis door de Molukko’s”, 300.
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Gelezen de missive van de Sub Commissie van onderwijs alhier, ddº 30 Junij jl: nº 42,484
daarbij voorstellende de benoeming van een twaalftal schoolmeesters der 4º Klasse.
Is goedgevonden en verstaan conform voorschreven voorstel
1º Te benoemen gelijk geschiedt bij deze tot schoolmeesters der 4º Klasse en hen als
zoodanig te plaatsen als hulponderwijzers, als:
a. in de negorij Kaijboboe Isaac Pelamonia en August Isaac Tanasale
b. in de negorij Saparoea Petrus Jacobus Nikiuluw
c. in de negorij Tuhaha Johannis Alexander Latumanuwy
d. in de negorij Booij Jonabas Harmanus Tupanoro
e. in de negorij Sirrij Sorrij Abraham Laurens Hitipeuw
f. in de negorij Ihamahu Frederik Adrianus Tentuwa
g. in de negorij Amahoesoe Gijsbert Johannis Nanlohij
h. in de negorij Oma Pieter Peijlouw
i. in de negorij Ulath Petrus Marcus Delima
j. in de negorij Paperoe Elias Andrias Titaleij, en
k. in de negorij Porto Christoffel Marcus Rinsampessij,
allen Kweekelingen van het Instituut van het Nederlandsch Zendeling genootschap alhier.
2. Den Assistent Resident Magistraat en den Assistent Resident van Saparoea en Haroeko
te schrijven om het noodige te verrigten dat de benoemden zich spoedig naar hunne
negorijen begeven.
Extract Sub Commissie van onderwijs, Saparoea, Ass: Res: Magistraat, Algemeenen
Ontvanger en benoemden tot informatie en narigt.

74. M. Teffer aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Alang (Ambon), 8
augustus 1861; ARvdZ 53/12.
–––
In den laatsten tijd was door Heeren ambtenaren veel gesproken over de zendelingen.
Den een noemde men oproerig, den anderen onbeschoft en brutaal, weigerende diensten
voor ’t Gouvernement, weder anderen lui of kinderachtig en vreesachtig, enz. enz. en de
een wilde nog sterker dan de anderen beweren, dat er nooit onnutter menschen waren
gevonden dan Zendelingen, die den menschen slechts bidden leeren en zingen, hetwelk
ze niet noodig hebben om nuttige leden van de staat te zijn. – – –
De Kersavond was wederom als naar gewoonte een vreugdefeest voor de geheele
www.cgfdejong.nl
Negorij.485 Een fraaije groene boom, verlicht met vele kaarsjes en beladen met allerlei
geschenkjes was ook ditmaal in het midden der kamer opgerigt terwijl op den achtergrond
van den kersboom eene rijk voorziene tafel bereid was, niet slechts voor de zoogenoemde
grooten, maar veel meer nog voor de kleinen die niet weder ter maaltijd kunnen nooden.
Het kersavondfeest werd geopend met gebed en een Psalmgezang. De algemeene
blijdschap was op dezen avond zoo groot, dat velen zich niet konden weerhouden van in
484
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Zie SCO Ambon a. GdME, 30/6/1860, AA 270.
Alang.
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woorden de dank des harten uit te drukken. Het was alsof een geest van toespraken veeler
hart en mond vervulde en men scheen onvermoeid in ’t aanheffen van Psalmen en
liederen, bij het Kersfeest zoo zeer gepast.
Aan den voet van de kersboom waren twee platen geplaatst. De eene stelde voor de slang
die de versenen vermorzelt der vrouw; en de andere stelde voor het vrouwenzaad, dat den
kop der oude slang vermorzelt.486 Na allen indachtig te hebben gemaakt hoe de vreugde
dezer kersavond slechts eene flaauwe afschaduwing is van de waarachtige kersvreugd,
welke ontstaat zoo Christus de Heer in onze harten wordt geboren, besloten wij wederom
met dankzegging en Psalmgezang. – – –

75. Algemeen verslag van het Bestuur der Protestantse Kerk in Nederlands Oost-Indië
over de jaren 1858 en 1859, Batavia, 26 augustus 1861; AHC 19, bijlage 228.
In 1858 berichtte de Haagse Commissie van de synode der Nederlandse Hervormde Kerk het
verzoek te hebben ontvangen niet alleen over de “uiterlijke” zaken der Protestantse Kerk in
Nederlands-Indië te berichten, zoals tot dan toe gebruikelijk was, maar ook over de “innerlijke”
zaken. Dit verzoek werd doorgegeven aan het Kerkbestuur te Batavia, dat de predikant S.A.
Buddingh belastte met het opstellen van dergelijke rapporten. Het eerste algemeen verslag
besloeg twee jaren, 1858 en 1859.487

–––
Hoofdstuk II
Kerken en geldelijke belangen der
gemeenten, alsmede liefdadige gestichten.
A. Kerkgebouwen
–––
Amboina. Ter hoofdplaats Amboina bestaat voor het tegenwoordige slechts ééne kerk,
zoo wel voor het Nederlandsche als het Maleische deel der gemeente.
Die kerk schijnt vroeger speciaal voor de Maleische dienst bestemd te zijn geweest. De
Hollandsche kerk zou, volgens de berigten, toen gestaan hebben op het terrein waar thans
het bannelingskwartier is gevestigd, en door vroegere besturen, niet vrij van willekeur,
in bezit genomen zijn. De kerkeraad van Amboina heeft zijne bezwaren hieromtrent bij
de Regering ingebragt.
Het is moeijelijk thans nog de beweringen van dien raad ten aanzien van hetgeen vele
jaren geleden te dezen opzigte heeft plaats gehad, te verifiëren, daar die beweringen zich
grootendeels gronden op mondelinge overleveringen, welke nogthans den schijn van
waarheid wel bezitten. De Regering is dan ook niet ongenegen bevonden om de
aanzienlijke
gemeente te Amboina in haar streven om weder in het bezit van eene tweede
www.cgfdejong.nl
kerk te geraken, op eene gepaste wijze tegemoet te komen.
In de eerste plaats zal zij echter van hare eigene belangstelling in deze moeten doen
blijken uit de inteekeningslijsten, welke door den kerkeraad zullen worden aangeboden.
De thans bestaande kerk te Amboina bevindt zich nog steeds in tamelijk goeden staat. –
––
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Gen. 3: 15.
Zie Kb a. HC, 4/8/1858, AHC 19, bijlage 148a.
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B. Geldelijke belangen
–––
Amboina. De fondsen der gemeente verkeeren in een gunstigen toestand. Het
diaconiefonds sloot op ultimo December 1859 met een batig saldo van ƒ 85.000 en het
kerkefonds met een saldo van ƒ 28.900,00. – – –
C. Liefdadige gestichten
–––
Amboina. Het aldaar gevestigde weeshuis hetwelk in 1859 30 kinderen bevatte, staat
onder beheer van een binnenhuisregent op eene bezoldiging van ƒ 100 ’s maands. De
afstammelingen der Inlanders worden door een Inlandschen onderwijzer, die der
Europeanen daarentegen op de Gouvernements lagere school onderwezen. – – –
Hoofdstuk III
Godsdienstige en zedelijke toestand
der gemeenten
–––
Amboina. Gebrekkige godsdienstkennis en geringe godsdienstzin zijn kenschetsende
eigenschappen der gemeente. Evenwel onderscheidt het Maleische gedeelte zich hier
gunstig van het Nederduitsche zoo wel op godsdienstig als zedelijk gebied.
De hier heerschende ondeugden der Europeanen (vooral der militairen zoo van de Landen Zeemagt) bijvoorbeeld concubinaat, ontucht en dronkenschap, neemt echter de geringe
Amboinees zeer gemakkelijk over. Een personeel van ambtenaren, dat op zedelijk gebied
onberispelijk is, zal derhalve een zeer gunstigen invloed op de gemeente uitoefenen. – –
–
Godsdienstoefeningen
–––
Amboina. Elken zondag worden hier twee godsdienstoefeningen gehouden, te weten eene
voor de Nederduitsche en eene voor de Maleische gemeente.
De opkomst der ledematen is redelijk. Het Heilig avondmaal wordt mede voor elke
gemeente drie malen in het jaar gevierd. Voor de Maleische gemeente wordt op den
laatsten Zondag van elke maand de Heilige Doop toegediend. Voor de Nederduitsche
gemeente is echter geen vaste dag bepaald. Huisdoop heeft hier zelden plaats.
Oefeningen worden gehouden door den gewezen zendeling Krul, thans binnenregent van
het weeshuis, evenwel onder toezigt van den predikant. – – –
Catechetisch onderwijs
www.cgfdejong.nl
–––
Amboina. Wat overigens de werkkring der in de Molukken gevestigde Zendelingen van
het Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam betreft, is ons Bestuur niet in staat
hierover eenig berigt mede te deelen, terwijl ook de kerkeraad der gemeente te Amboina
in zijn verslag te kennen geeft op dit punt het stilzwijgen te moeten bewaren op grond dat
de verhouding tusschen dit collegie en de bedoelde Zendelingen tot dusverre niet officieel
geregeld is.
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Maatregelen worden echter beraamd ten einde in het vervolg ook van de werkzaamheden
dezer zendelingen eenig overzigt te kunnen geven.488 – – –
Ten slotte wenscht ons Bestuur met betrekking tot de Zendelingen in het algemeen nog
aan te stippen dat het opnieuw in het jaar 1859 de gelegenheid heeft aangegrepen op de
verwezenlijking van een reeds meermalen geopperd denkbeeld aan te dringen, daarin
bestaande dat niemand als zendeling zich voor deze gewesten zoude mogen aanmelden
tenzij hij vóóraf behoorlijk door de te ’s Hage gevestigde commissie geëxamineerd en
ingezegend was.
Deze maatregel toch is in de oogen van ons Bestuur verkieselijker dan die, welke bij de
ministerieële dépêche van 9 September 1859 no 6/1092 werd aangegeven, volgens welke
in Indië eene commissie zoude worden ingesteld, wier taak het was zorg te dragen dat
geene personen, door de ’s Gravenhaagsche commissie niet geordend, als zendelingen
werden toegelaten, tenzij zij eene goede getuigenis bezaten van handel en wandel en ook
uit het oogpunt der openbare orde en rusten geene bedenkingen tegen hunne toelating
bestonden.
Onder ultimo December 1859 was evenwel dit punt nog niet geregeld. – – –
76. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Rumah Tiga
(Ambon), 2 september 1861; ARvdZ 34/5.
Tot mijne diepe smart heb ik uit uwen brief van 28 Mei l.l. aan br: Luijke gerigt,489
vernomen, dat eenige onzer broeders U zeer hebben verontrust met hunne klagten over
hunnen persoonlijken toestand niet alleen, maar ook over de gemeenten en speciaal over
de Schoolmeesters, die met en nevens hen in die gemeenten werkzaam zijn. Daar ik uit
dit Uw schrijven bespeur, dat het schrijven dier broeders diepen indruk bij U heeft
gemaakt en Gij U ik weet niet welke voorstellingen schijnt te maken van den
beklagenswaardigen toestand Uwer zendelingen, zoo wil ik geen oogenblik uitstellen U
deswege voor ’s hands althans eeniger mate gerust te stellen; en naar ik hoop zal U
eerlang het algeheele en volkomene bewijs geleverd worden, dat Gij onze broeders niet
wel hebt verstaan en Gij meer uit hunne brieven hebt gelezen dan zij hebben willen
zeggen, want niet om mijnent, maar om hunnent wil hoop en wensch ik dat duidelijk
blijken moge, dat zij niet hebben bedoeld om mijnen arbeid bij U in verdenking te
brengen. Maar, lieve Bestuurders! zoudt Gij U die zelfde zekerheid, die zelfde
overtuiging niet hebben kunnen verschaffen langs eenen anderen en beteren weg, dan nu
door U is ingeslagen? Was het dan zoo volstrekt noodig om mij thans weer opnieuw zoo
vreeselijk, zoo bitter te kwetsen, gelijk nu alweer op Uwen last moet geschieden? Heeft
mijne onkreukbare, meer dan 25 jarige trouw dat aan U verdiend? En mijn arbeid, die tot
op den huidigen dag, naar ik durf hopen, evenveel waard is als die van Uwe beste
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Zendelingen, wordt hij voor zoo volstrekt niets gerekend, dat Gij er onverschillig over
henen kunt stappen, en mij dagvaart om rekenschap te geven en verantwoording te doen
voor eene regtbank door U benoemd, voor jonge menschen, waarvan een hunner mijn
leerling was,490 en voor anderen, die alles, de een meer de andere minder, verpligting aan
mij hebben. Verpligting grooter dan ik U thans mag zeggen en zij zelven weten, omdat
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ik hen voor openbare schande heb bewaard. En wie zijn nu die mannen die mijn arbeid
moeten beoordeelen, immers dezelfde die ook mijne geheime aanklagers zijn, wanneer
het dan al inderdaad hunne bedoeling mogt zijn geweest om direct of indirect een’ blaam
op mij te werpen. Maar waarde Bestuurders! hebt Gij dan aan dat geheim geschrijf nog
niet genoeg? Is er nog geen verdeeldheid – wat zeg ik – doodelijke vijandschap genoeg
door het onzalige geheim geschrijf in ons midden, dat Gij er op nieuw voedsel aan kondet
geven?
Maar ik wil de zaken niet vooruitloopen. In dezen mijnen brief, nadat ik denzelven in de
conferentie491 zal hebben voorgelezen, zal ik voor U, en zoo het noodig mogt worden
bevonden, voor geheel Nederland mijne grieven openleggen, omdat ik zulks èn aan ons
Genootschap èn aan mij zelven verschuldigd meen te zijn. Want Gij zult mij toegeven,
Bestuurders, dat de geduldigste en meest vergevensgezinde mensch het eindelijk moede
wordt, om zich telkens en telkens weer op nieuw te verdedigen en te verantwoorden, nu
eens tegen het geschrijf van verachtelijk volk, dat in het duister wroet, dan weer tegen dat
van menschen, die elkander broeder – lieve broeder noemen. Sinds vele maanden lang
zit ik hier in de éénzaamheid als in vrijwillige verbanning, waar ik schier geen menschen
aangezigt zie, dan dat van mijne kweekelingen.492 Gaarne en gewillig heb ik afstand
gedaan van alle gezellig verkeer, maand in maand uit, om veel en ongestoord te kunnen
arbeiden; de vroege morgenstond vindt aan mijn werk en niet zelden het middernachtelijk
uur aan mijne éénzame schrijftafel. Diende ik met zoo veel trouw en ijver een’ harden
meester, ik zou lof en goedkeuring verwerven, maar Gij Bestuurders! wat doet Gij? ... Gij
stelt regters over mij aan, die tevens mijne aanklagers zijn, want hoezeer ik nog niet kan
gelooven dat zoo iets in de bedoeling van eenigen broeder heeft gelegen, in de Uwe ligt
het buiten twijfel, want hoe ik de zaak ook moge wenden en draaijen, de facto is de zaak
zóó en niet anders. En ik vleide mij nog zoo wel, dat ik bij ons Genootschap een
vertrouwen bezat boven alle bedenking verheven, omdat ik geheel mijn leven lang zoo
oneindig veel heb gezwoegd en gewerkt met onbezweken trouw, omdat ik de vuurproef
heb doorstaan, meer welligt dan eenig ander zendeling. Omdat gluipende nijd mij
misgunde mijnen invloed en mijn aanzien hier ter plaatse, heeft laaghartige laster mij
aangerand; heeft leugen en omkooping eenige mijner kweekelingen tegen mij opgeruid,493
en zij, die mijnen ingang en mijnen uitgang kenden bij dag en bij nacht, wat hebben de
ongelukkigen kunnen getuigen, – niets dan hetgeen bij slot van rekening tot mijne eere
moest strekken. Toen eene vreeselijke krankheid deze landen bezocht vele jaren lang,
toen mijne kinderen, mijne vrienden mij ontvielen dag aan dag,494 toen alles stierf wat niet
vlugtte, – en gestorven of gevlugt zijn allen op weinige uitzonderingen na – ook toen, ja!
heeft hartepijn mij menigen zucht afgeperst, maar ik heb geduldig uitgehouden en
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verdragen tot den einde toe! Wanneer onze broeders, die nu reeds over kleinigheden en
geringe teleurstellingen zoo klagen, eens een tiende deel dier smarten hadden te dragen,
wat zouden ze dan wel doen! Ik bid God, bij dag en nacht, om mij te schenken kalmte en
bedaardheid, opdat ik mij in alles zóó moge gedragen, als het een kind van God betaamt,
maar waarlijk de beproeving die de Heer mij in deze zaak oplegt (want niets toch
geschiedt er buiten Zijnen raad) is groot en zwaar om te dragen. Raadpleegde ik met
vleesch en bloed, ik verzeker U, dat ik geheel anders zoude handelen in deze zaak dan
ik nu hoop te doen. Neen, ik zal niet uit het oog verliezen den eerbied, dien ik U
verschuldigd ben! Maar wat ik U bidden mag Bestuurders! wilt dan ook niet uit het oog
verliezen de achting, die Gij – ik zal niet zeggen aan Uwen Zendeling – maar die de ééne
fatsoenlijke man den anderen verschuldigd is. Gij zoudt anders eenen brand kunnen
ontsteken, die tot in geheel Nederland gerucht zou maken en dien Gij en ik met den
besten wil niet meer zouden kunnen blusschen.
Gij spreekt over de kosten door U aan de kweekschool besteed, – wel Bestuurders! niets
gemakkelijker dan U van die kosten te ontheffen. Schrijft mij slechts een enkel woord,
dat Gij dat wenscht, en ik zal er onmiddellijk werk van maken dat het Gouvernement de
kweekschool overneme. Sinds jaren toch heeft het mij reeds al mijnen invloed en al mijn
aanzien gekost, dat dit nog niet is geschied, omdat men het als eene abnormaliteit
beschouwde dat het Gouvernement ten koste van zeer aanzienlijke sommen gelds geheel
het onderwijs onderhoudt, en daarentegen de vorming der onderwijzers voor de
Gouvernementsscholen aan een op zich zelven staand Genootschap wordt toevertrouwd.
Ik heb dit denkbeeld bestreden met alle mij ter dienste staande middelen, omdat het dan
gedaan zou wezen met de opleiding onzer onderwijzers op den tegenwoordigen voet en
men zou beginnen met het weren van den Bijbel. Of hebt Gij dan geheel en al vergeten,
Bestuurders! hoe zwaar een strijd het mij in der tijd heeft gekost om den bijbel als
schoolboek te mogen behouden!! Ja, waarlijk, ik zou boekdeelen vol kunnen schrijven
over mijn leven en werken op Ambon.
“Van onderscheidene zijden – schrijft Gij – zijn er ongunstige berigten tot ons gekomen,
zoo wel wat hunne kennis als hunne zedelijkheid betreft” ... en terstond beveelt Gij eene
buitengewone conferentie, om die zaak met den meesten ernst te onderzoeken, – die
onderscheidene zijden, hetgeen toch wel niemand anders dan de zendelingen kunnen zijn,
moeten dus dáár staande houden hetgeen zij U schreven, en de man, die zoo al niet voor
de zedelijkheid dan toch gewis voor de kennis der meesters verantwoordelijk is, moet
zich dáár verantwoorden voor mannen, die hem alrede en bij voorraad hebben
veroordeeld!! Lieve Bestuurders, zegt mij toch, hoe is het mogelijk dat Gij tot zoodanigen
maatregel hebt kunnen besluiten? Neen, waarlijk ik heb mij niet te beroemen over eenige
toegevendheid en zachtmoedigheid van Uwe zijde, wanneer nijd en afgunst mijne trouw
en mijne braafheid in verdenking bragten. Br: Hiebink is in geheime correspondentie met
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een slechten en kwaadaardigen man,495 en toen die mensch, getrouw aan zijn beginsel:
“laster! altijd laster! er blijft genoeg van hangen om kwaad te doen” goed vond in het
geheim allerlei schandelijke dingen over mij te schrijven, wat deed br: Hiebink toen?
Deelt hij mij toen open en ridderlijk mede, dat en dat heeft die en die over U geschreven,
– o, neen! hij zegt alleen die en die schandelijke dingen zijn er tegen U ingekomen,
verdedig U! Ik moest dus vechten en schermen in de lucht, tegen eenen vijand dien men
zorgvuldig voor mij wilde verbergen ... Maar inmiddels veroorlooft de heer Hiebink zich
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om naar heinde en verre te schrijven en aan Jan en Piet te vragen: is het waar dat Roskott
het Zendeling-Genootschap heeft bestolen? Is het waar dat hij voor Ds Schiff op de
knieën heeft gelegen, toen deze hem betrapte dat hij Genootschaps-gelden had
ontvreemd? Is het waar dat zijne vrouw woekerhandel drijft? En allerlei andere
fraaijigheden meer. En toen nu van alle zijden brieven inkwamen, waarin het heette: foei!
foei! en ik dien lasteraar onder mijnen voet had vernederd, toen ja! toen schreef br:
Hiebink mij een soort van apologie, omdat er geen enkel vraagteeken was blijven staan
en ik gereed stond de christenen in het vaderland te vragen of de Inspector van het
Zendingshuis een mandaat van hen had ontvangen om op zoodanige wijze de zendelingen
der vaderlandsche kerk te behandelen. Maar ik nam volkomen genoegen met de apologie
van br: Hiebink, geheel overtuigd dat alleen overdreven vrees voor de reputatie des
Genootschaps hem den ingeslagen weg, hoe déloijaal en verkeerd dan ook, had doen
bewandelen. Wel werd mij toen meer dan eens en nog niet lang geleden weer opnieuw
vanuit Uw midden geschreven: “vertrouw Hiebink niet, hij heeft respect voor Uwe kunde
en Uw karakter, maar Uw vriend is hij niet”. Ik heb mij aan dat berigt weinig laten
gelegen liggen, omdat ik een afschuw heb van argwaan en onopregtheid, – ik was opregt
jegens hem en wilde hem gaarne liefhebben, omdat ik wist hoe volijverig hij werkte voor
ons Genootschap. Maar ziet Bestuurders! br: Hiebink had het mij niet vergeven, br:
Hiebink was niet opregt, want nog zeer onlangs, nog geene maand geleden, ontdekte ik
dat hij zich in die dagen over mij ongunstig heeft uitgelaten en over mijne verdediging
tegen Hanegraat sprak als van: beleedigden schoolmeesters trots. Dat is niet mooi,
nietwaar Bestuurders! dat is eene handeling den man onwaardig!
En wat hebt Gij gedaan, Bestuurders! toen ik door Gods hulp, zoo geheel en volkomen
over dien boozen man had gezegevierd, en hem vernederd, zoo diep als een man slechts
vernederd kan worden, toen hebt Gij het nog noodig geacht om eene commissie te
benoemen en die commissie heeft mij dan ook, ja, vrijgesproken, maar dan toch ook
tevens goed gevonden te verklaren dat ik “een man van den penning was”. Op welken
grond? Ja, dat weet ik niet, want de commissie heeft het niet gezegd. Derhalve,
Bestuurders! heb ik te veel gezegd, wanneer ik beweer dat ik nooit eenige toegevendheid
en zachtmoedigheid van U heb ondervonden, wanneer ik, ijverende voor de belangen van
ons Genootschap, uit nijd en afgunst werd aangerand en gehoond? God dank! dat ik geen
toegevendheid van menschen noodig had en ze ook nimmer hoop noodig te hebben.
Ja, wanneer ik ook klaagde en U met allerlei aanzoeken bestormde, dan mogelijk zoudt
Gij U nog eens hebben bedacht, alvorens mij zoodanige beleediging aan te doen en mij
zoo geheel onverdiend hard te vallen. Of heb ik hier ter plaatse geen tegenstand
ondervonden? Of was ook mij niet feitelijk en schriftelijk verboden om eene inlandsche
school binnen te treden? Wat zijn de bezwaren, wat is de tegenstand der tegenwoordige
broeders, in vergelijking van den tegenstand, dien ik ondervond en, met Gods hulp, heb
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overwonnen? Maar heb ik toen gezucht en geklaagd – en het U lastig gemaakt? Gij hebt
ze in Uw midden, de mannen, die daaromtrent alsnog getuigenis kunnen afleggen. Het
zijn de heeren de Stuersz, de Serrière en Weddik, de beide eerste in der tijd Gouverneur,
de andere commissaris voor de Moluksche eilanden. Hebben niet alle drie mij
aanvankelijk hard gevallen, omdat ze meenden dat ik te veel invloed had op de bevolking;
waren het niet de eigen woorden van den heer Stuersz: “mijnheer! gij zet mij het mes op
de keel!” toen ik met warmte streed voor mijne kweekschool, en het Gouvernement zijne
schoolmeesters liever koos uit houthakkers en sagokloppers dan uit de wel onderwezen
jonge lieden uit het Institut; was het niet de heer de Serrière, die eigenhandig schreef op
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een adres van mijne hand, hetwelk mogelijk op dezen stond nog bestaat ter
Gouvernements-Secretarie: “ze zijn bijdehand, de Jesuiten der Protestanten, dat moet men
bekennen, maar des te gevaarlijker” etc.; was het niet de heer Weddik, die mij op last der
regering in verhoor moest nemen, toen ik “het leven van Mahomed” had geschreven. En
waarmede zijn die mannen alle geëindigd!? Ze zijn geëindigd met mij hunne hoogachting,
hun vertrouwen en ik mag zeggen, hunne vriendschap te schenken; mijn vriend van Rhijn,
(de gewezen Inspector) zou het U kunnen getuigen, hoe de heer Weddik te ’s Hage zich
nog, eenigen tijd geleden, over mij heeft uitgelaten. En waaraan heb ik dat alles nu te
danken, Bestuurders! ... daaraan, dat ik niet heb gezucht en geklaagd en U ben lastig
gevallen, maar omdat ik stil mijn gang ben gegaan en door mijne wijze van zijn en van
handelen de achting van weldenkende menschen heb afgeperst en afgedwongen. – Ook
thans heet het nog wel eens: “de inlanders groeijen ons over ’t hoofd, Roskott maakt die
jongens veel te knap, etc.” Maar daarbij blijft het, omdat niemand mij wil lastigvallen.
Onze broeders alléén bewezen het tegendeel, zij zeggen “de meesters verstaan hun werk
niet en zijn slecht van gedrag” en Bestuurders! aarzelen geen oogenblik om terstond op
ontvangst van zoodanige geheime insinuatie’s eene dagvaarding en een onderzoek te
bevelen, zoo krenkend als ze maar uitgedacht kunnen worden.
Zegt dan Bestuurders! geliefde broeders in onzen Heer Jesus Christus, waarmede heb ik
dat aan U verdiend? Heb ik het verdiend omdat ik, toen de wereld mij toelachte en mij
hare grootheid en hare schatten aanbood, heb pal gestaan, door Gods genade? Heb ik het
verdiend omdat ik met geheel mijn hart ons Genootschap altijd zoo lief heb gehad, voor
zijne eer en voor zijne belangen heb gestreden met alle kracht? En toen ik hoorde van de
verdeeldheid die er in Uw midden was ontstaan, en eenige Uwer medebroeders wenschten
op te houden langer deel uit te maken van de directie des Genootschaps, dat ik toen met
deze Uwe medeleden, mijne lieve broeders in Christus en mijne vrienden heb getwist,
omdat zij er toe konden besluiten om ons eerwaardig Genootschap te verlaten?496 Of heb
ik het daarmede verdiend, dat ik tot op den huidigen dag werk en zwoeg van den morgen
tot den avond voor de belangen des Genootschaps, dat geene moeite mij te veel, geen
arbeid mij te zwaar is, dat de vroege morgen mij aan mijn werk, de late avond mij niet
ledig vindt? De arbeider vindt zijne ure van rust, de daglooner zijnen dag van
uitspanning, maar wanneer is er rust, wanneer uitspanning voor mij? En klaag ik nu – of
heb ik ooit geklaagd over te veel arbeid, over te veel vermoeijenis des vleesches en des
geestes? Gij weet wel Bestuurders, dat ik zoo iets niet heb gedaan en Gij er ook thans
geen woord van zoudt hebben vernomen, wanneer Gij er mij niet toe hadt gedwongen.
Maar van een ding ben ik zeker, namelijk hiervan, dat Gij mij zoo iets stellig niet zoudt
hebben gedaan en U geschaamd zoudt hebben het te doen, wanneer Gij ook maar voor
eenen enkelen dag getuige kondet zijn van mijnen arbeid, van mijn willen en mijn
trachten.
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Wilt Gij het mij ten goede houden, Bestuurders, wanneer ik mij eens voor een oogenblik
als een ijdele dwaas aanstelle en ga roemen op eigen vlijt en ijver, hoort dan wat zoo al
mijn dag werk is. Van jeugd af aan gewoon aan vroeg opstaan, ben ik, in den regel, met
het eerste morgen krieken op de been; en mogt ook al vermoeijenis van den vorigen dan
en nacht de overhand behouden op het ligchaam, dan komt mijn jongen kloppen aan de
deur van mijn eenzaam kamertje: tuwan ada mawu sijang! (mijnheer de dag breekt aan),
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en hij mag niet weg gaan van zijn’ “post” tot hij bespeurt dat ik het bed uit ben; dan
haast! rep je! naar het bad, en haast je! spoed je! aan het ontbijt, hetwelk trouwens in een
paar minuten is afgeloopen. Maar veelal is dat nog niet begonnen, of er staat reeds deze
of gene regent of meester of njora voor de deur om mij te spreken. De een heeft dit, de
andere weer wat anders, en allen moet ik te woord staan, hun raad geven of voor hen
optreden en handelen. Niet zelden ook deze of gene mijner kennissen uit de stad en dan
heet het: och! Roskott ik heb dit of dat, hoe moet ik daar meê aan; zoudt ge mij willen
helpen! Daar slaat de klok hare acht slagen en dus met spoed naar de school, immers,
wanneer men verlangt dat iedere ondergeschikte zijn’ pligt doe, dan behoort men te
beginnen met dien zelf te doen. Maar naauwelijks is men aan het werk, of daar komt de
baas uit de drukkerij iederen morgen met zijne rol van werkzaamheden en van tijd tot tijd
met zijne proef-druk; tegen wil en dank moet ik alles zelf nagaan, anders krioelt het van
fouten, – de fouten verbeterd zijnde komt een tweede en soms een derde proef. De school
duurt tot 1 uur maar heel dikwerf, vooral als er stoornis is geweest, vindt men ons nog aan
het werk nadat de klok reeds lang 2 uur heeft geslagen! De kweekelingen hebben dan rust
na den eten en werken hun schrijfwerk bij of verrigten hetgeen er voor den oogenblik te
doen valt. Ik ga naar de rivier, waar ik een huisje heb; zit er wat te lezen maar heel
dikwerf ook met het potlood in de hand om stukken te corrigeren, die mij zijn
toegezonden. Tegen den avond ga ik mij kleeden, doe eene wandeling naar het kerkhof,
niet alleen omdat ik gaarne vertoef en menig nachtelijk uur doorbreng, dáár waar ik heb
begraven wat mij op aarde het dierbaarst was, maar ook om gezelschap te ontloopen,
want bleef ik te huis, ik had zeker iederen avond bezoek en dat is niet alleen kostbaar
maar ook tijdroovend. Van zeven tot half tien is er weer school – repetitie van des
morgens – hier in de eenzaamheid te Roemah-tiga ben ik daarbij iederen avond
tegenwoordig niet om te onderrigten, maar slechts om te luisteren of teregt te wijzen;
want een iegelijk der kweekelingen treedt dan op, een ieder op zijne beurt, om rekenschap
te geven of te vragen van hetgeen des morgens is behandeld. Om half tien is het
avondgebed en nadat een gezang of psalm is gezongen, hebben de kweekelingen vrijheid
om te gaan rusten, – maar komt men des nachts om een of twee uur, dan zal men de
meesten weer in school vinden om hun werk bij te houden; zoo zelfs dat ik dit soms moet
tegengaan, omdat de gezondheid er onder lijdt. Op dezen stond heb ik helaas! niet minder
dan drie goede, beste jongens, alle drie met borstkwalen, die niet bestand waren tegen de
aanhoudende inspanning. Vandaar dat ik hen soms het bosch in jaag om wat afleiding te
hebben.
Komt de Woensdag en Zaturdag (postdagen voor de buitenresidentie’s) dan is het een
geschrijf zonder eind aan de meesters aldaar, want geen post komt er aan die mij niet
minstens 3 of 4, maar dikwijls ook heele stapels van brieven aanbrengt. Alles moet
gelezen en behandeld worden, hoezeer ik dan ook één mijner meesters met de
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beantwoording moge kunnen belasten.
Dan komt eens in de maand de vergadering der Subcommissie, die rooft mij doorgaans
een geheelen Zaturdag-morgen voor de vergadering alléén; is er niets buitengewoons, dan
behandelt de Secretaris alles alleen, komen er echter belangrijke stukken vóór aan ’t
Gouvernement of aan de Hoofdcommissie, die komen dan ook altijd voor mijne rekening.
Ik behoef dat niet te doen, dat is waar, maar het zijn van die dingen die men niet weigert,
terwijl daarenboven het belang van ’t onderwerp medebrengt dat ik er mij ongaarne aan
zou onttrekken.
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Nu komt op iederen eersten donderdag der maand de vergadering der Schoolmeesters van
geheel het eiland, met uitzondering slechts van die van Hila en Lariekie. Het werk wordt
nagezien en voorts behandeld wat voor de hand ligt. Is dat afgeloopen dan verwijder ik
mij naar de kerkenraadskamer – dáár komt men dan één voor één bij mij, geeft verslag
van zijne school over de afgeloopen maand, deelt mij mede zijn bezwaren of fluistert mij
toe de geheimen die ik alleen mag weten. Ik bemoedig hem waar ik kan en mag; geef hem
raad en houd aanteekening in mijn notitie-boekje van hetgeen bij den Gouverneur of de
Subcommissie moet dienen. Inmiddels is het één uur of later geworden, ik spoed mij naar
huis om de tractementen uit te betalen van de meesters van ons Genootschap, want de
menschen hebben nog eene verre reis naar huis terug.
Inmiddels is ook de boot aangekomen, ik ontvang brieven van heinde en verre die zoo
mogelijk dadelijk moeten worden beantwoord, en al wordt dat uitgesteld, zoo vereischt
toch deze correspondentie met Nederland, Batavia, Sourabaja, Menado, Banda etc. menig
uur. Komen er goederen voor mij of voor de broeders, ik moet zorgen dat alles behoorlijk
wordt ontvangen, want de boot wacht niet. Dit alles is gemakkelijk gezegd, maar niet zoo
gemakkelijk gedaan. Toen er onlangs niet minder dan 83 collies goederen voor de
broeders tegelijk aankwamen, was er heel wat te doen en mijn huis en iedere beschikbare
ruimte stonden vol, weken en maanden lang, met de goederen der broeders, die dan niet
zelden tevens een’ hoop kakkerlakken in huis brengen. Als depôthouder hebt Gij mij
toegestaan 10%, maar ik heb er nooit gebruik van gemaakt, ik schaam mij om er iets voor
in rekening te brengen. ’t Is waar, mijne jongens helpen mij gewillig en gaarne, maar de
geheele verantwoordelijkheid rust op mij, terwijl ik daarenboven altijd een klein
geschenk aan geld geef aan de jonge lieden, die hierbij geholpen hebben. Gelijk Gij weet,
had Br: Luijke de zorgen voor het depôt op zich genomen,497 maar hij zag er spoedig de
bezwaren van in, en ik, ik heb alweer geen oogenblik geaarzeld om er de
verantwoordelijkheid van op mij te nemen.498 Maar omdat de goederen der broeders soms
maanden lang blijven liggen, alvorens zij in de gelegenheid zijn dezelve te doen afhalen,
zoo moet ik ruimte hebben waar ik deze en andere goederen des Genootschaps kan
opslaan en afsluiten. Spoedig ben ik dan ook begonnen om mijne bijgebouwen te doen
afbreken om ze opnieuw en tot dat einde ingerigt op te bouwen; op dezen stond ben ik
daarmede druk bezig en heb er reeds eene vrij belangrijke som in vertimmerd, gelijk ik
ook onlangs een geheel ruim en nieuw lokaal heb doen optrekken voor de drukkerij,
geheel van steen en van de beste houtsoorten die het land oplevert. Op de laatste
conferentie te Waaij499 werd besloten, dat het Genootschap in één en ander zoude te hulp
komen, zoo men dit mogt kunnen goedvinden, maar ik heb die hulp nog niet gevraagd en
zal ze nu ook, na al het voorgevallene, niet vragen. Maar indien deze of gene onzer
broeders dan al inderdaad mogt hebben bedoeld om mijn arbeid bij U in verdenking te
brengen, hetgeen ik voor als nog liefst niet wil gelooven, dan zou het nog al eene aardige
www.cgfdejong.nl
dankzegging wezen voor de diensten aan hen bewezen, doch daarover mogelijk nader bij
eene andere gelegenheid.
Ziet Bestuurders! wanneer het niet mijn bepaald voornemen ware, dat deze de laatste
brief zal zijn, dien Gij over diergelijke onderwerpen van mij hebt te verwachten, zoo
zoude ik mij de moeite niet geven, om dit alles lang en breed te schrijven, doch zoo als
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W. Luijke a. Hb NZG, 26/1/1860, ARvdZ 24/5.
W. Luijke a. Hb NZG, 4/5/1861, 16/7/1861, ARvdZ 24/5.
De conferentie van nov. 1860 werd uitgesteld tot april 1861.

320

Document 76

de zaken thans staan zult Gij wel een weinig geduld met mij hebben, en ik zal dus
voortgaan U nog zoo een en ander mede te deelen.
Toen Gij een paar jaar geleden den wensch te kennen gaaft om de drukkerij des
Genootschaps weer aan den gang te brengen, schreef ik eene circulaire aan al de broeders,
met verzoek dat één hunner de zorg voor de drukkerij op zich mogt nemen, aangezien ik
met den besten wil niet den tijd zou vinden om mij ook daarmede nog te belasten, bij
ondervinding wetende dat er bij gebreke aan geschikt personeel heel wat aan vast is. Geen
der broeders konde of wilde die zaak op zich nemen en dus schoot er al weer niets anders
over dan de zaak voor mijne rekening te nemen. Ik zond een paar jonge lieden naar
Sourabaja om er eenigen tijd onderrigt te ontvangen, bouwde een lokaal en bragt de zaak
aan den gang.500 En was ik nu nog maar van alles ruim voorzien, dan zou het nog wel
gaan, maar nu heb ik gebrek aan dit, dan aan dat, gelijk er b.v. op dezen stond weer geen
vel drukpapier voor handen is. Ik heb aanvragen gedaan en ook een en ander ontvangen,
maar niet dat wat gevraagd is. Ik mag U echter deswege niet beschuldigen, want bij onze
onvoldoende kennis der kunst zijn denkelijk de aanvragen niet volkomen juist geweest.
Maar had men bedacht hoe oneindig veel kostbaren tijd er met dit schrijven en gekruimel
verloren gaat, dan had men mogelijk toch anders kunnen handelen. Immers hebt Gij eene
maleische pers te Rotterdam,501 en wanneer men ons had gezonden hetgeen dáár wordt
gedrukt, dan waren wij stellig geholpen geweest, en in ieder geval had men papier kunnen
zenden. Ik weet wel dat ons Genootschap thans den stelregel vasthoudt, om niets te
zenden hetgeen niet bij el en gewigt en getal gevraagd is, maar men kan alles overdrijven
en dat er bij ons Genootschap overdrijving dienaangaande plaats heeft, kan ik bewijzen.
In ieder geval is het niet de wijze van handelen van zorgvuldige en liefderijke vaders,
want die zeggen niet: wat is er gevraagd? Maar: wat kunnen onze jongens daar ginds
noodig hebben? en ze zenden desnoods op goed geluk, gelijk voorheen zoo vaak
geschiedde, wel wetende dat hier te lande alles te pas komt. Gij zult mij tegenwerpen, dat
dit meerdere uitgaven vereischt, dan strict noodig zijn en de middelen van ons
Genootschap niet toelaten, om uitgaven te doen, die niet volstrekt noodig zijn. Goede
orde en zuinigheid ... zeer zeker, ze zijn noodig en pligtmatig ... maar ons Genootschap
blijft zich daarin niet gelijk, want wij doen uitgaven van duizenden en tien duizenden, die
zeer zeker niet dringend noodig waren. Gij neemt mij toch niet kwalijk, Bestuurders!
wanneer ik openhartig tot U spreek, immers spreek ik niet tot vreemden, maar tot vaders
en broeders in Christus en daarom zult Gij het mij wel ten goede houden, wanneer mijne
innige gehechtheid aan ons Genootschap er mij toe dwingt om op zaken terug te komen,
die voor dezen geweest zijn. Maar ja, het is mijne algeheele en innige overtuiging, dat ons
Genootschap in de laatste jaren niet altijd met wijs overleg en met het oog op de toekomst
heeft gehandeld in sommige zeer belangrijke aangelegenheden. Neem b.v. de oprigting
van onze kostschool te Rotterdam, welke ontzettende uitgaven zonder eenige
www.cgfdejong.nl
noodzakelijkheid! ... Wanneer Gij U den tijd er voor gunt en het der moeite waardig acht,
leest dan nog eens na, hetgeen ik U daaromtrent schreef een paar jaar geleden; en zult Gij
dan niet moeten erkennen, dat ik volkomen juist heb gezien, en als ’t ware duidelijk heb
voorspeld de dingen, die daar komen zouden!502
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Vgl. R. Bossert a. B.N.J. Roskott, 27/10/1857, ARvdZ 64/4/4.
Die van M. Wyt & Zonen.
De “Protestantsche kostschool voor de kinderen van zendelingen en Europeërs in Indië gevestigd”
werd in aug. 1859 te Rotterdam geopend, doch in 1869 weer opgeheven. De zonen van enkele
Ambonse zendelingen verbleven hier. Na sluiting werd een aantal hunner in huis genomen door J.C.
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[Roskott herhaalt dat vestiging van de kostschool op Java of Ambon zijn voorkeur had en
nog heeft, niet in de laatste plaats vanwege de waarde die zo’n school zou hebben voor de
verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië. Hij voelt zich buitengewoon
gekrenkt door de verdachtmakingen van het hoofdbestuur jegens zijn persoon en door de
wens van het bestuur om een vergadering van zendelingen, nota bene dezelfden die hem
hebben aangeklaagd, over hem te laten oordelen.]

Maar ik begrijp zeer goed, de redenen, die U tot zoodanige wijze van handelen heeft
gedrongen. In de dagen voor dezen, toen ons Genootschap nog in eenvoudigheid
daarhenen ging en alleen bij de stillen in den lande bekend was, toen ging alles goed,
maar ons Genootschap is nu groot en man geworden, en heeft gelijk iedere andere zaak
in het rijk onzes Heeren stormwind en stortvloed door te staan, en niets lag dus meer voor
de hand dan dat ons Genootschap op zijn beurt gesteld moest worden tot een teeken, dat
weêrsproken zou worden, – maar dat behoeft ons niet te bekommeren, zoo wij slechts de
innige overtuiging hebben dat ons huis op de éénige en waarachtige rots is gebouwd, dan
zullen wij dit alles te zijner tijd te boven komen en wat waarachtig goed en edel en braaf
is, zal er eene eere in stellen om zich aan ons aan te sluiten, en wat daar buiten is, kunnen
wij best missen. Is ons geloof en ons vertrouwen van het regte gehalte, dan komt alles te
regt, – is het dat niet, dan is al ons worstelen tevergeefs. Onze broeders klagen over
naam-christendom, – goed! ik zal het niet tegenspreken, hoe zeer ik voor mij zeer vele
uitzonderingen aanneem, – maar wat zegt Gij dan van ons Vaderland met zijne moderne
theologie, die, naar het weinige dat ik er van gelezen en gehoord heb, Christus van zijnen
troon rukt en de Apostelen in ’t aangezigt slaat,503 – en van dien kostelijken dageraad,504
die naar men zegt uitgevers vindt en lezers bij honderden en bij duizenden, – en de eigen
zonen des Vaderlands van hoogeren en lageren stand, die hier dag aan dag, als levende
getuigen rondloopen van het diep verval der vaderlandsche zeden!

Neurdenburg, director van het NZG, en enkele andere particulieren, of opgenomen in het
Zendelinghuis te Rotterdam. Kruijf, Geschiedenis, 465-472; “De Kostschool van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap”; J.J. Bär jr a. J.C. Neurdenburg, 24/6/1869, ARvdZ 18/1; J.J. Bär jr a. Hb
NZG, 26/1/1869, 1/5/1877, ARvdZ 18/2. De voorbereiding en oprichting van de kostschool is
uitvoerig beschreven in de Extract-Acten van het NZG van de jaren vijftig. Roskott ging breedvoerig
in op de plannen tot opening van een kostschool in Indië, in een brief aan het Hb NZG, 28/6/1855,
ARvdZ 34/5. Hierin stelde hij als plaats van vestiging Surabaya voor. In B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
13/11/1857, ARvdZ 34/5 drong hij erop aan de kostschool in Ambon te vestigen en onder zijn
supervisie te plaatsen. In deze tijd wenste het genootschap een tweede zendeling in Ambon te
plaatsen, naast Roskott, die dan een deel van zijn werk zou moeten overnemen. Roskott wees dit
voornemen van de hand. De enige voorwaarde waarop hij een Europese zendeling naast zich wilde
aanvaarden was wanneer die kostschool in Ambon gevestigd zou worden en die zendeling zich
uitsluitend met de dagelijkse leiding ervan zou belasten. Bovendien wenste Roskott dan het laatste
www.cgfdejong.nl
woord bij deze benoeming.
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Voor het modernisme binnen het NZG, zie Van den Berg, Kerkelijke strijd.
504
De Dageraad was de naam van zowel een tijdschrift als een vereniging van vrijdenkers, die beide
waren opgericht op 12 okt. 1856 te Amsterdam in kringen van conservatieve liberalen. Aanvankelijk
deïstisch van inslag, waren de meeste leden van omstreeks 1880 atheïsten, materialisten en Marxisten.
De vrijdenkers van De Dageraad (de “dageraads mannen”) werden ook wel genoemd de “Gebroeders
dag en nacht”. Deze beweging was ook op Ambon en Banda vertegenwoordigd, zie bijv. M. Teffer
a. Hb NZG, 1/8/1861, verslag nr 7, ARvdZ 53/12 (verslag van een reis naar o.m. Banda in 1861, waar
hem bleek dat het tijdschrift De Dageraad ook daar gelezen werd). Zendeling T.A.F. van der Valk
(1828-1874) was na zijn ontslag uit NZG-dienst in 1855 actief binnen De Dageraad. Vgl.
Noordenbos, Het atheïsme in Nederland in de negentiende eeuw, 35; Van Rhijn, De Nieuwe
Dageraad.
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De Ambonees moge zich ook overgeven aan vele slechte dingen, maar tot zulke alle
schaamte met voeten tredende, brutale beestachtigheid is hij buiten staat; ik zou daar
staaltjes van kunnen mede deelen, die geheel aan het ongeloofelijke grenzen. Wanneer
we dus al willen zuchten en klagen, laat ons dan beginnen met ons zelven, want waarlijk
er valt genoeg te klagen, maar met zuchten en klagen komt men niet veel verder, maar
wel met handelen en inspanning van alle krachten en vooral wanneer er gewerkt wordt
met eensgezindheid en de een den anderen de hand reikt. Gaan wij echter voort met op
deze wijze in onze eigene ingewanden te wroeten, het ware wonder indien er iets
degelijks tot stand kwame. Zuchtende en klagende om de steenen te doen zweten, zullen
ook Uwe correspondenten niet alleen aan U maar ook aan vrienden en verwanten hebben
geschreven. Ontevreden met hunnen toestand, teleurgesteld in te hoog gespannen
verwachting, zijn ze niet begonnen met hunne eigene verkeerde wijze van zijn ter toetse
te brengen, maar dringen en dwingen U om hen van hier weg te nemen.505 Men grijpt dan
alles aan wat voor de hand ligt om zoodanigen aandrang verschoonbaar te maken en
ingang te doen vinden, wat wonder dat men ook de meesters bij den kop heeft gevat, toen
door ’s Genootschap onvoorzigtigheid en der Zendelingen onverstand de scholen voor
hen gesloten bleven en de inlandsche Schoolmeesters, – door de Zendelingen
aanvankelijk met weinig consideratie behandeld – op hunne beurt weinig volgzaam
werden bevonden. Nu beginnen de Zendelingen de meesters bij het Genootschap aan te
klagen en gaan daarin verder dan ze moesten en mogten en veel verder dan ze kunnen
verantwoorden. Dat er onder onze meesters zijn slechte sujetten en ontrouwe arbeiders,
hebt Gij meer dan honderd maal uit mijne eigene berigten kunnen lezen, maar Gij weet
ook dat geene moeite wordt gespaard om de zoodanigen te regt te brengen en anders uit
den dienst te verwijderen. Maar had men dan ook niet naar waarheid en billijkheid
moeten zeggen dat verre het grootste getal onzer meesters mannen zijn der meeste achting
waardig, kundig en braaf en dag aan dag volijverig in de betrachting van hunne hoogst
moeijelijke ambtspligten. Menschen, die het in praktische kennis en in grondige
wetenschap, voor zoo ver zulks tot hun vak behoort, met iederen Zendeling kunnen
opnemen en daarom achting en eere vinden, meer dan menige andere, die in arren moede
de hand tegen hen opheft. Begrijpt Gij nu Bestuurders! waarom ik er in der tijd pertinent
voor heb bedankt toen Gij voornemens waart, mij eenen medehelper te zenden. Neen,
liever rusteloos gearbeid, bij dag en bij nacht, dan een medehelper van dien stempel.
Maar Bestuurders zijn bang voor de reputatie des Genootschaps, voor verderen
tegenstand en afval mogelijk, en terstond roept Gij eene buitengewone conferentie uit
alsof het land in gevaar is, alsof er periculum in mora bestond, en gunt U niet eens den
tijd om met kalmte en bedaardheid na te denken over hetgeen U te doen stond. Immers
kunnen zoodanige besluiten onmogelijk de resultaten wezen van bedaard overleg, tenzij
dan, dat Gij mij in staat acht van U jarenlang misleid en bedrogen te hebben.
www.cgfdejong.nl
Ziet, lieve Bestuurders! wanneer ik niet zulke hooge gedachten had van Uwe trouwe
liefde, van Uwe braafheid, van Uwe geheele overgegevenheid aan de zaak onzes Heeren,
dan zou ik dit alles niet aan U schrijven en ook niet durven schrijven, omdat ik bevreesd
zou moeten zijn dat Gij het niet goed zoudt opnemen, maar omdat ik weet dat Gij mij niet
met opzet hebt willen bedroeven en vernederen, daarom schrijf ik U juist zoo als mij de
denkbeelden voor den geest treeden, – niet om U verwijten te doen, maar omdat ik hoop
heb, dat Gij met de rijpe ervaring van een Uwer Zendelingen Uw voordeel zult willen
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doen, en omdat het, gelijk ik zeide, de laatste maal zal zijn, naar ik hoop, dat ik over
diergelijke dingen behoef te schrijven. – – –
En nu komen wij aan het gewigtige punt van Uwen boven aangehaalden brief. Uwe
berigtgevers hebben niet alleen geklaagd over de zedeloosheid der inlandsche
Schoolmeesters, maar ook over hunne onvoldoende en gebrekkige kennis. Ziet
Bestuurders! wanneer ik al niet verantwoordelijk kan zijn voor het zedelijk gedrag van
onze Schoolmeesters, voor hunne wetenschappelijke vorming ben ik het zeker, voor
zoverre er namelijk sprake is van hen die op onze kweekschool hunne opleiding genoten.
Op deze beschuldiging mag en wil ik het stilzwijgen niet bewaren, en ik heb U beloofd
dat ik U daaromtrent meest mogelijke satisfactie zoude geven en alles afdoende bewijzen
leveren. Mogelijk geef ik daardoor wel aanleiding tot eenigen strijd en ontevredenheid,
maar ik kan het waarlijk niet helpen; het is der broederen eigene schuld wanneer ik hen
beschaamd moet maken, en hier opentlijk en voor de volle Conferentie moet verklaren
dat de inlandsche schoolmeesters, voor zoo verre zij op mijn Institut werden gevormd
even hoog en hooger staan in wetenschappelijke kennis dan de zendelingen zelven, en
geen zendeling in staat is om hen geheel te kunnen beoordeelen. En opdat nu het bewijs
worde geleverd dat dit geen ijdele grootspraak is, zoo blijft ons geen ander middel over
dan een iegelijk der broeders die als aanklager der meesters is opgetreden, uit te noodigen
tot een onpartijdig en streng vergelijkend examen, met de eerste klasse der kweekelingen
van ons Institut. Diegenen der broeders in onze Conferentie tegenwoordig, die over onze
meesters hebben geklaagd in den zin als door Bestuurders is opgevat, zullen dus, gelijk
het mannen betaamt, hun woord gestand doen en mij in de gelegenheid stellen van de
degelijkheid van mijnen arbeid te doen blijken en zich bereidwillig aan een vergelijkend
examen onderwerpen, omdat een iegelijk hunner ligt begrijpt dat mij geen ander middel
overblijft om Bestuurders het bewijs te leveren dat zij zich althans over de
wetenschappelijke vorming mijner kweekelingen noodeloos ongerust hebben gemaakt,
en het geld aan de kweekschool besteed, gansch uitmuntende vruchten draagt.
Van jaar tot jaar zend ik aan Bestuurders afschriften van mijne algemeene Verslagen over
de inlandsche scholen, gelijk ook over mijn Institut. Alhoewel ik in die verslagen het
gebrekkige niet verzwijg, zoo zijn ze toch, geheel overeenkomstig de waarheid, meestal
zeer gunstig. Door toedoen der broeders moet er ten aanzien dier verslagen twijfel zijn
gerezen bij Bestuurders, en men mij in staat hebben geacht niet alleen het publiek maar
ook H.H. Bestuurders misleid en bedrogen te hebben. Dien twijfel nu wensch ik eens
voor altijd weg te nemen en dat is mij niet anders mogelijk dan door een vergelijkend
examen. Immers wanneer ik in mijne verslagen spreek van de verschillende vakken van
onderwijs, waarin, naar ik meen, mijne kweekelingen niet onbelangrijke vorderingen
hebben gemaakt en Bestuurders desniettemin nu eene reeks van vragen voorstellen, dan
is het duidelijk dat aan mijne opgaven slechts eene betrekkelijke waarde wordt toegekend.
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Bestuurders hebben moeten denken, die zangkunde, die aardrijkskunde, die natuurkunde,
die kennis en regt verstand des Bijbels, enz. enz. waarvan Roskott spreekt, moeten toch
al heel luttel om het lijf hebben en meer in fraaije woorden dan in werkelijkheid bestaan,
anders zouden onze zendelingen – (van meer dan eene zijde zijn die berigten tot ons
gekomen, zeggen Bestuurders) – zich niet kunnen beklagen over de onvoldoende kennis
der schoolmeesters. Maar wanneer ik nu met nadruk hier opentlijk beweer en door daden
zal toonen, dat mijne leerlingen in wetenschappelijke ontwikkeling, van alles wat tot hun
vak behoort, minstens even hoog staan als de Zendelingen zelven, dan dunkt mij is ieder
vraagteeken daardoor voor altijd weggenomen. De mate van kennis en wetenschappelijke
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ontwikkeling der Zendelingen is Bestuurders, die hen uitzonden, geheel bekend en
wanneer nu de kweekelingen van mijn Institut bij hen niet achterstaan, dan weten zij ook
eens voor altijd welke waarde mag en moet worden toegekend aan mijne opgaven. En
daarom zullen mijne medebroeders, die ik altijd heb liefgehad en waarvoor ik menigen
harden strijd heb gestreden, het mij ten goede houden en het mij niet toerekenen als eene
beleediging hen aangedaan, wanneer ik hen thans uitnoodig om zich mij ter liefde aan het
voorgestelde examen te onderwerpen.
Daarom dan verzoek ik de broeders om, gelijk het degelijke mannen betaamt, voor de
zaak in quaestie openlijk uit te komen en mij terstond na afloop der vergadering te
vergezellen naar Ambon, waar alles voor hun logies gereed is, ter bijwoning van het door
mij verlangde examen, terwijl ik op mij neem te zorgen dat deze zaak geen aanleiding
geve tot min aangename opspraak.
Te Ambon gekomen zal ik de Commissie van onderwijs verzoeken twee harer leden te
delegeren om dit examen te leiden, daarbij aan den betrokken broeder of broeders
overlatende om ook hunnerzijds één of meer notabele en deskundige ingezetenen tot dat
einde uit te noodigen.
Het examen zal als dan voor zoover dit doenlijk is schriftelijk behandeld worden, – na
inzage en vergelijking zullen de examinatoren de stukken verzegelen en met de eerste
scheepsgelegenheid opzenden aan de Hoofdcommissie van onderwijs te Batavia en
daarna aan ’t Genootschap van kunsten en wetenschappen aldaar, met het verzoek om,
voorzien van een uitvoerig en onpartijdig advies, alles aan U op te zenden. Want daar
toch de meeste leden van ons Genootschap wel niet op de hoogte zullen zijn der
maleische taal, zoo is zoodanig advies van deskundigen gansch niet overbodig ten einde
U bij Uwe beoordeeling ten leidraad te strekken. Ik zal niet ontkennen, dat er voor de
broeders Zendelingen altijd iets ... hoe zal ik het noemen? – iets vernederends en
onaangenaams in zoodanig examen is gelegen ... maar men zegge mij dan welk middel
mij overblijft om de verdenking en den blaam, die door der broederen geschrijf op mijnen
arbeid is geworpen, weg te nemen en uit te wisschen. Weten de broeders mij eenen
anderen maar even afdoenden weg aan te wijzen, ik zal hem gaarne volgen, want het is
geenszins mijn doel om de broeders te krenken of onaangenaamheden te berokkenen.
Maar de broeders zullen zelven billijk genoeg wezen te erkennen, dat ik zoodanigen
blaam niet op mij en mijne Schoolmeesters mag laten kleven, en daar en boven: “die
kaatst moet den bal verwachten,” zegt het spreekwoord. Bedillen, afkeuren, critiseren, O!
het is dood gemakkelijk, maar men moet dan ook maar toonen dat men in staat en
bevoegd is om naar waarheid en met grond van wetenschap te kunnen critiseren en des
noods iets beters te leveren.
Ik voor mij heb altijd gemeend, dat het een ellendig en verachtelijk werk is om den
persoon en den arbeid van eenen medebroeder te bedillen en te critiseren; maar wanneer
www.cgfdejong.nl
ik mij geroepen mogt achten om er toe over te gaan, dan zou ik het goed doen, niet in den
wind schermen, maar alles met duchtige bewijzen staven; edoch zoo lang ik van oordeel
ben, dat de Zendeling voor zijnen moeitevollen arbeid hoofdzakelijk verantwoordelijk
blijft voor zijn geweten en voor God, zal ik er niet ligt toe besluiten om eenig mensch,
laat staan dan eenen medebroeder hard te vallen.
Hoedanig nu heeren examinatoren het examen zullen willen inrigten is mij geheel
onverschillig, mits het slechts niet vlugtig en oppervlakkig geschiede; om echter aan den
gang van zaken eenige leiding te geven, zoo stel ik voor het gewone programma te volgen
van ons Institut, en dienovereenkomstig beginnen wij met de:
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Zangkunde, en wel
a. het vlug en zuiver lezen der noten in de verschillende sleutels,
b. transpositie,
c. uit den 2/4, 4/4, 3/8 en 6/8 tact worden door de examinandi 10 of 12 maten uit het
hoofd opgeschreven, en door een iegelijk met inachtneming van den maatslag gezongen,
met inlassching van een bepaald getal 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, en heele rustteekens, waarbij
dan tevens worden beantwoord eenige vragen over rhythmiek, melodiek en dijnamiek,
d. wordt op het bord geschreven een niet al te moeijelijk quartet uit eenig gezangboek
naar keuze, hetwelk de examinandi niet kennen. Zij komen beurtelings binnen en zingen
de vier stemmen één voor één, à prima vista. Van iedere gemaakte fout wordt
aanteekening gehouden.
Rekenkunde
a. het gebruik der getallen, met toepassing,
b. behandeling der grootheden,
c. eigenschappen der getallen; gewone en tientallige breuken,
d. de eigenschappen der vergelijkingen, en wel van de 1ste tot de 6de vergelijking, door een
bepaald getal geheel uit het hoofd op te schrijven, voorbeelden toe te lichten, ten bewijze
dat de zaak goed wordt begrepen,
e. over de meetkunstige redens, en evenredigheden, – voorts al hetgeen daarmede in
verband staat, en eindelijk het trekken van den quadraat wortel.
Tijdrekenkunde
a. over de zon- en maanjaren,
b. de kalender van J. Caesar,
c. van Gregorius XIII,
d. de zonnecirkel en Zondagsletter,506
e. de maancirkel en het gulden getal,507
f. de cirkel der Romeinsche Indictie,508
g. de Juliaansche periode,509
h. de epakta,510 in verband met de berekening der christelijke feestdagen.
Aardrijkskunde
a. de wiskundige aardrijksbeschrijving, in verband met de behandeling der globe,

Als de eerste dag van het jaar wordt aangeduid met een A, de tweede met een B enz., dan is de letter
die de zondag aanduidt de zondagsletter.
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Het gulden getal van een jaar verkrijgt men door de rest, die men overhoudt als men het nummer van
het jaar door 19 deelt (het aantal jaren in een maanjaarcyclus), met 1 vermeerdert (een maanjaar is
elf dagen korter dan een zonnejaar).
508
De Romeinse Indictie was een van oorsprong Syrische belastingperiode, die door Constantijn de Grote
in 312 na Chr. in het Romeinse Rijk werd ingevoerd en eerst in 1806 in Europa werd afgeschaft. Vrij
algemeen gebruikt voor de datering van officiële stukken. Zij heeft geen astronomische betekenis.
Men berekent de Indictie als de rest van de deling van het jaartal door 15, vermeerderd met 3.
509
De Juliaanse periode was ingesteld door Josephus Justus Scaliger in de zestiende eeuw. Het is een
periode van de 28-jarige zonnecyclus, de 19-jarige maancyclus en de 15-jarige indictie-cyclus (zie
vorige noot). Als beginpunt van alle cycli werd 4713 v. Chr. gekozen.
510
Epakta: de ouderdom van de maan minus een dag, op 1 januari volgens de Gregoriaanse kerkelijke
kalender; wordt gebruikt voor de berekening van de paasdatum.
506
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b. algemeen overzigt der aarde, haren omtrek, berekening der oppervlakte, middellijn,
kubieke inhoud, verdeeling enz.
c. wordt opgegeven als vraagstuk, het trekken van het netwerk voor eene mappe-monde,
d. de schets van eene kaart van Nederlandsch-Indië, van Palestina, van Klein-Azië,
Macedonië en Griekenland, – natuurlijk niet naar een voorbeeld maar geheel uit het
hoofd, en dus ook het trekken der paralellen en meridianen, de invulling van namen van
eilanden, straten, baaijen, alsmede die der voornaamste plaatsen.
Natuurkunde
de allereerste beginselen, voor zoo verre die in de, door mij in de maleische taal
opgestelde, handleiding behandeld worden.
Taalkunde
orthographie en analyse.
Godsdienst-onderwijs
In weerwil van alle zorg, die op de kweekschool aan de kennis en het regt verstand der
H. Schriften wordt besteed, is het evenwel niet te verwachten en niet te vergen, dat de
leerlingen, die ook niet het allergunstigste hulpmiddel hebben om door eigen studie
verder te komen, de vergelijking zouden kunnen doorstaan, met den broeder Zendeling,
wiens voornaamste roeping het is, het woord van God te verkondigen, daarin van
kindsbeen af aan geoefend is en er later eene hoofdstudie van heeft moeten maken en
daarenboven keur en keus van boeken ter zijner beschikking heeft, terwijl de
kweekelingen alles, volstrekt alles moeten hebben van mondeling onderwijs.
Doch desniettemin schroom ik geenszins om mijne leerlingen ook ten dezen aanzien een
streng onderzoek te doen doorstaan, en hoe strenger dit is hoe aangenamer het mij zal
wezen, want daar ik van meening ben dat mijne kweekelingen ook in dit opzicht goede
vorderingen hebben gemaakt, zoo zal een ernstig examen, in vergelijking met den broeder
Zendeling, mij den maatstaf leveren in hoeverre zij geacht moeten worden hierin te kort
te komen. In ieder geval meen ik dat mijne leerlingen in het vak van Bijbelsche
geschiedenis zoodanige vorderingen hebben gemaakt, dat zij het met iedereen kunnen
opnemen.
Wijders is het Bestuurderen bekend, dat mijne leerlingen ook iedere week, een iegelijk
op zijne beurt, een opstel of specie van leerrede vervaardigen, en die des vrijdags geheel
uit het hoofd voordragen. Ook bij deze gelegenheid kan door heeren examinatoren een
text worden opgegeven naar keuze, opdat ook ten dezen aanzien blijke in hoeverre onze
kweekelingen in vergelijking met den broeder Zendeling te kort komen. Eene gelijke
proef kan worden genomen met de behandeling van het catechetisch onderwijs. Het
www.cgfdejong.nl
eenige wat ik bij dit alles bij herhaling moet verzoeken, is, dat men niets oppervlakkig
behandele, niets overhaaste, maar zich voor elk vak den tijd gunne. Mijne gewone
examina’s voor de kweekelingen duren negen dagen en dit is niets te veel, wanneer men
de zaken goed wil doen.
En dan Bestuurders! wanneer nu de uitkomsten van zoodanig vergelijkend examen U het
bewijs zullen leveren, dat onze leerlingen met ijver en inspanning hebben gewerkt, dat
met hoogst geringe middelen meer dan bevredigende uitkomsten zijn verkregen en de
gelden aan de kweekschool ten offer gebragt althans even goede vruchten dragen als
eenige andere uitgave door U gedaan, zal het U dan berouwen dat Gij mij op deze wijze
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en zonder noodzaak hebt gekrenkt en beledigd? Of meent Gij dat de Zendeling zich alles,
alles moet laten welgevallen en zoo hem dat wat zwaarder valt dan hij met mogelijkheid
stilzwijgend kan dragen, zal hij dan geacht worden te kort te komen in christelijke
nederigheid? Bij den tegenwoordigen strijd in de vaderlandsche kerk zijn er zeker ook
wel onder U, die veel en velerlei onverdiende krenking hebben ondergaan, omdat men
hen niet begreep en niet begrijpen wilde, de zoodanigen onder U, die door
omstandigheden gedrongen, tegen wil en dank altijd op den voorgrond moesten staan,
waar de spits moest worden afgebeten, en daardoor tot wrijfpaal werden van vriend en
vijand, den eenen te zacht, den anderen te streng, de zoodanigen onder U, noodig ik uit
om dat mijn schrijven te beantwoorden, met al den ernst, die ik meen dat de zaak
verdient. Hebt Gij, met de hand op het hart, de overtuiging dat ik te ver ga en te veel
eischend ben, wel nu broeders! zegt het mij dan ronduit, ik wil trachten er mij in
nederigheid aan te onderwerpen. Ik zelf heb mij onder het schrijven dezes reeds
menigmaal de vraag voorgelegd of overdreven gekrenkte eigenliefde mij niet het pad
deed bijster worden, waardoor ik nu welligt aanleiding geve tot ernstigen strijd in ons
midden, terwijl ik toch beter dan eenige der andere broeders begrijp dat, door als een
eenig man aan elkander vast te houden, wij alleen in staat zullen zijn den tegenstanders
het hoofd te bieden. Maar nog eens, meent Gij inderdaad, na ernstig en rijp beraad, dat
ik in deze zaak niet heb gehandeld gelijk het een’ discipel van Christus betaamt, berispt
mij dan en zegt mij waar ik gefaald heb. – – –
En wat nu onze broeders op de aanstaande conferentie, nadat ik dezen brief zal hebben
voorgelezen, doen zullen, weet ik natuurlijk niet. Belijden zij hunne schuld en toonen zij
berouw, dat zij door hun voorbarig en onvoorzigtig geschrijf tot deze onaangename
dingen hebben aanleiding gegeven, dan ook zal terstond alles gedaan, vergeten en
vergeven zijn; meenen zij daarentegen dat zij niet mogen terugtreden, – zal het dan mijne
schuld wezen, wanneer ik hen zeer beschaamd moet maken?511 – – –

Het is nooit tot zo’n examen gekomen. Op de conferentie van zendelingen in Waai op 20 november
1861 werd een compromis bereikt. Enerzijds heeft Roskott zijn collega-zendelingen weten over te
halen hun (al dan niet anonieme) aanvallen op hem te staken, anderzijds zegde hij toe zich te zullen
inspannen hun invloed op en zeggenschap over de volksscholen in hun ressort te doen toenemen.
Hoewel de meeste assistent-residenten der afdelingen en de Subcommissie van onderwijs sterk tegen
dergelijke inmenging gekant waren, was Roskott van oordeel dat juist in de ressorten op de eilanden
buiten Ambon een dergelijke bemoeienis het onderwijs ten goede zou kunnen komen. Zie hierover
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 27/11/1861, 24/12/1861, ARvdZ 34/5. Een der aanleidingen voor
Roskott’s plotselinge ommezwaai ten aanzien van de bemoeienis der zendelingen met de volksscholen
was de groeiende kritiek binnen en buiten de Subcommissie van onderwijs op het feit dat hij de
www.cgfdejong.nl
volksscholen buiten Ambon-eiland nooit bezocht, ten gevolge waarvan het onderwijs daar zeer slecht
was. Eind 1862 wist Roskott de nieuwe gouverneur der Molukken, H.M. Andrée Wiltens, toen hij die
tijdens een schoolinspectiereis op Haruku ontmoette, hiertoe over te halen. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
31/12/1862, ARvdZ 34/5; L. Tobi a. Hb NZG, 26/1/1863, ARvdZ 24/1/B. Doch het snel verslechteren
van Roskott’s verstandhouding met het gouvernement (deels door de affaire-Teffer, tegen wie een
onderzoek liep wegens oplichting en onzedelijk gedrag, zie beneden, noot 737; B.N.J. Roskott a. Hb
NZG, 28/9/1863, ARvdZ 34/5) verhinderde de uitvoering van deze plannen. Bovendien werd
Roskott’s positie als lid van de Subcommissie van onderwijs onhoudbaar als gevolg van een negatief
verslag van de Ambonse predikant Gerrit van Gerrevink over een van de volksscholen. Doch ook in
het maatschappelijke verkeer ontmoette Roskott tegenslagen (“... is de gansche noblesse van Ambon
woedend op mij”). Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 18/7/1863, 29/8/1863, ARvdZ 34/5. Vgl.
document 92 en voetnoot 554.
511
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77. W. Luijke aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Rumah Tiga (Ambon),
6 december 1861; ARvdZ 24/5.
Naar aanleiding van klachten en kwade geruchten over Roskott’s Instituut te Ambon en de
aldaar opgeleide inlandse schoolmeesters had het NZG-bestuur aan de conferentie van
zendelingen gevraagd haar oordeel in deze zaak te geven.512 Op een vergadering, die, op
instructie van het bestuur, op 20 november 1861 te Waai bijeenkwam, kwam deze kwestie
uitvoerig ter sprake. De zendelingen besloten toen om ieder afzonderlijk hun mening over
Roskott’s Instituut te geven.

–––
Hier uit volgde nu, dat ik ook op genoemde vragen eenig antwoord zou geven. Doch is
het eenige onzer zeer ter harte gegaan, dat Bestuurderen die ongunstige berigten van
onderscheidene zijden, niet aan onze vereeniging513 hebben overgelegd. Daar men nu
toch, als in het blinden heeft moeten rondtasten en de een den ander al ligt verdenkt, die
er geen part of deel aan heeft.
Wat de genoemde vragen betreft, komen hoofdzakelijk neer: over kennis, godsvrucht,
zedelijkheid en geschiktheid.
Zonder over die punten elk in ’t bijzonder nu uit te weiden, kan ik toch nog slechts een
en ander melden van de zes meesters der binnenbaai, waar ik nu zins zes jaren ben
werkzaam geweest en dan verneem ik van geen een dat hij een zedeloos gedrag leidt;
want daar kan ik slechts van hooren en niet zien, omdat ik van allen een geruimen afstand
woonachtig ben en wanneer ik onder de gemeente kom werkzaam zijn, dan kan men
moeijelijk iets van dien aard vernemen; al ware er ook een, die aan deze of gene
onzedelijkheid zich schuldig maakte, dan zal hij zulks toch niet ligt doen wanneer ik bij
hem ben. En aangaande de aanklagten of beschuldigingen, moet men hier zeer omzigtig
mede te werk gaan. Tijdens mijn verblijf alhier is, zooals ons Bestuur weet, de oude
meester van Lata en Laterij,514 ofschoon niet uit ons institut, doch niet zonder verdienste,
ontslagen om eene zaak van bijgeloof, waarmede hij zich had ingelaten, na ruim 25 jaren

Hb NZG a. CvZ, 8/5/1861, ARvdZ 34/5, opgenomen als document 70. Zie ook het hierna volgende
document. Kwestie ook genoemd in W. Luijke a. Hb NZG, 30/8/1861, 6/12/1861, ARvdZ 24/5.
Klachten over de schoolmeesters en hun opleiding in Roskott’s Instituut waren niet nieuw. Al sinds
de opening van het Instituut in 1835 had Roskott zich moeten verdedigen tegen in Nederland en
(later) onder collega’s in Ned.-Indië bestaande argwaan en vermoedens dat hij zijn Instituut niet op
orde zou hebben en dat de aldaar geboden opleiding van onvoldoende gehalte zou zijn. Bovendien
betreurde men in Nederland dat Roskott enkele maatschappelijke functies bekleedde die niets met zijn
ambt van zendeling te maken hadden, hetgeen in strijd zou zijn met zijn instructie. L.V. Ledeboer a.
B.N.J. Roskott, 9/5/1838 en B.N.J. Roskott a. L.V. Ledeboer, 1/11/1840, beide stukken in ARvdZ
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34/5. Het laatste document bevat een uitvoerig verweer van Roskott tegen alle tegen hem ingebrachte
beschuldigingen en verdenkingen, die hij zelf toeschreef aan het feit dat tot dan toe (nov. 1840) zijn
werkverslagen – die hij naar eigen zeggen wel schreef en verzond – nooit het bestuur in Rotterdam
bereikt hadden. Doch gedurende de eerste vijf jaar van zijn verblijf in de Molukken schreef Roskott
nauwelijks werkverslagen. Hij verwees steeds naar de journalen en werkverslagen van zendeling
Keyser, die immers zijn “superieur” was, die dergelijke verslagen van hemzelf overbodig maakten,
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 22/10/1837, ARvdZ 34/5. Pas na de dood van Keyser (eind 1840) werden
Roskott’s rapporten en verslagen uitvoeriger en veelvuldiger. Het oudste jaarverslag van zijn hand
over het Instituut, dat (voorzover bekend) bewaard is gebleven, dateert uit februari 1843 (zie Deel I,
document 110). Voordien beperkte hij zich tot korte mededelingen in zijn correspondentie.
513
D.w.z. de conferentie van zendelingen.
514
Julius Pattisalanno.
512
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daar werkzaam geweest te zijn. Zoo als Br. Roskott en ik Uwe Eerwaarden daarvan
genoegzame kennis gegeven hebben.515
Wat godsvrucht betreft van de meesters in de binnenbaai is voor mij moeijelijk een zeker
berigt van te geven. Hebben ze ware godsvrucht in het hart of niet? Die vraag doe ik wel
eens, over hen, aan mij zelve! Men moet den boom aan zijne vruchten kennen en waar
het hart vol van is, loopt de mond van over (zegt het spreekwoord). Ofschoon hiervan nu
weinig of niets voor mij van hen te voorschijn komt, zoo is het aan de andere zijde ook
weder niet te vergeten dat over het algemeen de inlander tegenover ons of voor ons niet
ligt zijn hart, zijne gevoelens zal openleggen. Of er nu bij hen een door Gods geest
gewerkte zin bestaat, zoude ik niet kunnen zeggen. Ik hoop er het beste van.
Wat hunne kennis en geschiktheid betreft om met nut onder de gemeente hunner plaats
te kunnen werkzaam zijn. Zoo ver ik van hen kan vernemen, dan zijn ze nogal vrij
bestendig op hunnen tijd in hun aangewezen kring werkzaam, waarvoor de een al een
weinig meer geschiktheid en ijver aan den dag legt dan de ander. Maar dat voor mij ook
al weder moeijelijk valt regt te beoordeelen, want wanneer ik bij hen onder de gemeente
werkzaam ben, dan werken zij niet gedurende mijn verblijf aldaar, maar ik en zij zijn
slechts bijwoners. Doch wanneer zulks in een omgekeert geval plaats had, ik beter in de
gelegenheid zou zijn hier over iets met meerder zekerheid te kunnen zeggen. Daarbij
hebben de menschen veel te doen, zijn aan vrij wat meer afleidingen en verleidingen
blootgesteld dan wij broeders, en hebben weinig middelen om zich verder te oefenen en
te vormen; dat in vergelijking met ons broederen een verschil is, als dag bij nacht; doch
wie van hen, door onverschilligheid of nalatigheid zich ook mogt minder nuttig doen zijn
onder de gemeente zijner plaats, zoo is zulks toch niet te wijten aan zijne opleiding in de
institut onzes genootschaps, want dat Br. Roskott de bekwaamheid en de geschiktheid
heeft en eene volhardende ijver zins 25 jaren lang heeft aan den dag gelegd, is overlang
bekend, zoo hier als bij U Eerw. en elders; dat Br. Roskott van den Ambonneeschen
jongeling zoekt te maken en bij velen er nogal in slaagd, wat van een ruw voorwerp te
maken is, is ook voldoende bekent.
Maar wat wij er nu nog meer wenschten bij te kunnen ontwaren? Dat ze over het
algemeen meer mannen vol des heiligen Geestes waren! Mangel daar aan zijn redenen
veler klagten over de inlandsche medehelpers onder de evangelische zendingsposten,
waar van men in de onderscheidene zendelingberigten leest. Dat is eene gaaf, die de
institut niet kan geven. Hier op zou men kunnen inbrengen: dan moest men geen
inlandsch jongeling in de institut opnemen, die geen genoegzaam bewijs aan den dag lag,
dat de Geest des Heeren, dat de liefde onzes Heeren Jezus in hem aanwezig, in hem
werkzaam was. Hoe het zij, de inlander in het algemeen, meer dan de Europeaan, gebrek
aan zelfstandigheid hebbende, en moge hij daarbij dan nog gebrek aan vernieuwing des
harte, verlichting des verstands hebben, zoo is dit nogal eens oorzaak dat de meest
www.cgfdejong.nl
beloovende kweekeling, na de institut voor kort of langer verlaten te hebben,
bedroevende teleurstelling geeft! Waar Br. Roskott U Eerw. bij herhaling mede bekend
heeft gemaakt, en daar het mijn werkkring betrof, ik ook mede bekend gemaakt heb.
Voorts kan men zich in Europa moeijelijk een regt denkbeeld maken van de
loszinnigheid, onbedachtzaamheid en onverschilligheid over tegenwoordige en
toekomstige zaken, van vele Mulokeneezen! Zoodat, wanneer ze van een’ stoot af, vol
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Zie document 80.
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tot bezef hunner verkeerdheid gekomen zijn, het is alsof ze eerst uit eene dommeling regt
wakker zijn geworden! – – –

78. L. Tobi aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Haruku, 10 januari 1862;
ARvdZ 24/1/B.
[Zie de inleiding bij vorige document.]

In onze laatste vergadering te Waaij 20 Nov. laatstleden kwam een brief ter tafel van HH
Bestuurders, met eenige vragen omtrent de inlandsche meesters. Teregt of te onregt
voelde br Roskott zich daardoor diep beledigd. Teregt omdat het de schijn geeft, alsof br
Roskott onware of tegenstrijdige berigten geeft omtrent de onderwijzers. Te onregt,
omdat, volgens ons oordeel, het misschien niet zoo in de bedoeling der Heeren
Bestuurders gelegen heeft. Vandaar dat wij overeengekomen zijn, allen bij het schrijven
van br Roskott516 het onze te voegen.
1. Is het ongunstig oordeel over de meesters gegrond of ongegrond? Ik moet beginnen
met te zeggen dat, uit Holland pas aangekomen, men ligt tot twee uitersten vervalt,
namelijk òf om alles te prijzen, òf om alles met eene pennestreek door te halen. Ten
tweede, dat men op de verspreide geruchten heelaas te weinig kan staat maken. De laster,
die mij, br Teffer en ook br Roskott getroffen heeft, door het gretig opvangen van
geruchten en voorbarig oordeel, heeft vaak diepe wonden ten gevolge gehad en is van
achteren gebleken leugen te zijn. Zoo bijvoorbeeld eenige onaangenaamheden, met een
of twee meesters ondervindende, schreef ik aan br Roskott, in opgewondenheid: smijt de
heele boel omver; ik zal in Holland de zaken bekend maken en vragen of een
Genootschap langer meesters mag kweeken, die met ruwe hand afbreken wat wij
Zendelingen opbouwen. Behalve dat zulks in opgewondenheid geschreven was, hoewel
met een diep gewond hart, wegens de handelwijze van twee meesters, dat toch niet allen
betrof, lag er geen de minste beschuldiging in tegen den persoon en het werk van br
Roskott, doch hierover nader. Mijn schrijven dd 25 Mei laatstleden aan Heeren
Bestuurders517 beloofde toen een nader inlichten omtrent de zaak der meesters, doch thans
bij verder onderzoek en bespreken met br Roskott, heeft mijne beschouwing eenige
wijziging ondergaan en vind ik thans gelegenheid mij te verklaren.
2. Ontbreekt het hun niet alleen aan ernst en godvruchtigen zin, maar zelfs aan
onberispelijken wandel? Wat het geloofsleven betreft, ik moet eerlijk bekennen dat ik nog
geen één meester ontmoet heb, van wien ik durf hopen dat hij waarachtig levend gemaakt
is door den H. Geest. Ja, één geloof ik dat met hart en ziel en ijverig den Heere zoekt.
Doch is zulks aan br Roskott te wijten? Is het geloof niet eene gave Gods, dat wij
www.cgfdejong.nl
menschen elkander niet geven kunnen? Ik ben overtuigd, dat br Roskott dag en nacht
bezig is, de waarheid die in Jezus is zijne leerlingen in te prenten, met en voor hen te
bidden en nu blijft den wasdom Gode aanbevolen. Daarbij, het is hier niet als in Holland.
In Holland kunnen een Genootschap en onderwijzer, zelf genade bezittende, te weten
komen of de leerlingen al of niet den Heere kennen, maar dat is hier veel moeijelijker,
omdat de inlander gesloten is als een bus, en uitgeleerd is om zich onder allerlei
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Zie document 76.
Zie document 71.
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gedaanten te verschanzen. Doch daar het koningrijk der hemelen is als een mosterdzaad,
klein en vaak onaanzienlijk in zijn begin, weet ik dat voorzigtigheid noodig is en spreek
ik alleen over hetgeen zich openbaart. En ik mag gelooven dat er bij enkelen meesters in
mijne afdeeling overtuiging van schuld en behoefte ontstaat. Overigens valt het niet te
ontkennen, dat velen in het bezit van het ambt van onderwijzer zijnde, zich zelve een
soort van heiligheid toeschrijven, die zich verheven achten boven elke bestraffing en
toepassing van Gods woord. Doch dit is in Holland hetzelfde. Hoe vele predikanten en
onderwijzers die nog buiten God en Christus leven, zouden heel wonderlijk opzien
bijaldien men hunne zonden aantoonde, en zeide dat zij moesten bekeerd worden. Wat
de levenswandel der meesters betreft, kan ik niet klagen, behalve over twee op deze
hoofdplaats, waarvan ik geloof dat de oudste een Jesuit der Jesuiten is.
3. Hoe wordt met de zoodanigen gehandeld? Dit zou men kunnen beantwoorden met eene
wedervraag: kan men voldoende bewijzen krijgen, dat zij afgezet kunnen worden?
Heelaas, neen! Zoo bijvoorbeeld werd de tweede meester hier beschuldigd een der
meisjes te hebben bedrogen! Ik liet beiden komen. De een zeide ja, en de andere neen!
Wie had zulks gezien? Wie kon getuigen? Nu kan men de zedelijke overtuiging hebben
van de schuld des meesters, die ik meen te hebben, maar dat is niet voldoende, tenzij br
Roskott alleen het gezag en bestuur over de meesters had. En ook in dat geval is br
Roskott niet in gebreke gebleven hem te onderzoeken.
Omtrent het al of niet werktuigelijke van hun werk? Hangt wederom af naar hun
godsdienstigen en zedelijken toestand.
Eindelijk wat hunne kennis betreft? Wat aangaat, de kennis in verschillende vakken, als
rekenkunde enz enz, heb ik herhaalde malen, beide aan Heeren Bestuurders en aan mijne
vrienden, die belangstellen in de zaak des Heeren, niet dan met de grootste loftuiging
kunnen spreken, en moet men er alleen een Roskott voor zijn om met dien takt, ijver,
liefde en volharding zoo te werken. De gevatheid en vlugheid, waarmede de leerlingen
een stuk weten uit te werken, getuigt aan den eenen kant hoe br Roskott met zijn gansche
ziel bezig is, de regte toon weet aan te slaan, èn aan den anderen kant tot welk eene
hoogte voornoemde school kan stijgen, zoo er betere en meerdere middelen voorhanden
waren.
Wat de heldere kennis der Christelijke waarheid betreft. Deze is betrekkelijk gering, bij
wat men wel zou wenschen en verlangen bij voorgangers der Gemeenten. Zij is veel als
men in aanmerking neemt, het gebrek aan ontwikkeling en onderwijs vóór de leerlingen
de school bezoeken, en het gebrek aan goede boeken, boeken tot eigen opbouw. En dit
laatste, vergeef mij de vrijmoedigheid en opregtheid, is niet de schuld van br Roskott,
maar van het Genootschap zelve. Stel U voor, jongelingen als uit het bosch gehakt,
zonder het minste onderwijs als kinderen van hunne ouders genoten, steeds gebruikt om
naar het bosch of de zee te gaan; in de kerk preek gehoord en onderwijs genoten in het
www.cgfdejong.nl
Hoog Maleitsch, het Latijn der Roomsche Kerk; in de gemeenten waar alles werktuigelijk
godsdienstig is; in eene maatschappij ellendig en bedorven, en dat te meer, naar mate het
verkeer met Europeanen is. Nu, die jongelieden voelen opgewektheid meester te worden.
Zij komen op school en verlaten na eenige jaren de school, en dan mogt Gij U met regt
verwonderen, hoe een onderwijzer het zóó ver heeft kunnen brengen. Zoo br Roskott niet
gedachtig ware aan de woorden: gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet, zoo
geen vurige liefde en ijver voor het zielenheil hem vervulde, gewis hij zou reeds lang de
handen reeds moedeloos hebben doen hangen. Dat onze Gemeenten niet reeds lang tot
den islam of Hinduisme zijn teruggekeerd, dat wij nu akkers hebben om op te zaaijen, is
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dat niet in den middelijken weg het werk van br Roskott en zijne meesters? Thans, Gode
zij dank, beginnen de oogen der Bestuurders een weinig open te gaan voor de behoeften
alhier. Maar met de hand op het hart, is vroeger het Bestuur niet doof geweest voor alle
verzoeken? De Maleitsche bijbel, hier in gebruik, wordt door de inlanders niet verstaan
wegens de vele vreemde woorden daarin voorkomende en de anti-inlandsche constructie.
Br Roskott heeft een woordenboek daartoe gemaakt, zeven volle jaren daarover gewerkt,
en ... het is terzijde gelegd.518 Is dat niet ontmoedigend? Br Roskott heeft de tien eerste
hoofdstukken van het Evangelie van Johannes vertaald,519 en het Genootschap
toegezonden. Met welk gevolg? Het is terzijde gelegd.520 Voorwaar aanmoedigend? Br
Roskott heeft eene aardrijkskundige beschrijving van Palestina geleverd,521 ... doch sudah.
Ik bid U Heeren, helpt, werkt, bidt met ons. Zoekt partij van br Roskott, zijne talenten en
gaven te trekken en moedigt hem aan, of liever ontmoedigt hem niet, hij behoeft geene
aanmoediging. Als br Roskott is heengegaan krijgt Gij misschien in honderd jaren geen
Roskott weêr. Zonder grootspraak zij het gezegd, br Roskott is een man van
buitengewone talenten, eene innige liefde en groot hart bezittende, dag en nacht bezig ten
beste voor onze Gemeenten, voor geen mensch bevreesd, doch heelaas, vaak niet
begrepen en miskend. Gelijk ik vroeger reeds schreef, met vooroordeel ontmoette ik hem
wegens verbreide laster omtrent zijn persoon en werk. Doch bij nadere kennismaking,
vooral door mijn langdurig verkeer met Zijn Edle op Ambon, heb ik hem leeren
hoogachten en liefhebben. Waar br Roskott ziet dat een Zendeling zijn pligt betracht, daar
is hij gereed te helpen des noods met zijn eigen goed en bloed. En ik herhaal het Heeren
Bestuurders, trekt partij van hem, en laat U, door zijne vele jaren ondervinding en
veelzijdige kennis, raden en leiden in het werk voor deze gewesten. Ik bid U Heeren!
beschouw mijne raadgevingen niet als uit de hoogte gegeven. De verpligting om ten beste
voor de Gemeenten werkzaam te zijn, doet mij zoo handelen, en ik verklaar het, geen
gebrek aan eerbied voor Uwe personen maar liefde voor het zielenheil doet mij spreken.
Over dit woordenboek, zie Deel I, documenten 87 en 104.
Zie document 16.
Hoewel Roskott met enige regelmaat proeven van zijn vertaling van het NT naar Nederland stuurde,
heeft noch NZG, noch het NBG voldaan aan zijn verzoek om zijn Ambons-Maleise vertaling van het
Nieuwe Testament te laten drukken. De reden was dat het NBG, na in 1860 de overtuiging te hebben
uitgesproken dat een nieuwe vertaling in het Maleis nodig was, in 1863 besloot de doopsgezinde
zendeling H.C. Klinkert de opdracht te geven tot het vervaardigen van een “zuivere” Maleise vertaling
van het NT. Zie Gronemeijer, Gedenkboek, 79-83. Het manuscript van de door Roskott vervaardigde
“middel-Maleise” vertaling van het gehele Nieuwe Testament werd in 1874 door ds. E.W. King
(1824-1884) te Batavia naar Schotland gezonden om het te laten drukken. Dat gebeurde in Haarlem
(zie beneden). In de jaren zestig al circuleerden delen van deze bijbelvertaling in de Molukken, waar
ze door collega-zendelingen werden overgeschreven en in hun gemeenten gebruikt. De spelling van
de op dat moment gangbare hoog-Maleise vertaling, die in 1823 bij Joh. Enschedé te Haarlem was
www.cgfdejong.nl
verschenen, was door Roskott herzien. De wijzigingen bestonden in “de weglating van die letters, van
het arabisch karakter, die de uitspraak der woorden niet in het minst te kort doen en dus overbodig
zijn, zoo als de weglating van de ‘ain, de enkele h voor de hh, alleen de k voor de kh, van j van de
woorden die op ij eindigen, als kamij wordt kami, berij, beri enz. Van sawatu slechts satu, als ook de
h op het einde der woorden van zigtbare voorwerpen, als rumah, ruma; bowah, bowa enz. en voor het
arabisch woord Rolhu-’lkhudus, het meer eenvoudig Rochkudus, als ook voor eigene persoonsnamen,
voor Jahhja, Johannis; Zakaj, Zacheus enz.”, aldus Luijke, die een der correctoren was. W. Luijke a.
Hb NZG, 10/8/1874, ARvdZ 24/5. Het Nieuwe Testament verscheen als [B.N.J. Roskott], Segala
surat Perdjandjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos. The New Testament in Malay. Printed
for the National Bible Society of Scotland by Joh. Enschedé and Sons, Haarlem, 1877. Zie
Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, I, 176, 178; zie ook document 118.
521
Zie voetnoot 58.
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Zoo U de onkunde des volks zelve kondet aanschouwen, U zoudt vaak mijne schijnbare
uitdrukkingen niet zoo euvel opnemen. Ik bid U, zendt ons eene overvloedige
hoeveelheid drukpapier en letter, opdat reken-, muzijk-, leesboeken enz. enz. en bovenal
een bijbel is het Laag Maleitsch kan gedrukt worden. Bezorgt alle benoodigdheden voor
het Institut en Gij zult een bloei en vooruitgang bespeuren (door Gods genade) die ten
zegen voor deze gewesten en het Genootschap verstrekken zal. Het volk is voor groote
ontwikkeling vatbaar, leergierig, vol liefde voor Godsdienst en, Gode zij dank, zij hebben
eene onbepaalde eerbied voor Gods woord. De vraag is zoo dikwijls gedaan: waarom het
Christendom hier nog uitheemsch is, kwade zeden en gewoonten blijven geworteld? Het
antwoord is niet ver te zoeken. De christenen hebben hier eene onverstaanbare bijbel,
onderwijs en preken gehoord in het Hoog Maleitsch, het Latijn der Roomsche Kerk.
Vandaar is alles hier vorm gebleven. Prediking en onderwijs troffen hun hart niet, werden
niet gehoord in eene taal, in welke zij geboren zijn. En o goedheid Gods, dat ze nog
uitwendig christenen gebleven zijn. Ik preek en onderwijs in het Laag Maleitsch en nu,
ik heb voortdurend volle kerken en catechizatien, diep ingewortelde gewoonten gaan
verloren, een gevoel dat het Christendom eene zaak des harten moet zijn, wordt
algemeen. Velen beginnen den Zondag te heiligen, de huiselijke tooneelen van twist en
nijd worden minder, het huwelijk komt in achting enz. enz.
Te Kariuw, waarvan de Gouverneur verleden jaar zeide dat het een der zedelooste
negorijen was, waar des zondags slechts 6 of 8 menschen ter kerk kwamen, is na mijn zijn
en werk daar de kerk zóó vol, dat volgens de oude pattij van Kariuw het hem niet heugt,
ooit zoo geweest te zijn. Er waren vroeger slechts 30 catechizanten, thans zijn er meer
dan 70. En de catechizanten bragten mij vandaar onlangs niet alleen vruchten, eijeren, olij
enz, maar ook een varken. Maar het is ontmoedigend én voor br Roskott én voor ons, dat
wij geene hulpmiddelen hebben. De diepe onkunde is de oorzaak van veel tegenstand en
ellende. En wat is het gevolg? Dat op aanvrage van het Gouvernement om geheel voor
zijne rekening te komen, door br Roskott en Verhoeff toestemmend is beantwoord, met
een onderzoek naar de voorwaarden. Alzoo dat ons Genootschap weldra twee
Zendelingen (indien het daarbij blijft) zal verliezen. En dezen, zeker niet ten voordeele
van het Genootschap, openbaar zullen moeten verklaren wat hun tot dezen stap noopte.
De Heeren willen dat wij elke vertaling eerst ter beoordeeling naar Holland zullen
zenden.522 Doch dit is eene onbillijke eisch, naar ons aller oordeel. Onbillijk wegens het
groote tijdverlies. En tevens, hoe weinig ons Geacht Bestuur op de hoogte is de
vertalingen te beoordeelen, blijkt uit de ons toegezondene bijbelsche geschiedenissen van
Dr Barth, met de vraag of wij het konden gebruiken. Ik onthoud mij de vertaling van den
Ouden Eerwaarden Wilken te beoordeelen, dan ik zeg, het is eene overname van eenige
hoofdstukken des Bijbels, met hier en daar een Laag Maleitsch woord tusschen
www.cgfdejong.nl
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De belangrijkste reden was dat het NZG, de kerkeraad te Ambon en het Kerkbestuur te Batavia grote
waarde hechtten aan eenvormigheid van leer, ritus en leermiddelen. Veel eigen teksten der
zendelingen in de Molukken werden daarom niet gedrukt en circuleerden slechts in afgeschreven
vorm. Dat afschrijven geschiedde, indien niet door de auteurs zelf, door de leerlingen van Roskott’s
Instituut. Zie L. Tobi a. Hb NZG, 1/9/1860, 1/12/1860, ARvdZ 24/1/B; B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
2/12/1840, ARvdZ 34/5.
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gevoegd.523 En het grootste bezwaar voor den inlander, de anti-inlandsche constructie, is
dezelfde gebleven.
Neemt daarentegen de vertalingen van br Roskott, lees ze voor, en de aandacht en
oplettendheid der inlanders zegt U: zóó denkt en spreekt de inlander. Ik heb overvloedige
bewijzen daarvan. Daarom Heeren Bestuurders! ik wil opregt zijn; eenparig is ons besluit:
wij zenden geene vertalingen ter beoordeeling naar Holland. En hoe ongaarne ook, wij
zelven zullen ons middelen en wegen buiten het Genootschap verschaffen. Want ons staat
de keuze tusschen twee zaken, òf om elke vertaling in Holland te laten beoordeelen, door
ja Geleerde en Eerwaarde mannen in vakken van wetenschap en Theologie, maar niet in
de taal des lands alhier. Ik bid U Geachte Bestuurders! beschouw deze uitdrukking niet
als minachting van Uwe Geëerde personen. Want dat kan het niet zijn, omreden niet één
ooit in de gelegenheid geweest is de taal des lands te bestuderen. De taal in de Maleitsche
bijbel, in de Maleitsche stukken van de Hollander524 gebruikt, is ontleend aan Sumatra en
uit de Mohammedaansche geschriften dáár in gebruik. Maar de taal alhier is nog geene
beschreven taal. Ons Maleitsch in Rotterdam geleerd, hoe nuttig tot ontwikkeling van
onze taalkennis, kunnen wij hier niet gebruiken. De inlander verstaat het niet. Vraag dat
al de Zendelingen hier en zij zullen het toestemmend beantwoorden en bevestigen
hetgeen ik schrijf. Òf ons blijft de keuze over, om de zaken te laten zooals ze zijn en als
broodzendelingen hier te blijven, met de overtuiging het kan zoo niet vooruitgaan, òf ons
eigen wegen en middelen te verschaffen.525
Geloof mij Heeren Bestuurders! door Gods genade heb ik lust voor mijn werk, zit ik in
mijne gemeente, bij sterfbedden, begravenissen, bij huiselijke twisten en bij huisbezoek,
leer ik hoe langer zoo meer den inlander en zijne behoefte kennen. En mogten er
zendelingen zijn, die mijne verklaringen weêrspreken, het zou alleen daaraan toe te
schrijven zijn, dat zij òf niet in hunne Gemeenten zitten òf, bij allen ijver, door den
inlander niet begrepen worden. Ik prijs mij zelve niet bij U aan. Maar het is hier om
waarheid te doen en daarom zal ik U kortelijk mededeelen, hoe ik zoo ijver voor mijne
U voorgestelde methode.
Hier gekomen zijnde, hoorde ik van al de broeders klagten en zag ik het met eigen oogen
dat het Christendom hier slechts vorm was. Bij alle godsdienstig gevoel alhier, ontbrak
het aan een beven voor Gods Woord; bij een leven in de gruwelijkste zonden, een
hoogmoed en eigen geregtigheid, die tot aan het ongeloofelijke grenst. De meeste
broeders zeiden: onzen arbeid is tevergeefsch. Een predikant zeide: de inlander is niet

Dat boek van Chr.G. Barth (1799-1862) was Zweimal zweiundfünfzig Biblische Geschichten (1832),
zie Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, I, 63, 249. De vertaling van N.Ph. Wilken was getiteld
Inilah beberapa hikajet Perdjandjian Lama dan Baharu oleh N.Ph. Wilken. Tertara pula dibendar
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Roterdam oleh M. Wait dan anak-anak, Penara-penara, 1875. Het is verschillende malen herdrukt
(o.a. 1886, 1901).
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Dr. J.J. de Hollander; 1817-1886; taalgeleerde; docent en hoogleraar aan de Kon. Mil. Academie te
Breda; publiceerde over de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië o.a. Handleiding tot de kennis
der Maleische taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen, bestemd voor de dienst in
Nederlandsch Indië. Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Academie.
Breda: Broese, 1845. Dit werk, dat negen herdrukken beleefde, werd gevolgd door enkele andere
Handleidingen bij de beoefening der Maleische taal- en letterkunde (1845), der land- en volkenkunde
van Ned. Oost-Indië (1861), der Javaansche taal- en letterkunde (1886) en andere.
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Dit standpunt werd evenwel niet door alle zendelingen gedeeld, m.n. niet door Roskott, zie
bijvoorbeeld het slot van document 92. Desalniettemin zocht ook hij wegen buiten het NZG om, om
zijn werk te doen drukken.
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vatbaar voor het Evangelie. De Europeanen zeiden spottend: die zwarten zijn goed om
Psalmen te zingen, enz enz.
Nu wat die aanmerking van dien Eerw. Zeergeleerde Heer betreft, ik mogt door Gods
genade sedert lang niet meer in zijne vatbaarheidstheorie deelen. Gods woord dat niet
alleen den zondaar verklaart dood te zijn in zonden en misdaden maar ook onwillig en
afkeerig van God en Zijn dienst, tenzij dan de almagtige genade des H. Geestes, Gods
woord aan de ziel heiligt, had mij geleerd niet op vatbaarheid en onvatbaarheid te letten,
maar op Gods beloften: Mijn woord zal niet ledig tot Mij wederkeeren enz. De broeders
die zeiden: onzen arbeid is tevergeefsch, moest ik vragen: ligt er dan ook eene oorzaak,
God die niet liegen kan, heeft toch aan Zijne getrouwe knechten zegen beloofd, ofschoon
de tijd aan Zichzelve voorbehouden hebbende.
Maar weldra bemerkte ik: het Woord, het eeuwigblijvend Woord van God, waardoor
alleen de H. Geest behaagt te werken, ontbrak hier. Het was hier, maar in eene voor den
inlander doode taal. Ik verwonderde mij over de vlugheid van den inlander om zooveel
teksten van buiten te leeren; de predikant Kam riep mij bij een onderzoek van nieuwe
leden, om getuige te zijn hoezeer zij het vraagboekje van Brink526 met alle teksten van
buiten kenden (een br Zendeling zeide mij: zie zòò! die teksten zitten er toch in). Maar,
vroeg ik mijzelve af: hoe komt het dan toch, dat de inlander zoo gerust in de zonde leeft,
men van geen enkele bekeering hoort. Is het genadewerk Gods in den zondaar dan
verschillend in verschillende landen? Heeft God dan niet beloofd: Ik zal Mijn volk
eenerlei hart en eenerlei weg geven? Of is er misschien een Amerikaansch, Javaansch,
Moluksch enz Christendom? Moeten niet bij alle verschil van taal, zeden en gewoonten
bij alle geloovigen van alle landen deze dingen gevonden worden, namelijk: kennis van
zijne verlorene en doemwaardigen toestand, een vlugten en berusten tot en op den
Christus Gods en Zijne aangebragte geregtigheid, een walgen van zichzelve, een haten
en vlieden van alle zonden en eene innige lust en streven naar ware heiligmaking? Maar
het raadsel werd en wordt mij nog telkens duidelijk. De prediking en het onderwijs waren
in het Hoog Maleitsch, het Latijn der Roomsche Kerk.
Door lang verkeer met br Roskott had ik veel Laag Maleitsche woorden geleerd, ben ik
begonnen in het Laag Maleitsch te preken en te leeren. En ziet, niettegenstaande de haat,
zamenspanning, valsche aanklagten enz. der hoofden527 komt de Gemeente trouw ter kerk

Zie voetnoot 62.
Tobi doelde hier waarschijnlijk o.m. op de gezaghebber van de negorij Haruku, een der hoofden tegen
wie hij in dec. 1863 een beledigend geacht artikel in het Bataviaasch Handelsblad publiceerde (vgl.
document 93). Het hoofd liet voortdurend merken de aanwezigheid van Tobi en andere zendelingen
niet op prijs te stellen. Ook de raja van Sameth (Haruku), de opperschoolmeester van het eiland
Haruku (zie over hem ook document 93) en de regent van Hulaliu hadden bezwaar tegen Tobi’s
www.cgfdejong.nl
aanwezigheid. De opperschoolmeester had al eerder bij de AR Schminke een klacht ingediend tegen
een andere zendeling, J.J. Verhoeff. Deze had, toen hij nog te Haruku stond, zonder toestemming van
Schminke een aantal jongens en meisjes in huis genomen, om hen resp. voor te bereiden op de
kweekschool van Roskott en op te leiden tot nuttige huismoeders, waarop hij beschuldigd was mensen
zonder loon voor zich te laten werken, zie A. van Ekris a. Hb NZG, 13/5/1857, ARvdZ 24/3/A. Om
Tobi tot vertrek te bewegen, ontplooiden de hoofden en de bevolking allerlei initiatieven, zoals het
verstoren van kerkdiensten en van zijn nachtrust, het tegengaan dat wie dan ook contact met hem
onderhield of hem hielp, het uiten van beschuldigingen aan zijn adres, het niet nakomen van
verplichtingen (zie hierover bijv. een brief van L. Tobi a. AR Saparua/Haruku, 29/10/1863, ag. nr
991, in RAS), het toevoegen van beledigingen, schelden, etc. De bezwaren van de hoofden van
Haruku en Sameth tegen Tobi leidden tot de beschuldiging dat de “Pandita adjar balas djahat dan
bekin huru hara” (“de zendeling leert om aangedaan kwaad te vergelden en zorgt voor onrust”). De
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en catechizatie, en komt er eene begeerte naar Gods woord. Algemeen is de betuiging:
Pandita, vroeger verstonden wij niets van onze Godsdienst, wisten wij de beteekenis niet
van Doop en Avondmaal, meenden door onze liefdegaven en kerkgaan enz. zalig te
worden. Nu eerst krijgen wij licht. Een voorbeeld, hoe diep ingewortelde gewoonten
verdwijnen. De Heeren weten het bijgeloof der Pontijanak. Als een kraamvrouw sterft,
worden handen en haar vastgenageld in de doodkist, een net en eenige stokken over haar
gespreid, opdat zij niet komt spoken en de mannen plagen op wie zij zeer vergramd is,
vooral op haar eigen man, dien zij als de oorzaak van haar ongeluk beschouwt. Ik had
over het bijgeloof en ook over de Pontijanak gepredikt. Na drie maanden stierf een
kraamvrouw. Even vóór het begraven riepen zij mij om de doode gekist te zien en mij te
overtuigen, dat zij het bijgeloof hadden weggeworpen. En tot hunne blijdschap, de doode
was rustig gebleven, zelfs de burong swangi (nachtuil) was niet gehoord.528
Een ander voorbeeld. Van ouds bestond hier het balas petij orang mati, schadevergoeding
voor de doodkist, daarin bestaande: Zoo iemand gestorven was, bragten de familie en
vrienden geld bijeen akan faduli bangkej529. De kist gemaakt zijnde, werd de doode
spoedig begraven en dan ging het aan ’t zwelgen en zuipen, drie dagen lang. Behalve dit
werd er een babingka (rijsttaart) gebakken, waarvan elk der aanwezigen een stukje krijgt.
Maar o wee! zoo de voorsnijder geen goed oog heeft gehad, zoo er één stukje tekort
komt. Dan wordt er gescholden en gevochten en het familieleven wordt verwoest. In de
maand Augustus was hier eene ziekte uitgebarsten onder de kleine kinderen, die velen ten
grave sleepte. Ik riep de Gemeente op bidstonden te houden ten einde de Heer om genade
onrust was ontstaan door Tobi’s strijd tegen wat deze als bestuurlijk plichtsverzuim en
machtsmisbruik der hoofden zag en door zijn optreden tegen lokale feesten, gewoonten en gebruiken:
“ik durf door Gods genade te verklaren dat niemand zoo openbaar zonden en bijgeloof durft te
bestraffen en tegen te gaan als mijn persoon”. Daarnaast trachtte Tobi de islamieten in de negorijen
Haruku en Sameth tot zondagsheiliging te bewegen – die zich hierop massaal elders vestigden.
Tenslotte weigerde Tobi de hoofden van Haruku en Sameth louter op grond van hun maatschappelijke
waardigheid en functie als leden van de kerkeraad aan te stellen – dat weigerden overigens vrijwel
alle zendelingen, te beginnen bij J. Kam. Zowel de AR van Saparua en Haruku als Roskott en de
gouverneur drongen bij Tobi aan op een wat meer tegemoetkomende en tolerante houding ten aanzien
van zijn niet-christelijke omgeving, doch Tobi was daartoe niet bereid. Zijn verstoorde relatie met het
gouvernement, de hoofden en de opperschoolmeester van Saparua, alsmede zijn genoemd artikel in
het Bataviaasch Handelsblad waren voor het gouvernement en het Genootschap voldoende reden hem
in 1865 voor straf naar Kamarian op zuidelijk Ceram over te plaatsen, ter vervanging van zendeling
A. van Ekris, die naar Haruku kwam. Zie over de zaak-Tobi: Gb van 16 april 1865, nr 16, en
bijbehorende stukken in dossier AAS, Bt 16 april 1865, nr 16. Doch Tobi weigerde naar Ceram te
gaan en repatrieerde. Noch de raja van Sameth noch de gezaghebber van Haruku hebben dat laatste
meegemaakt, de eerste werd ontslagen in 1863, de tweede in 1864, en beiden werden naar Saparua
verbannen; de overige hoofden zagen af van verdere actie. Interessant, zij het niet nieuw, is het
argument van Tobi, aangevoerd in zijn briefwisseling met de gouverneur, dat gouvernement en kerk
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hetzelfde doel nastreefden: beschaving en verheffing van de inlander, zodat hij, Tobi, op alle steun
van het gouvernement zou moeten kunnen rekenen: “en is het geen verligting voor het volk zoo zij
verlost worden van bijgeloof en heerschappij der zonden? Ik weet zij zijn nog weinig beschaafd, maar
aangezien de beste Christen ook de beste burger is, kan eene meerdere beschaving alleen verwacht
worden, zoo het Christendom wortelen schiet”. Uitvoerig in L. Tobi a. GdME, 3/1/1862, 14/1/1862
en [ca. 5/3/1862], ARvdZ 24/1/B (citaten uit laatst-genoemde stuk). Voor Tobi’s positie als zendeling
op Haruku, zie Hb NZG a. L. Tobi, 23/11/1864, ARvdZ 38/19; L. Tobi a. Hb NZG, 25/4/1865,
ARvdZ 24/1/B.
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Zie ook sub 26 mei, “Kort verslag der Werkzaamheden van W. Luyke. Aan het Hoofdbestuur van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1861 tot en met Maart 1862”,
18/6/1862, ARvdZ 24/5.
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te bidden en onze zonden te belijden. De kerken waren vol. Ik nam tot tekst Klaaglied van
Jeremia 3: 40-44. Ik sprak ook over dat balas petij orang mati, en ziet na eenige dagen
is het eenparig afgeschaft. Sedert dien tijd volg ik het lijk, doe eene aanspraak bij het
graf, keer huiswaarts naar het sterfhuis, waar een kop thee en eenige inlandsche koekjes
ten gebruike worden aangeboden.
Tot een bijzonderen zegen was het gesprek op een begravenis. Wij spraken over het
bijgeloof en afgoderij. Den volgenden dag hadden twee der aanwezigen hun laatste
afgodische voorwerpen op het Kerkhof gebragt. Ik ging er heen om ze te halen. De
negorij liep uit. En, o, zij bedankten mij naderhand wel honderd maal en toonen zich zeer
gehecht aan mij. Zie daar Heeren Bestuurders! hoedanig de Heere God zegent. En nu,
Geachte Bestuurders! ik bid U, komt ons te hulp opdat de murids van br Roskott boeken
krijgen en niet den halven leertijd met het schrijven behoeven te slijten. Dat zou eene
groote aanwinst zijn, opdat de gemeenten boeken, traktaatjes, een bijbel in het Laag
Maleitsch en Psalmboeken krijgen en alles zal anders worden.
Vervolgens de Heeren hebben mijne vraag: om een gebedenboekje voor rekening van het
Genootschap te laten drukken530 geweigerd, tenzij dan dat ik het eerst naar Holland ter
beoordeeling zond. Geldt dit de beoordeeling der taal, reeds heb ik gezegd, daartoe is ons
Geacht Bestuur niet op de hoogte, want ik wenschte ze te schrijven in het Laag Maleitsch.
Geldt dit van den inhoud, dan nog minder. Omreden, ik geloof dat vele Heeren het
aanstootelijk, ja afgoderij zouden vinden, daarin ook gebeden aan den Heere Jezus te
rigten, dien ik als de waarachtige God en het Eeuwige leven erken en belijd. Maar ik bid
U, Geachte Bestuurders! komt terug van Uw eis, die ik onbillijk genoemd heb en dat met
reden; en bedenk dat Gij den weg sluit voor het heil van vele zielen en Uzelven berooft
van een zegen die door de verbreiding des waren Christendoms op U en de Uwen zou
nederdalen, als medewerkers tot het zielenheil van zondaren. – – –

79. B.N.J. Roskott, schoolopziener, Algemeen verslag van de inlandse christenscholen
in de Residentie Ambon over het jaar 1861, s.l., s.a.; ARvdZ 34/5.
–––
Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
Het Institut ter opleiding van inlandsche onderwijzers is voortdurend in den besten
toestand. De kweekelingen leeren met lust en inspanning om zich voor te bereiden voor
hun eind-examen, hetwelk in de maand Maart aanstaande zal worden gehouden. Ten
einde hen daarin te doen slagen, hebben een twaalftal hunner sinds eenigen tijd privaatlessen bij den hoofdonderwijzer531 in de behandeling der globe, wiskundige
aardrijksbeschrijving en de beginselen der natuurkunde.
www.cgfdejong.nl
Het gedrag der leerlingen was over het afgeloopen jaar bevredigend. Slechts één der
aspiranten moest wegens wangedrag worden weggezonden, terwijl een der andere
kweekelingen in eene lagere klasse werd teruggesteld en welligt geheel zal moeten
worden ontslagen. Gedurende den afgeloopen hevigen en aanhoudenden regenmousson
leden de kweekelingen van tijd tot tijd aan koortsen, die echter door het tijdig toedienen
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van geneesmiddelen nogal spoedig werden bedwongen. Voor het overige liet de
gezondheidstoestand niets te wenschen over.
Het gezamentlijk getal leerlingen van het Institut bedraagt thans: 135, waarvan 30 voor
rekening van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, 5 voor die van den
hoofdonderwijzer en de overigen voor rekening hunner ouders of verwanten.
Vermits al deze jonge lieden in eenen ouderdom zijn, zoo hoogst gevaarlijk voor jonge
ongehuwde menschen, zoo worden al hunne gangen met de meeste naauwkeurigheid
bewaakt. De verpligting dat de oudste der klasse verantwoordelijk is voor de gedragingen
zijner medeleerlingen, maakt het alleen mogelijk een voortdurend toezigt over het geheel
te houden. Daarenboven is de betrekking en verhouding van den hoofdonderwijzer tot de
kweekelingen geheel vriendschappelijk en vertrouwelijk, zoodat een enkel woord van
afkeuring, hetwelk niet eens een berisping behoeft te zijn, meer dan voldoende is om den
afdwalenden tot zijnen pligt te brengen.
Heeft er onverhoopt eenen misstap plaats, gelijk in het afgeloopen jaar eenmaal het geval
was, dan wordt niet door den onderwijzer maar door de oudste kweekelingen uitspraak
gedaan. Met een weinig tact en kennis van den inboorling is het dan altijd gemakkelijk
aan de zaak zoodanige leiding te geven als de onderwijzer nuttig en noodig acht.
Drukpers van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
Het inlandsch onderwijs vindt voortdurend in deze drukpers een belangrijk hulpmiddel
om onze scholen van de benoodigde boeken te voorzien. Bunjan’s Christenreize, geheel
in de taal des volks overgebragt, werd in dit jaar geheel afgedrukt en ingebonden en is na
ommekomst van slechts weinige maanden reeds voor de grootste helft uitverkocht.532 Dit
geschrift valt zoo zeer in den smaak des volks, dat naar mate het werd afgedrukt de nog
natte vellen werden opgekocht. Een herdruk van Westers leesboek noodig geworden
zijnde, werd almede in dit jaar opnieuw gedrukt en reeds aan den Secretaris533 der
Subcommissie van onderwijs afgeleverd.534
Wijders hield berigtgever zich in den loop van dit jaar onledig met de bewerking van
Zahn’s Bibelgeschichte, aan hetwelk echter ten behoeve onzer inlandsche schoolmeesters
groote uitbreiding werd gegeven, zoodat het geheele werk, hetwelk reeds geheel voltooid
is, niet minder dan ruim 1900 bladzijden schrifts (gewoon formaat) bevat. Aan het
verzoek van belangstellenden om insgelijks de Kerkgeschiedenis van Zahn535 in het
maleisch over te brengen, is echter nog niet voldaan. Berigtgever is echter geheel bereid
daartoe almede terstond over te gaan, zoodra de middelen worden aangewezen om het
reeds gereed liggende ter perse te brengen.
Gelijk reeds meermalen is opgemerkt, blijft het gebrek aan degelijke boeken in de
maleische taal altijd een groote hinderpaal. De inlandsche schoolmeester, met hoeveel
zorg ook gevormd en opgeleid voor zijne gewigtige betrekking, heeft na het verlaten van
www.cgfdejong.nl
het Institut bijna niets om door eigen oefening verder te komen, zoodat hij bijna
levenslang moet teren op het genoten onderwijs in de kweekschool. Blijkens het boven
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medegedeelde zoude het tamelijk gemakkelijk wezen om binnen weinige jaren in dit
gebrek te voorzien, wanneer het ons slechts niet ontbrak aan de noodige middelen.
Eindelijk nog werden door berigtgever ten behoeve onzer scholen in dit jaar bezorgd:
ten
1e Eene nieuwe kaart van het heilige land.
2e Eene andere voor Klein Azië, Macedonië, Griekenland en Achaje, waarbij tot
grondslag werden gelegd de fraaije kaarten uit den atlas van Lapie.536
3e Eene blinde kaart met de handleiding voor Nederlandsch-Indië.
Berigtgever is voornemens deze kaarten binnen weinige dagen naar Nederland op te
zenden, met verzoek aan Bestuurderen van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap,
om dezelven te doen afdrukken en de noodige gelden daarvoor voor te schieten.

80. W. Luijke aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Rumah Tiga (Ambon),
14 maart 1862; ARvdZ 24/5.
Begin 1860 was Julius Pattisalanno, de 55-jarige schoolmeester en gemeentevoorganger van
Lata en Lateri, na 29 jaren dienst oneervol uit beide functies ontslagen. Omdat hij een verzoek
om pensioen bij het NZG-bestuur had ingediend, zette Luijke uiteen wat de aanleiding tot zijn
ontslag was geweest.

–––
Dat de meesters zoon (ruim 20 jaren oud) in ’t najaar van 1859 uit zijns vaders woning
naar de negerij Paperu (op Saparoea), de familienegerij des meesters, is gegaan, om daar
in plaats zijns vaders een soort van architect te zijn bij het bouwen eener kerk voor de
gemeente Paperu; doch waar zijn vader reeds vroeger toe gekozen was op grond van
visionen eener vrouwspersoon, over wie hieronder nader moet gesproken worden, welker
roeping hij (meester) ook gaarne gehoor zou gegeven hebben, omdat hij dezelve
beschouwde als van hooger hand te zijn, maar waar hij geen verlof van den
schoolopziener voor heeft kunnen verkrijgen, tenzij hij zijn ontslag als schoolmeester
nam, dat hij dagelijks met weinig moeite kon ontvangen. Dus de zoon moest het nu doen,
die niet anders dan stoelen en kasten maken van zijn vader had geleerd en ofschoon er
zulke en betere architects in overvloed te Saparoea waren.
De zoon zijne functie daar tot kort voor het volgend Kersfeest waargenomen hebbende,
ging naar zijne ouders terug om Kers en nieuwjaarsfeest in het ouderlijk huis te vieren.
Maar helaas! Hij kwam niet alleen terug, medebrengende bovengenoemd vrouwspersoon,
algemeen bekent door hare visionen en als dat zij een kind buiten den echt heeft
bekomen! Op welk eene wijs hij daar aan haar gekomen is weten wij niet, doch genoeg,
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het
geloof zijns vader aan die visionen op den zoon veel invloed gevonden hebbende,
schijnt oorzaak geworden te zijn dat hij zich toen reeds zoo naauw aan haar verbonden
had, dat zij niet meer van malkander schenen gescheiden te kunnen worden en dus het
ouderlijk huis te zamen binnen traden en zoo men uit de omstandigheden kan opmaken,
door de ouders met open armen werden ontvangen. In het welk dan die dame gebleven
536
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is en zich zeer zelden buitens huis heeft moeten laten zien, totdat zij in de maand Maart
daar op volgende door den Magistraat opgeroepen en in hechtenis werd gezet.
Gedurende haar verblijf aldaar, moet zij zich bijzonder onderscheiden hebben door het
voorgeven van door bovennatuurlijke verschijningen verwaardigd te worden, dat
gewoonlijk tegen den avond in een voor haar afzonderlijk kamertje plaats vond, waar
voor haar legerstede behoorlijk moest gezorgd en met bloemen bestrooid worden, waarop
zij dan uitgestrekt liggende hare visionen haar kwamen bezoeken; wat daarbij nog
opvallend was, was dat vader en zoon alleen verwaardigd werden en niemand anders, om
voor haar kamertje en legerstede te mogen zorgen en daarbij nog de verdere
bijzonderheid, dat de zoon alleen en niemand anders bij en onder het voorgeven van
verschijningen te ontvangen, haar mogt terzijde staan!
Wat nu het resultaat harer visionen waren, dan kwamen die hoofdzakelijk daar op neer
dat zij den Heere Jezus op onderscheidene tijden en wijze met groote luister in den hemel
zou hebben zien zitten, omgeven van personen, aan wien bevelen werden opgedragen, als
bijvoorbeeld aan de oudsten van de negerij Paperu, van de kerk met spoed te moeten
herbouwen en volmaken, welke personen daar aan moesten werken en welke oordeelen
de negerij zouden treffen, bij verzuim dier bevelen, enz. Waarbij door haar dan in het
bijzonder niet vergeten werd, dat zij onder al die verschijningen nimmer den meester
Pattisalanno, zijne vrouw en zoon miste, welke zij vereerd en verheven aan de regter hand
des Heeren zag zitten, maar van den leeraar dezer gemeente, dat een engel met zijn’ voet
op zijn hoofd stond. Verder dat zij eene specie van doop aan kinderen, maar zonder water
en avondmaal aan leden, zonder brood en wijn moest bedienen. Dat zij in haar kamertje
ook moet verrigt hebben. Als ook eenige regelen moest opgegeven hebben, betreffende
het gebed en wie en hoe veel malen dat verrigt moest worden, dat is de huisgenooten des
meesters en zoo velen er bij kwamen en wel niet minder dan vier malen per dag en avond,
waarbij doodelijke stilte in en om de woning strengelijk werd aanbevolen. Wat daarbij
het bijzondere was: dat zij zelve daar geen deel in nam, maar meestal bestendig in haar
kamertje verbleef, om met hare voorgewende openbaringen te kunnen bezig zijn.
[Het Bestuur greep in en arresteerde eerst de vrouw en vervolgens de meester. Het ontsloeg
hem hierop als schoolmeester, het NZG schorste hem als voorganger. Door tussenkomst
van Roskott kon voorkomen worden dat hij in de gevangenis belandde. Roskott had nog
getracht hem elders als schoolmeester een plaatst te geven, doch het gouvernement vatte
de kwestie zo hoog op dat alle voorstellen van de hand gewezen werden. Ook een
betrekking in dienst van het NZG op een andere post werd niet toegestaan.]

Dat het Bestuur hier die leugenprofetesse, die in troebel water zeer geschikt zou zijn eene
voorname rol te spelen, verwijderd heeft en in ’t oog houdt, is niet meer dan billijk en
voorzigtig,
maar dat het den meester zoo hard gevonnist heeft is toch wat opvallend en
www.cgfdejong.nl
komt ons voor, meer uit ongenegenheid tegen inlandsche scholen en meesters te zijn
voortgekomen dan van wegens de zwaarte van het feit. Want er is, of was, niet de minste
schijn van oproerige beweging door ontstaan en zoo ver mij verzekerd is door de hoofden
of velen dier plaats en gemeente, dan had de meester in het geheel nog niets in het
openbaar of in de Kerk van die dame en hare visionen gesproken of geleerd. Het was
alles nog in stilte gedaan en zoo men zou hebben kunnen zeggen: binnen de muren of hier
liever binnen de wanden zijner woning gebleven. Doch uitgezonderd eene zaak, en die
was: dat hij nog de dwaasheid had, van kort voor zijnen val en nadat ik daar het laatst met
hem was werkzaam geweest, zijne familie van plaats in de Kerk te veranderen, en wel,
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omdat die dame hem en familie had wijs gemaakt dat zij hen gedurig te zamen, op den
troon Davids, aan de regter hand des Heeren in den hemel zag zitten, konde het nu ook
wel niet anders of des meesters vrouwe en die bevoorregte zoon, die vroeger immer en
altijd aan de linkerzijde van den voorganger gezeten hadden, moesten nu ook aan de
regter zijde van den spreker zitten! Wat dan ook niet zonder opmerking en navraag is
gebleven. En het had dus niet veel langer behoeven te duren of het zou schadelijk op het
ligtgeloovig gemeen hebben kunnen werken, doch altijd verre van oproerige bewegingen
zijn gebleven.
Maar, als men nu van twee kwade zijde eene moest kiezen? Het bijgeloof des meesters
was geene verloochening van onzen Heer, van den Christus, den Zoon des levendigen
Gods, aan de regter hand des vaders in Zijne heerlijkheid, maar veel eer eene bevestiging
daarvan; doch wanneer men nu leest en hoort van leeraars, die dat openbaar loochenen,
die geboorte, opstanding, hemelvaart enz. niet als feit prediken, den Heer der heeren en
Zaligmaker der wereld zoo schandelijk verloochenen! Welke van die twee zijde zoude
dan wel het eerst ontslagen of uit de school of uit de Evangelie Kerk verwijderd moeten
worden?
Daarom hopen Br. Roskott en ik, dat U Eerw. het verzoek van dezen armen man om
eenig pensioen of onderstand niet geheel van de hand zult wijzen.537

81. Kort verslag der werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1861
tot en met maart 1862, Rumah Tiga (Ambon), 18 juni 1862; ARvdZ 24/5.
–––
Zondag den 26 Mei 1861 onder de gemeente Halong dienst doende, vernam ik bij die
gelegenheid, dat er in de vorige week onder de gemeente Lata en Laterij een bijgeloovig
werk verrigt was, dat wij dachten hier onder de gemeenten uitgestorven te zijn! En wel
het bijgeloof, dat wanneer eene vrouw in het kraambed sterft, dat het lijk dan een
Pontijana wordt, wat zooveel als te zeggen is: dat zulk een lijk in een gans met zware
pooten en scherpe klaauwen (N.B. onder de aarde) verandert, des avonds of ’s nachts
uitvliegt, om de mannen en wel bijzonder den man of vader der overledene aanvalt en
zoekt te verscheuren. Om dat voor te komen, doet het bijgeloof het lijk in de doodkist op
eene barbaarsche wijze behandelen en wel door het hoofdhaar, de toppen der vingers en
teenen zoo goed men kan aan de kist vast te spijkeren en daarenboven nog het geheele
lijk met een stuk vischnet bedekken; en zoo sluit men de kist. Daarbij moet men dan nog
de sprookjes hooren verhalen: hoe dat die Pontijana des nachts is uitgevlogen en boven
en om de huizen van den man en vader en de mannen die betrekking op hem hebben,
gezocht heeft, om zich op hen te kunnen wreken en dat die mannen zich wel wachten van
www.cgfdejong.nl
gedurende eenigen tijd des avonds of des nachts hunne woningen uit te koomen! Men zou
toch moeten vragen: hoe komt de mensch, die toch een redelijk wezen is, op zulke dwaze
denkbeelden? De Heilige Schrift zegt toch te regt, dat de mensch verduisterd in ’t
verstand is geworden. Dat ik bij de eerste gelegenheid, dat ik onder die gemeente kwam,
daarover sprak spreekt wel van zelf en kort hierna reeds plaatsvond. – – –
537
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82. M. Teffer aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Alang (Ambon), 18 juli
1862; ARvdZ 53/12.
–––
3 November [1861]. In Amahusu zijnde werd mij aangeboden, onder degenen welke zich
hadden voorbereid om als lidmaat te kunnen worden aangenomen, eene bejaarde vrouw,
welke ik, daar zij bij al de anderen in goed antwoorden zeer verre op den achtergrond
stond, niet kon aannemen. Zij scheen daar over zeer bedroefd en riep de hulp in van ’s
Regenten vrouw om mij te bewegen dat ik haar evenals de anderen zou aannemen tot
lidmaat. Men zeide dat zij, weliswaar, weinig wist maar dat ik in aanmerking moest
nemen hare ziekelijken toestand, en toen ik vroeg welke den aard harer ziekte was,
antwoordde men mij dat de duivel haar had bevrucht. Deze bevruchting had reeds jaren
geduurd en kon de vrouw soms plotseling doen sterven, zoodra als het gedrocht, dat zich
in haar schoot bevond, geheel met eenen ruigen huid was overtogen. Vreemd zag ik op,
toen ik dat alles op de vertrouwelijkste wijze hoorde mededeelen, en naauwelijks kon ik
mij in Amahusu denken, waar de bevolking, in vergelijking met al mijne andere
Negorijen, veel prijs stelt op onderwijs. Is het nu in Amahusu nog dus gelegen met
gedrochtelijk bijgeloof, hoe zal het elders zijn? Doch ook dit ontmoedigt mij niet, als ik
denk dat ook ik zelf in mijne kinderjaren hoorde van heksen en duivelbezweerders.
Evenwel meende ik de vrouw niet te mogen aannemen, maar ik vermaande haar het
onderwijs des meesters ijverig te blijven bijwonen en den Heer te bidden dat zij mogt
onthouden wat zij hoorde, en wanneer zij zich daarvan had gekweten, zou ik haar bij eene
volgende gelegenheid pas kunnen aannemen tot lid van de gemeente.
Nu eenmaal over duivelen sprekende, vertelde mij des Regenten vrouw verder dat nog
juist vóór eenige dagen de dochter des schoolmeesters van Larike,538 die met den Regent
van Passo in ontucht leefde, was bevallen van twee jonge duivelen en de moeder, op het
zien van de wangestalten, van schrik was gestorven. Ik merkte op, dat dit geen
duivelskinderen maar Regentenkinderen waren, welke God eene mismaakte gestalte had
gegeven, om de menschen te doen zien hoe afschuwelijk in Zijn heilige oogen moet zijn
het werk van overspel en ontuchtige zamenleving. En wie weet, zoo ging ik voort, of ook
de Heer niet aan den Meester wilde doen opmerken hoe treurig het lot is van Meesters
kinderen zoo Meesters hunne kinderen – even als Eli – alles laten doen wat zij
begeeren.539 – – –
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Waarschijnlijk P.A. Lalopua (Lalopoea).
I Sam. 2: 12, 22.
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83. Assistent-resident P. van der Crab, waarnemend hoofd van bestuur der Molukken,540
Beknopte Memorie overgegeven aan de benoemde gouverneur der Molukse Eilanden,
H.M. Andrée Wiltens, [omstreeks augustus 1862] 541; AA 1551.
–––
[fol. 40] In het jaar 1858 is ter hoofdplaats Ambon eene tweede Gouvernements lagere
School opgerigt, alwaar thans de kinderen der inlandsche burgers worden onderwezen.542
Deze kinderen gingen vroeger op de negorijs Scholen vermengd met de kinderen der
inlandsche negorijs bevolking; de reizen van Ds Buddingh door den Indischen archipel
tot onderzoek naar den Staat van Godsdienst en Onderwijs543 had de oprigting dezer
tweede School ten gevolge; of het waar belang der inlandsche burgerij daarmede is [fol.
41] bevorderd, wordt betwijfeld; de kinderen die vroeger in de maleische taal leerden
lezen, schrijven, rekenen, enz., ontvangen thans het gewone lagere onderwijs in de
Nederduitsche taal. Zij zijn daardoor versterkt in de bij de burgerij reeds diep gewortelde
idées van eenen hoogeren stand als de inlanders; worden gevoed in hunne verwatenheid
en zullen toegerust met de kennis die zij op de School kunnen opdoen, de handwerken
en ambachten die hunne vaders deden en waarvoor zij bestemd behoorden te blijven, met
[fol. 42] verachting laten liggen en liever den hoop der ledigloopers vermeerderen dan
zich tot den handenarbeid verlagen waarboven het onderwijs hen nu verheven heeft.
Niet minder dan 66 inlandsche Gouvernementsscholen zijn over de eilanden dezer
residentie verspreid. Het aantal is sedert 1855 met 8 vermeerderd; behalve deze zijn nog

P. van der Crab; 1856 gouvernementssecretaris, magistraat en officier van justitie te Ternate, tevens
notaris en vendumeester aldaar; 1859 AR t.b. van de gouverneur der Molukse eilanden te Ambon;
1863 resident te Ternate; 1866 (dec.) - 1869 (jan.) resident te Ambon.
541
Dit stuk is ongedateerd, doch zeer waarschijnlijk is het opgesteld tussen augustus 1862 (zie fols. 48
en 109 van deze “Memorie”) en de aankomst van gouverneur Andrée Wiltens in de Molukken in
november 1862. Van der Crab heeft het samenstellen van deze “Memorie” op zich genomen omdat
C.F. Goldman, gouverneur der Molukse Eilanden sedert 16 mei 1855, in aug. 1861 vertrokken was
en diens vervanger, de AR magistraat F.M.G. van Cattenburch tot resident van Lampong (Z.-Sumatra)
benoemd was (per 1 okt. 1861). Sedert 3 oktober 1861 werd het bestuur over het Gouvernement der
Molukken tijdelijk gevoerd door Van der Crab. Zie fol. 10 van deze “Memorie”. P. van der Crab;
1856 gouvernementssecretaris, magistraat en officier van justitie te Ternate, tevens notaris en
vendumeester aldaar; 1859 AR t.b. van de gouverneur der Molukse eilanden te Ambon; 1863 resident
te Ternate; 1866 (dec.) - 1869 (jan.) resident te Ambon.
542
Tot de opening van deze tweede gouvernements lagere school te Ambon was besloten bij Gb van 3
dec. 1856, nr 29. Zie document 26. De school was aanvankelijk uitsluitend bestemd voor de kinderen
van burgers in de stad Ambon en directe omgeving. In afwijking hiervan had de Hoofdcommissie van
onderwijs evenwel toegestaan ook de oudste zoons van fungerende regenten (de zgn.
“troonopvolgers”) van elders in de Molukken op de school toe te laten, tegen betaling van het
www.cgfdejong.nl
verschuldigde schoolgeld. Bij deze gelegenheid werd tevens overwogen de verplichting voor de
bevolking af te schaffen om kerk- en schoolgebouw en onderwijzerswoning in haar negorij te bouwen
en onderhouden. Doch uit het oogpunt van het streven der regering de bevolking meer zelfstandig te
maken, werd van deze afschaffing afgezien. GdME a. Dir. Burgerlijke Openbare Werken, 27/2/1858,
AA 1533. Het aantal leerlingen der eerste gouvernements lagere school te Ambon bedroeg ultimo
december 1858: 49, ultimo 1859: 54; dat van de tweede Gouvernements lagere school te Ambon
bedroeg ultimo 1858: 76, ultimo 1859 121, waarvan 63 gratis, zie GdME, “Algemeen Verslag der
Residentie Amboina over het Jaar 1859”, 31/12/1859, AA 1539. De AR van Saparua stelde in 1859
voor ook op Saparua een gouvernements lagere school te openen en wees daarbij op de 81
schoolkinderen op Saparua, allen kinderen van Europese afstammelingen, die voor deze school in
aanmerking kwamen. AR Saparua/Haruku a. GdME, 30/6/1859, nr 165, AA 1541.
543
Buddingh, Neêrlands-Oost-Indië, II, 137-292.
540

344

Document 83

9 Scholen van het Zendeling Genootschap, in het geheel zijn 113 van
Gouvernementswege bezoldigde Schoolmeesters daarbij geplaatst.
Ter voorziening in de geestelijke [fol. 43] belangen der inlandsche Christen gemeenten
zijn door het Gouvernement in overeenkomst met het Nederlandsch Zendeling
Genootschap zeven Zendeling leeraren op verschillende deelen dezer residentie geplaatst.
Zij zijn thans gevestigd te Allang en Waaij (Ambon), Haroeko, Saparoea, Ameth
(Noessalaut), Kamarian en Amaheij (Ceram). Sedert 6 à 7 jaren zijn deze leeraren
werkzaam en het moet hun met eere worden nagegeven dat in hunne gemeenten meer
Christelijk leven is ontwaakt en dat zij hun uiterste pogen aanwenden om het belang der
groote [fol. 44] zaak die zij verkondigen te bevorderen.
Of zij daartoe altijd den juisten weg inslaan is een moeijelijker op te lossen vraagstuk; het
gebeurt wel eens dat zij door te veel in eens te vorderen en door te weinig
verdraagzaamheid de gemoederen tegen zich stemmen en niet zelden zijn de
moeijelijkheden en onaangenaamheden die zij met inlandsche hoofden en minderen
hebben door te staan aan hun eigen gedrag te wijten; dikwerf moet het Bestuur daar
tusschen beide komen dat in billijkheid niet altijd ongelijk kan geven aan de hoofden of
anderen over wie de Zendelingen zich beklagen.
[fol. 45] Correspondentie daarover van het Zendeling Genootschap heeft aanleiding
gegeven om eenige idées hun aangaande bloot te geven; hoe bescheiden en kiesch dit ook
geschiedde, konde daarbij toch niet verzwegen worden dat de Zendelingen zich op een
verkeerd Standpunt plaatsen en de meer eigenaardige eigenschappen van hunnen stand,
zoo als hunne brave voorgangers in vroegere jaren die betoonden, geheel missen.
De tijd heeft hier in geene verandering gebragt en ook nog onlangs is wederom het bewijs
verkregen dat een Zendeling [fol. 46] zich geheel verzette tegen de regels van een
orderlijk bestuur, weigerde politiebevelen na te komen en zich verheven waant boven
maatschappelijke pligten van elken ingezetene.544
Het bouwen van kerken in de Christelijke negorijen wekt onderlingen naijver op, daar
iedere negorij boven de andere schooner of rijker versierde gebouwen wenscht te
bezitten; het is noodig gevonden eenige bevelen tot beteugeling daartegen te geven.
De Gemeente ter hoofdplaats deed in 1859 hare regten gelden op een stuk gronds haar
toebehoorende waar [fol. 47] vroeger een kerkgebouw gestaan heeft, en thans dienende
tot kettinggangerskwartier; na aanvankelijke weigering heeft de Regering op hernieuwd
aanzoek de teruggave van den grond geautoriseerd; de middelen tot het bouwen eener
kerk schijnen echter te ontbreken en de noodzakelijkheid om een tweede kerkgebouw te
bezitten bestaat in het geheel niet.545
In het jaar 1860 is van Regeringswege een nieuw reglement uitgevaardigd op het
voltrekken van huwelijken der inlandsche Christenen;546 eenige bepalingen van hetzelve
www.cgfdejong.nl
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Waarschijnlijk een verwijzing naar de kwestie-Teffer, zie voetnoot 737.
Vgl. GdME, “Algemeen Verslag der Residentie Amboina over het Jaar 1859”, 31/12/1859, AA 1539.
Om de bouw van een nieuwe kerk te financieren, zond de kerkeraad van Ambon een circulaire en
intekenlijst aan alle gemeenten van de Indische Kerk in Ned.-Indië, zie Res. van Rembang a. GGvNI,
18/4/1865, Geheim, La A2; MGS a. Res. van Rembang, 16/5/1865, beide stukken in AAS b213/s111,
MGS 16 mei 1865, nr 964.
Reglement voor de Inlandsche Christenen in het Gouvernement der Moluksche eilanden op het
aangaan van huwelijken, zoo onderling als met Europeanen of derzelver afstammelingen (Staatsblad
voor Nederlandsch-Indië 1861, nr 38), in Verzameling van Bescheiden, 215-220. Dit hield o.m. in
dat van het voornemen tot een huwelijk kennis werd gegeven aan de lokale ambtenaar (controleur)
van het Binnenlands Bestuur. De betrokkenen moesten daarvoor naar de standplaats van die
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zouden [fol. 48] de sluiting van huwelijken belemmeren wanneer de betrokken
ambtenaren zich niet de vrijheid veroorloofden afwijking toe te laten van de vrij
gestrenge voorschriften; aan de Regering is hier van mededeeling gedaan bij de missive
30. Augustus 1862 No 1103 waarbij de formaliteiten zijn opgenoemd welke aan
huwelijken tusschen inlanders voorafgaan.547
Proselieten worden hier niet gemaakt, noch onder Christenen noch onder mahomedanen.
Op eenige eilanden trachten deze laatste wel eens bij de bergalfoeren hunne godsdienst
[fol. 49] voort te planten, doch belangrijke uitbreiding vindt daardoor niet plaats; in de
laatste twee jaren is echter de zucht tot bedevaart naar Mekka toegenomen, vroeger
gebeurde dit in het geheel niet, in 1862 zijn reeds 2 reizigers daar henen getogen. – – –

84. B.N.J. Roskott, schoolopziener, Algemeen verslag over de inlandse christenscholen
in de Residentie Ambon over het jaar 1862, Ambon, november 1862; ARvdZ 34/5.
–––
Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
Aangaande het Institut ter opleiding van inlandsche onderwijzers valt mede te deelen, dat
in den loop van dit jaar twaalf kweekelingen tot onderwijzers werden aangesteld, en wel
een vijftal voor rekening van het Gouvernement voor de Zuidwester-eilanden. Zes
anderen op aanvrage van den Resident van Timor-Koepang, voor Rotti en Timor, almede
voor rekening van het Gouvernement en één voor de Genootschaps-school te Waaij op
Ambon ter vervanging van een’ Genootschaps-meester, die op zijn verzoek in ’s lands
dienst overging. Zes en twintig leerlingen uit de voorbereidings-school vielen in de
termen om te mogen mededingen naar de daardoor in het Institut ontstane vacatures. Een
in alle opzigten streng en onpartijdig vergelijkend examen, hetwelk niet minder dan 13
volle dagen werd voortgezet, deed uitspraak omtrent degenen die konden worden
opgenomen.

ambtenaar komen. De ambtenaar schreef dat voornemen dan in een register en maakte vervolgens een
acte van huwelijksaangifte op. Hij gaf hen daarop een schriftelijk bewijs mee, waarin aan de
geestelijke, zendeling of schoolmeester/voorganger van de woonplaats van de huwelijkskandidaten
verlof gegeven werd op twee achtereenvolgende zondagen dat huwelijksvoornemen aan de gemeente
bekend te maken. Na deze bekendmaking werd het huwelijk door de geestelijke of
schoolmeester/voorganger voltrokken. Die gaf daarvan kennis aan de ambtenaar van het Binnenlands
Bestuur, die het in zijn register optekende. Hierbij was dus geen sprake van een burgerlijk huwelijk,
slechts het voornemen tot een huwelijk werd geregistreerd. Zonder medewerking van de kerk of de
zending was geen huwelijk mogelijk, doch omgekeerd hadden kerk of zending nauwelijks de
www.cgfdejong.nl
mogelijkheid om een huwelijksvoltrekking te weigeren. Over deze huwelijksordonnantie en latere
aanvullingen, zie Jansen, “Aanteekeningen op huwelijksordonnantie-1861, enz, 1929”. Dit reglement
verving de voorlopige, aanzienlijk eenvoudiger Bepalingen nopens het voltrekken van huwelijken van
Inlandsche Christenen in de Moluksche eilanden (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1851, nr 70),
zie Verzameling van Bescheiden, 214-215. Tot dan toe vielen de huwelijken der inlandse christenen
onder dezelfde bepalingen als die der Europeanen. Ze werden voor de magistraat voltrokken en daarna
in de kerk ingezegend.
547
De bezwaren richtten zich met name op de verplichting voor de huwelijkskandidaten zich naar de
standplaats van de ambtenaar van het Binnenlands Bestuur te begeven. Een andere mogelijkheid voor
de trouwlustigen was te wachten tot een rondreizend ambtenaar hun woonplaats aandeed, doch dit
verplichtte hen soms tot lang wachten, waartoe velen niet bereid waren. Met als gevolg een
betrekkelijk groot aantal ongehuwd samenwonenden.
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In het Institut zelven was de gezondheidstoestand geheel bevredigend; onder de
adspirant-kweekelingen echter heerschte in vrij hevige mate de zoogenaamde berrieberrie, waaraan een hunner bezweek en vele anderen in meerdere of mindere mate werden
aangetast. Het waren vooral jonge menschen van het eiland Noussalaut afkomstig, die
meer dan anderen aan deze gevaarlijke ziekte hadden te lijden.
Het aantal kweekelingen op het Institut bedroeg in het afgeloopen jaar 120 waarvan 30
geheel voor rekening van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap.
Bij besluit van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal, d.d. 16 Aug. 1862 No 8, werd
aan den Hoofdonderwijzer van het Institut toegekend eene premie van ƒ 600, voor het
zamenstellen van een maleisch leesboek, hetwelk op dezen stond voor ’s lands rekening
onder den titel van: Kitab pembatja’an guna sakalijen anakh² midras di pulaw² Molokko
etc.548 wordt gedrukt. Op verzoek van den schrijver zal deze premie worden uitbetaald
in lijnwaden om door den hoofdonderwijzer tevens schoolopziener549 voor de inlandsche
Christen-scholen, bij gelegenheid zijner inspectiereizen aan de meest ijverige leerlingen
te worden uitgedeeld.
Drukpers van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
In het belang van het volksonderwijs bewijst deze drukpers, hoezeer dan ook tot dus verre
te bekrompen ingerigt, voortdurend goede diensten. Aan het Hoofdbestuur van het
Nederlandsch Zendeling-Genootschap zijn inmiddels de noodige voorstellen gedaan om
aan deze zoo nuttige inrigting belangrijke uitbreiding te geven, hetgeen vooral dringend
noodig zal wezen indien goedkeuring wordt verleend op het daaromtrent gedane voorstel
om eene nieuwe Bijbel-vertaling, thans door een der Ambonsche zendelingen
ondernomen, voor rekening des Genootschaps te dezer plaats te drukken.550 Het werk
door deze boekdrukkers geleverd, hoezeer aanvankelijk gebrekkig, wordt gaandeweg
beter en zal bij meer voldoende hulpmiddelen langzamerhand beter worden.
Ten slotte nu kan aangaande het volksonderwijs in deze gewesten wederom eene goede
getuigenis worden afgelegd, en naar waarheid gezegd dat wij onder onze inlandsche
Christen-scholen eenige bezitten, die in billijkheid niets te wenschen overlaten en in
sommige opzigten de vergelijking met de volksscholen in Europa best kunnen doorstaan,
en wat godsdienstonderwijs aangaat, verre overtreffen. Er zijn er ook, gelijk boven reeds
is aangestipt, die op lang na niet zijn wat ze behoorden en konden zijn, doch daarvoor
bestaan dan ook redenen en oorzaken, die als met den vinger kunnen worden
aangewezen. Eene dier redenen is vooral daarin gelegen, dat de schoolmeesters in hunnen
moeijelijken arbeid in sommige gemeenten niet slechts te worstelen hebben met de
volslagen onverschilligheid maar zelfs met bepaalden tegenstand der inlandsche regenten.
Schier overal waar de onderwijzer eenige medewerking van het negerij-hoofd ondervindt,
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daar gaat alles goed en worden bij ieder examen de goede uitkomsten van zoodanigen
gunstigen staat van zaken ondervonden.

548

549
550

Volledige titel Kitab Pembatjaan guna sakalijen anakh² midras di pulaw-pulaw Molukko baserta
dengan sawatu pengadjaran akan Ilmu Dunja. Terkarang awleh B.N.J. Roskott hulupengadjar deri
pada midras Institut, dan pemariksa sakalijen midras di tanah kami. Tertara atas titah dan dengan
balandja deri pada Gubernament India Wolandawi, [Batavia: Landsdrukkerij, 1862].
B.N.J. Roskott.
Over Roskott’s bijbelvertaling, zie voetnoot 520.
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Van oneindig groot belang zoude het ook voor onze inlandsche scholen wezen wanneer
het reglement,551 hetwelk getuigenis draagt van met volkomen kennis van zaken
ontworpen te zijn, stipt en naauwlettend werd toegepast, hetgeen op lang na het geval niet
is, aangezien nu eens deze dan eens weer eene andere afwijking wordt toegelaten. De
beste voorschriften en reglementen verliezen daardoor al hunne kracht en waarde, en
wordt de eene afwijking al ligt de vruchtbare moeder van vele anderen. Zoo b.v. is bij het
reglement gehandhaafd het beginsel, dat moedwillig schoolverzuim met het opleggen van
boete wordt bestraft.552 Wordt nu deze boete regelmatig met iedere maand ingevorderd
zonder consideratie en zonder oogluiking, dan zoude binnen weinige maanden zoodanige
boete geheel wegvallen. Ouders en voogden eens voor altijd wetende dat moedwillig
schoolverzuim altijd gestraft wordt, zouden al spoedig zorg dragen dat hunne kinderen
geregeld ter school gingen, dan wel overeenkomstig art. 27 van het reglement, zich een
verlof verschaffen, hetgeen toch zoo gemakkelijk mogelijk te verkrijgen is. Laat men
daarentegen het invorderen van boete voor een korten tijd slechts op zijn beloop, dan
erlangt men weldra een cijfer veel te hoog om met gestrengheid ingevorderd te kunnen
worden. De ééne toegevendheid maakt dan weldra de andere noodzakelijk en bij slot van
rekening missen de goede en weldadige voorschriften der regering het beoogde heilzame
doel.
Wijders zoude het geheel in ’t belang onzer inlandsche scholen zijn wanneer aan de
heeren Zendelingen eenigen werkdadigen invloed op dezelve zoude kunnen worden
verleend. Bij het groot aantal scholen op zoo vele eilanden verspreid, is het den
schoolopziener553 schier onmogelijk om zich van den goeden gang van zaken in persoon
te kunnen overtuigen; de Zendelingen op de binnenkust van Ceram, Saparoea, Haroeko,
Noussalaut enz. zijn geheel bereid hem ten deze de behulpzame hand te bieden, en zoude
het daarom berigtgever in hooge mate aangenaam zijn van zoodanige goede diensten
gebruik te mogen maken. Een daartoe strekkend verzoek indertijd door de zendelingvereeniging aangeboden, is om de daarbij aangehaalde reden niet aangenomen kunnen
worden,554 een ander meer aannemelijk verzoek zal denkelijk eerlang volgen, en aan
hetzelve dan ook wel eene betere ontvangst ten deele vallen.

Pengatoran pada midras² malajuw di pulaw Ambon dan sakalijen dairah² jang ada dibawahnja,
(1855), Zie document 10.
552
Art. 30 van bedoeld reglement, zie vorige noot.
553
B.N.J. Roskott.
554
Zie document 59. Op conferentie van zendelingen te Waai van november 1861 had Roskott het
voorstel gedaan om te proberen door zijn invloed bij het hoofd van het gewestelijk bestuur,
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gouverneur C.F. Goldman, die zijns inziens een hoge dunk van hem had, te bereiken “dat aan hem
vergunning werd verleend, om aan de zendelingen over te dragen en op hen te délégueren de magt en
het gezag, hem als School-opziener over scholen en schoolmeesters toegekend, – in dien zin nogtans,
dat de verantwoordelijkheid voor de scholen op den titularis verblijft, doch de Zendelingen vrijheid
erlangen, dag aan dag, zoo noodig, in de scholen te verkeeren en een gewenscht gezag over de
schoolmeesters uit te oefenen”. Zie hiervoor Hb NZG a. MvK, 19/7/1862, AMvK 1220, Vb 24 juli
1862, nr 20. Goldman verbleef op dat ogenblik (nov. 1861) echter op Java, vanwaar hij niet naar de
Molukken terugkeerde. Hij overleed op 21 januari 1862 te Surabaya. Roskott’s voorstel keerde terug
in art. 6 van het “Concept overeenkomst van de Regering met het Nederlandsche Zendeling
genootschap, met betrekking tot de inlandsche Christelijke Gemeenten op het eiland Amboina en
Onderhoorigheden”, bijlage bij brief Hb NZG a. MvK, 27/5/1862, AAS b337/s101, Bt 27 dec. 1863,
nr 2. Zie ook voetnoten 470 en 555.
551
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85. H.M. Andrée Wiltens, gouverneur der Molukse Eilanden, aan het Bestuur der
Protestantse Kerken in Nederlands-Indië, Ambon, 29 januari 1863, nr 290; AAS
b337/s101, Bt 27 dec. 1863, nr 2.
In deze brief gaat gouverneur Andrée Wiltens in op vragen van het Kerkbestuur naar
aanleiding van het concept-contract van het NZG.555

555

Per brief van 27 mei 1862 had het NZG-bestuur de regering voorgesteld het in 1854 gesloten contract
(zie Deel I, document 158), onder het aanbrengen van een aantal noodzakelijk geachte wijzigingen,
te continueren, waarbij het NZG op zich nam te voorzien in een zevental zendelingen ten behoeve van
de inlandse christengemeenten op Ambon en omliggende eilanden. De bij die gelegenheid door het
NZG ingediende “Concept overeenkomst van de Regering met het Nederlandsche Zendeling
genootschap, met betrekking tot de inlandsche Christelijke Gemeenten op het eiland Amboina en
Onderhoorigheden,” (bijlage bij brief Hb NZG a. MvK, 27/5/1862, AAS b337/s101, Bt 27 dec. 1863,
nr 2), luidde als volgt:
Art: 1
Het Genootschap verbindt zich om, onder zijn bestuur een zevental zendelingen in de Molukken
aanwezig te houden, of meer zoo de behoefte der gemeenten dat mogt vorderen en het Genootschap
daartoe bij magte is.
Art: 2
Het neemt de kosten van opleiding en uitrusting der zendelingen geheel voor zijne rekening.
Art: 3
Ieder zendeling geniet vrijen overtogt uit het Vaderland en vrije woning en regtstreeks uit ’s lands kas
eene bezoldiging van ƒ 135.- ’s maands, en na vijf jaren Indische dienst ƒ 40.- ’s m[aands].
Art: 4
De standplaatsen voor de zendelingen worden door den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië
in overleg met het Bestuur van de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indië aangewezen.
Art: 5
De zendeling geniet alle bescherming en handhaving in zijnen arbeid, en wordt aan de negoryhoofden
een doorloopende last verstrekt om den zendeling transportmiddelen voor rekening van den lande te
verschaffen zoo dikwijls hij die op zyne dienstreizen noodig heeft.
Art: 6
De zendelingen ieder in zijn ressort, hebben toegang tot de scholen en oefenen opzigt uit over de
meesters en het onderwijs. Zij blijven hierby onderworpen aan de Subcommissie van onderwijs te
Ambon die hunne betrekking tot haar nader regelt.
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Art: 7
Geen der zendelingen wordt in de Molukken verplaatst, of daarvan weggenomen door het
Genootschap, dan in overleg met het Indisch Gouvernement.
Art: 8
De betrokken gemeenten, als behoorende tot de Kerk, blijven onder de zorg en het toezigt van het
Protestantsch Kerkbestuur in Indië. De betrekking van de zendelingen tot het Nederlandsch
Zendelinggenootschap en het Contract van het Gouvernement met dat genootschap, blyven daarbij
ongeschonden.
NB In art. 3 werd bepaald dat na vijf jaar dienst een traktementsverhoging van ƒ 40,- per maand werd
toegestaan.

Document 85

349

Wanneer de zedelykheid der inlandsche Christen bevolking dezer residentie het criterium
moet wezen van het nut dat de zendelingen hier stichten, dan zou het overweging
verdienen of het niet beter ware om deze Evangelieboden maar huiswaarts te doen keeren.
Immers de nog zeer korte tyd dat ik in dit gewest het bestuur voer, heeft my reeds de
droevige overtuiging gegeven dat de inlandsche Christenen hier voor het meerendeel zyn
Christenen in naam, aan wie vele ondeugden kleven. Dronkenschap in schromelyken
mate, twistziekte, meineed en ontucht zyn hier de hoofdtrekken van het karakter der
Ambonsche Christenen. Niet velen maken daarop eene gunstige uitzondering.
Het doet my innig leed deze getuigenis te moeten geven, maar het is UHEerwaarde
voorzeker te doen om de waarheid en daarom geef ik ze zoo naakt als zy behoort te
wezen.
Men leide echter uit het vorenstaande niet af dat ik geen voorstander zoude zyn van
evangelisatie of van het aanwenden van zendelingen tot verkondiging van het
Christendom. In tegendeel, overtuigd als ik ben van de zuiverheid der leer des Evangelies
en van de waarheid dat de gemeenschappelyke huldiging van het Opperwezen sticht en
opbouwt in geloof, hoop en liefde, hoop ik nimmer in gebreke te blyven om de
Christelyke godsdienst, daar waar zulks kan en behoort, steeds naar myn vermogen
bevorderlyk te zyn.
Gaarne zal ik dan ook myne steun geven tot verlenging van de overeenkomst, waarvan
hier de rede is, indien het daar kan worden henen geleid dat de middelen die gegeven
worden, ook kunnen strekken tot bereiking van het schoone doel dat beoogd wordt.
Zoo als de positie van de zendelingen thans is, en hoezeer daaronder ook achtenswaardige
personen mogen worden aangetroffen, heb ik evenwel van de zaak geene groote
verwachtingen. De zendelingen zijn daartoe te onafhankelyk, ja schier zoo onschendbaar,
alsof het onfeilbare menschen waren.
Niet dat ik zou willen eene inmenging van het Bestuur in de verspreiding of bevestiging
des Christelijken geloofs, dat zy verre, want dusdanige inmenging, de ondervinding leert
het, benadeelt de leer, meer dan iets anders; doch ik acht het voor het belang der zaak
nuttig en noodig, dat de onafhankelykheid der zendelingen worde beperkt, dat voor hen
– voor zoo veel noodig in overleg met het gewestelyk bestuur – eene instructie, waarby
hunne verpligtingen geregeld worden, worde ontworpen en gearresteerd, en dat zy
ondergeschikt worden gesteld aan een collegie, dat uit zynen aard en strekking over
zendelingen contrôle kan en behoort uit te oefenen.
Met dit collegie wordt hier bedoeld de Kerkeraad der Protestantsche Gemeente te
Amboina, die, onder het hooger toezigt van UHEerwaarde, de contrôle zou dienen te
voeren en die casu quo ook, als moetende geacht worden bekend te zyn met de behoeften
op geestelyk gebied, de evenbedoelde instructie dient te ontwerpen, eene instructie
waarvan myns inziens de grondslag behoort te zyn de ware prediking van het Evangelie,
www.cgfdejong.nl
dat is eene prediking niet bloot van eenen het gehoor streelende kunstmatigen
woordenbouw, maar door het Contagium van het goede voorbeeld.
Zoo ergens dan toch is hier het goede voorbeeld eene onvermydelyke voorwaarde, en dat
het wel vruchten oplevert, daartoe moge als bewys strekken dat de nagedachtenis van
zendelingen als Kam, Bär, Holtz en Keyzer by de inlandsche Christenen alhier in hooge
eer wordt gehouden. En waarom zouden de zendelingen in den tegenwoordigen tyd by
die waarlyk godvruchtige mannen moeten achterstaan? Waarom, wordt gevraagd, zouden
zy niet even als deze, als goede herders eener gemeente, egoïsme, gemak-, eer- en
heerschzucht kunnen bestrijden en overwinnen, zoo ook zy niet slechts zendelingen in
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naam willen wezen, gelyk, zoo als reeds gezegd is, de meeste leden der inlandsche kerk
schynchristenen zyn.556 – – –

86. R. Bossert aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 12 februari
1863; ARvdZ 64/4/4.
Ik zal daarbij thans den leidraad volgen, ons aangegeven door het Hoog Eerw.
Kerkbestuur verdeeld in 6 hoofdstukken waarvan het eerste handelt over de werkkring
van den zendeling, het 2e over den stoffelijken toestand der gemeenten, het 3e over
Evangeliebediening, het 4e over kerkeraden, het 5e over zedelijkheid en godsdienst en
het 6e over de verhouding van den zendeling tot ambtgenooten, onderwijzers, regenten
enz.
Het is Bestuurders bekend dat het geheele Eiland Saparoea mijnen werkkring is, doordat
de 3 gemeenten Serijsorij, Ulath en Ouw, die eigenlijk onder Noesalaut behoorden, ook
aan mij zijn toevertrouwd. Ik heb alzoo de grootste werkkring van al de Broeders alhier.
Het aantal christenen, in 12 gemeenten verdeeld, bedroeg bij het einde van 1862 11481
zielen en dat der lidmaten 3989, dus ruim a van het zielental. Zeker, al waren deze
christenen in eene stad vereenigd, eenen werkkring voor vier Predikanten in Nederland.
De stoffelijke toestand der gemeenten bevat twee onderdeelen, kerken en fondsen. Op de
hoofdplaats, Saparoea, is een bedehuis voor de vereenigde gemeenten van Saparoea en
Tiouw. Het is een goed en doelmatig ingerigt gebouw en groot genoeg om de opkomende
gemeente te bevatten, behalve op enkele feestdagen, als wanneer velen de kerk bezoeken,
die men er anders niet vindt. De kerk is een langwerpig steenen gebouw, met verwelfde
zolder, en heeft in het vorige jaar eene belangrijke verbetering ondergaan doordat er
glazen ramen in zijn gemaakt. De kerk wordt onderhouden uit het hier bestaande
kerkfonds onder beheer van de diakenen, waarvan een kerkmeester is, en van welk fonds
halfjarige verantwoording wordt gedaan aan den rekenkamer. Dit fonds wordt
bijeengebragt uit de helft van de in de kerk gecollecteerde gelden, wordende de
wederhelft gestort in het armenfonds, niet onder ons bestuur maar onder dat van den
Assistent Resident zijnde. Ook brengt nog eene driemaandelijkse collecte aan de huizen
iets, maar zeer weinig voor de kerkekas op. 1 Januarij 1862 was in kas ƒ 150,52,
ingekomen in dat jaar ƒ 135,99 en uitgegeven ƒ 126,93. Saldo op 1 Januarij 1863 ƒ
159,38, behalve nog ƒ 100 uitgeleend tegen 6% sjaars op een vast perceel. De elf andere
gemeenten hebben ieder hunne eigene kerk en dat niettegenstaande meerdere negerijen
zoo digt aan elkander liggen, dat zij zeer goed met eene kerk konden volstaan. Porto en
Harija, Ulath en Ouw, en Nolloth en Itawaka grenzen aan elkander, maar de christelijke
verdraagzaamheid staat hier onder nul. Twee gemeenten in eene kerk te vereenigen is wel
www.cgfdejong.nl
dikwijls, zelfs door Assistent Residenten, beproefd maar zonder goed gevolg. Al die
kerken worden onderhouden door de bevolking, evenals de schoolgebouwen en
meesterswoningen, wat geen geringen druk voor de bevolking is, maar er bestaan geene
kerkfondsen. De gecollecteerde gelden in de buitengemeenten worden tot heden gestort
in de algemeene armenkas en, na bedeeling van eenige weinige behoeftigen, gezonden
naar Amboina, wat mijns bedenkens zeer onregtvaardig is. De kerken zijn deels in goeden
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Ten aanzien van art. 1 van het concept-contract stelde Andrée Wiltens voor geen zeven maar acht
zendelingen ter beschikking te stellen, en de achtste te plaatsen in het ressort Hutumuri, dat sinds het
vertrek van Schot naar Amahai vacant was. Zie voetnoot 555.

Document 86

351

staat, als te Porto, Harija, Serijsorij, Nolloth en Itawaka, welke beide laatsten geheel
nieuw zijn en pas kortelings ingewijd. Deels meer of min vervallen, als te Ulath en Ouw.
In aanbouw zijn de kerken te Paperoe, Ouw en Tuhaha, terwijl men te Booij en te
Ihamahu daarmede nog beginnen moet. In die gemeenten waar geene kerken zijn of men
met bouwen bezig is, vergadert de gemeente in het schoolgebouw, behalve te Tuhaha,
waar men, bij gebrek van een geschikt lokaal, in de nog onafgebouwde kerk bijeenkomt.
De kerken zijn meest allen naar een model gebouwd, sommigen geheel van steen, anderen
halfhoog steen en verder planken beschot. Glazen ramen zijn in geen enkele, wat, in den
regentijd vooral, zeer lastig en ongezond is en mij al menige verkoudheid heeft
veroorzaakt, want, al waait en regent het, de vensters moeten toch open of men zit in het
donker. De predikstoelen zijn over het geheel veel te hoog en in het algemeen is het kerk
ameublement ellendig, als meest bestaande in ruwe houten banken, soms zelfs uit planken
op steenen gelegd voor zitplaatsen, behalve een paar stoelen voor de vrouwen van den
regent en meester. In de meeste kerken is de bank van den regent de eenige behoorlijke
zitplaats. De verlichting der kerken, zoo er nu en dan des avonds kerk is, geschiedt alom,
behalve te Saparoea waar lampen zijn, met olieglazen, wat wel niet zeer voldoet, vooral
als het waait, maar waaraan, bij gebrek aan fondsen, niets te veranderen is.
Evangeliebediening. Des zondags morgens predik ik steeds te Saparoea in de laag
Maleische taal, die hier beter door allen verstaan wordt dan het zoogenoemde hoog
Maleisch (half Maleisch, half Arabisch). Veeltijds houde ik Bijbellezingen, daar
Bijbelkennis hier, ook onder de leden der gemeente, schaars is en bij velen ontbreekt.
Met enkele uitzonderingen bepaal ik mij bij het Nieuwe Testament. In de
buitengemeenten predik ik steeds in de week, gewoonlijk op woensdag. Waarom ik ook
daar niet nu en dan op zondag predik, is omdat ik dan op den zondag ongeveer 20
mannen voor mij en den rondgaanden ouderling zou moeten laten werken, daar men hier
per draagstoel reist en, hoewel ik nu wel de overtuiging heb dat de christelijke rustdag
niet de Joodsche Sabbath is, zo doe ik dit toch liever niet. Op den zondag wordt alzoo in
de buitengemeenten door de meesters godsdienstoefening gehouden. Hoe, daarvan weet
ik weinig. Velen lezen eene Maleische preek en dat houde ik voor het beste. Eens hoorde
ik van den opperschoolmeester te Saparoea op Hemelvaartsdag eene preek, daar ik zelf
zoo verkouden was dat ik niet spreken kon. Daarin kwamen voor Adam en Eva, Absalom,
Haman, Mordechai enz. ’t Is maar een staaltje. De doop wordt te Saparoea geregeld
tweemalen per maand bediend, als er namelijk doopelingen zijn, en in de overige
gemeenten zoo dikwijls ik daar kom. Uit de Notulen van onze vergadering te Wai557 in
November laatst leden zal Bestuurders gebleken zijn dat en waarom de tot hiertoe
bestaande gewoonte om doopgetuigen toe te laten is afgeschaft, behalve wanneer de
ouders overleden zijn. Daarover dus niet weder.
Het Avondmaal wordt te Saparoea 4 malen per jaar gevierd, waarvan een maal op den
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goeden Vrijdag, en de andere keeren zooveel de omstandigheden dit toelaten, om de 3
maanden. In de buitengemeenten een of tweemalen per jaar.
Catechizatiën. Aan 50 jongens en ongeveer even zooveel meisjes wordt door mij te
Saparoea wekelijks aan beiden afzonderlijk godsdienstig onderwijs gegeven in de
Maleische taal. Mijne toeleg is zoowel om de leerlingen goed met de Bijbelsche
Geschiedenis, vooral die des Nieuwen Testaments en van het Oude zooveel noodig,
bekend te maken, wat vroeger hier, naar het schijnt, te veel achterwege bleef. Men leerde

557

De conferentie van zendelingen. De notulen zijn niet aangetroffen. Zie voetnoot 344.
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geloofsleer met eenige texten, soms wonderlijk zonder onderscheid uit Oude en Nieuwe
Testament gekozen, en zoo miste die geloofsleer eenen grondslag en hing in de lucht en
was daardoor ook spoedig vergeten en altijd onvruchtbaar. Men gebruikte alleen een
boekje van Brink, in het Maleisch vertaald en te Ambon gedrukt, of wel den Catechismus,
of ook de 40 vragen voor ouderen die niet lezen konden.558 Wat men er van begreep was
zeer weinig, waarvan ik vele voorbeelden heb. Buiten den Maleischen catechizatiën geef
ik nog onderwijs (godsdienstig) in de Nederduitsche taal aan 4 jongelingen en 2 meisjes,
ieder afzonderlijk. Ik zou die 6 jonge lieden veel liever te zamen willen nemen, doch dit
strijdt met de gewoonten en de ouders zouden het niet gaarne zien. Het godsdienstig
onderwijs in de buitengemeenten wordt door de meesters gegeven, wat wel geen voordeel
is voor de leerlingen, vooral waar een oude of luije of domme meester is, maar waaraan
ik, bij de uitgestrektheid van mijnen werkkring, niets veranderen kan. Onmogelijk toch
zoude het mij zijn om in 12 gemeenten, verwijderd liggende, dat werk te doen. Niet
alleen echter is het den meesters te wijten dat het godsdienstig onderwijs in de
buitengemeenten zoo ellendig is. Behalve dat de meesters geen eigenlijke opleiding tot
godsdienstleeraars ontvangen hebben, ontbreekt het hen daarbij ook aan goede boeken
tot handleiding en oefening, en dit gebrek bestaat ook ten opzigte van de leerlingen. De
meester heeft ja zijnen Bijbel, maar waarin zelfs vele woorden die hij niet verstaat, en de
leerlingen hebben het bovengenoemde boekje van Brink, dat ook veel te onverstaanbaar
is en waarin de geschiedenis ontbreekt. Hoe moeijelijk het nu is om Bijbelsche
Geschiedenis te onderwijzen zonder eene handleiding, behoef ik Bestuurders niet te
zeggen, en hoeveel te meer dan nog voor de meesters. En het is niet te ontkennen dat in
dezen ook Bestuurders eenige schuld hebben door te blijven vorderen dat, wat wij voor
deze gemeenten vertalen, en het wordt gedrukt, ter beoordeeling moet gezonden worden
naar Rotterdam, daar toch wij meenen dat Bestuurders niet kunnen beoordeelen wat al
of niet voor onze gemeenten past, zoo wel wat taal als inhoud aangaat. Het spreekt
vanzelf dat die bepaling niet gunstig werkt op onzen lust om een of ander goed boekje te
vertalen of samen te stellen, want zegt het Genootschap ongeschikt, dan is onzen arbeid
voor niet. Reeds voor een paar jaren vertaalde ik het 2de boekje van Do Prins te
Amsterdam,559 maar het ligt daar ongebruikt om bovengenoemde reden.
Het herderlijk bezoek van den zendeling bepaalt zich meestal tot de plaats zijner woning,
en wordt hier jaarlijks verrigt met eenen ouderling of diaken. Dat moet te voren worden
afgekondigd, anders zijn de menschen in het bosch, in hunne tuinen, op zee, met een
woord overal elders dan in hunne woningen. Toch vinden wij vele deuren gesloten en in
andere huizen een gedeelte der bewoners, terwijl een ander deel de vlugt heeft genomen.
En dat zijn dezulken, die in openlijke zonden leven en daarom allereerst onze toespraak
behoefden. Die wij te huis vinden zijn meest de zoogenoemde betere leden der gemeente,
dat is dezulken, die tamelijk gezet de kerk bezoeken en uiterlijk onberispelijk leven. Zoo
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wordt het doel van het huisbezoek hier slechts zeer ten deele bereikt. In de
buitengemeenten kan ik met geene mogelijkheid geregeld huisbezoek doen, doch ik
spreek met zoovelen ik kan en wel vooral met de onzedelijk levenden, hen die onechte
kinderen hebben of buiten het huwelijk leven enz.
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Dienstreizen. Misschien is het niet ondoelmatig hier eens in het kort op te geven de
verschillende dienstreizen, door mij op dit Eiland gedaan, vanaf Februarij 1855. In dat
jaar bezocht ik mijne buitengemeenten 2 malen. Ik doopte de kinderen, die ten doop
werden aangeboden, onderzocht de catechisanten, hield voorbereiding en avondmaal en
bezocht de scholen. (Dit laatste deed ik echter sedert niet meer daar het mij al spoedig
duidelijk werd dat wij hier toch hoegenaamd niets over scholen of meesters te zeggen
hadden). In 1856 bezocht ik de gemeenten weder twee malen, en evenzoo in 1857, doch
in 1858 ging ik 3 malen rond, en wel de eerste keer met het bepaalde doel om meerder
belangstelling voor het godsdienstig onderwijs op te wekken. Ik had toch bevonden dat
in de gemeenten velen waren, die, hoewel 20 jaren en ouder, noch lidmaat waren, noch
ter catechisatie gingen. De bijzonderheden van deze reis worden gevonden in mijnen brief
aan Bestuurders van 22 Augustus 1858.560 De twee volgende rondreizen deed ik het
gewone werk, prediken, doopen, lidmaten onderzoeken, aannemen en bevestigen,
voorbereiding en avondmaalsviering. In 1859 deed ik in sommige gemeenten 3 maal en
andere 4 maal dienst, maar ik bemerkte dat dit te veel was. Te veel moeite en kosten voor
de negerij, zoo mompelde men hier en daar, en in de kerk en bij het Avondmaal was de
opkomst geringer dan vroeger. In 1860 ging ik 2 malen rond en zoo ook in 1861 en 62.
Na opgave van de door mij gedane reizen volgen hier eenige opmerkingen, daarop
betrekking hebbende. Van de gedoopte kinderen waren in den regel bijna de helft
onechte, waaruit men ziet hoevelen hier buiten het huwelijk leven. Aan het Avondmaal
namen deel in sommige gemeenten 1/3, in andere 1/4 gedeelte en in enkele 1/5 gedeelte
van de aanwezige lidmaten, overal meer vrouwen als mannen. Van ongeveer 150 paren
die tot heden buiten den echt leven, heb ik de belofte dat zij een christelijk huwelijk
willen aangaan, doch slechts twee paren hebben tot heden die belofte vervuld. Ook in
dezen heeft de zendeling hoegenaamd geene medewerking. Een Assistent Resident,561 die
zelf in concubinaat leeft met een Mohammedaansche vrouw, bekommert zich om
dergelijke zaken niet; de regenten evenmin, want kinderen, echte of onechte, worden
menschen en kunnen voor hen arbeiden of de ouders gehuwd zijn of niet, en het woord
van den leeraar heeft weinig invloed onder eene bevolking die alles gewoon is te doen
volgens bevel.
Over kerkeraden kan ik kort zijn. Alleen te Saparoea bestaat eenen kerkeraad voor die
gemeente, bestaande uit den zendeling als president, 2 ouderlingen en 4 diakenen
waarvan een kerkmeester en een secretaris is, terwijl de andere twee de bewaarders zijn
van de sleutels der kerkekas. Nog behoort tot dezen kerkeraad een rondgaanden
ouderling, die met den zendeling de buitengemeenten bewerkt.
De verrigtingen van den kerkeraad hebben niet veel om het lijf, als gaande meest alleen
over kerkreparatie, aanneming tot lidmaten, vaststelling van den tijd tot viering van het
Avondmaal en dergelijke.
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Meer valt te zeggen over den zedelijken en godsdienstigen toestand der bevolking.
Hoewel ik hier misschien een en ander herhaal, reeds vroeger geschreven. Dat hier onder
de Saparoeanezen, zooals ook elders in de Molukken kerkelijk leven bestaat is, niet te
ontkennen. Echter kerkelijkheid is nog geen godsdienst. Het is meer uit gewoonte. De
zondag morgen godsdienst wordt vrij goed bezocht, doch meest alleen door bejaarden.
560
561

In ARvdZ 64/4/4.
Bedoeld zal zijn W.A. Duvelaar van Campen; 1855 AR, president van de Gewone Landraad, fungd.
notaris en vendumeester te Hila en Larike; 1860-1862 AR, president van de Gewone Landraad,
ambtenaar van de burgerlijke stand, notaris en vendumeester te Saparua en Haruku.
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Kinderen onder de 10 a 12 jaar mogen daar niet komen dan alleen op Kersfeest en Oude
Jaarsavond. Dat is gewoonte. Maar wat geene gewoonte is, ja breng het volkje hier daar
maar toe. Bijbellezing hield ik vroeger in de week, maar moest daarmede ophouden, want
er kwam niemand meer. Met de zendelings bidstond is het eveneens gegaan, daar het
geen gewoonte was. Sedert het vorige jaar is die opgehouden. In kerk en onderwijs komt
men altijd in het zwart, alweder gewoonte. Op den doop is men hier bijzonder gesteld en
hecht er zelfs eene bijgeloovige waarde aan, als de Roomschen. Het Avondmaal is eene
verborgenheid. Niet-lidmaten mogen het niet zien vieren. Brood en wijn hebben eene
bijzondere kracht en worden in statie naar de kerk gebragt. Die ten Avondmaal gaat heeft
nog eenige formaliteiten in acht te nemen, moet verschillende gebeden prevelen, mag zijn
voet niet stooten bij het naar de kerk gaan, enz.. Zwangere vrouwen komen zelden. Veel
verwacht men hier van aalmoezen geven en is in deze zaak zeer naar het
Mohammedanisme hellende. In het algemeen heerscht hier veel bijgeloof en is het
christendom vermengd met vele vreemde zelfstandigheden, zeker wel vooral daaruit
ontstaande dat men het nog niet begrijpt. Meer schreef ik daarover vroeger, als over
matakau,562 Pontianak,563 Zwangies564 enz.
Men heeft hier van het christendom de vorm en eenige uiterlijkheden waaraan men
overdrevene waarde hecht, zooals trouwens overal het geval is waar de geest des
christendoms ontbreekt. Hij, die behoorlijk te kerk gaat, nu en dan avondmaal viert, niet
buiten den echt leeft, die is een goed christen in het oog van den inlander hier, ja zelfs
hoorde ik nog onlangs van iemand beweren, dat hij een godsdienstig man was, die jaren
lang buiten den echt geleefd had en nog leefde. Het behoeft haast niet gezegd te worden
dat de prediker steeds tegen alle dergelijke verkeerdheden ijvert, maar ook evenmin dat
in eene zoolang bestaande toestand wel niet spoedig verandering zal komen. De
ondeugden zijn te diep geworteld. Men stelt geen vertrouwen in den zendeling, evenmin
als in eenige Europeaan, en de zendeling is te veel beperkt in zijne handelingen door zijne
valsche positie alhier.
Waar de staat van zaken zoo is, verwondert het zeker niet dat godsdienstig leven in het
huisgezin bijna (ik zou haast zeggen geheel) ontbreekt. Huiselijke godsdienstoefening,
lezen van den Bijbel in het huisgezin zijn uiterst zeldzaam. De meesten meenen dat God
Vgl. document 12.
Document niet aangetroffen. Over de pontianak, zie Van Schmid, “Aanteekeningen”, 528-530.
Een toelichting op het fenomeen der suangi (een boze geest) werd gegeven door zendeling Luijke.
Volgens hem was angst voor de suangi de aanleiding om een kind te vondeling te leggen: anak
bowang - een vondeling. Men verstond hieronder een kind dat direct na de geboorte in een mandje
buiten de deur werd gezet. Doch eerst was een afspraak gemaakt met iemand die bereid was het op
te voeden. Deze persoon deed dan of hij of zij het kind toevallig had aangetroffen. De bedoeling was
de suangi te misleiden en duidelijk te maken dat in het betrokken gezin geen kind geboren was, zodat
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die dat kind niet zou kunnen verslinden of doden. Het middel werd voornamelijk gebruikt door ouders
die reeds verscheidene kinderen gehad hadden, die allen niet lang na de geboorte waren overleden.
Zie sub 26 okt., “Kort verslag der Werkzaamheden van W. Luyke. Aan het Hoofdbestuur van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1862 tot en met Maart 1863”,
15/7/1863, ARvdZ 24/5. Het teken van de nabijheid van een suangi, die ook aanwezig werd geacht
te zijn bij de dood van een kraamvrouw, was de burung suangi, de nachtuil. L. Tobi a. Hb NZG,
24/3/1860, ARvdZ 24/1/B. Luijke keurde dit te vondeling leggen ten strengste af, het was ook door
het gouvernement verboden. Een probleem ontstond dan ook als de nieuwe ouders het kind wilden
laten dopen en doen opnemen in het doopregister als hun eigen kind. Meestal weigerde Luijke de
doop in zulke gevallen, zie bijv. sub 31 jan., W. Luijke, “Kort verslag der Werkzaamheden, Aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over Januarij tot en met
Junij 1875”, 22/7/1875, ARvdZ 24/5. Van Schmid, “Aanteekeningen”, 519.
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hun den Bijbel heeft gegeven om in kerk en catechisatie te gebruiken en te huis goed te
bewaren in kast of koffer, en op tafel te leggen als de pandita komt huisbezoek doen.
Bidden doet men zeer weinig. Dat behoort in de kerk te huis. Er is in het huisgezin van
den inlander geen orde of regel. Gewoonlijk eet ieder op zijn eigen tijd. Niet gezamenlijk
aan tafel, waaruit volgt ook geen tafelgebed. Natuurlijk zijn op het hier gezegde en het
nog volgende uitzonderingen, maar niet vele.
Voorts de Saparoeanees is lui en morrig en verwaarloozende wat hij bezit. Vandaar ook
is hij arm en blijft hij arm. Hij werkt alleen uit noodzaak, als het Gouvernement beveelt
of als hij niets te eten heeft, maar anders ligt hij liever op zijn dego dego of slentert langs
den weg. Het grootste vermaak van het volkje hier is dansen. Dan worden ze niet
vermoeid en dansen den geheelen nacht tot aan den morgenstond, en dat soms twee of 3
nachten achtereen. Vloeken en liegen zijn heerschende ondeugden. Het huwelijksleven
laat veel te wenschen over. Man en vrouw leven maar al te dikwijls in onmin. Niet zelden
verlaat de man zijne wettige vrouw en gaat met eene andere leven. Hunne kinderen
voeden zij en kleeden zij, maar voeden hen niet op. De meesten laten hen aan hun lot
over en al wat de kinderen doen is goed, als het vader of moeder maar geene schade doet.
Maar heeft vader of moeder eene kwade luim, of net veel sagoweer gedronken, dan
worden de kinderen ongenadig afgeranseld. Zij zenden hunne kinderen naar de school,
omdat zij moeten en naar de catechisatie uit gewoonte en omdat de kinderen anders geen
lidmaat kunnen worden, waarop men in den regel is gesteld. Maar om zelf mede te
werken tot godsdienstige en zedelijke vorming van hunne kinderen doen ze niet. Zeer
natuurlijk omdat ze zelf daarvan geen begrip hebben noch er behoefte aan gevoelen.
In het geheel is het hier een rare boel.565 Eene eigenlijke maatschappij (wat wij daaronder
verstaan) vindt men hier niet. Verschillende rangen en standen, verschillende ambachten
met een kleine uitzondering zijn er niet. De burgers uitgezonderd, die hier en daar in de
negerijen leven, zijn allen heeren of slaven. Regenten en meesters zijn de heeren, maar
de bevolking566 is eigenlijk slaaf. Hij mag niet wonen waar hij wil, maar is aan zijne
negerij gebonden. Hij wordt gedrukt door verpligte kultuur, door heerendiensten en door
de knevelarijen van den regent daarenboven. Handel en nijverheid kan onder zulke
omstandigheden niet bestaan. Visschen, sago kloppen en tuinen maken om zelf te kunnen
eten en een weinig op de passar te verkoopen om in kleederen enz. te voorzien, dat is het
wat de bevolking hier uitvoert. Het leven van het volk onderling kenmerkt zich door
gedurige twisten en vechterijen, daar het volk woelziek, trotsch en ligtgeraakt is. De
minste beleediging of vermeende beleediging, een enkel woord geeft aanleiding tot twist,
soms tot gevecht. Hoererij en dronkenschap zijn niet zelden567 en geven ook al dikwijls
aanleiding tot oneenigheid. Voorwaar een bedroevende toestand, maar hoe kan het
anders. Christen gemaakt door beloften en geschenken en niet geworden uit overtuiging
en dan toch bewerende goed christen te zijn en zich daarop te verheffen, maakt568
www.cgfdejong.nl
onvatbaar voor verbetering. En door de slechte voorbeelden van vele Europeanen alhier,
die ook christenen zijn, weet men dat die ondeugden zich zeer goed met het christendom
verdragen. Als een Assistent Resident, voor hen een halve god, zoo iets doet, dan is het
ook zeker wel geen kwaad, enz.
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De woorden “een rare boel” zijn door een andere hand doorgehaald en vervangen door “zonderling
gesteld”.
Het woord “bevolking” is door een andere hand doorgehaald en vervangen door “mindere man”.
Het woord “zelden” is door een andere hand doorgehaald en vervangen door “zeldzaam”.
Het woord “maakt” is door een andere hand doorgehaald en vervangen door “wordt men”.
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Over het 6de hoofdstuk niets. Bestuurders weten al te goed hoe onze verhouding alhier
is, en ook dat wij hartelijk wenschen en het op onze laatste vergadering te Wai stellig
hebben uitgesproken, dat wij op dezen voet hier niet willen blijven.569 – – –

De onderlinge relatie der zendelingen is van meet af aan (vanaf 1855) verstoord geweest. Roskott
constateerde in 1858 “dat er onder de broederen zoo weinig hartelijkheid en opregte sympathie
heerscht. – – – Ik had gehoopt dat een paar jaren toevens binnen de keerkringen de al te groote energie
onzer jeugdige broeders een weinig zou calmeren en hen handelbaarder maken, maar tot mijn
leedwezen zie ik nu dat ik mij daarin geheel en al heb bedrogen; zoodat men zelfs niet geschroomd
heeft om van snoode middelen gebruik te maken, om elkander diep en bitter leed aan te doen”. B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 21/9/1858, ARvdZ 34/5. Roskott’s rijkdom, zijn invloedrijke posities als lid van
de Subcommissie van onderwijs en schoolopziener, die hem meer maatschappelijke status gaven t.o.v.
zijn collega-zendelingen, alsmede de kwestie van het al of niet dopen van buitenechtelijke kinderen
droegen verder bij aan de onderlinge verdeeldheid. Deze verdeeldheid, het soms ontactvolle optreden
van een aantal zendelingen tegenover de inheemse bevolking en hun voortdurend klagen bij het
gouvernement en het NZG-Bestuur over tegenwerking van Europese en inheemse
bestuursambtenaren, hadden er bovendien toe geleid dat veel ambtenaren, hoofden en dorpsoudsten
hun sympathie voor de zending hadden verloren of begonnen te verliezen. Het botte optreden van met
name Teffer, Verhoeff en Tobi riep bij velen bezwaar op en ze moesten het in “anonieme”
lasterbrieven, aan het NZG-bestuur en het gouvernement te Ambon en Batavia gericht, ontgelden (die
brieven waren niet anoniem, doch het gouvernement en het NZG-bestuur weigerden de afzender(s)
openbaar te maken). Vgl. over de tactloze Verhoeff: J.J. Bär jr a. Hb NZG, 22/2/1871, ARvdZ 18/2.
Roskott was vaak het mikpunt van uit jaloezie en afgunst op zijn maatschappelijke positie geboren
schimpscheuten van collega’s. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 6/8/1860, ARvdZ 34/5. De slechte
onderlinge verstandhouding was een der redenen dat Roskott zich lang verzet heeft tegen de
introductie van conferenties van zendelingen in de Molukken. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 21/9/1858,
ARvdZ 34/5. Vgl. R. Bossert a. Hb NZG, 15/5/1857, ARvdZ 64/4/4. L. Tobi a. Hb NZG, 10/1/1862,
ARvdZ 24/1/B. Zie ook sub 29 nov., “Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1859 tot en met
Maart 1860”, 31/5/1860, ARvdZ 24/5; L. Tobi a. Hb NZG, 24/3/1860, ARvdZ 24/1/B; R. Bossert
a. Hb NZG, 25/8/1865, ARvdZ 64/4/4. Nadat de conferentie te Waai in 1861 in het teken had gestaan
van de bemoeienis der zendelingen met de scholen in hun ressorten, traden op de laatste
zendelingenconferentie (nov. 1864 te Rumah Tiga) de onderlinge tegenstellingen opnieuw aan de dag.
Bossert, gesteund door Verhoeff, Van Ekris en S.J. de Vries, drong bij de recentelijk uit
zendingsdienst ontslagen Roskott aan op overdracht van de kas, het depot, het archief en alle tegoeden
der zending aan hem, zoals het hoofdbestuur bepaald had. Roskott, die zeer gebelgd was over zijn
ontslag, weigerde aanvankelijk, waarin hij steun vond bij Luijke en Tobi. Bossert, Verhoeff, De Vries
en Van Ekris steunden het hoofdbestuur in het ontslag van Roskott wel of lieten na ertegen te
protesteren (zendeling J.J. Bär was op deze conferentie niet aanwezig – hij bezocht de Zuidooster- en
Zuidwester-Eilanden in het gevolg van gouverneur Andrée Wiltens (reisverslag in: J.J. Bär jr a. Hb
NZG, 16/12/1864, ARvdZ 18/2) – doch hij werd in deze zaak beschouwd als een “man van Roskott”).
Bossert merkte op: “Veel werd daarover [d.w.z. de weigering van Bossert, Verhoeff en anderen om
te protesteren tegen Roskott’s ontslag] niet gesproken. Roskott, begrijpende, dat de stemming voor
hem niet gunstig was, maakte de zaak uit, die daarmee in het water viel. Echter zouden door Luijke,
Tobi en Roskott zelf de ‘vromen’ in Holland wel worden ingelicht omtrent de handelingen des
www.cgfdejong.nl
Genootschaps met Roskott, de rigting des Genootschaps enz.”. Opmerkingen over deze confrontatie
in: R. Bossert, J.J. Verhoeff, S.J. de Vries, A. van Ekris, a. Hb NZG, -/10/1865, ARvdZ 64/4/4; zie
ook document 109. Op de achtergrond speelde ook een verschil van richting, bijv. betreffende de
doop van buitenechtelijk geboren kinderen, zie bijv. L. Tobi a. Hb NZG, 24/3/1860, ARvdZ 24/1/B.
De problemen tussen Bossert en Roskott waren overigens al van oudere datum. Roskott was in 1854
door het hoofdbestuur van het NZG aangewezen als mentor van de in dat jaar gearriveerde Bossert,
doch hij had zich geheel aan deze opdracht onttrokken en – naar Bossert’s overtuiging – Bossert
tegengewerkt waar hij kon. Roskott en Bossert verschilden bijvoorbeeld van mening over de
wenselijkheid van herdruk van de bestaande hoog-Maleise catechisatie-, psalm- en liedboeken. In
tegenstelling tot Roskott vond Bossert zo’n herdruk ongewenst omdat ze wegens hun te moeilijke
(hoog-Maleise) taalgebruik voor de bevolking onbegrijpelijk waren. R. Bossert a. B.N.J. Roskott,
27/10/1857, ARvdZ 64/4/4. Bovendien verdacht Bossert Roskott, die depot-houder van het NZG te
569

Document 87

357

87. J.J. Bär jr, Jaarverslag over 1862, bestemd voor het hoofdbestuur van het NZG,
Waai (Ambon), 14 maart 1863; ARvdZ 18/2.
–––
Hoofdstuk I
Werkkring van den Zendeling
De gemeenten welke aan de zorg van den Zendeling te Waay zijn toevertrouwd en
gedurig door hem worden bezocht, zyn als volgt:
1. Tial, eene kleine gemeente 2½ uur van Waay gelegen en grenzende aan de Islamsche
negory van dien naam, heeft eene bevolking van 68 zielen, waaronder 41 leden der
gemeente.
2. Soely, eene grootere gemeente, ligt een half uur van Tial en 3 uur van Waay en telt 672
zielen met inbegrip van 210 leden.
3. Passo (Pas Baguala) ruim een uur van Soely gelegen, heeft een bevolking van 295
zielen. Het getal lidmaten bedraagt 92 personen.
4. Negory Lama, eene kleine Kampong, vroeger onder Passo behoorende, staat thans
afzonderlyk. Zy telt 180 zielen, waaronder 56 leden der gemeente, en liggende een half
uur van de Pas in de binnenbay van Amboina.
5. Waay, de standplaats van den Zendeling, heeft eene bevolking van 911 zielen
waaronder 380 leden der gemeente.
Hoofdstuk II
De stoffelyke toestand der gemeenten
Hare kerken en hare fondsen.
De gemeenten Waay, Soely en Passo bezitten vry goede Kerkgebouwen die dan ook
behoorlyk worden onderhouden. Tial mag echter niet op de schoonheid zyner Kerk
beroemen. Zy is een zeer oud gebouw, half van steen en half van planken en wordt zeer
slecht onderhouden, verkeerende thans in een’ bouwvalligen toestand. Er is echter hoop,
dat de nieuwe regent die eerdaags door het Gouvernement voor die negory zal benoemd
worden, daar beter de hand aan zal houden.
Negory Lama, thans afzonderlyk staande en een eigen schoolmeester hebbende, werkt nu
yverig aan den opbouw eener nieuwe Kerk, welke door doelmatigheid zal uitmunten. De
godsdienstoefening wordt nog steeds in het schoolgebouw gehouden.
Ofschoon nu al de negoryen gehouden zyn, hare Kerken zelven te onderhouden, zoo is
het evenwel niet oneigenaardig dat de kerk zelve zooveel mogelyk dat onderhoud zoekt
te verligten. Zy tracht daarom de kleine uitgaven als b.v. brood en wyn voor het
www.cgfdejong.nl
Ambon was, ervan aan hem (Bossert) door het NZG-bestuur gezonden bijbels en liedbundels achter
te houden en naar eigen goeddunken aan te wenden c.q. te verkopen. Zie bijv. R. Bossert a. Hb NZG,
22/8/1858, 29/10/1858, ARvdZ 64/4/4. Een aantal had Roskott inderdaad aan de Subcommissie van
onderwijs overgedragen voor gebruik op de scholen. Bij inspecties in 1862 en 1864 bleken zich
bovendien in het depot te Ambon een aantal halfvergane Maleise bijbels, lied- en psalmboeken en
andere zaken te bevinden, die door Roskott nooit waren gebruikt of doorgezonden. M. Teffer, W.
Luijke, “Proces verbaal”, behorend bij brief R. Bossert a. Hb NZG, 22/6/1862; R. Bossert, J.J.
Verhoeff, L. Tobi, “Proces verbaal”, 12/11/1864, beide in ARvdZ 64/4/4. Het conflict tussen beiden
bereikte zijn climax in 1867 en 1868, toen Bossert in opdracht van het NZG-bestuur dreigde Roskott
voor de Raad van Justitie te dagen wegens een financiële kwestie, R. Bossert a. B.N.J. Roskott,
21/3/1868; B.N.J. Roskott a. R. Bossert, 28/3/1868, stukken in ARvdZ 34/5.
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Avondmaal, kaarsen en olie voor de verlichting, nu en dan een stuk gordyngoed dan
weder eenige spijkers zelf te dragen. Tot dat doel wordt het tweede zakje dat in de Kerk
rondgaat afgezonderd; het eerste, voor de Diaconie te Amboina bestemd, wordt
onmiddellyk na de godsdienstoefening in de armenkist gestort. Het geld voor de Kerk
berust by den schoolmeester die daarvan aanteekening houdt en den Zendeling ter inzage
geeft. Die fondsen zyn echter zeer gering. Soms houdt de kerk na de gedane uitgaven
bovenbedoeld, naauwelyks 2 à 3 gulden over.
Hoofdstuk III
Evangelie-Bediening
In al de gemeenten vindt de godsdienstoefening des Zondags in de voormiddag plaats.
Op Waay en Tial worden de kerken in den regel goed bezocht, daarentegen klagen de
schoolmeesters in de andere gemeenten gedurig van slechte opkomst der leden. Des
namiddags wordt te Waay de zondagsschool gehouden voor bejaarden die in het geheel
niet of zeer gebrekkig lezen kunnen. Ofschoon voor ieder toegankelyk, is dat uur echter
meer uitsluitend voor diegenen onder de bejaarden, die nog het katechetisch onderwijs
bywonen. Het moet echter niet onopgemerkt blyven dat dat middaguurtje tamelyk slecht
wordt bezocht, hoe zeer de menschen ook daartoe worden aangespoord.570
Het is trouwens moeyelyk en voor menigeen ook vervelend op gevorderden leeftyd nog
letters, spellen en lezen te leeren. Beseften zy maar hunne roeping als Christenen en het
zaligende van het Evangelie, zy zouden zich meer moeite geven. Intusschen blyft de
Zendeling, met enkele uitzondering, getrouw aan de voorwaarde dat de bejaarden die nog
in het volkomen bezit hunner oogen zyn, niet eer tot leden worden aangenomen vóór zy
tamelyk vlug in het lezen zyn gevorderd. Een lidmaat die zyn dierbaren Bybel niet kan
lezen, behoort zeker wel niet tot de gelukkigste.
Ten einde nu de leden der gemeente beter in hunne geestelyke behoefte te leeren kennen,
gaat de Zendeling hen in hunne huizen bezoeken. Zoodanig huisbezoek echter voldoet
op lange na niet aan de verwachting. De Zendeling moet zich daartoe, door
omstandigheden genoodzaakt, van zeer ongewone uren bedienen, wilde hy de menschen
aantreffen die hy wenscht te spreken. Hy gaat vergezeld van een der schoolmeesters des
avonds à 7 ure. Gewoonlyk vindt hy de huisgezinnen byeen, de jongens en de dochters,
groot en klein, schuilen immer weg. Die menschen zyn juist van den vermoeijenden
arbeid des geheelen dags teruggekeerd. Het behoeft derhalve naauwelyks melding, dat
de zoodanigen, vermoeid naar ligchaam, weinig gestemd zyn om over de belangen hunner
zielen te spreken, vooral daar zy niet weten en gevoelen wat hun eigenlyk ontbreekt. Er
zijn er die maar ja of neen antwoorden op alles wat men zegt. Er zyn er ook – en dit geldt
meer de jongelingen en de jonge dochters – die zich schamen met den Zendeling over het
Christendom maar vooral over de belangen hunner zielen te spreken, zy worden dadelyk
www.cgfdejong.nl
beschouwd als degenen die de vroomheid wilden uithangen. De gewone uitroep by velen
is zoo diep geworteld: “waartoe dat vele leeren en dat mooye praten, men wordt toch niet
allen schoolmeesters en ook geen Pandita’s.” Sommigen zyn er ook die uit menschen
vrees (want zij staan geheel onder de magt hunner hoofden) liefst maar verbergen wat zy
in hun binnenste gevoelen. Dat al deze dingen den Zendeling, die ze weet, niet zeer
bemoedigen, behoeft wel naauwelyks gezegd te worden.

570

Deze zondagsschool was opgericht in 1859, en werd aanvankelijk bezocht door omstreeks 40 mensen.
Zie J.J. Bär jr a. J.C. Neurdenburg, 15/8/1859, ARvdZ 18/2.
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De buitengemeenten worden geregeld vier maal ’s jaars bezocht waar den H. Doop en het
H. Avondmaal plaats vinden, benevens onderzoek der nieuwe lidmaten; de beide laatsten
slechts 2 maal ’s jaars. Het herderlyk bezoek vindt ook in deze negoryen plaats voor
zoover tyd en omstandigheden het toelaten.
Hoofdstuk IV
Kerkeraden
Geene kerkeraden in deze vyf gemeenten hebbende, zoo wordt de Zendeling in het werk
van het Avondmaal bygestaan door de in de negoryen aanwezige schoolmeesters, die
tevens voor brood en wyn voor het Avondmaal zorg dragen.
Hoofdstuk V
Zedelykheid en godsdienst
Het valt uiterst moeyelyk hieromtrent met eenige zekerheid te schrijven. Het getuigt zeker
niet ten voordeele der aan myne zorg toevertrouwde gemeenten, wanneer er beweerd
wordt, dat het ware christelyk leven nog zeer weinig in haar gevonden wordt, ten minste
dat leven dat krachtvol naar buiten zich openbaart in liefde tot Christus en tot den
naasten, dat het Christendom nog zoo weinig invloed uitgeoefend heeft op het leven en
den wandel der christenen en dat de leden der gemeenten byna niet veel meer dan den
naam van Christenen dragen. Men schryve dit toch niet toe aan den Zendeling en aan zyn
beleid. Men gelieve te bedenken hoe lang deze christenen aan zich zelven zyn
overgelaten geweest, zonder behoorlyk onderwys en herderlyk toezigt. Het onderwys,
vooral het Christelyke, zeer gebrekkig gegeven, werd weliswaar onderhouden, doch op
eene zoodanige machinale wyze dat het meer nadeel dan voordeel deed. De bestaande
bygeloovigheden en verkeerdheden in de gemeenten in zwang, trokken naauwelyks meer
de aandacht en werden weinig of in het geheel niet te keer gegaan. De massa gaat
langzamerhand die zaken als geoorloofd beschouwen of ten minste als wel te kunnen
blyven bestaan naast het Christendom. Hiervan uitgezonderd eenige andersdenkenden,
om het zeer ruim te nemen, die trouwens ook nog moeyelyk te bewyzen is, doch die zich
wel denken laat.
Dat nu zoodanige verkeerdheden veel nadeel toebrengen aan andere even onontwikkelde
menschen, is ligt te begrypen. Zy erven over van ouders op de kinderen en van deze op
de kleinkinderen. Daarby komt, en dit maakt de zaak voor ons menschen nog moeyelyker,
men tracht aan dat een en ander eene zekere godsdienstige tint te geven. Men doorweeft
zoo voortgaande den godsdienst met allerlei verkeerdheden die van schadelyke gevolgen
zijn. De godsdienst wordt nu niet meer de godsdienst des harten, maar iets geheel
uitwendigs. Het Christendom bestaat ja, maar meest in naam en zyne belyders achten zich
reeds gelukkig zoo zy den H. Doop hebben ontvangen en tot leden der gemeente zyn
www.cgfdejong.nl
aangenomen. Velen worden, nadat zy leden zyn geworden, ontrouwe kerkgangers en
wonen zelfs het H. Avondmaal zeer ongeregeld by. Is het te verwonderen dat het
huiselyke leven der christenen nog zoo veel te wenschen overlaat? Krakeelen en
vechterijen tusschen vader en moeder ten gevolge van dronkenschap of kleine huiselyke
oneenigheden, vinden by velen plaats. De opvoeding der kinderen wordt verwaarloosd,
doordien er van de zyde der ouders, enkelen uitgezonderd, geen werk wordt gemaakt om
de verkeerdheden en gebreken der kinderen te keer te gaan. Het vloeken b.v. en het
zweren en liegen, by vele ouders zeer algemeen, worden door de kinderen straffeloos
nagevolgd.
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Thans echter zyn er betere dagen aangebroken. Het Katechetisch onderwys wordt
geregeld gegeven, Gods woord wordt in eene verstaanbare taal gepredikt, by sommigen
is de lust opgewekt om de godsdienstoefening by te wonen en by weinigen de begeerte
om de Schrift te onderzoeken of liever te lezen zonder in het minste er over na te denken.
En toch zyn er omstandigheden in de gemeenten zelven aanwezig, die het haast
onmogelyk maken om eene nieuwe orde van zaken in het leven te roepen. De Ambonsche
Missie zal nog lang, jaren lang tot de hoopelooze behooren. Moge het den Alwyzen God
en Vader in Christus behagen, deze ongelukkige gemeenten levend te maken met Zyn
levendmakenden Geest! De Zendeling zaaije zoo lang hij nog op deze posten is, in Gods
naam en kracht voort, en die de komst van het Godsryk verbeiden, ondersteunen hem met
hunne gebeden.
Ten slotte deel ik UWelEerw. mede dat wij het ons toegezondene Avondmaalsstel van
zilver behoorlyk hebben ontvangen. De gemeente is daar regt meê in haren schik en
betuigt U voor Uwe moeite in dezen gedaan, haar welgemeenden dank. Zy hoopt nog in
dit eerste semester een deel harer schuld aan Br. Roskott af te dragen.

88. Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam aan het Bestuur over de Protestantse
Kerken in Nederlands-Indië, Rotterdam, 20 mei 1863; ARvdZ 20/V.
Reeds in onzen vorigen brief hebben wy u onzen dank betuigd voor de Rapporten onzer
Zendelingen571 op de Ambonsche eilanden en de hoogst belangryke beschouwingen van
den helaas reeds overleden en aan de gemeente en aan de Zending ontrukten
onvergetelyken man, wylen de WelEw. Heer Brumund.572 Wy gaven destyds ons
voornemen aan u te kennen, dat wy later in byzonderheden op uwe missive573 zouden
antwoorden en staan gereed om dit thans te doen.
Allereerst de Kerkgebouwen. Er zyn Kerkgebouwen, die in goede staat zyn of zelfs fraai
kunnen genoemd worden, doch andere laten veel te wenschen over. Tot deze laatsten
behooren de Kerken te Haroeko, Sameth en Oma (eiland Haroeko), te Ihamahoe, Oelath
en Ouw (eiland Saparoea), en die op Noessalaut gevonden worden, met uitzondering van
Ameth en Titawaai. Ook de Kerkgebouwen op de eilanden Boano en Manipa behoeven
herstelling, terwyl die van Ceram, behoorende tot den werkkring van onzen Zendeling
Van Ekris, in zeer treurigen staat zyn. Bestuurders hebben zich daarom aan Zyne Excell:
den G.G. gewend met het eerbiedig verzoek om by Assistent-Residenten en Regenten te
gelasten voor de herstelling der Kerkgebouwen te zorgen, of aan de gemeenten, die niet
in staat zyn hare bedehuizen te onderhouden, eenige Subsidie te geven.574 Mogt ons
www.cgfdejong.nl
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Zie Hb NZG a. Kb, 25/3/1863, ARvdZ 20/V. Bedoeld zijn rapporten en verslagen van de zendelingen
Bossert, Teffer, Van Ekris, Verhoeff, Bär, Schot en Tobi.
Bedoeld zijn de verslagen van J.F.G. Brumund (1842-1845 predikant te Ambon) uit juli en sept.
1844, opgenomen in Deel I, documenten 119 en 122.
Kb a. Hb NZG, 2/6/1862, ARvdZ 20/V.
Hb NZG a. GGvNI, 20/5/1863, ARvdZ 20/V, afschrift aangetroffen in AMvK 1475, Vb 24 mei 1864,
nr 29. De toestand van de kerkgebouwen op Ceram baarde de regering en het NZG-bestuur zorgen,
doch wegens geldgebrek bij de betrokken christengemeenten was verbetering vooralsnog niet te
verwachten. Subsidies van ’s landswege behoorden, gelet op art. 51 en 153 van het Reglement op het
binnenlands bestuur en dat der finantien op Amboina en onderhoorigheden (15 april 1824;
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verzoek in uwe handen gesteld worden, waaraan wy niet twyfelen, dan zult Gy ons zeer
verpligten zoo Gy dat verzoek ondersteunt en een gunstig advies uitbrengt.
Kerkefondsen. De Kerkefondsen schynen slechts in enkele gemeenten te bestaan. Toch
ware het wenschelyk dat zy overal gevonden werden. Wy hebben onze Zendelingen
aangeraden, om pogingen in het werk te stellen overal Kerkefondsen op te rigten. Daartoe
zou de invoering van eene collecte ten behoeve der Kerk gedurende de
godsdienstoefening kunnen dienen. De meesters met de orang touwah agama’s zyn dan
ook naar de meening van den Heer Brumund, ofwel de Kerkeraad met Kerkmeesters, de
boek- en kashouders en doen, onder toezigt en bestuur van de Zendelingen, de noodige
uitgaven, terwyl de verantwoording jaarlyks geschiedt òf aan de Rekenkamer òf aan de
Gouverneur der Molukken. Evenzeer komt het ons wenschelyk voor, dat de Zendelingen
het toezigt over de armenkas en het bestuur by de uitdeelingen hebben, terwyl plaatselyke
kerkelyke beambten boek- en kashouders zyn. Sluit men de Zendelingen buiten, dan is
dit gelyk de Heer Brumund teregt schryft, niet alleen een verkorten van hun regt als
dienaars van de Kerk, maar ook eene daad die hen in het oog der inlanders, by wie ze
over het algemeen weinig in tel zyn, nog meer vernedert. Immers eene vernedering mag
het heten, zoo het Plaatselyk Bestuur hunne uitdeelingen controleert of ze met geheel
voorbygaan doet geschieden.
De Doop van Onechte Kinderen. Het is U bekend, dat er Zendelingen zyn, die geen
Kinderen doopen wier ouders, die by elkander wonen, nalatig zyn of weigeren een
huwelijk aan te gaan. ’t Geldt hier niet de weigering van den doop aan Kinderen die de
vaders wegens twist met de moeder verworpen hebben, of Kinderen die in ontucht
verwekt zyn by gehuwde mannen. Maar het geldt hier de weigering van den doop der
Kinderen, wier ouders by elkander wonen, doch die weigeren te huwen. Bestuurders
hebben gemeend geen vasten regel aan hunne Zendelingen met betrekking tot deze zaak
te moeten of te kunnen geven; of ze zyn nog van dezelfde overtuiging. Ieder Zendeling
handele naar omstandigheden, naar zyn geweten, met wysheid, liefde en vastheid. Het kan
echter niet ontkend worden, dat de maatregel om den doop te weigeren in de gemeente
van onzen Zendeling Teffer te Allang heilzaam gewerkt heeft. Kortheidshalve nemen wy
de vryheid u te verwyzen naar het Jaarverslag van den Staat en de werkzaamheden des
Genootschaps van 1862 bladz: 7 en 8: waar dit punt in eenige byzonderheden behandeld
is.575 Dit is, dunkt ons, boven allen twyfel verheven, dat geen Assistent-Resident of
kerkelyk of staatkundig ligchaam of wie dan ook, den Zendeling kan of mag dwingen of
gelasten in bovengenoemde gevallen den doop te bedienen, zoo zyn eerlyke Christelijke
overtuiging hem dit verbiedt.
www.cgfdejong.nl
Reis- en verblyfkosten der Zendelingen op hunne dienstreizen. Wy hebben in het conceptcontract de bepaling opgenomen, dat aan de Negory-hoofden een doorloopende last
verstrekt wordt, om den Zendeling voor rekening van den lande transportmiddelen te
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Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1824, nr 19a) volgens welke de ingezetenen der negorijen
verplicht waren op eigen kosten hun kerkgebouwen te bouwen en te onderhouden, niet tot de
mogelijkheden, aldus: GdME, “Consideratien en advies”, 16/11/1863, AMvK 1475, Vb 24 mei 1864,
nr 29.
Zie Maandberigten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap (1862, nr 5) 65-75, spec. 66.
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verschaffen, zoo dikwyls hy ze op die dienstreizen noodig heeft.576 Het komt ons
daarenboven zeer wenschelyk met den Heer Brumund voor, dat de Zendeling van de
Regering eene voldoende tegemoetkoming tot aankoop en onderhoud van een paard, of
waar dit niet te gebruiken is, tot den aankoop van een Orembaai of ander vervoermiddel
ontvange. Niet minder wenschelyk en noodzakelyk achten wy het, dat de Zendeling,
gelyk vroeger de predikanten en thans nog de Zendeling Leeraar Gongryp te Depok,577
verblyfkosten genieten. Zulk een verblyf is anders te bezwarend voor de gemeenten die
hy bezoekt; het werk wordt vlugtig afgedaan en geeft weinig of geen vrucht, want de
gemeente ziet niet gaarne den Zendeling lang in haar midden vertoeven, omdat zyn
verblyf op hare kosten is. Wy hebben besloten het punt van verblyfkosten by het
onderhandelen over het Contract te sprake te brengen.
Het Tractement. Het is u bekend dat de Zendelingen in de Ambonsche Missie ƒ 135 ’s
maands uit ’s lands kas genieten. Doch dit tractement komt ons na overweging van de
opmerkingen van Ds Brumund te weinig voor. De levensmiddelen zyn er zeer duur.
Hebben zy – schryft Ds Brumund teregt – een zwaren geestelyken stryd, des te meer reden
is er om den stoffelyken zooveel mogelyk te verligten. Bestuurders zullen daarom
pogingen aanwenden om het tractement tot ƒ 150, en na vyf jaren dienst tot ƒ 200 ’s
maands te verhoogen.
De Zendelingen en de Scholen. Wy achten den invloed der Zendelingen op de Scholen
en meesters wenschelyk en noodzakelyk, ja zelfs van zooveel gewigt dat Bestuurders
meenen geen contract te kunnen sluiten tenzij de toegang tot de Scholen en het uitoefenen
van toezigt op meesters en onderwys als eene bepaling in de verbintenis is opgenomen.
Welke daarvoor de redenen zyn, heeft de Heer Brumund op uitnemende wyze
ontwikkeld; wy voegen er nog bij, dat de Kweekelingen in het Zendelinghuis niet alleen
onderwys in de paedagogie ontvangen, maar ook practisch op twee hier bestaande zeer
goede Diakonie Scholen onder de leiding van bekwame Hoofdonderwyzers gevormd
worden, zoodat zy geacht kunnen worden voor het toezigt op de Scholen berekend te zyn.
De Radja’s en de Zendelingen. De Rapporten onzer Zendelingen hebben een pynlyken
indruk op ons gemaakt. Wat al plageryen en kwellingen, wat al willekeur en
goddeloosheid, door de Radja’s tegen de Zendelingen gepleegd. Wel was de Zaak ons
niet nieuw, omdat wy meermalen klagten over de handelwyze der dorpshoofden in hunne
brieven gelezen hadden, doch de vereeniging van al die gemeene en lage bejegeningen
versterkt by ons de overtuiging, dat de Zendelingen daar een zwaren stryd te stryden
hebben. Hoe wenschelyk ware het, dat de Regering zulke Europesche ambtenaren en
Regenten aanstelde, die den arbeid des Zendelings steunden. Ook deze zaak wordt u zeer
www.cgfdejong.nl
aanbevolen. Kunt gij hierin eenige verandering maken, dan zou er eene belangryke
schrede tot verbetering van den toestand gedaan zyn.

576
577

Zie voetnoten 555 en 594.
J.R.P.F. Gonggrijp; 1827-1909; 1845 door het NZG opgeleid te Rotterdam; 1849 zendeling-leraar te
Timor; 1851 te Depok; 1852 regent van het Protestantse weeshuis te Semarang, was aldaar tevens de
oprichter van de spaarbank, de eerste in Ned.-Indië; 1854 zendeling-leraar te Depok en Tugu; 1864
gerepatrieerd, waarna leraar en vanaf 1872 hoogleraar Maleis aan de Indische Instelling (Instelling
van Onderwijs in de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië) te Delft.
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En hiermede eindigen wy onze opmerkingen, die ons by het lezen van het Rapport en de
verslagen voor den geest kwamen, terwyl wy u nogmaals onzen opregten dank betuigen
voor de welwillendheid, het vertrouwen en de belangstelling in de Ambonsche Missie,
waarvan het zenden van het Rapport en de verslagen de overvloedigste bewyzen bevatte.

89. Kort verslag der werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1862
tot en met maart 1863, Rumah Tiga (Ambon), 15 juli 1863; ARvdZ 24/5.
–––
Den 18 [April], Goede Vrijdag, waar aan wij des avonds voorbereiding hielden en de
nieuwe leden bevestigden, na over den gezegenden dood onzes Middelaars en Borg, wat
en voor wie Hij voldaan had, gesproken te hebben. De meester en de aurang tuwah agama
verzocht hebbende, wel toe te zien, wie bij het voorlezen der gewoone vragen mogten
opstaan, die niet tot het Heilig Avondmaal vermogten toegelaten te worden, stond er een
persoon op, die ik zelf ook gezien en niet van hem verwacht had, die dat onwaardig was;
maar hij was een der voornaamste Personen der gemeente en in
gouvernementsbetrekking, doch helaas, aan drank en ontucht verslaafd en hier nu slechts
de vertooning maakte, om van de menschen gezien te worden. Uit de kerk komende ging
ik, met eenige personen, naar gewoonte even bij hem aan en fluisterde hem in ’t oor, dat
hij beter deet geen Avondmaal mede te vieren en hij zelfs wel wist waarom niet. Hij hield
zich in en hield zich ook vol nijd en wrevel van het Avondmaal terug! Maar onze goede
aurang tuwah agama, die geene mier kwaad doet, moest zijne wraak, de meester en ik de
moeijelijkheid van ondervinden, en wel reeds aan den volgenden dag, waarin hij in de
gelegenheid kwam om te toonen dat hij ook wat konde doen. De zaak is deze, dat aan
genoemden dag een magistraats-dienaar kwam, om eenige onwillige of onwetende
moeders met hare zuigelinge te arresteren, die niet met hare kinderen op zijn tijd hier in
het huis van den wraakzuchtigen man waren verschenen, daar nu en dan een rondgaand
inlandsch vaccinateur komt om de kinderen uit de negerij te vaccineren, doch bij de
laatste komst van de vaccinateur, de aurang tuwah agama zijn kind ongesteld zijnde, is
met toestemming van zijn hoofd, de sergeant der burgers,578 op dien tijd niet verschenen,
maar toen dezen dag de Javaansche magistraat-dienaar kwam, heeft de wraakzuchtige
man dien laffen sergeant weten over te halen om den aurang tuwah agama en vrouw ook
onder de onwillige ouders op te geven, waarom dus zijne vrouw met hare zuigeling ook
uit hare woning werd opgeligt, met nog twee andere moeders en kinderen en in een open
vlerkprauw gezet en zoo met den dienaar naar Ambon gebragt en daar van ’t strand naar
’t stadhuis in gevangenis gezet!!! De Aurang tuwah agama was toen juist niet te huis,
maar naar Ambon om brood en wijn in te koopen voor ons aanstaand Avondmaal, en die
www.cgfdejong.nl
van daar terug komende ontmoette hij op zee het vaartuigje en tot zijne groote
verwondering en verontwaardiging ook zijn weenende vrouw en ziekelijk kind! Maar hij
ging door, gaf brood en wijn over aan den meester en kwam vol spijt en verontwaardiging
tot mij, om zijn wedervaren te kennen te geven en ik het niet kwalijk moest nemen, dat
hij weder naar Ambon ging om zijne vrouw te volgen; dat ik natuurlijk zeer goed vond
en hem aanraadde den magistraat te kunnen ontmoeten om zijn beklag in te brengen.
Ondertusschen waren wij onze aurang tuwah kwijt, welke personen hier onder de
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Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 17.
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gemeenten zoo wat van alles zijn, ouderling, diaken en koster (en de meester hier nog een
nieuweling). Intusschen bij den avond gekomen zijnde, schreef ik nog naar den oudaurang tuwah agama te Galala met verzoek of hij ons in den nood niet konde komen
helpen, opdat wij aan den volgenden morgen nog het Avondmaal zouden kunnen vieren.
Die dat dan ook deet en alles in behoorlijk orde maakte; want op onzen aurang tuwah was
toch niet te wachten. Die goede man te Ambon terug komende, zaten de vrouwen en
kinderen onder den Cipier in verzekerde bewaring en hij kon den magistraat niet voor den
volgenden morgen, eerste paaschdag, aan Zijne woning te ontmoeten bekomen; doch
wilde niets van hem weten en voer slechts uit over de onwilligheid der burgers en gaf last
onzen aurang tuwah in de plaats van zijne vrouw in hechtenis te zetten, zoodat zijne
vrouw ontslagen en hij tot dinsdag morgen, werd gevangen gehouden, waar en boven hij
dan nog de opsluitingen, ontsluitingen en de kost der gevangenis betalen moest!!! – – –

90. J. Silooij e.a., namens de christelijke gemeente te Amahusu, aan B.N.J. Roskott te
Ambon, Amahusu (Ambon), 25 juli 1863; ARvdZ 34/5.
Menurut djandjian kapada kamij jang bertanda sidij, didjama’at Amahusso sakarang surat
pertanja’an ini kapada tuwan jang terhhormat muljia. Manakala tuwan M. Teffer pandita
di Allang ada diantara kamij mengondjongij kamij berulang² pada tijap² tiga bulan
dengan chotbat Indjil maha besar tuhan, maka awleh tulongannja dan awleh peng’asehan
hatinja bagi kamij sudah suroh kardjakan di Wolanda perkakas² pejrakh deri
Perdjamuwan ’asja satu tampat permandijan, satu piring besar, tampat rawti, duwa piring
dan duwa tjawan atas pembajaran kamij Djama’at di Amahusso, bukan sadja kamij
sendirij, tetapi lagi tuwan pandita tersebut sudah berikan bahagijannja pada
menambahkan djumlat kamij ija itu ƒ 25,-.
Maka pada sakarang ini kamij sudah dengar bahuwa tuwan pandita tersebut, katanja
sudah pulang hentarkan anakhnja laki² ka Wolanda, lagi kamij sudah dengar tuwan
pandita tersebut sudah sarahkan segala hhal ahhawal kamij dalam kawasa tuwan jang
terhormat mulija, salaku djuru sikuat, djadilah babarapa tahon lamanja tuwan pandita itu
adalah diantara kamij dengan Djawatan ’Isaij Elmesihh pada kamij sidij² Djama’at di
Amahusso, ija tijada membawa barang kabaratan pada bersusahkan kamij didalam barang
saperkara, tetapi ija sudah baper’antang kamij dengan bagej² pengasehan dan damej
didalam nama maha besar tuhan, sahingga makin lama makin lebeh kamij sudah djadi
sawatu kabanjakan besar dalam Djama’at kamij, dan ija sudah berdjandji pada menulong
kamij deri itu perkakas² pada perbajikan dan baper’antangkan kamij beserta turun
tumurun kamij didjama’at Amahusso. Kamij harap bahuwa ija bawleh datang pula dengan
chotbatnja kapada kamij didalam djama’at seperti dihulu ija ada diantara kamij. Sebab
www.cgfdejong.nl
kamij merasa susah sakalij manakala ada perdjamuwan ’asja dan anakh² akan
dipermandikan dan okhnum² sijapa jang akan ditagohkan dalam hhal ni’kha. Di Ambon
satengah tijada sampat datang disana pada berawlah itu djawatan diri karana sudah ada
dalam harij² jang kurang khawat dan satengah tijada barang atsal pada berlindung dirinja
dalam satu duwa harij lamanja.
Tagal itu kamij bertanja kapada tuwan jang terhhormat mulija djikalau bawleh kamij
dapat menarima itu perkakas² deri tuwan pandita ataw tijada, kamij berharap kapada
tuwan jang terhhormat mulija, akan menulong pada meng’ingatkan surat kamij ini kapada
tuwan pandita disana sopaja kamij sapertij anakh² ada bernantij² pada menarima itu
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perkakas² deri sawatu bapa jang tsalehh, tersakuw kamij sudah kompolkan harganja
sakira² tiga tahon lamanja.
Vertaling579
Onder verwijzing naar de belofte die ons, ondergetekenden, lidmaten in de gemeente
Amahusu, gedaan is, richten wij nu dit verzoek aan U, Geachte Heer. Toen de Heer M.
Teffer, predikant te Alang, in ons midden was en ons om de drie maanden bezocht om
een preek uit het Evangelie van Onze Heer te houden, heeft hij ons geholpen en uit liefde
voor ons opdracht gegeven om in Nederland op kosten van ons, de gemeente Amahusu,
zilveren avondmaalsartikelen te laten maken, namelijk een doopvont, een groot bord, een
schaal voor het brood, twee borden en twee bekers. Niet alleen wijzelf, maar ook de
genoemde predikant heeft zijn deel bijgedragen en het door ons opgebrachte bedrag
aangevuld, zijnde ƒ 25,-.
Nu hebben wij vernomen dat deze predikant vertrokken is om zijn zoon naar Nederland
te begeleiden. Wij hebben eveneens vernomen dat deze predikant al onze zaken in uw
handen heeft gelegd, als gevolmachtigde. Een aantal jaren is deze predikant onder ons
geweest en heeft voor ons, gemeenteleden in Amahusu, het ambt van Jezus de Messias
gedragen. Hij heeft geen zwarigheden gebracht en het ons in geen enkel opzicht moeilijk
gemaakt, maar hij heeft op verschillende manieren met liefde en vrede in de naam van de
Heer onder ons bemiddeld, met als gevolg dat onze gemeente steeds groter geworden is.
Hij heeft beloofd ons te helpen bij verkrijgen van die goederen ter verdere opbouw van
de gemeente en zijn hulp aangeboden aan ons en ons nageslacht in de gemeente
Amahusu. Wij hopen dat hij weer bij ons in de gemeente mag komen met zijn prediking,
zoals hij vroeger onder ons was, want wij voelen ons zeer bezwaard wanneer het
avondmaal gevierd wordt, kinderen gedoopt worden en het huwelijk van mensen
bevestigd wordt. Een deel is niet in staat om naar Ambon te gaan om die formaliteiten
voor zich te doen voltrekken, omdat ze al in hun zwakke dagen leven, en anderen hebben
niets om zich langer dan een of twee dagen te onderhouden.
Daarom verzoeken wij U, Geachte Heer, indien mogelijk de artikelen van de predikant
te mogen ontvangen. Of wanneer dit niet mogelijk blijkt, hopen wij dat u, geachte heer,
hulp biedt door de predikant aldaar te herinneren aan onze brief. Wij wachten als
kinderen op de artikelen van een deugdzaam vader. Wij hebben het geld, dat wij
gedurende drie jaar ingezameld hebben, hierbij gevoegd.580

91. De Raad van Nederlands-Indië, Advies uitgebracht in zijn vergadering van 23
oktober 1863; AAS b337/s101, Bt 27 december 1863, nr 2.
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Nu voorgesteld wordt met het Zendelinggenootschap te Rotterdam opnieuw eene
overeenkomst aan te gaan voor de voorziening in de behoefte aan zendeling-leeraaren te
Amboina en onderhoorigheden, behoort vooraf wel onderzocht en overwogen te worden,
welke uitkomsten, de in 1854 gesloten overeenkomst heeft opgeleverd en wat vereischt
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Van wie vertaling is, is onbekend.
Misschien is bedoeld: ... deugdzaam vader, aangezien wij het geld reeds drie jaar geleden
bijeengebracht hebben.
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wordt, om in de geestelijke behoeften der Christengemeenten op die eilanden te
voorzien.581
De zaak is door den gouverneur der Molukko’s, die daarvoor welligt nog te kort in zijne
betrekking was, onvolledig toegelicht;582 ook het kerkbestuur laat zich niet uit over het
wezen der zaak, het als eene uitgemaakte kwestie beschouwende dat er voortdurend
behoefte is aan Europesche leeraars.583
Het is voor de Regering niet gemakkelijk op de onvolledige gegevens, welke haar zijn
voorgelegd, afgaande, een afdoend oordeel te vellen; maar toch is de zaak van te veel
gewigt om niet te trachten haar tot meerdere klaarheid te brengen. Het rapport van den
Gouverneur der Molukko’s en hetgeen omtrent de handelingen en het wedervaren van
twee zendelingen, Teffer en Verhoeff, ter kennis der Regering is gekomen, zijn niet

Zie voetnoot 555.
Gouverneur Andrée Wiltens. Voor diens toelichting, zie document 85.
Kb a. GGvNI, 27/4/1863, nr 69, AAS b337/s101, Bt 27 dec. 1863, nr 2. Hierin werd, in navolging
van wat door de gouverneur der Molukken bepleit werd, de wenselijkheid betoogd van verlenging van
de overeenkomst van 1854 c.q. het sluiten van een nieuw contract met hetzelfde oogmerk. De o.m.
door het NZG gehanteerde term “contract” wees men af, daar het naar de aard der zaak niet om een
privaatrechtelijke overeenkomst handelde, die, bij niet-naleving, juridisch afdwingbaar zou zijn. Het
Kerkbestuur was van oordeel dat het wenselijk was dat de zendelingen het toezicht op de scholen in
hun ressort zouden hebben en steunde het voorstel hen op persoonlijke titel aan te stellen als
gedelegeerde leden van de Subcommissie van onderwijs te Ambon. Waar het NZG (in art. 8 van de
conceptovereenkomst, zie voetnoot 555) ten aanzien van het verband der zendelingen met de
kerkelijke autoriteiten in Ned.-Indië van oordeel was, dat volstaan kon worden met de verklaring dat
de betrokken gemeenten onder de zorg van het Kerkbestuur bleven, zonder dat daardoor de betrekking
van de zendelingen met het NZG mocht worden geschonden, behoorden naar het inzicht van de
gouverneur volgens het “concept contract” de gemeenten wel maar de zendelingen niet tot de Indische
Kerk. Dat kon volgens hem niet de bedoeling zijn, daar zo’n scheiding tussen leraar en gemeente niet
denkbaar was en weinig waarborg voor een goede gang van zaken bood. Vandaar zijn voorstel de
zendelingen onder het gezag van de kerkeraad van Ambon en daarmee onder dat van het Kerkbestuur
te plaatsen. Het Kerkbestuur stelde hiertegenover dat de kerkeraad te Ambon niet bevoegd was
toezicht over de zendelingen uit te oefenen. Art. 17 van het Reglement op de uitoefening van kerkelijk
opzigt en kerkelijke tucht, voor de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië (Staatsblad van
Nederlandsch-Indië 1854, nr 37) kende aan de kerkeraden der plaatselijke gemeenten wel de
uitoefening van het kerkelijk opzicht over de leden der gemeenten en verder over de kerkelijke
beambten in het algemeen toe, maar zonderde o.m. de zendeling-leraren daarvan nadrukkelijk uit. De
uitoefening der kerkelijke tucht over laatstgenoemden was bij art. 34 van hetzelfde Reglement aan
het Kerkbestuur opgedragen, Verzameling der voorschriften, 14, 16. Zie ook de art. 16, 21 en 22 van
het Reglement op het Bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië (Staatsblad van
Nederlandsch-Indië 1844, nr 44) in Verzameling der voorschriften, 2-7. Het Kerkbestuur betoogde
vervolgens dat de kerkeraad te Ambon fysiek niet in staat zou zijn toezicht te houden op de
zendelingen en hun arbeid in de Molukken. Het deed daarom het voorstel het toezicht over de
zendelingen op te dragen aan de Ambonse predikanten die in opdracht van het Kerkbestuur jaarlijks
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een inspectiereis dienden te maken, “eene taak die hun reeds bij de algemeene regeling van de
dienstreizen der Indische Leeraars – Staatsblad 1856 No 73a – ten pligt is gesteld, maar die ten gevolge
van de plaatsing der zendelingen in deze Christengemeenten nimmer uitvoering erlangd heeft”. Het
Kerkbestuur wenste tevens dat de zendelingen verplicht zouden worden al hun verzoeken hen zelf of
hun dienstwerk betreffende door tussenkomst der Ambonse predikanten bij het Kerkbestuur in te
dienen. De zendelingen dienden in elk geval, wilde het toezicht op hen enige betekenis hebben, onder
toezicht en tucht te staan van de kerk waarvan hun gemeenten deel uitmaakten, en niet onder toezicht
van de regering. Vandaar dat het Kerkbestuur voorstelde om de zendelingen der Ambonse missie te
beschouwen als hulppredikers en op hen het Reglement op het Bestuur der Protestantsche Kerk in
Nederlandsch-Indië van toepassing te verklaren. Op het bij deze gelegenheid tevens gedane voorstel
om de zendelingen toe te staan onder leiding van de Ambonse predikanten jaarlijks te vergaderen, is
boven reeds gewezen, zie voetnoot 344. Zie ook Bijlage I.
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geschikt een gunstig denkbeeld te geven van de vruchten der werkzaamheid der
zendeling-leeraren te Amboina.
De Gouverneur toch laat zich geenszins ten hunnen voordeele uit en betreurt den
verwaarloosden toestand, waarin de Ambonsche Christelijke bevolking verkeert.
De Raad van Nederlandsch Indië wil aan dit oordeel geene te groote waarde hechten; de
Gouverneur, die nog te kort op de plaats was om genoeg op eigene ondervinding af te
gaan, kan in zijn oordeel te veel hebben toegegeven aan den invloed van personen die
tegen de zaak ingenomen waren; zijn oordeel over de Ambonsche bevolking schijnt
althans niet vrij te zijn van eenzijdigheid en overdrijving.
Het Lid in den Raad Jhr Mr H.C. van der Wijck,584 heeft gedurende een driejarig verblijf
te Amboina als Magistraat, den inlander aldaar zeer van nabij leeren kennen en dien in
lange na niet zoo ongunstig beoordeeld, zooals kan blijken uit een opstel in het 1e
nummer van het tijdschrift van het Koninklijk instituut voor de taal-, land- en
volkenkunde van Nederlandsch-Indië.585 Het is moeijelijk aan te nemen, dat de Ambonees
sedert zoo zeer ten zijnen nadeele zou veranderd zijn. Mogt dit het geval wezen, het zou
zeker eene allertreurigste getuigenis geven over den invloed van ons bestuur en van
Christendom en onderwijs op de bevolking.
Wat bij den Raad zwaarder weegt, zijn de ongunstige gevolgtrekkingen, die Hij uit de
rapporten der zendelingen zelve maakt. In vroegere jaren stonden de geestelijken te
Ambon bij den inlander hoog in aanzien. De predikanten werden op hunne reizen zelven
met meer eer en zeker met meer eerbied begroet dan de plaatselijke ambtenaren; bij een
predikant in dienst te zijn, werd als een groot voorregt beschouwd. Die eerbied en liefde
voor hare geestelijke leiders schijnt bij de bevolking, in wier midden zendelingen werden
geplaatst, wel nog niet geheel te zijn uitgedoofd, maar toch veel te zijn verminderd.
Ware dit niet het geval, zoo zoude de zendeling Verhoeff te Noessalaut er wel niet over
hebben behoeven te klagen, dat de bevolking hem het noodigste zelfs tegen goede
betaling liet ontbreken;586 en zou de vrouw van eenen schoolmeester het zich tot eene
groote eer hebben aangerekend, bij de bevalling der echtgenoot van eenen zendeling te
mogen hulp verleenen,587 en in geen geval zou zij het gewaagd hebben dien zendeling met
onverschilligheid, ja met hoon te bejegenen.
Is alles wat ten laste van Teffer verspreid is, zooals hij beweert, laster geweest, zoo is dit
mede een sterk bewijs van den verminderden eerbied voor de zendelingen.
Waaraan mag dit zijn toe te schrijven?
Zooals het den Raad voorkomt aan drie redenen.
Vooreerst daaraan, dat, terwijl vroeger een bezoek van een’ predikant of van een’
zendeling eene zeldzaamheid was, het ontzag dat voor hem werd gekoesterd, door meer
dagelijksche aanraking, een gevolg van het wonen in het midden der bevolking, is
verminderd.
www.cgfdejong.nl
Voorts daaraan, dat de zendelingen-leeraars hunne roeping niet goed hebben begrepen;
dat zij zich meer beschouwd hebben als zendelingen, geroepen om te hervormen en te
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Jhr mr H.C. van der Wijck; 1815-1889; 1839-1841 magistraat-fiscaal en president van de Gewone
Landraad te Ambon; 1860-1864 lid van de Raad van Indië.
H.C. van der Wijck, “De Amboinees”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven
door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel I,
eerste stuk (1852) 70-75.
Beschreven in document 47.
Over deze episode, die de vrouw van zendeling Teffer betrof, zie document 46.
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bekeeren, dan als leeraren, gevestigd in gemeenten, die reeds sedert 200 jaren het
Christendom omhelsd hebben, waardoor zij in hunnen ijver te ver zijn gegaan en de
gemeente van zich vervreemd hebben.
Eindelijk daaraan, dat een te groot verschil bestaat tusschen hunne maatschappelijke
stelling en die der leden der gemeenten, waaronder zij moeten werken.
Vergelijkt men de werking van het Mohamedanisme met die van het Christendom op de
Ambonsche eilanden en let men alleen op hetgeen voor de hand ligt, zoo zou een
oppervlakkig beschouwer alligt beweren dat die vergelijking niet ten gunste van het
Christendom uitvalt. De Mahomedaansche godsdienst is niet veel vroeger dan de
Christelijke, ja soms gelijktijdig met deze op de Ambonsche eilanden ingevoerd.
Volgens het werk van Van der Crab over de Moluksche eilanden588 bestond de inlandsche
bevolking van het eiland Ambon (de afdeelingen Ambon en Hila, in welke laatste de
negorij-bevolking geheel Mahomedaansch is), uit omstreeks 9.000 Christenen en 11.000
Mahomedanen, die der eilanden Saparoea, Haroekoe en Noessalaut uit 23.850 Christenen
en 9.988 Mahomedanen.589
Die Mahomedanen nu zijn sedert ruim 200 jaren geheel aan zich zelven overgelaten; het
is zeldzaam, dat een Amboneesch Mahomedaan naar Mekka ter bedevaart gaat; alleen
ter hoofdplaats worden Arabieren en Hadjies gevonden, die het geloof der
Mahomedaansche bevolking door meerdere kennis en godsdienstijver kunnen
verlevendigen; het Gouvernement heeft nimmer het minste voor hen gedaan, noch wat
godsdienst, noch wat onderwijs betreft; en toch houden die gemeenten zich onveranderd
staande, wordt er de kennis van den koran en van het Arabische schrift bewaard en staan
zij, voor zoo ver het uiterlijke betreft, in godsdienst zaken niet ten achteren bij andere
Mahomedanen van den Archipel. Daarbij is de bevolking zeker niet onzedelijker dan de
Christenen en zij veroorzaakt aan het bestuur minder last.
Dit was althans in vroegere jaren te Amboina het geval en hierin zal vermoedelijk weinig
verandering zijn gekomen. Daarbij wordt zeer dikwerf bij de Christenen neiging gevoeld,
om Mahomedaansch bijgeloof aan te nemen en de gewoonte der besnijdenis te volgen,
maar zeer zeldzaam zijn overgangen der Mahomedanen tot het Christendom. Geheel
anders is het met de Christenen gesteld; eindeloos zijn de klagten over het verval van het
Christendom in de Molukken en over den achteruitgang in zedelijkheid der
Christenbevolking. Waar onze regtstreeksche invloed ophoudt en de zendelingen zich
terugtrekken, ontaardt ook al zeer spoedig het Christendom.
Daarbij is het Christendom en het onderwijs, dat aan de Christelijke bevolking wordt
gegeven, hoe slecht de uitkomsten daarvan ook volgens velen zijn, betrekkelijk eene dure
zaak, hetgeen alleen aan de aandacht is kunnen ontsnappen, omdat het zielental der
Christenbevolking nog zoo uiterst gering is. Het Christendom wordt, op die wijze
toegepast, eene zaak van weelde, welke de Regering zich voor het onbeduidende
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Amboina kan veroorloven, doch grootere uitbreiding zal verbieden.
In ieder dorp op de Ambonsche eilanden toch wordt een schoolmeester gevonden op eene
bezoldiging van ƒ 12:- tot ƒ 25:-.
Volgens de begrooting van 1860 werd voor de Maleische scholen te
Amboina uitgegeven
ƒ 24.828:hiervan gaat af voor onderwijzers op Ceram en andere eilanden,
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P. van der Crab, De Moluksche Eilanden. Reis van Z.E. den gouverneur-generaal Charles Ferdinand
Pahud, door den Molukschen Archipel. Batavia: Lange & Co., 1862.
Ibidem, 156, 176.
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niet tot de Ambonsche eilanden behoorende
ƒ 1.740:blijft
ƒ 23.088:voor de Ambonsche eilanden, waarbij echter buiten rekening is gelaten, wat door het
Zendelinggenootschap aan het onderwijs wordt besteed.
Voor de Ambonsche eilanden wil het Protestantsche Kerkbestuur nu ook 6 of 7
zendelingleeraren bestemmen (een of twee zijn voor Ceram bestemd, welk eiland hier
buiten beschouwing kan worden gelaten), die alleen aan bezoldiging en reiskosten
(ongerekend nog de kosten van uitzending enz:) ± ƒ 2.000:- ’s jaars ieder zullen kosten.
Voor zes zendelingen maakt dit ƒ 12.000:- ’s jaars.
Dus wordt voor eene inlandsche Christenbevolking van omstreeks 34.000 zielen ƒ
35.000:- voor onderwijs en godsdienst uitgegeven.
Waren de 12 of 13 millioenen Javanen Christenen, zoo zoude op die wijze voor hen 12
tot 13 millioen voor onderwijs en godsdienst moeten worden besteed, hetgeen onze
financiëele krachten voorzeker zou te boven gaan.
Waren die uitgaven nog maar goed besteed, maar naarmate meer is uitgegeven, nemen
de klagten toe over onvoldoende uitkomsten.
Beschouwt men de zaak op deze wijze, zoo zouden er waarlijk weinig redenen tot
blijdschap zijn en zoude het beter wezen van alle verdere pogingen tot godsdienstige en
zedelijke ontwikkeling der bevolking af te zien.
Doch het komt den Raad voor dat dit een oppervlakkig oordeel zou zijn en dat de zaken
een beter aanzien verkrijgen, zoo men daarin meer doordringt.
Hij beroept zich hierbij op den zendeling Teffer,590 die, al moge hij in vele opzigten
verkeerd gehandeld hebben, toch zeker een zeer bekwaam en, zooals de Raad mede wil
aannemen, een, hoezeer dan ook door eigen schuld, miskend en belasterd man is.
De proeve, die hij van de dichterlijke bekwaamheid van een eenvoudigen Ambonschen
geheel aan zichzelven overgelaten schoolmeester geeft, al moge die ook door de vertaling
verflauwd zijn, bewijst dat dit volk voor ontwikkeling vatbaar is en reeds op een
hoogeren trap van beschaving staat dan eenig ander Indisch volk.
En wanneer die zendeling verklaart, dat op het afgelegen Manipa, dat in 20 jaren door
geen zendeling bezocht was, door velen eene zoodanige belijdenis des geloofs werd
afgelegd, dat menig leeraar in Holland zich met regt er over zoude kunnen verheugen, dat
de aandacht bij de verkondiging des evangelies buitengewoon was en dat de viering van
het Heilig avondmaal zoo stil en plegtig toeging dat de aanschouwing daarvan
onwillekeurig het hart stemde, zoo mag dit toch waarlijk als een bewijs worden
aangezien, dat het Christendom op de Ambonsche eilanden geen zoo slechte vruchten
heeft gedragen.
Bovendien is het genoegzaam bekend, dat op Ambon zeer beschaafde Regenten worden
gevonden en toch zijn die Regenten niet meer dan gewone dorpshoofden; dat vele
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Ambonezen ook op Java in ’s lands dienst als klerken en zelfs in hoogere betrekkingen
zeer goed voldoen en dat de Ambonsche militairen bekend zijn wegens hun goed gedrag
en goed aangevoerd, ook in den oorlog goede diensten hebben bewezen.
Uit dit alles kan worden afgeleid dat de Ambonsche inlandsche Christenen, al mogen zij
nog niet vrij zijn van vele en groote gebreken, niettemin in ontwikkeling en beschaving
hooger staan dan eenig ander Indisch volk. Het is verkeerd van de zendelingen gedurig
maar op die fouten te wijzen en daarover klaagliederen aan te heffen. Zij loopen gevaar
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daardoor op het Christendom en hun eigen werk eene blaam te werpen, die niet verdiend
is. Velen stellen ook aan het Christendom al te groote eischen en denken, dat de inlander
door Christen te worden ook, als met een tooverslag in een beschaafd en zondeloos wezen
moet veranderen. Die eisch is overdreven; zelfs in Europa heeft het Christendom nog
nergens die uitwerking gehad en mag men dit zoo veel te minder verwachten bij
inlanders, die op kleine eilanden in eene Maatschappij leven, waar de elementen voor
ontwikkeling veel minder aanwezig zijn dan in grootere landen en die oorspronkelijk op
een veel lager standpunt hebben gestaan. Hoeveel eeuwen zijn er niet in Europa noodig
geweest, om daar meerdere beschaving te verspreiden, en hoeveel laat daar heden nog de
Christelijke ontwikkeling van het volk te wenschen.
De Raad wees hiervoren in korte trekken op de redenen, waaraan het vermoedelijk is toe
te schrijven dat de bemoeijingen der zendelingen op de Ambonsche eilanden minder
goede vruchten hebben gedragen. Hij acht het noodig hierop nog iets meer uitvoerig terug
te komen.
Moet het niet als eene groote fout worden aangemerkt die, zoolang daarin niet voorzien
wordt, altijd de duurzame vestiging van het Christendom onder de inlandse bevolking,
waar dan ook, in den weg zal staan, dat de inlanders zelven niet voor den geestelijken
stand worden opgeleid, evenals op de Philippijnsche eilanden geschiedt? Dat de
gemeenten niet onder inlandse geestelijken zijn gesteld, die bevoegd zijn te doopen,
huwelijken in te zegenen en godsdienstoefeningen te houden? Zoo lang dit niet geschiedt,
zal het Christendom den inlander welligt altijd eene vreemde zaak blijven, onder hem
nimmer regt wortel schieten.
Aan de omstandigheid, dat de Mahomedaansche priesters inlanders zijn, is het
vermoedelijk grootendeels toe te schrijven dat de Mahomedaansche godsdienst zich
zonder de minste hulp van buiten zoo goed staande houdt. Velen zullen wel vreemd
opzien van het denkbeeld dat er inlandsche dominés zullen zijn en de zaak belagchelijk
vinden; anderen, die haar ernstiger opnemen, zullen vreezen dat de inlander zich voor het
ambt van geestelijke niet zal kunnen bekwamen; doch dit mogen geen redenen zijn, die
weêrhouden kunnen de zaak te beproeven. Het ligt te zeer voor de hand, dat eene
godsdienst nimmer zich staande kan houden, wanneer niet in het volk zelf de geestelijken
kunnen worden gevonden die haar verkondigen. Ware het inderdaad onmogelijk inlanders
tot Christelijke geestelijken te vormen, zoo zoude dit tevens eene veroordeeling der
Christelijke godsdienst zelve zijn, als niet geschikt voor volken op een minderen trap van
beschaving. De Raad kan dit niet aannemen; zoo ééne godsdienst geschikt is, om over den
geheelen aardbodem verspreid te worden, is dit voorzeker de Christelijke.
De zendelingen zijn, na een tienjarigen werkkring te Amboina, daar blijkbaar in eene
valsche positie gekomen. Zij staan vijandelijk tegenover de Regenten en de bevolking
wordt van hen meer en meer afkeerig. Het is te vreezen dat dit met der tijd ernstige
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botsingen zal geven; dat zij door de inlandsche magthebbenden als een lastig vijandig
element (de Heer Roskott spreekt van den lastigen zendeling Teffer) zullen beschouwd
worden, bedektelijk en open tegengewerkt, van allen invloed beroofd, ja welligt in hun
leven bedreigd zullen worden. De zendelingen hebben daarbij, zooals het den Raad
voorkomt, niet den juisten weg ingeslagen om zich bij de bevolking bemind te maken,
indien zij deze door gestrengheid en geestelijke straffen tot meerdere zedelijkheid willen
brengen.
Het weigeren van den doop van in onegt geboren kinderen, die het toch niet kunnen
helpen dat hunne ouders niet gehuwd zijn, doch wanneer zij van het voorregt van den
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doop verstoken blijven, voor de schuld der ouders moeten boeten; het weigeren der gul
aangeboden gastvrijheid bij inlanders, op wier zedelijk gedrag te zeggen valt, mogen
middelen zijn die, zeldzaam aangewend, uitwerking kunnen doen, maar die deze spoedig
verliezen en slechts wrevel en verzet opwekken wanneer daarvan te dikwerf gebruik
wordt gemaakt en wanneer men dengene, die die straffen oplegt, dagelijks voor oogen
heeft.
Komt de zendeling te veel in aanraking met sedert lang gevestigde inlandsche gemeenten,
zoo heeft dit ook nog andere nadeelen. Voor den zendeling moge een inkomen van ƒ135:tot ƒ150:- gering zijn, en naauwelijks voldoende voor naar Europeesche begrippen zeer
matige behoeften, in het oog van den inlander is het zeer hoog; de zendeling is beter
gehuisvest, is beter ingerigt en leeft op een beteren voet dan de hoogst geplaatste en
meest welgestelde inlander. Dit is niet de stelling welke een geestelijke behoort in te
nemen, zoo hij het vertrouwen en de toegenegenheid der gemeente zal winnen. Indien in
Nederland de dorpspredikanten in hunne inkomsten zoo ver boven de andere leden der
gemeente stonden, als dit met de zendelingen te Amboina het geval is, zoude hunne
stelling niet houdbaar zijn, tot groote afgunst aanleiding geven en hunnen invloed, waar
die heilzaam kan zijn, verzwakken.
Nu moge deze vergelijking niet in allen deele juist zijn, een Europeaan moge wat
leefwijze en behoeften aangaat, nimmer met een inlander kunnen worden gelijkgesteld,
maar toch draagt die omstandigheid er toe bij, de stelling van den zendeling moeijelijk
en abnormaal te maken, vooral in de oogen van den Ambonees, die zich al meer en meer
in zijne eigene schatting gelijk stelt aan den Europeaan.
Het verblijf der zendelingen is ook daarom drukkend voor de inlandsche gemeenten,
omdat deze hun voor hunne reizen transportmiddelen moeten leveren, hetzij dragers dan
wel eene orembaai en de noodige scheppers, iets, dat geen geringe last is voor de
bevolking, al wordt zij daarvoor ook betaald.
Om al deze redenen schijnt het, dat een veel betere toestand zou in het leven worden
geroepen, indien de geestelijkheid in de dorpen op de Ambonsche eilanden uit inlanders
bestond en de Europesche godsdienstleeraren, hetzij predikanten of zendelingen, slechts
de opleiding der inlandsche geestelijken, het doen van algemeene bezoekreizen en het
toezigt over de inlandsche geestelijkheid werd opgedragen.
Ook zou het in overweging kunnen worden genomen, om eenige Ambonsche jongelingen
in Nederland te doen opleiden. Het kan niet de roeping van den Raad zijn, deze
denkbeelden nader te ontwikkelen. Hij kan slechts de aandacht vestigen op hetgeen
verbetering schijnt te behoeven; maar het moet de taak van het Protestantsch Kerkbestuur
zijn, dit in overweging te nemen en welligt, na overleg met het Nederlandsch
Zendelinggenootschap, nadere voorstellen te doen.
De Raad vermeent, dat het wenschelijk is ten deze voortdurend in overleg met het
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Nederlandsch Zendelinggenootschap te werk te gaan en dat op de medewerking van dat
genootschap groote prijs dient te worden gesteld, omdat het zich voor de Molukkos reeds
groote offers heeft getroost en daar veel goeds heeft tot stand gebragt.
Van een onderzoek zooals het Protestantsch Kerkbestuur dit voorstelt, heeft de raad
weinig verwachting.591
Al moge de Raad hier gewezen hebben op hetgeen zijns inziens verbetering eischt, zoo
is dit toch in geenen deele geschied om de groote verdiensten te miskennen van het
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Zendelinggenootschap en van de door hetzelve uitgezonden zendelingen, die met groote
zorg zijn opgeleid, meest allen door bijzondere bekwaamheid uitmunten en waaronder
vele hoogst achtingswaardige mannen worden gevonden. Juist deze omstandigheid geeft
Hem de hoop, dat het Rotterdamsch Zendelinggenootschap in de blootlegging en
aanduiding van feilen, welke zijn opgemerkt, niet zal zien een streven tot tegenwerking
en afkeuring, maar wel eene poging om, met de hulp van dat genootschap, tot eenen
beteren stand van zaken te geraken en ook om dat genootschap van zijne bemoeijing op
de Ambonsche eilanden betere vruchten te doen oogsten. Welke maatregelen echter ook
mogen worden genomen, zoo zullen verscheidene jaren vereischt worden eer die in
werking zullen kunnen treden.
Tot eene dadelijke vernieuwing van de met het Rotterdamsch Zendelinggenootschap
aangegane overeenkomst of tot eene andere regeling, waarbij der Regering in het
algemeen vrijheid gelaten wordt zendelingen als hulppredikanten aan te stellen,592 zooals
het Raadslid Mr. Keuchenius in zijn afzonderlijk advies voorstelt, kan de Raad
vooralsnog niet adviseren.593
Indien de Ambonsche bevolking werkelijk eenen tegenzin tegen de zendelingen heeft en
zich welligt gekrenkt gevoelt door de benaming “zendelingen”, die in den regel slechts
bestemd zijn onder Heidenen te werken, zoude het verkeerd zijn haar tegen haren wil die
zendelingen te blijven opdringen. Dit zoude slechts tot toenemende verwijdering tusschen
leeraren en bevolking leiden, die van zeer noodlottige gevolgen zoude kunnen zijn. De
Raad vermeent dus, dat de Regering zich vooraf behoort te overtuigen van de stemming
en den wensch der bevolking te dien opzigte. De Gouverneur der Molukken zou kunnen
worden uitgenoodigd, deswege nader te dienen van berigt, consideratiën en advies.

Art. 18 van het Reglement op het Bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië luidt:
“Ingeval van noodzakelijkheid is het Kerkbestuur bevoegd, na overleg met het Javaasch
Medewerkend Zendelinggenootschap te Batavia, om zendelingen, door de Indische Kommissie in
Nederland geordend, aan het Gouvernement voor te dragen ter tijdelijke plaatsing als Hulppredikanten
in bijzondere gemeenten”, in Verzameling der voorschriften, 4. “Indische Kommissie” = Haagse
Commissie. Zie ook Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1844, nr 34; Verzameling der voorschriften,
4.
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“Advies van het Raadslid Mr L.W.C. Keuchenius, overgelegd bij dat van den Raad ddo 23 October
1863 No XXXI”, AAS b337/s101, Bt 27 dec. 1863. L.W.C. Keuchenius; 1822-1893; 1842 doctor in
de rechten te Leiden; 1844 werkzaam bij de GG van Ned.-Indië; 1848 lid van de Raad van Justitie
te Batavia; 1850 advocaat-generaal; 1851 raadsheer bij het Hoog Gerechtshof van Ned.-Indië; 1854
wnd secretaris-generaal bij het Departement van Koloniën; 1859 lid, wnd vice-voorzitter van de Raad
van Ned.-Indië; 1865 te Leiden; 1866 lid van de Tweede Kamer van de Staten Generaal voor de ARP;
1867 gepensioneerd; 1869 advocaat en procureur bij het Hoog gerechtshof van Ned.-Indië; 1879 lid
van de Tweede Kamer van de Staten Generaal voor de ARP; 1888 minister van Koloniën; 1890 lid
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van de Tweede Kamer namens de ARP. Ook anderszins is de rol van Keuchenius t.a.v. de kerk in
Ned.-Indië opmerkelijk. Hij stemde in 1864 tegen de regeringsvoorstellen betreffende de scheiding
van kerk en staat, omdat die voorstellen het modernisme in de hand zouden werken. Die voorstellen
gingen hem niet ver genoeg en maakten bijvoorbeeld geen einde aan de bezoldiging van predikanten
door de staat. Het “herstel” van de Protestantse Kerk verwachtte hij pas als Indië verlost zou worden
van ergerniswekkende predikanten. Dat kon alleen gebeuren indien de financiële middelen voor de
kerk bijeengebracht zouden worden door de gelovigen zelf (in Nederland en Ned.-Indië), waardoor
het toezicht op de handel en wandel van predikanten en zendelingen veel strenger zou worden, zie
Scheiding van Kerk en Staat in Nederlandsch-Indië, 34, § 40; toen hij minister van Koloniën was
(1888-1890) verklaarde hij een reorganisatie van de Indische Kerk noodzakelijk te achten, doch de
overgrote meerderheid van de gemeenten van de Indische Kerk sprak zich uit tegen een reorganisatie,
Ibidem, Bijlage IV.
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Tegen het voorstel door de Hoofdkommissie van onderwijs sub 2 gedaan heeft de Raad
geene bedenking.
Dat sub 1 zal nog in advies kunnen worden gehouden.594
Daar de thans werkende overeenkomst met ultimo December 1863 expireert, zal de
Gouverneur der Molukken dienen gemagtigd te worden om, in afwachting eener nadere
beslissing, voort te gaan met de uitbetaling der bezoldigingen der zendelingleeraars,
hulppredikers te Amboina en verdere ten hunnen behoeve te doene uitgaven, op den
bestaanden voet.595
Alvorens dit advies te besluiten, vermeent de Raad nog op één punt de aandacht te
moeten vestigen, namelijk: op de kweekschool der inlandsche onderwijzers te Amboina.
Deze staat tegenwoordig onder toezigt van den gemagtigde van het
zendelinggenootschap, den Heer Roskott, en wordt voor een groot gedeelte door dat
genootschap bekostigd. Wordt besloten tot de opleiding van inlandsche geestelijken, zoo
zullen die beide taken te zamen welligt voor het zendelinggenootschap te zwaar worden.
Bovendien is de tegenwoordige organisatie der kweekschool niet vrij van bedenkingen.
De onderwijzersstand, die zulk een gewigtigen invloed op de bevolking heeft, wordt nu
gevormd op eene van het bestuur geheel onafhankelijke inrigting. Ook na het verlaten
dier inrigting blijven de onderwijzers daarmede en met den schoolopzigter, die aan het
hoofd der kweekschool staat, in aanraking.
Is de Raad wel onderrigt, zoo is de schoolopziener Roskott – een man die zoowel wat zijn
zedelijk gedrag als wat zijne geldzucht betreft, geenszins gunstig bekend staat – door
zijne briefwisseling en andere betrekkingen tot de schoolmeesters, veel meer op de
hoogte van hetgeen er in de negorijen omgaat dan de ambtenaren van plaatselijk en
gewestelijk bestuur, en is hij in staat voortdurend grooten invloed op den gang der zaken
in de binnenlanden uit te oefenen. Zonder te durven beweren dat daarvan nu juist
misbruik is gemaakt – de Raad is daarvoor niet genoeg op de hoogte der zaken in de
Molukko’s – zoo is het toch zeker, dat daarvan ligt misbruik kan gemaakt worden en is
het welligt aan de bijzondere stelling der schoolmeesters en der zendelingen toe te
De voorstellen van de Hoofdcommissie van onderwijs luidden als volgt: “De Hoofdcommissie heeft
de eer Uwer Excellentie te adviseren. Eerstelijk: Aan het Nederlandsch Zendelinggenootschap te
Rotterdam, met betrekking tot artikel zes van het ontwerpcontract te kennen te geven, dat er geen
bedenking tegen bestaat, dat de zendelingen te Amboina, niet in hunne kwaliteit als zoodanig, maar
voor hun persoon, der Subcommissie van onderwijs aldaar bij voorkomende vacature als leden
worden toegevoegd, ten einde te worden belast met het toezigt over de Inlandsche scholen in hun
ressort; maar dat de Regering bezwaar moet maken deze bepaling in het te sluiten contract, waarmede
zij niets gemeen behoort te hebben, op te nemen. Ten tweede: De Hoofdcommissie van onderwijs te
magtigen, de Subcommissie van onderwijs te Amboina namens de Regering te kennen te geven, dat
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het haar vrijstaat de zendelingen te Amboina, niet in hunne kwaliteit als zoodanig, maar voor hun
persoon, der Subcommissie als gedelegeerde leden toe te voegen, ten einde belast te worden met het
toezigt over de Inlandsche scholen in hun ressort gelegen; en den Gouverneur der Molukko’s van die
beschikking kennis te geven, ten einde daarop bij benoeming van leden der Subcommissie te letten.”
Pres. HCO a. GGvNI, 10/6/1864, AAS b222/s113, Bt 27 dec. 1863; voor het gouvernementsbesluit
in deze zin, zie Extract besluit GGvNI, 27/12/1863, AHCO 188/3. De president van de
Hoofdcommissie van onderwijs was tevens lid van de Raad van Indië. Voor bedoeld ontwerpcontract
oftewel de “Concept overeenkomst van de Regering met het Nederlandsche Zendeling genootschap,
met betrekking tot de inlandsche Christelijke Gemeenten op het eiland Amboina en
Onderhoorigheden”, zie voetnoot 555.
595
Hiertoe werd de toestemming gekregen van Batavia, zie Extract besluit GGvNI, 27/12/1863, AHCO
188/3.
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schrijven, dat tusschen hen en de Regenten eene vijandschap bestaat die op den duur niet
anders dan verderfelijke gevolgen kan hebben.
De Raad vermeent, dat dit een toestand is die voorziening vereischt en dat het beter zal
zijn evenals elders de onderwijzers voor de Gouvernementsscholen op eene door het
Gouvernement op te rigten kweekschool te vormen. Welligt dat een zendeling zich alsdan
wel met de godsdienstige vorming der onderwijzers, die van zoo veel gewigt is, zal willen
belasten.
De Gouverneur der Molukko’s zal kunnen worden uitgenoodigd, hieromtrent te dienen
van Consideratiën en advies.
De Raad van Nederlandsch Indië adviseert:
I. Het Protestantsch Kerkbestuur uit te noodigen, nopens het hiervoor ontwikkeld
denkbeeld der opleiding van inlandsche Christenen op de Ambonsche eilanden tot
godsdienstleeraren nader te dienen van Consideratiën en advies, komende der regering
overleg met het Rotterdamsch Zendelinggenootschap wenschelijk voor, waartoe zij bereid
is hare tusschenkomst te verleenen.
II. Den Gouverneur der Molukken uit te noodigen, nader te berigten, hoedanig de
stemming der bevolking en der Regenten omtrent de zendelingen is en of de bevolking
de voortdurende aanstelling daarvan als hulppredikers wenscht.
III. Den Gouverneur der Molukken te magtigen om, in afwachting eener nadere
beslissing, voort te gaan met aan de zendelingleeraren op de Ambonsche eilanden, ook
nà ultimo December 1863, hunne bezoldiging en hetgeen waarop zij verder aanspraak
kunnen maken, uit te betalen.
IV. De Gouverneur uit te noodigen om te dienen van Consideratiën en advies nopens de
werking der kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Amboina en de welligt daarin
wenschelijk geachte hervorming, ten einde die meer regtstreeks onder het toezigt van het
bestuur te brengen.
V. De Hoofdkommissie van onderwijs te magtigen, de subkommissie van onderwijs te
Amboina, namens de Regering te kennen te geven, dat het haar vrijstaat de zendelingen
te Amboina niet in hunne kwaliteit als zoodanig, maar voor hun persoon der
subkommissie als gedelegeerde leden toe te voegen, ten einde belast te worden met het
toezigt over de inlandsche scholen in hun ressort gelegen en den gouverneur der
Molukken van die beschikking kennis te geven, ten einde daarop bij de benoeming van
leden der Subkommissie te letten.
VI. Den Minister van Koloniën van het ten deze verhandelde kennis te geven, met
voorstel op de beschikking sub III, voor zooveel noodig, goedkeuring te provoceren en
ter zake met het Nederlandsch Zendelinggenootschap voorloopig in overleg te treden, in
afwachting van een nader definitief advies van de Indische Regering.
www.cgfdejong.nl
92. B.N.J. Roskott, schoolopziener, Algemeen verslag over de staat der inlandse
christenscholen in de Residentie Ambon over het jaar 1863, Ambon, november 1863;
ARvdZ 34/5.
Gouvernementsschool te Hative-besar
De school te Hative staat onder de leiding van den onderwijzer der tweede klasse W.
Noija, bijgestaan door den onderwijzer der 4de klasse, J. Samallo. Moest reeds in het
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vorig verslagjaar596 melding worden gemaakt van merkbaren achteruitgang dezer school,
veroorzaakt door het weinig geregeld schoolgaan der talrijke leerlingen, zoo kan ook voor
dit jaar weinig gunstigs ten dezen opzigte aangaande deze school worden gerapporteerd.
De opkomst der leerlingen was en bleef gebrekkig, gelijk uit de onder volgende
naauwkeurige opgave nader zal kunnen blijken.
Het aantal leerlingen onder den eersten onderwijzer was over het loopend jaar als volgt.
Hative 66, Tawirie 25 en burger kinderen 18, dus te zamen 109 leerlingen. Na afloop der
vacantie, eindigende den 12 Januarij l.l., waren er van deze 109 scholieren present 20
kinderen en vervolgens, langzamerhand toenemende, 31 en eindelijk 72 leerlingen, zijnde
het grootste aantal hetwelk voor die maand de school bezocht. Wegens ziekte waren weg
gebleven 7 kinderen, terwijl op al de anderen moest worden toegepast artikel 30 van het
reglement,597 zoodat het gezamentlijk bedrag aan boete over die ééne maand uitmaakte
voor Hative ƒ 28,35, voor Tawirie ƒ 20,- en voor de zoogenaamde burgers ƒ 10,25 ofwel
te zamen ƒ 58,60 over iets meer dan ééne halve maand tijds.
In den aanvang der maand Februarij telde de eerste meester dezer school 62 en zoo
vervolgens den eenen dag meer den anderen dag minder tot en met 81 leerlingen. Zoodat
de meester in zijne schoolrol alweer had te noteren eene som van ƒ 45,35.
Over de maand Maart bedroeg de boete wegens zonder verlof of eenige andere wettige
reden afwezige kinderen voor zoover de schoolmeester heeft kunnen nagaan of
beoordeelen
ƒ 34,35
over April
ƒ 26,75
over Mei
ƒ 35,25
over Junij
ƒ 41,00
over Julij
ƒ 38,80
over Augustus
ƒ 54,20
over September
ƒ 41,90
Waaruit dus blijkt dat de gezamentlijke schoolboete vanaf Januarij tot en met September
bedraagt eene som van ƒ 376,40. Dit gevoegd bij de maanden October, November en
December 1862, die te zamen een cijfer aanwijzen van ƒ 118,85, geeft dit niet minder dan
ƒ 495,25 aan schoolboete over één jaar onder den eersten meester.
Dit bedrag gevoegd bij dat der schoolrol, over dezelfde tijd verloop, door den 2den
schoolmeester Jakob Samallo ingediend en een cijfer van ƒ 543,85 aanduidt,
representeert eene som van ƒ 1039,10 schoolboete voor eene enkele school, over een
enkel jaar.
Hierbij in aanmerking nemende de vacantien, gedurende de welke geene boeten worden
opgelegd, dan mag men tot het besluit komen dat de opkomst der leerlingen in deze
school schoon dan ook geheel in de nabijheid der hoofdplaats gelegen, wel zeer veel te
www.cgfdejong.nl
wenschen overlaat en van jaar tot jaar achteruitgaat.598
Niemand meer dan berigtgever is overtuigd en gevoelt al het onaangename, hetwelk er
gelegen is in het gedurig opleggen en invorderen van zoo belangrijke boeten van eene
bevolking, die door handenarbeid in hare nooddruft moet voorzien, maar ook niemand,
die redelijk denkt, moest het den schoolopziener euvel duiden, wanneer hij volgens pligt
596
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B.N.J. Roskott, “Algemeen verslag aangaande de inlandsche Christen-scholen in de Residentie
Amboina voor het jaar 1862,” nov. 1862, ARvdZ 34/5. Gedeeltelijk opgenomen als document 83.
Zie document 10.
Vgl. Kroeskamp, Early schoolmasters, 52-53, 77-78.
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en geweten zoodanige gebreken aanwijst. In de eerste plaats en geheel teregt vordert men
van den schoolopziener, dat ons volksonderwijs goed en in bevredigende toestand zij.
Groot en vele zijn de verpligtingen hem opgelegd en dat hij zich met ernst en
naauwgezetheid van die verpligtingen wenscht te kwijten, daarvoor getuigen zijne
voortdurende inspanningen naar ligchaam en geest. Van dit alles rekenschap te geven, is
het hier de plaats niet, maar wanneer hij op zoo schromelijke gebreken en tekortkomingen
heeft te wijzen, moet men ook niet het onmogelijke vergen en goede en onberispelijke
scholen verlangen, waar de opkomst der schooljeugd zoo in hooge mate gebrekkig is.
Reeds in 1861 was de schoolboete voor de school te Hative hoog geklommen, over 1862
bereikte ze eene som van ƒ 917,81 en voor 1863 zijn wij reeds boven de ƒ 1000. Waar
moet dat heen op den duur? En werd er nu nog maar een weinig ernst aan den dag gelegd
om althans de meest nalatigen en onwilligen tot hun pligt te brengen, maar dat dit niet het
geval is, heb ik bij eene andere gelegenheid duidelijk aangetoond uit de boeken van den
fungerend Secretaris der plaatselijke Sub-Commissie van onderwijs,599 waaruit blijkt dat
van al de scholen over geheel het eiland Amboina voor de jaren 1861 en 1862 geen
enkele cent aan schoolboete is gestort.600
Nooit heeft het in de bedoeling gelegen van den schoolopziener om iemand hard te vallen
of te beschuldigen – in tegendeel heeft hij gedurig als op den voorgrond gesteld, dat het
alleszins eene onaangename taak is om dag aan dag gereed te staan voor het aanhoren van
allerlei klagten door of tegen inlandsche schoolmeesters ingebragt, het opleggen en
invorderen van schoolboeten en wat dies meer zij – maar dat neemt niet weg dat de
voorschriften der regering ook op dit punt met wijsheid maar tevens met naauwgezetheid
behooren te worden gehandhaafd. Goed en edel is het doel, hetwelk wordt beöogd – groot
en veel de opofferingen die het Gouvernement zich daarvoor getroost, zooal niet
gemakkelijk dan toch zeker niet onmogelijk is de bereiking van dat doel. De weg, de
middelen zijn aangewezen, dien weg te volgen, die middelen toe te passen is de roeping
van een iegelijk in zijne betrekking.
Of nu die aangewezen middelen de éénige, of ze de besten zijn, is voor ’s hands eene
quaesti die wel niet zoo dadelijk, bij al het verschil van opinie, tot klaarheid zal zijn te
brengen. Wat mij aangaat: ik heb de innige convictie dat het beginsel niet mag, niet kan
worden losgelaten, overtuigd gelijk ik ben dat het is het éénige en voor eene bevolking
gelijk deze, het juiste dwangmiddel om langzamerhand aan geregeld school gaan te
gewennen. Vele en verblijdend zijn de voorbeelden, ook te dezer plaats, die als resultaat
der schoolverordening zijn verkregen – men blijve haar toepassen naar billijkheid, maar
met warme belangstelling, dan voorzeker zullen de gewenschte vruchten niet
achterblijven. Ook behoort wel bedacht te worden dat het niet is eene nieuwe zaak, die
hier wordt verdedigd, dewijl reeds het éérste en oudste reglement op het onderwijs voor
deze plaats, melding maakt van schoolboete, veel zwaarder dan het tegenwoordige.601
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Niemand die redelijk denkt, zal hier spreeken van ongepasten dwang, alsof tot het
schoolreglement toe den stempel draagt van overheersching en inmenging in de sociale
aangelegenheden des volks. Ik heb slechts te wijzen op hetgeen in vele staten in Europa
tot grondslag is gelegd van een goed volks-onderwijs en men zal erkennen dat hier van
599
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F.J.E. Neumann.
Zie sub “Hative besar” in: B.N.J. Roskott, “Algemeen verslag aangaande de inlandsche Christenscholen in de Residentie Amboina voor het jaar 1862,” nov. 1862, ARvdZ 34/5. Niet opgenomen.
Waarschijnlijk is bedoeld het schoolreglement van Carey uit 1815, dat een boete van een rijksdaalder
per kind per dag voorschreef, zie Deel I, document 9, “Enclosed regulations, 3rd”.
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geen dwang sprake kan zijn. Daar ginds toch heeft men te doen met een zelfstandig en
wel ontwikkeld volk, hetwelk als uit eigen ervaring kent de voordeelen en den zegen, die
door een goed volksonderwijs worden aangebragt – en desniettemin heeft men
dwangmiddelen in ’t belang van ’t volksonderwijs noodzakelijk geacht. Hoe veel te meer
kunnen ze hier niet worden gemist, waar men te doen heeft met een onmondig volk.
Volgzaam tot slaafschheid toe waar het met beleid en energie wordt bestuurd.
Weerbarstig zoodra het bespeurt dat men toegeeft en door tegenstand iets gewonnen kan
worden. Op de Ambonsche Eilanden heeft het volksonderwijs in waarheid groote
vorderingen gemaakt en zijn met de voorhanden middelen goede uitkomsten verkregen,
zoo goed als ze verkregen en gewenscht kunnen en mogen worden. Gewenscht namelijk
door verstandige menschen, die het volk liefhebben, zijne behoeften, zijne bestemming,
zijne maatschappelijke toestanden kennen. De zoodanige zal het niet afkeuren dat
benevens eenige andere ook de Bijbel als leesboek wordt gebruikt – en verheugt zich dat
wij gelukkig verschoond zijn gebleven van die honderd en een schoolboeken, waarmede
in ’t Vaderland de volksschool als door een stortvloed is overstroomd geworden. Er zijn
er onder die uitmuntend mogen worden genoemd, maar toch ook aan prullaria geen
gebrek.
Of zou men dan in waarheid meenen dat die brave Hendriks en brave Maria’s de
voorkeur verdienen boven het N. Testament, ook als school- en leesboek!!? ... Alleen een
onverstandig man, die niets weet en niets kent van het volk waarmede wij hier hebben te
doen, zal zoo iets staande houden.
Hiermede is echter niet gezegd, dat geheel de bijbel als een onverbeterlijk leesboek voor
de hoogste klassen onzer scholen zoude worden aangeprezen – het tegendeel is waar.
Eene goede keuze blijft onvermijdelijke voorwaarde en om die keuze gemakkelijk te
maken, heeft berigtgever twee verschillende boekjes geschreven in de maleische taal ten
einde onzen onderwijzers ten leidraad te strekken.602
[Een ruime keus uit leesboeken is voor de volksscholen noodzakelijk.]

En voor zoo verre men mogt vreezen dat éénzijdigheid in het volksonderwijs
onvermijdelijk mogt zijn, wanneer alleen en uitsluitend van den bijbel als leesboek
gebruik gemaakt mogt worden gemaakt, dan zal de belangstellende met genoegen
vernemen dat op dezen stond bijna afgedrukt is, op ’s lands drukpers te Batavia, een
maleisch leesboek voor onze inlandsche scholen, hetwelk na naauwkeurige examinatie,
de goedkeuring van deskundigen heeft verworven en waarvoor aan berigtgever eene
premie van ƒ 600 werd toegekend.603
Wie toch – wie zal willen beweren dat het onderwijs in onze volksscholen onverbeterlijk,
dat het volkomen en volmaakt is! Maar dat het in den laatsten tijd met reuzenschreden is
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voorwaarts gegaan, dat met de voorhanden middelen schoone uitkomsten zijn verkregen,
zal geen deskundige, die tevens een onbevooroordeeld en eerlijk man is, ontkennen.
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Een daarvan was Pembitjara bagi Guruw midras (Raadgever voor Schoolmeesters) uit 1841, de
andere is onbekend.
Kitab Pembatja’an guna sakalijen anakh-anakh midras di pulaw-pulaw Molukko baserta dengan
sawatu peng-adjaran akan Ilmu Dunja. Terkarang awleh B.N.J. Roskott hulu-peng-adjar deri pada
midras Institut, dan pemariksa sakalijen midras di tanah kami. Tertara atas titah dan dengan balandja
deri pada Gubernament Indiä Wolandawi, [Batavia: Landsdrukkerij, 1862]. Vgl. documenten 56 en
84.
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In het maleische schoolboek, hier boven aangeduid, wordt ook gesproken over landbouw,
kunstvlijt en wat dies meer zij, maar zeker veel te beknopt en te onvolkomen om bij
eenige onderneming van landbouwkundigen aard tot leidraad te kunnen strekken, maar
men zegge mij dan eens wat wij in onze taal proefhoudend’s bezitten en niet door anderen
weersproken is geworden, ten aanzien van landbouw als anderszins!?
Onwillekeurig denkt men hierbij aan de omstandigheid, dat ook indertijd voor deze plaats
een Europeër werd aangesteld, die den Amboinees moest leeren om geregelde
nageltuinen aan te leggen. Ongelooflijk veel arbeids werd door de betrekkelijk geringe
bevolking verrigt, als met zweet en tranen werd de grond gemest, ... en waar zijn nu die
tuinen? Hier en dáár nietswaardige overblijfsels, verre het grootste gedeelte totaal mislukt
en verlaten. Niet aldus met de aanplantingen door den Amboinees volgens eigen begrip
aangelegd, – zijne boomen groeijen en bloeijen tot op den huidigen dag en geven hem
zijn dagelijksch brood te zijner tijd. Allerlei voorslagen werden gedaan, velerlei proeven
genomen om het produktieve vermogen dezer eilanden te doen toenemen, veel arbeids
en veel gelds werden aan die ondernemingen besteed, maar de deskundige is als bij
voorraad overtuigd dat men niet zal slagen, omdat men van het land verlangt wat het niet
geven kan. In weerwil zijner prachtige flora, heeft ons eiland en met hetzelve vele andere
in zijne nabijheid, een armen schrale bodem; lag het in plaats van op 3 of 4 graden Z.
Breedte, op de hoogte van Moä of Kisser b.v., het zou een dor rotsblok wezen, met
uitzondering slechts van hier en daar een gunstig plekje. Had men hieraan gedacht, men
zou veel gelds bespaard en niettemin geheel het eiland tot een rijk land hebben gemaakt.
Om die reden behoorde men zich niet door allerlei wind van leering te laten mede slepen
en niet van land en volk te verlangen hetgeen er nimmer van verkregen zal worden.
Maar berigtgever haast zich verschooning te verzoeken voor eene uitweiding over een
onderwerp, hetwelk in een schoolverslag niet te huis behoort. De omstandigheid echter,
dat in den laatsten tijd allerlei aanmerkingen zijn gemaakt geworden op het
volksonderwijs en men zich daarover zelfs in dagbladen heeft uitgelaten, moest er mij toe
nopen het bovenstaande aan te stippen, opdat de Hoofdcommissie van onderwijs zich niet
noodeloos verontruste over roekelooze en onwaarachtige dagblad-artikelen.604
Bataviaasch Handelsblad, nr 69, van 29 aug. 1863. Hierin stond een kritisch artikel over het inlands
onderwijs op Ambon, dat volgens Roskott het kennelijke doel had hem verdacht te maken en zijn
goede naam en eer aan te tasten. In het artikel werd Roskott verweten: dat de opleiding van
onderwijzers te Batumerah eenzijdig was (Roskott’s verweer in dezelfde krant: “Gij laat achterwege
aan te geven waarin of op welke wijze dat het geval is”); dat de schoolmeesters door Roskott geplaatst
werden (Roskott’s verweer: dat is niet juist, ze worden zonder uitzondering door het gouvernement
op voordracht van de Subcommissie van onderwijs geplaatst); dat de schoolboeken door Roskott
aangewezen en ingevoerd werden (Roskott’s verweer: “dat is onjuist. In het Algemeen Verslag over
het onderwijs in Ned.-Indië van 1852, pp. 192 en 301 staat een lijst van werkzaamheden en opgave
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van boeken, opgesteld door de Subcommissie van onderwijs te Ambon. Wat ik wel gedaan heb is –
op verzoek van die Subcommissie – die boeken herzien, uitgebreid, herschreven waar nodig etc.”);
dat op sommige scholen de bijbel het enige schoolboek was (Roskott’s verweer: dat is onwaar, zulke
scholen zijn er niet; wat overigens niet wegneemt dat de bijbel wel het beste schoolboek is dat er
bestaat en op geen christelijke school in de Midden-Molukken ontbreekt. Bovendien: niet ik, maar
de secretaris van de Subcommissie van onderwijs te Ambon is belast met de distributie van
schoolbenodigdheden en leermiddelen); dat de inlandse schoolmeesters zich schuldig zouden maken
aan knoeierijen (Roskott’s verweer: onze schoolmeesters zijn in hun negorijen daartoe beslist niet in
de gelegenheid; daarom verzoek ik U om bewijzen); dat na geconstateerd onzedelijk gedrag van een
schoolmeester de delinquent niet ontslagen maar eenvoudig overgeplaatst zou worden (Roskott’s
verweer: dat is onwaar; onzedelijk gedrag van een schoolmeester wordt wel degelijk bestraft met
ontslag. Onlangs gebeurde dat nog met E.J. Souhoka van Banda, Nanlessij van Manipa, en Tupanno
604
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Op de school van Hative terugkomende, dient nog aangeteekend te worden dat de eerste
schoolmeester W. Noija voor het aanstaande jaar onder zijne zorg zal hebben 107 en zijn
medehelper J. Samallo 105 leerlingen.
Gouvernementsschool te Noussanive
Deze school staat onder de leiding van den onderwijzer der 1ste klasse Ch.L. Huwaë,
bijgestaan door den onderwijzer der 4de klasse J. Pelamonia. De eerste heeft een getal van
125, de tweede van 120 leerlingen, of wel te zamen 245 schoolpligtige kinderen. Bij het
einde des jaars zullen 27 leerlingen den ouderdom bereikt hebben om de school te
verlaten, terwijl daarentegen een 30-tal in de termen vallen om opgenomen te worden. De
schoolboete bedroeg hier, vanaf Januarij tot ultimo September, te zamen ƒ 495,64. De
eerste meester teekent daaromtrent in zijn jaarverslag aan, dat de opkomst der leerlingen
in de laatst verloopen maanden veel beter was dan voorheen, zoodat hij soms van zijne
125 leerlingen 90 en zelfs wel eens 100 present vond. Als reden dezer betere opkomst
geeft hij op, het aan de kamponghoofden verstrekte bevel om de schoolboete behoorlijk
in te vorderen.
Het schoolgebouw in deze negerij, hetwelk tevens voor de openbare
godsdienstoefeningen der gemeente wordt gebezigd, is van steen opgetrokken en tamelijk
ruim, doch niet ruim genoeg voor meer dan tweehonderd kinderen.
Iedere onderwijzer toch heeft zijne 4 klassen of afdeelingen en het kan dus niet missen,
dat de een den anderen menigmaal moet hinderen. Het zou zoo hier als in vele andere
negerijen eene groote verbetering zijn, wanneer de school konde gescheiden worden en
ieder onderwijzer zijn eigen schoolgebouw had. De schoolopziener neemt de vrijheid
hierbij de aandacht te bepalen, opdat langzamerhand maatregelen zouden kunnen worden
genomen om deze goede zaak voor te bereiden.
Wanneer ik boven zeide dat het schoolgebouw te Noussanive in goeden staat is, dan moet
ik daar evenwel de opmerking aan toevoegen, dat in deze school te zamen komen de
kinderen van een viertal gehuchten, zijnde Noussanive, Latoehalat, Seilale en Urimessen,
behalve nog de kinderen van eenige inlandsche burgers. Vermits nu deze vier gehuchten
of negerijen van een en hetzelfde gebouw gebruik maken, zoo wordt ook het onderhoud
en de noodige reparatie onder deze vier gehuchten verdeeld, hetgeen ten gevolge heeft
dat soms de ééne zijde van het gebouw in goeden staat is, terwijl een ander gedeelte
allesbehalve waterdigt is. Zoo is b.v. dat gedeelte hetwelk door Seilale moet worden
onderhouden, al heel slecht op dezen stond. Berigtgever is van oordeel, dat bij eene
betere verdeeling van werkzaamheden zoodanige wanordelijkheden zouden kunnen
worden vermeden.
van Booi). Roskott vermoedde dat de auteur van het artikel de gouverneur der Molukken H.M.
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Andrée Wiltens was, of dat het op zijn minst door hem was geïnspireerd. Gelet op het negatieve
oordeel dat Andrée Wiltens had over de staat van de Ambonse zending, die hij bij zijn komst in de
Molukken aantrof, is dat niet onmogelijk. De aanleiding zou geweest zijn – volgens Roskott – een
onwelgevallig advies van hem aan de gouverneur betreffende een voorgenomen bestuurlijke
reorganisatie van het gewest, zie brief B.N.J. Roskott a. GdME, 12/1/1864, niet aangetroffen, doch
genoemd in B.N.J. Roskott a. GdME/SCO Ambon, 15/1/1867, ARvdZ 34/5. Roskott waarschuwde
hierin tegen mogelijk geweldsuitbarstingen op Ceram als reactie, die zich eind 1864 inderdaad
voordeden. De redacteur van het Bat. Handelsblad deelde desgevraagd mee dat anonieme artikelen
immer de mening van de redactie weergaven, al beriep hij zich in dit geval op informatie die hij
ontvangen had van een oud-lid van de Subcommissie van onderwijs te Ambon. Vgl. B.N.J. Roskott
a. Hb NZG, 29/12/1863, B.N.J. Roskott a. Red. Bat. Handelsblad, 20/1/1864, beide stukken in
ARvdZ 34/5. Vgl. ook document 93.
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Gouvernementsschool te Mardika
Reeds bij eene andere gelegenheid heeft berigtgever de Hoofdcommissie van onderwijs
in wetenschap gesteld met de ernstige oneenigheden in den laatsten tijd in den boezem
der Subcommissie van onderwijs ontstaan, en zal het derhalve niet noodig wezen daarop
bij deze gelegenheid terug te komen. Doch hoezeer twist en verdeeldheid in den regel
nadeeligen invloed oefenen op eenen kalmen en gewenschten gang van zaken, van welken
aard die ook mogen wezen, zoo kunnen ze evenwel ook wel eens haar nut hebben, omdat
ze den man, die in trouw en eerlijkheid zijnen pligt vervulde, gelegenheid geven te toonen
wat hij waard is, en of zijn werk al of niet den toets kan doorstaan van het scherp
gewapend oog.
Zoo deed – om dit met een voorbeeld toe te lichten – in de laatst gehouden vergadering
der Subcommissie één der leden verslag van zijn schoolbezoek te Mardika.605 Berigtgever
wil niet onderzoeken of de bemoeijenis van de leden der Subcommissie van onderwijs
zich ook uitstrekt tot de maleische christen-scholen over zoo vele eilanden verspreid,
maar zoo veel is zeker, dat thans omtrent deze eene school in de vergadering der
Subcommissie voor de eerste maal rapport werd uitgebragt. Het konde derhalve niet
missen of deze vreemde wijze van handelen moest tegen wil en dank mijne aandacht
trekken en begon ik al dadelijk te vermoeden, dat dit berigt in verband moest worden
gebragt met de hangende onaangenaamheden in de boezem der Subcommissie ontstaan
en mitsdien welligt niet gunstig zoude zijn. Ik bedroog mij niet – het berigt was inderdaad
zeer ongunstig. In mijne hoedanigheid van schoolopziener, voor een groot deel
aansprakelijk voor den goeden staat onzer inlandsche scholen, vooral nopens die, welke
zoo onmiddellijk onder mijn bereik liggen, zoo mogt ik op dit rapport, als behelzende
eene indirecte beschuldiging tegen mij, het stilzwijgen niet bewaren, overtuigd gelijk ik
was, dat het verslag onmogelijk naauwkeurig en de vrucht van een ernstig onderzoek
konde zijn. Tot mijn innig leedwezen moest ik derhalve ons medelid – voor zeker een
man der meeste achting waardig – in het aangezigt tegen staan, door in de volle
vergadering te verklaren, dat hij niet in staat was eene maleische school goed te
examineren, dat ik bereid was op staanden voet met hem en in tegenwoordigheid der
geheele Subcommissie naar de school van Mardika te gaan, dat ik dáár zelf het examen
zoude leiden en hem en een iegelijk de verklaring afdwingen dat de school uitmuntend
goed is, zoo goed als er eene eenige Hollandsche school in Indië en in geheel Nederland
wordt gevonden. Ofschoon ik zeer wel weet dat al deze bijzonderheden niet in een
openbaar verslag te huis behooren, zoo zal toch ieder edel gemoed het niet misduiden,
wanneer ik nadrukkelijk terugwijs iedere aanranding, van welke zijde die ook kome,
wanneer ik weet die niet verdiend te hebben. Gelijk ieder menschenwerk, is ook het mijne
605

De predikant Van Gerrevink (1811-1885; te Ambon 1862-1864) had de school te Mardika bezocht
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en over zijn bevindingen aan de Subcommissie van onderwijs een “zeer ongunstig” verslag
uitgebracht. (Dat was dezelfde school die in dec. 1860 door GG Pahud bezocht was, zie Van der Crab,
De Moluksche Eilanden, 116.) Roskott had hem hierop “in ’t aangezigt in de volle vergadering
gezegd dat hij niet in staat was eene goede school goed te examineren, en daagde hem en de heele
Commissie uit om er op staanden voet heen te gaan, en ik hun de getuigenis zou afdwingen, dat de
school uitstekend goed en in allen gevalle veel beter is dan eene der hollandsche scholen”. B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 26/4/1864, ARvdZ 34/5. Gecombineerd met de groeiende kritiek in Batavia en
Nederland op Roskott ‘s beleid, de nasleep van de kwestie-Teffer (zie voetnoot 737) en zijn affaire
met Jans Luijke (zie voetnoot 739), leidde deze kwestie tot het terugtreden van Roskott als lid van de
commissie en als schoolopziener en tot zijn ontslag als hoofd van het Instituut te Batumerah, en zo
indirect tot de opheffing van het Instituut. Zie ook document 103 en B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
29/12/1863, 26/4/1864, ARvdZ 34/5.
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onvolkomen en gebrekkig, niemand gevoelt dit dieper dan berigtgever zelf, maar toch,
wanneer een man zijn best doet en met vrijwillige opoffering van rust en gemak zich kwijt
van zijne veelvuldige en vaak moeijelijke ambtspligten, wanneer hem geen inspanning
te groot, geen arbeid te veel is, dan zie ik ook de noodzakelijkheid niet in om te zwijgen
en in stillen ootmoed zich terug te trekken.
In zijn tamelijk uitvoerig rapport van 15 October l.l. heeft de schoolmeester Risakotta
verslag uitgebragt over zijne school te Mardika. Ik vind het niet ongepast het geheele stuk
onveranderd over te nemen, opdat men den staat van zaken zoo veel mogelijk naar
waarheid kunne leeren kennen en beöordeelen, terwijl ik daarenboven ter iedere ure
bereid ben antwoord en rekenschap te geven aangaande deze school, die zoo geheel
onnoodig het onderwerp van ernstige discussien is geworden.
De inhoud van het gewone jaarverslag van Mr Risakotta luidt als volgt:
Tutoran606 jang kena midras Mardika dan Soja dibawah, baserta awrang² bejbas jang
mengadijamij didalam lima kampong ijaitu, huruf H Nr 1, H Nr 2, J, G, dan F dalam jang
mana sudah berlaku pada permulaan sahingga penghabisan tahon 1863. Awleh P.P.
Risakotta guruw midras deri djenis ka 3, jang bakardja didalam negerij tersebut; ada
menutor segala hhal ahhwal jang sudah djadi atas perij demikijen.
Akan ka’ada’an midras
Pada permula’an tahon ini ada kadapatan 105 anakh². Maka menurut tsahifat deri Tuhan
Fejtor Tomogong disinij terharij 24 Febr: 1863, sudah detambahkan sawatu anakh midras
deri Rumah-tiga denama’ij Adriaan Wane datang di midras ini djadi 106 anakh. Berikot
pada 7 Mei sudah dekaluwarkan duwa anakh denama’ij Amos dan Barnesi Rihatta deri
sini pulang kombali ka negerij Soja di’atas dimana midrasnja jang dehulu.
Pada 3 Augustus sudah dekaluwarkan lagi tiga anakh dinama’ij Christina, Gerjantjie dan
Joseph Tahalele pulang ka negerij Booij.
Maka itu sudah tinggal sisa sawatu djumlat deri 101 anakh² midras, artinja
Laki-laki

Paerampuwan

Djumlat

deri negerij Mardika

2

2

deri negerij Soja dibawah

2

1

3

awrang bejbas

58

38

96

Djumlat

62

39

101
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Akan peng’adjaran midras
Segala anakh² ini djadi debahagikan dedalam ampat djenis menurut pengatoran
pengadjaran midras:
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Voor vertaling en aantekeningen, zie Vertaling I aan het einde van dit document.
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djenis jang pertama Laki-laki
bahagian jang
pertama

5

bahagian jang
kaduwa

5

Parampuwan Djumlat
1

Laki-laki

Paramp Djumlat
uwan

6
5
10

1

11

24

23

47

13

9

22

15

6

21

62

39

101

djenis jang kaduwa
bahagian jang
pertama

13

10

23

bahagian jang
kaduwa

11

13

24

djenis jang katiga
bahagian jang
pertama

9

6

15

bahagian jang
kaduwa

4

3

7

djenis kaampat
bahagian jang
pertama

8

1

9

bahagian jang
kaduwa

7

5

12
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Djumlat

Peng’ingatan
Djenis jang pertama, bahagijan jang pertama bel’adjar hitongan didalam perij bahagikan
pata angka!! Dan bahagijan jang kaduwa didalam hitongan wakhtu!!
Djenis jang kaduwa, bahagijan jang pertama dan kaduwa, hitongannja didalam perij
bahagikan.
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Djenis jang katiga, didalam perij pukolan dan mulaij didalam perij bahagikan.
Djenis jang ka’ampat hitongannja perij kaluwaran dan pukolan.
‘Ilmu njanjian, anakh djenis pertama bawleh tjawba pada per’usah dirinja, manakala
mulaij meng’adjar barang njanjian baharuw. Sabagej lagi kontji njanjian didalam dur
ataw mol sudah lebeh kamuka.
Ka’adaan dan kadudokhan deri pada dunja ini sudah de’adjarkan didalam Peng’adjaran
I, II, III, V, VII, IX, peng’adjaran ini kami baharuw mula’ij perusah pada pertama harij
September sahingga 9 harij October jang tersebut. Muka bumi sudah de’adjarkan, tetapi
bulom tahu betul dimana ada kadudokhan tanah² dan l.l. Anakh² sudah bawleh tahu
apakah ada Baris timbangan, Baris sama rata, Pusat dunja, Baris tengah hari, daradjat²
kalebaran dan kapandjangan, tjakhrawala, dimana peng’adjarang² jang tersebut di’atas
sudah desebutkan.
Sabagej lagi padoman deri katijopan anging².
Pata tanah Hindia Wolandawij. Pata tanah Kanan.
Hikajet Elkitab. Kahidopan Tuhan kami, tanda² hhejran. Perdjalanan Rasul Paulus. Su’al²
Brink dan lajin² jang berikot. Dan arti patah perkataan deri kitab Hedja dan lajin²
peng’adjaran.
Antara pakaradjaan guruw midras dan adjaran anakh² midrasnja djikalaw datang sawatu
pemarikhsa tijada pariksa habis samowa peng’adjaran jang tersebut di’atas, dengan
gampang bawleh kata jang guruw tijada berguna. Songgoh adalah amat hhejran, sangat
kabaratan pada sa’awrang guruw jang tarima upahan ƒ 15 ataw ƒ 12 sasabulan, djikalaw
Pembitjara midras sampat detimbang pakaradja’an dengan upahannja terlalu amat ringan,
kalihatan njata² pakaradja’an banjakh, tetapi upahan sedikit, jang tijada tjukop pada
pijarakan dirij sa’awrang bapa rumah jang radjin.
Akan peng’adjaran² didalam midras
Pada permula’an tahon ini sahingga bulan September Guruw midras P.P. Risakotta
dengan duwa awrang tuwah agama jang ampunja bulan pakaradja’an berganti² sasabulan,
ada bakardja di midras. Sampej hari ini guruw midras bulom djadi njaman deri
kasakitannja, tetapi santijasa ada berhadap di midras.
Pada 6 September jang lalu sudah datang Guruw penulong A. Tanasale pada bakardja
sama² didalam sedikit wakhtu, sahingga manakala ada senang jang bajik, ija akan berikot
perdjalanannja deri sini kapada tempat pakaradjaannja di tanah Aroe.
Akan pakaradja’an peng’adjar² didalam midras dan djama’at
Deri pada permula’an Januarij sahingga bulan September, Guruw Risakotta pegang
adjaran dedalam djenis pertama dan kaduwa, dan orang tuwah agama didalam djenis jang
ka 3 dan 4 dibawah pengatoran Guruwnja!!
www.cgfdejong.nl
Maka komedijen deri pada kadatangan sudara Guruw Tanasale, kamij sudah berbitjara
pada berbahagi anakh² midras, menurut perkara 5 deri surat jang ‘am, deri pada
Pembitjara midras tertanda Junij 1861. Hanja pertanja’an dengan mulut deri Guruw
Risakotta kapada tuwan Pemarikhsa midras sudah desahutkan bahuwa kasi tinggal djuga
anakh² midras seperti bijasa pada kamij akan adjar anakh² ini. Demikijen kamij sudah
berbahagi pada sasausbu’ ataw sasabulan bertukar² sa’awrang pegang adjaran kapada
djenis pertama dan lajin² pegang djenis jang kaduwa dan ka 3 dan awrang tuwah agama
tinggal tatap didalam djenis jang ka 4 dibawah mata Guruw pertama.
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Sabagej lagi pakaradjaan djama’at Guruw kaduwa pegang adjaran didalam harij Chamis
dan harij Sabtu dan Guruw pertama pada djam sombahjang hari ahhad malam; tetapi
manakala barang katagahan antara Guruw pertama, awleh kasakitannja, dan Guruw
kaduwa djuga melakukan pakaradjaan itu!
Didalam hari² ini, kamij sama² bakardja dengan kasuka’an hati dan damej.
Akan pemarikhsa² di’antara adjar²an deri anakh² midras
Bahuwa didalam tahon ini, tuwan Pemarikhsa sudah meng’ondjongij midras ini ampat
kali, welakin didalam sakotika pendekh. Pada 26 hari Augustus 1863, pada djam jang ka
8 bejta sudah masokh di midras, kadapatan 20 anakh², betul itu djam satu bisol di pipiku
pitja malilej darah, djadi bejta datang di rumah bikin berssej itu darah, pada sabantar itu
datanglah sa’awrang anggawta deri pada pembitjara midras disini Tuwan Pandita G. V.
Gerrevink, sakira² djam jang ka ½9 menurut penondjokhan djam deri jang mulija. Sedang
jang Mulija mulaij datang sudah masokh di pintu midras, bagitu bejta lagi masokh ikot
balakangnja, serta ija balikh mukanja sudah baku tangadah dengan bejta, lalu jang Mulija
tanja padaku: “Mana Guruw?” Bejta menjahut, katanja: “bejta ada Guruw Tuwan”. Jang
Mulija tanja kombali: “bulom mulaij pegang adjaran?” Bejta menjahut: “bulom!” Deri
sebab anakh² bulom datang gnap di midras, satongah sudah bawa djuwal djuwalan pada
tulong kahidopannja, dengan awrang tuwah²nja! Bagitu kamij sudah bernanti lagi sakira²
4 atau 5 minut dan bejta kasi kadera pada jang Mulija dudokh. Tuwan V.G. tanja: “bukan
Guruw banjakh kali sakit?” Bejta menjahut: “ija Tuwan. Bejta sakit bisol² pitja di bejta
punja muka”. Jang Mulija bilang lagi padaku: “sakarang ini bejta mawu parikhsa ini
midras”. Bejta menjahut: “bajik Tuwan! bawleh pariksa”.
Antara wakhtu itu anakh² jang datang sudah lalu wakhtu di midras. Jang Mulija panggil
satu² anakh berdirij dimukanja, tanja apa kurang baharuw datang? Lagi sudah
menghardikh marika itoe.
Bagitu anakh² datang tambah² sahingga 70 awrang. Lalu bejta minta deri Jang Mulija,
pada sawatu anakh mulaij buka kardja kamij dengan sombahjang, berikot menjanji
Mazmur 34 ajat: 1 - 4; habis itu bejta minta deri jang Mulija suka pariksa sendirij
peng’adjaran apa? Jang Mulija menjahut: “Guruw kasi adjaran djuga bagimana bijasa!!”
Bejta suroh satu anakh adjar perkara Iman Mesehhij pada taman²nja dan lajin² anakh
bilang ikot sawaranja dengan sawara kras bagimana ija adjar, sepertij bijasa anakh² kalu
ramej² adjar sawatu adjaran dengan kasuka’an hati dengar sawaranja lebeh harij lebeh
tambah kras. Berikot bejta tanja Majidah pukolan deri kapala dan Majidah pembahagi.
Habis itu bejta minta: “apa Tuwan suka pariksa”. Jang Mulija menjahut: “ikot bejasa
guruw adjar”. Bejta menjahut: “Tuwan! Sakarang kita awrang akan berikot peng’adjaran
hitongan dengan anakh² di’atas papan bord”. Bejta tanja: “Tuwan suka kasi sawatu
hitongan”. Jang Mulija menjahut: “Guruw kasi djuga”. Bejta suroh satu anakh denamaij
www.cgfdejong.nl
Johannis Sulilatu tulis pukolan ½ x ½. Bagitu anakh² kardjakan, dan kardja teladannja
dengan baris: |–|–|–|–| berikot sawatu hitongan deri perij pukolan patah angka pada
kaduwa kalij; pada katiga kali jang Mulija kasi sawatu hitongan peri pukolan anteruw di
atas papan tulis; satu² bowah angka gorosnja sepertij djari², dan bagitu anakh² kardja,
tetapi anakh² parampuwan kitjil² tulis bowah angka kitjil, sudah pukol sampej 3 bowah
angka, itu bowah angka sudah baku tjerej sawatu deri jang lajin; sawatu djingkal
djawohnja, djadi bejta sudah djaga pada kompolkan djumlatnja dengan betul. Berikot itu
jang Mulija tulis lagi sawatu hitongan pukolan pata’ angka bagini rupanja 14 9/9 x 7 2/5,
bagitu bejta lihat pata’an 9/9 bejta tanja anakh²: “9/9 ada patah angka jang betul ataw
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kurang betul?” Anakh² menjahut: “patah angka jang kurang betul!” “Bagimana haros
bowat kalu kita awrang dapat patah angka bagini rupa?” Anakh² bilang: “haros bikin
hilang itu pata’an djadi antero,” bagitu anakh Alvaris Manusama sudah ator itu hitongan
kombalij bagini 15 x 7 2/5; bagitu jang Mulija bilang: “sakarang sudah gampang pada
bakardja”. Anakh² kardjakan: 15 x 17 2/5 = 15/1 x 37/5 = 555/5. Bejta bilang pada
anakh²: “sijapa bawleh berbahagi deri kapala 5 didalam 555?” Anakh² samowa menjahut:
“saratus sapuloh satu kalij”. Lalu Petrus Nanlohij tulis: 111 kali. Jang Mulija kata: “Ha!”
Berikot itu jang Mulija tanja: “apa kitab guruw kasij anakh² adjar?” Bejta tondjokh kitab
hedja I, hedja ka 2, kitab Wester, Kitab Bunjan, kitab hitongan terkarang awleh Tuwan
B.N.J. Roskott, salingan kitab hitongan patah angka, deri midras Institut, kitab
perdjandjian baharuw, Majidah pembatja’an. Disitu jang Mulija tulis nama² deri kitab²
ini didalam sapanggal kartas peng’ingatan.
Sakarang kami datang pariksa anakh² djenis jang ka 4 sasa’awrang satu ajat didalam kitab
hedja. Berikot kamij datang pariksa anakh² djenis jang ka 3. Saparaw bahagian didalam
kitab hedja batja satu² ajat. Berikot saparaw bahagian hedja didalam kitab itu djuga,
saparaw bahagian batja didalam Majidah pembatjaan jang ka 5, dimana ada perkata’an²
ini: “anakh² jang langgar titah dapat sjiksa deri pada Guruw”.
“Sijapa deri anakh² bawleh bilang padaku nama² deri lima binatang?” Disini jang Mulija
pegang itu Majidah taroh dibawah katija lalu tanja anakh² deri kapala: “Sijapa bawleh
bilang nama deri lima binatang?” Anakh² menjahut: “kuda ada binatang, karbaw ada
binatang, rusa ada binatang, andjin ada binatang, tusa ada binatang”. Sampej disini.
Kami datang didalam bahagian jang kaduwa, dapat 3 anakh² sadja jang batja didalam
kitab Wester. Jang Mulija kasij batja Fatsal jang pertama ajat 1, 2, 3, bagitu tanja anakh²,
“apa batja”. Anakh kasi menjahut apa ija sudah batja. – Mengapa dapat 3 anakh sadja
batja Wester didalam djenis jang kaduwa. Sebab sudah berpindah, anakh² adjar batja
didalam Indjil Mataj fatsal berikot fatsal (mulaij deri fatsal pertama) dan sudah berikot
kasi anakh² batja. – Bejta tanja kombali “dimana Tuwan suka kasi batja?” Jang Mulija
menjahut: “dimana Guruw sudah adjar”. Bagitu bejta kasi batja didalam Mataj 5, 6.
Disini jang Mulija tanja arti satu² perkata’an anakh² menjahut. Sampej didalam ajat 6
anakh² bilang perkata’an tsedekhah. Jang Mulija tanja bejta, tsedakhah ataw tsedekhah,
bejta menjahut tsedakhah.
Habis itu berikot kamij datang didalam: djenis jang I ada 10 anakh laki² dan 1
parampuwan. Disini bejta bilang: “ini anakh² dimana Tuwan punja suka kasi batja”. Jang
Mulija bilang: “didalam fatsal jang berikot djuga ija itu Mataj fatsal 6”. Disini jang
Mulija tanja apa ada batja, anakh² menjahut.
Berikot jang Mulija kasi batja lagi didalam Rawma fatsal 1. dan tanja anakh² di’awrang
menjahut (seperti) perkata’an ‘alim anakh² menjahut artinja meng’arti. Jang Mulija tanja
padaku: “Guruw ‘alim artinja meng’arti?” Bejta bilang: “Tuwan haros saling bagini rupa:
www.cgfdejong.nl
‘alim arti bidjakh, pandej, mengarti d.l.l.”
Berikot jang Mulija tanja: “Tuhan Allah ada dimana?” Anakh² menjahut: “ada didalam
sawrga”. S.607 dirumah Tuhan Allah ada lagi? Dj.608 ada. S. “didjalan Tuhan Allah ada
lagi?” Dj. “ada”. S “disini (didalam midras) Tuhan Allah ada lagi?” Dj. “ada”. S. “kalu
ada disini mana kita’awrang tijada lihat?” Dj. Johannes Sulilatu menjahut: “Tuhan Allah
ada Rohh”.
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S. = Soal.
D. = Djawaban.
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Habis itu bejta minta deri jang Mulija pada pariksa hikhajat deri El-kitab dan adjar²an
lajin². Jang Mulija menjahut: “tijada tempoh bejta misti pigi di midras lajin”.
Berikot itu anakh² tondjokh tulisan, tetapi kartas² tulisan djadi malilej sakali² karana
dingin. Jang Mulija kata: “bejta sudah lihat lebeh jang bajik”.
Bagitu jang Mulija tanja tijada lagi lajin karthas jang bajik, bejta menjahut tijada! Ini
karthas jang malilej lagi sudah habis, kalu sampe penghabisan bulan Augustus tijada
karthas pada anakh² adjar tulis. Sabagej lagi penna dan tinta sudah habis. Jang Mulija
bilang jang nanti akan kata² pada bikin ganap perkata’an ini.
Berikot bejta kasi anakh² menjanji Njanjian Nr 58 ajat 1-5 dimana perkata’annja babunji:
Tuhan kami jang dudokh didalam sawrga, Hendakh dengarlah anakhmu atas bumi d.l.l.
Di’antara wakhtu anakh ada menjanji bejta kasi itu Njanjian pada jang Mulija lihat
perkata’an dan notnja di’atas karthas. Sahingga hampir habis Njanjian ini, jang Mulija
angkat tangannja sapuw atas matanja, habis jang Mulija bilang pada anakh² midras: “lajin
hari bejta datang kombali bawleh dapat lebeh bajik”. Bagitu jang Mulija kasi tabea pada
anakh midras dan pegang tanganku, lalu kaluwar deri midras sakira² lepas djam ka 10.
Akan sebab² jang tagahkan anakh² datang lalu wakhtu di midras
Deri sebab kakurangan kahidopan pada awrang² padudokh disini, marika itu punja
pentjaharijan sasaharij ikan dan djuwalan makanan masakh, sagu lemping, sagu kalapa,
nasij pulut, nasij kalapa dan lajin². Santijasa pagi² anakh²nja didalam rumah jang bulom
lepas deri midras bawa djuwalan itu kuliling², djadi sawatu katagahan pada anakh² datang
di midras betul djam jang ka 8. Bejta sudah tjawba banjakh² kali pada taroh anakh² dalam
ares satu djam komedijen deri djam jang ka 12 tengah hari, sopaja bawleh datang betul
djam jang ka 8, tetapi apa djadi, djika sudah taroh anakh² tinggal satu djam lebeh deri
djam midras, dan ejsokhnja awrang tuwah²nja minta idzin satu hari, lajin duwa harij, lajin
awrang sebab malu minta idzin ber’ulang², bejar djuga anakh²nja bawa djuwalan, satu
hari diluwar idzen, lajin sebab anakh² kena kasakitan bowang² ajer, munta, kapala sakit,
purut sakit, damam, sahingga 4, 5 ataw 10 hari. Duwa anakh bobah sisah sudah duwa
tahon lebeh bulom bajik!!
Akan denda
Didalam sapuluh bulan ada kadapatan denda sawatu djumlat deri ƒ 53,45 cent.
Akan anakh² djaga
Deri anakh² djaga mula’ij deri bulan Januarij sahingga sakarang ini, bejta tijada dapat
kasenangan hati, pada pegang marika itu dirumahku, seperti sudah tulis didalam Wartha
midras tahun 1862.
www.cgfdejong.nl
Akan kakurangan kitab² midras
Sakarang ada kurang Majidah pembatjaan deri Majidah pertama sahingga dawlapan!!
Sabagej lagi kalu Pembitjara midras bawleh sarahkan lagi pada midras kamij, sawatu Pata
tanah Hindiä Wolandawij dan satu Pata muka bumi (ataw Mappemonde)!!
Akan anakh² jang sudah dapat umor jang tantu pada masokh dan kaluwar deri midras
Pada penghabisan December jang datang akan lepaskan 6 anakh deri djenis jang pertama,
4 deri djenis jang kaduwa, 3 deri djenis jang katiga, dan duwa deri djenis jang ka 4,
djumlat 15. Dan akan ter’ambil sakira² 34 anakh masokh midras.
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Akan awrang tuwah agama dan marinjo midras
Louis Serhalawan, orang tuwah agama deri Mardika, dan Sadrach Pieter, marinjo midras
deri Mardika. Hendrik Patti melakukan duwa pakaradja’an, orang tuwah agama dan
marinjo midras, deri Soja dibawah.
Akan rumah midras dan rumah guruw midras
Rumah midras dan rumah guruw midras ada perusahan baharuw dan togoh tijada kurang
apa².
Akan perkakas midras
Ada kakurangan bangko akan terpake di midras, satu kast pada simpan kitab² midras.
Achirnja bejta ada itu hhormat pada kirim tersuson disini sawatu daftar penondjokhan
ka’ada’an midras deri tahon 1863, dan tiga panggal karthas tulisan deri anakh² midras.
Demikijen debowat di Mardika dan Soja dibawah pada 15 October 1863
Guruw Midras P.P. Risakotta
Gouvernementsschool te Soja di’atas
Een schooltje, wat zijn aantal leerlingen betreft, van weinig beteekenis als tellende slechts
19 nog zeer jonge kinderen. De onderwijzer der 3de klasse M. Matahelimuäl, een man in
de kracht zijner jaren, zou te zijner tijd voor eene meer talrijke school in aanmerking
kunnen komen.
Het is niet goed jonge krachtvolle mannen langen tijd in zoodanige kleine scholen te
laten; zij vervallen er ligt tot vadsigheid en worden eerlang onbruikbare sujetten. Vrees
voor den schoolopziener, waarvan men weet dat men hem niet bedriegen kan, houdt hen
wakker. Het examen in de maand October hier gehouden, was redelijk, doch meer ook
niet.
Gouvernementsschool te Hatalaij
De gemeente telt 436 zielen, waaronder 99 schoolpligtige kinderen, waarvan bij
gelegenheid van het gehouden examen 93 present waren. Er zijn 47 kinderen, die
grootendeels goed lezen en naar evenredigheid goede vorderingen hebben gemaakt in
andere vakken van onderwijs. Zij is een der weinige scholen waar de meisjes over het
geheel beter ontwikkeld zijn dan de jongens. Met de door den meester eigenhandig
vervaardigde aardglobe wisten de kinderen vaardig om te gaan. Op het terrein van
Bijbelsche geschiedenis waren ze echter minder goed te huis dan zulks in andere goede
scholen het geval is. Den onderwijzer werd op het hart gedrukt in geen deel achterlijk te
www.cgfdejong.nl
blijven en bij ieder vak speciaal aangewezen waarin zijne leerlingen tekort kwamen. Voor
het aanstaande jaar zal het aantal leerlingen bedragen 106. Het ameublement der school
is ontoereikend, er is gebrek aan zitbanken, en die er zijn, zijn oud en vermolmd; ook is
er nog geene kast voor het bewaren van papier en boeken, gelijk het reglement
voorschrijft,609 de woning van den Schoolmeester oud en bouwvallig. Eene nieuwe kerk
is in aanbouw en schijnt een goed en sterk gebouw te zullen worden.

609

Zie document 10, art. 24.
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Gouvernementsschool te Nakoe
onder den onderwijzer der 4de klasse M.A. Lilipalij. De gemeente telt 230 zielen,
waaronder 54 schoolpligtige kinderen. De school was in perfecte orde en gaf het
gehouden examen veel genoegen. De zendeling-leeraar van Haroeko, de heer L. Tobi, die
den schoolopziener op deze zijne reis vergezelde,610 was van oordeel dat met uitzondering
der rekenkunde, welligt geene enkele school in ’t vaderland wordt gevonden, die met
deze gelijken tred kan houden.
Het schoolgebouw is in goede orde, doch de kerk is zoo oud, dat men ze
voorzigtigheidshalve behoorde af te breken om ongelukken voor te komen. Een kast voor
het bewaren van boeken etc. ontbreekt.
Gouvernementsschool te Kilang
Telt op eene bevolking van 348 zielen 70 leerlingen, waarvan bij gelegenheid van het
examen 60 present waren. De school staat onder den onderwijzer der 4de klasse J.
Likihena, een goed best kereltje vol goeden wil, maar – indien ik het zóó eens mag
uitdrukken – ietwat sulachtig. Hij was voorheen werkzaam op de Zuidwester-eilanden
(Serwaroe op Letti) en verwierf er eenen goeden naam als onderwijzer. Zijne vrouw, eene
afstammeling van een Europeër uit den tijd der O.I. Kompagnie, had heimwee naar hare
dorre rotsen van Moä. Zij verzocht onder vele tranen om naar derwaarts, met haren man,
te mogen terugkeeren. De schoolopziener is van oordeel dat dit verzoek, bij gelegenheid
der aanstaande aflossing onzer schoolmeesters op de Zuidwester-eilanden, kan worden
ingewilligd. Getrouw in zijn werk, maar wat traag van bevatting, is Likihena in eene
school gelijk deze minder op zijne plaats, terwijl hij ginds, geacht en geëerd, van veel nut
kan zijn.
Zonder te kunnen zeggen dat de school te Kilang slecht is, ontbrak het er toch aan die
vaardigheid en helderheid, die voor den geoefenden blik al dadelijk eene goede school
kenmerkt. School en gemeente beide hebben veel verloren in den braven en kundigen
onderwijzer Kaijado.611 Zijn trouwe arbeid was er dan ook nog in levendig aandenken en
het aandoenlijk maleisch gedicht, weinige dagen voor zijnen dood vervaardigd, onder
welks gezang zijne leerlingen hem ten grave bragten, nog niet vergeten.
Wanneer kan worden goed gevonden om Likihena naar een der Zuidwester-eilanden over
te plaatsen, moet er voor Kilang een geschikt onderwijzer worden aangesteld. Het is al
te jammer om zoodanige scholen langzamerhand in verval te zien geraken.
Gouvernementsschool te Ema
Op eene bevolking van 491 zielen telt de school te Ema 109 leerlingen, waarvan bij
gelegenheid van het aldaar gehouden examen 103 present waren. De school staat onder
den onderwijzer der 2de klasse A.S. Makatita, bijgestaan door den onderwijzer der 4de
www.cgfdejong.nl
klasse J.W. Simauw. De school is uitstekend goed en gaf het gehouden examen, hetwelk
onder den toeloop van eene schare van aanschouwers, meer dan 6 uur lang werd
voortgezet, veel tevredenheid.
Gouvernementsschool te Hoekoerila
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Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 28/9/1863, 29/12/1863, ARvdZ 34/5.
S.J. Kaijadoe.
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Reeds in eenige vroegere verslagen viel omtrent dit schooltje, tellende slechts 12
kinderen, niet veel mede te deelen hetwelk stof tot tevredenheid konde geven. Was ze dus
voorheen weinig bevredigend, thans moet de school bepaald slecht worden genoemd, zoo
slecht dat het niet langer zóó mag blijven. De onderwijzer der 2de klasse, L. Talahatu, is
ruim 61 jaar oud, heeft meer dan 20 jaar dienst, weshalve ik de vrijheid neem dezen man
voor pensioen voor te dragen.

Gouvernementsschool te Lejharie
Lejharie is eene klein maar net negerijtje, met een goed onderhouden kerkje. De
gemeente telt slechts 104 zielen, waaronder 19 schoolpligtige kinderen. Het hier
gehouden examen viel gansch niet gunstig uit. Het zou geheel in ’t belang van het
onderwijs zijn den hier fungerenden schoolmeester der 3de klasse, M.P. Latuäsan, almede
op pensioen te stellen, op hetwelk hij, volgens bestaande bepalingen, na eene meer dan
twintig jarige dienst aanspraak heeft.
Gouvernementsschool te Roetong
De gemeente telt 266 zielen, waaronder 37 schoolpligtige kinderen, onder de leiding van
den schoolmeester der 2de klasse J.E. Risakotta. De onderwijzer Risakotta staat bij den
schoolopziener bekend als een man, geheel berekend voor zijn vak. Gelijk echter in zoo
menige andere negerij, is ook hier de verstandhouding tusschen het negerijhoofd en den
schoolmeester geene gewenschte. Tweedragt, gekibbel, klagten aan de orde van den dag.
Aan wien de schuld zou ik niet durven beslissen. De regent heeft tegen zich, dat op zijne
instigatie de vorige brave onderwijzer dezer negerij, L. Maitimu, valschelijk werd
beschuldigd, zoo listig en goed overlegd, dat de man het slagtoffer werd der fijn
gesmeede intrigue. Ook de voorspraak van den schoolopziener mogt hem niet redden, hij
werd gedemitteerd. Eerst later erlangde men de overtuiging dat de man onschuldig was,
hij werd door de plaatselijke Subcommissie bij de regering aanbevolen voor onderstand,
die dan ook op onbekrompen wijze werd verleend. De tegenwoordige onderwijzer
Risakotta is zijnerzijds ook niet zeer meegaande, en zoo wordt de verhouding tamelijk
onaangenaam voor beiden. Jammer maar dat, naar het schijnt, ook de school er onder
geleden heeft. De schoolopziener vond de school zóó achterlijk, dat hij er zich niet mede
konde tevreden stellen, veel min aannemen allerlei excuses die daar voor werden te berde
gebragt. Hij beloofde derhalve in de maand Maart aanstaande of daaromtrent te zullen
terugkomen om het examen te hervatten – tegen dien tijd zal de meester moeten toonen
of hij langer verdient het vertrouwen in hem gesteld.
Gouvernementsschool te Hoetoemoeri
www.cgfdejong.nl
Zij staat onder den onderwijzer der 3de klasse J.R. Nanlohij, bijgestaan door den
onderwijzer der 4de klasse J.J. Sijahainenija. Deze school telt voor het loopende jaar 168
leerlingen en is in uitmuntenden toestand. Zij is eene dier scholen die groote satisfactie
geven en aan alle redelijke eischen volkomen beantwoorden. Hier vooral deed het den
schoolopziener leed, dat hem door de bestaande bepalingen belet wordt om dezen
Nanlohij voor rangsverhooging bij keuze in aanmerking te brengen. Dat de inlandsche
schoolmeester alleen en uitsluitend bij anciënniteit bevorderd kan worden, moge zijn
gemak hebben, maar billijk en in het belang van ’t onderwijs is deze bepaling of dit
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aangenomen gebruik niet.612 Een enkele Nanlohij sticht meer nut en is als onderwijzer
meer waard, dan een half dozijn van die machine-mannen, die, ja, zóó, zóó hunnen pligt
vervullen en die men niet regtstreeks van bepaalde nalatigheid kan beschuldigen, maar
toch inderdaad niet veel meer zijn dan huurlingen, zonder kracht en energie, zonder
hartelijke belangstelling en geheele overgegevenheid voor het groote en belangrijke werk
aan hunne zorgen toevertrouwd. Het is hier mede mijn doel niet een’ blaam te werpen op
zoo vele andere verdienstelijke mannen – ook niet op hen, die menigmaal door locale of
andere omstandigheden belet worden te toonen wat zij waard zijn, immers in de geheele
wereld is het niet anders – in iederen stand schier vindt men meer of min ijverige, kundige
en verdienstelijke menschen, maar ik wilde alleen in overweging geven en de
wenschelijkheid aantoonen, dat uitstekende onderwijzers, gelijk deze Nanlohij b.v., bij
keuze bevorderd konden worden. Ook bij de beste menschen blijft eigenbelang vaak het
perpetuum mobile en daarom zou het geheel in ’t belang zijn onzer scholen, wanneer
ijverige en verdienstelijke menschen niet veroordeeld waren gelijken tred te houden met
zoo vele tragen van geest, die met wijsgeerige kalmte die anderen laten worstelen en zich
afmatten, wel wetende dat hunne meerdere dienstjaren zwaarder wegen dan al die ijver
en inspanning.
Het gewoon jaarverslag van den onderwijzer Nanlohij, onder anderen ook melding
makende van de denda of schoolboete, waardoor in den laatsten tijd, jammer genoeg!
zooveel misverstand in den boezem der Subcommissie van onderwijs is ontstaan – zoo
zal ik mij gaarne de moeite geven, het stuk geheel over te nemen. De belangstellende en
der tale kundige zal het met genoegen lezen. Het luidt als volgt:
Tutor²an613 jang menondjokh ka’ada’an anakh² midras deri Guruw jang pertama dan
kaduwa deri negerij Hutumurij. Ter’ator awleh J.R. Nanlohij Guruw midras pertama.
Adapawn pada tahon ini 1863 sahingga penghabisannja sudahlah kadapatan sawatu
djumlat deri anakh² midras saratus anam puloh dawlapan; atas peri demikijen:
Djenis jang pertama

37

Djenis jang kaduwa

68

Djenis jang katiga

24

Djenis jang ka’ampat

39

Djumlat

168

Maka di’antara djumlat jang tersebut ini, kadapatan sadja saratus ampat puloh satu jang
www.cgfdejong.nl
ada masokh salah kenal didalam midras. Tetapi satengahnja lajen sudah dekenakan
dengan penjakitan boba, dan lajin² penjakitan jang mareka itu tijada sampat masokh
didalam midras. Maka awleh sakitan jang demikijen sudah membaratij anakh² midras:
duwa tiga tahon lamanja.
Akan anakh² jang kaluwar dan ter’ambil masokh didalam misdras
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Zie document 10, art. 14.
Voor vertaling en aantekeningen, zie Vertaling II aan het einde van dit document.
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Pada anakh² jang akan kaluwar deri dalam midras pada hari sabtu jang katiga deri bulan
December tahon ini: tiga puloh lima. Bagitu lagi jang ter’ambil masokh didalam midras
sambilang belas anakh². Maka akan kadapatan didalam bulan Januarij 1864: sawatu
djumlat deri anakh² midras saratus lima puloh duwa, sudah kurang anam belas, deri tahon
ini. Deri sebab didalam daftar kadjadiän menondjokh bahuwa ada didalam tahon 1857,
ampat puloh lima anakh² jang sudah taper’anakh, tetapi tiga puloh anam jang sudahlah
mati. Terboleh itu djadi deri awrang² bejbas, dan awrang² negerij jang ada bijasa tukar
perdijamannja kapada lajin tampat. Anakh² jang kaluwar deri dalam midras jang sudah
dapat ‘umor tiga belas dan ampat belas tahun, ada terlalu amat ketjil pada angkat
pakaradjaän negerij. Banjakh kali satengah anakh² ada tinggal sampej tiga ampat tahun
bulom lagi pada angkat pakaradjaän negerij. Kaluw itu djadi pada anakh² awrang bajbas,
maka dengan gampang marika itu bawleh bel’adjar ambakh² (ambacht), sepertij tukan
tjapatu, tukan amas, tukan batu, tukan mendjahit. Tetapi anakh² awrang negerij tijada
bawleh bel’adjar ambakh² jang demikijen, melajinkan sadja haros bernanti pada pegang
dajong dan pikol arang batu. Dan segala adjar²än jang mana marika itu sudah dapat
depel’adjarij didalam midras akan djadi hilang, sepertij sawatu tanah jang tijada tahu
memberij bowah², maka deri harij datang kapada harij khowat agama akan djadi tumpol.
Akan kakondjongan Tuwan Bangsjawan dan Tuwan Resident pada parikhsa midras
Manakala ada datang Tuwan Resident ataw Tuwan Bangsjawan didalam negerij turut
pangkatnja akan parikhsa midras, maka di’antara kaparikhsaän anakh² ada tahu, tetapi
deri sebab Tuwan² itu bulom meng’arti ka’adaän anakh² midras di puluw Ambon, maka
banjakh kali anakh² akan djadi bodokh, deri sebab anakh² tijada dapat meng’arti Malajuw
di tanah Djawah, melajinkan sadja Malajuw di tanah Ambon. Maka perkara ini anakh²
midras tijada akan bawleh dapat nama terpudji. Sebab itu Guruw midras minta deri
Tuwan Pemarikhsa jang mulija, wakhtu mana Tuwan Bangsjawang ada berdjalan
meng’ondjongij negerij², kalu bawleh Tuwan Pemarikhsa berdjalan sama² akan lihat dan
parikhsa midras sendirij, sopaja dengan gampang Tuwan Bangsjawang akan dapat
meng’atahuwij, bagimana djawoh anakh² midras punja kapandejan ada, sopaja
kamulijaän anakh² midras di tanah Ambon djangan djadi hilang, tetapi itu makin harij
djadi lebeh bertambah².
Akan ‘ilmu dunja
Sakarang ini ada mulaij adjar pada anakh² midras: Rupa dan kaädaän deri pada dunja
kamij, lagipawn puluw², lawutan dan lajin² jang berikot. Itu ada amat berguna sopaja
anakh² akan bawleh dapat meng’arti dengan lebeh trus trang: tjara bagimana bulan ada
makarauw, dan tjara bagimana sudah djadi guntor dan kilap. Karana banjakh kali awrang
negeri ada sangka, bahuwa dunja kami ada badjikuw ampat, dan tijada beridar, dan mata
www.cgfdejong.nl
harij ada berdjalan. Tetapi djika Tuwan Periksa suka jang anakh² akan dapat meng’arti
dengan turus tarang, kuminta: Tuwan Pemariksa tulis ka Wolanda minta Patah tanah deri
pada Rupa dunja, sopaja akan berbahagi itu pada sakalijen midras², sopaja anakh² midras
akan bawleh dapat meng’arti dengan lebeh hampir.
Akan pembatjaän anakh midras deri dalam Elkitab
Didalam tahon ini ada mulaij pegang pembatjaän dengan khowat pada anakh² midras, dan
tukar² perkataän tinggi dengan malajuw randa, manakala sasawatu anakh ada membatja
dija punja ajat. Karana itu lagi akan bawleh djadi sawatu kabajikan besar, bukan sadja
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didalam harij² kamudaännja, tetapi manakala marika itu sudah djadi besar akan kaluwar
deri dalam midras. Djika sasakali, mawu didalam rumahnja ataw pada harij² Djama’at
jang mana marika itu ada membuka Elkitab, maka dengan gampang marika itu akan
bawleh dapat meng’arti segala perkataän², dalam jang mana marika itu ada membatja.
Banjakh kali sudahlah djadi kalihatan didalam djama’at dengan itu awrang sidi jang
tuwah², manakala ada pegang pembatjaän Elkitab serta dengan marika itu sedang ada
tanja perkataän² itu jang mana marika itu sudahlah habis membatja, marika itu tijada
dapat meng’arti. Itu datang deri tempoh dholo² sedang marika itu ada didalam midras,
tijada adjar tukar² itu perkataän² tinggi dengan perkataän² randa. Deri sebab itu banjakh
kali marika itu djadi bodokh, dan malas akan buka Elkitab didalam rumah²nja, dan tijada
rasa² sampej² panghiboran dan dameij didalam djiwanja, sebab marika itu tijada
meng’arti perkataän Elkitab.
Akan hhikajet² jang sudahku kasij pada pel’adjar²ku
a Kadjadiän dunja sahingga ampuhan ajer.
b Panggilan Ibrahhim deri dalam Urkhasdim sahingga kamasokhan awrang Iisra’ejl
didalam tanah Kan’an.
c Hhakim² jang sudahlah memegang patuwanan di’antara awrang Iisra’ejl.
d Hhikajet deri Sulthan² Jehuda dan Iisra’ejl lagipawn kabanjakhan tahon² jang mana
sasa’awrang Sulthan sudah memegang karadja’annja d.l.l. hhikajet jang kadapatan
didalam masa perdjandjiän lama.
Hhikajet jang kena masa perdjandjiän baharuw.
Kadjadian Tuhan ‘Isaj.
Tanda² hhejran jang telah de’adakan awleh Tuhan kamij ‘Elm.
Perumpamaän².
Perasa sangsara maha Tuhan sahingga kabangkitan, d.l.l. jang berikot.
Perdjalanan Rasul Pawlus didalam tanah Asiä ketjil, tanah Makhedawnija, Junan,
Achaja dan tanah Italija, jang mulaij deri perdjalanan jang pertama sahingga
perdjalanan jang katiga.
f Peng’adjaran deri dalam kitab Brink.
g Mazmur² dan Njanji’an² ampat sawara, lagi beladjar dur² dan mol njanji’an.
h Tulisan.
i Hitongan. Maka pada tahon ini ada dawlapan anakh² jang sudah datang sampej
didalam perij kaluwaran pata angka, dan lagi perij kadaran pata angka. Sambilan
belas anakh² didalam perij kadaran antero, dan ampat puloh didalam perij berbahagi.
Maka didalam djenis jang lajin bel’adjar perij bilangan, kompolan kaluwar dan perij
pukolan. Anakh² jang radjin dan berguna didalam hitongan: itu datang deri batu tulis
www.cgfdejong.nl
jang kena banjakh pergunaän pada anakh² midras, maka bukan sadja didalam midras,
tetapi lagi didalam rumah²nja tijada bawleh dapat bermajin, sedang tatkala sudah
hampir kaluwar midras, sasawatu anakh sudah dapat pekaradja’annja di’atas batu tulis
akan bawa pulang kardja di rumah.
a
b
c
d
e

Maka perkara jang demikijen: lebeh harij anakh² ada tambah ‘akhal dan kamuka didalam
adjar’an, dan hitongan, lagipawn tulisan. Anakh² ketjil tijada bawleh bel’adjar tulis
di’atas papan tulis, karana banjakh kali tulisannja ada kurang bajik. Itu datang deri sebab
papan ada baurat dan tahan hudjong penah, sahingga tangannja djadi kakarasan. Pada
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anakh² jang bel’adjar tulis di’atas batu tulis: ada lebeh bajik deri pada anakh² itu jang
adjar tulis di’atas papan tulis. Sebab itu guruw midras minta deri Tuwan Pemariksa jang
mulija, djangan lupa akan memberij batu tulis pada anakh² midras.
Deri kitab² dan perkakas² midras
a Deri Kitab Hedja jang pertama dan kaduwa, kitab Brink, kitab Wester ada sampej
pada bel’adjar anakh² midras.
b Perdjandjiän lama dan baharuw santijasa terkurang didalam midras.
c Deri karthas, tinta, pena ada sampej pada anakh² tulis.
d Deri perkakas² midras ija itu: Majidah, bangko, papan tulis hitam, ada tjukop didalam
midras, demikijen lagi perkakas² didalam Djama’at.

Deri pada denda²
Didalam tahon ini ada kadapatan sawatu djumlat deri pada denda jang sudah kasi masokh
di Ambon pada Tuwan Resident ƒ 22,80.
Didalam tahon ini anakh² radjin masokh didalam midras, seperti deri saratus ampat puloh
satu, ada kadapatan didalam midras sampej saratus tiga puloh lima diluwar sakit dan
idzin.
Banjakh kali djika ada bikin denda anakh² midras: Radja Pati ada ambil anakh² itu dan
sjiksakan dija, sopaja marika itu dapat delepaskan deri pada dendanja. Itu ada kurang
bajik, dan midras tijada akan bawleh djadi bertambah². Deri sebab kaluw ada sjiksa
anakh² dengan tiga ampat puloh rawtan: anakh² tijada tahu takot. Karana anakh² awrang
negerij salamanja tijada tahu takot rawtan. Banjakh kali awrang negerij ada kata: “itu
kita’awrang punja kajin salimon”. Djadi dengan rawtan tijada berguna pada anakh²
awrang negerij, melajinkan sadja denda. Itu sudah djadi kalihatan didalam negerij,
manakala barang awrang mawu pergi di Ambon, haros ber’idjin lebeh dehuluw deri
kapala Kewan, kaluw tijada akan dapat denda. Maka sakalijen awrang ada djaga itu lebeh
bajik, sopaja djangan marika itu kena denda. Itu denda² kaluw mawu kasi berhentej, dan
midras di tanah Ambon akan djadi ondor, maka lebeh harij kamulija’an agama akan djadi
randa.
Akan anakh² djaga
Sakarang ini ada terlalu amat susah, sedang deri djam jang kadawlapan pagi harij, sampej
pukol satu tengah harij, itu anakh² djaga sudah tijada didalam rumah guruw. Tuwan
Pemariksa sendirij tahu, sedang pada wakhtu kaluwar deri midras kita’awrang haros
makan. Tetapi bagimana kita’awrang bawleh dapat makanan dengan lakas², sedang tijada
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dapat ajer, dan lajin² barang jang haros akan belij didalam negerij bulom ada. Banjakh²
kalij isterijku pergi minta tulongan deri awrang² di pinggir rumah akan djaga anakh²ku,
sopaja isterijku bawleh pergi belij saguw manta dan lajin² barang didalam rumah awrang
negerij, deri sebab anakh² djaga sudah pergi di midras. Tuwan Pariksa akan bawleh tahu
itu lebeh bajik, bahwa isterijku tijada bawleh dukon anakh sendirij sadja, melajinkan lagi
haros pegang mendjahit, dan lajin pakaradjaän, seperti ada haros pada sasawaktu rumah
tangka berbowat itu. Tetapi sakarang itu anakh² djaga haros pergi di midras, sijapa nantij
menulong isterijku? Djika Tuwan² Pemariksa midras bowat baginij, mengapa sedang deri
tempoh dholo² tijada ator bagitu? Maka perkara jang demikijen bikin susah pada kamij
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Guruw² didalam pangkat. Tuwan² besar di Ambon sangka, jang awrang negerij ada amat
bodokh, tetapi marika itu ada tjeredekh sakalij. Karana sakarang marika itu sudah dapat
tahu, bahuwa Guruw tijada bawleh pakej anakh djaga sedang ada midras, dan marika itu
tijada kasij anakh²nja akan djaga. Maka perkara ini bukan djadi sawatu kabidjakan pada
awrang negerij, tetapi pada bikin hatinja lebeh harij djadi lebeh tinggi dan djumawa.
Guruw midras minta, djika Tuwan Pemariksa akan bawleh berbitjara hhal ini dengan
Tuwan Bangsjawan deri puluw² Malokko akan bikin betul hhal ini pada kamij guruw²,
dan bawleh ikot bijasa djuga sepertij dehuluw, sopaja kamij akan bakardja dengan suka
hatij didalam midras, sopaja midras akan djadi kamuka.
Segala sasawatu didalam tahon ini, mawu deri midras, dan mawu deri pakardja’an
djama’at ada bajik, itu bidji²an ada mulaij bertomboh dengan perlahan², maka kamij
harap, sopaja djangan rompot²an akan bertomboh di tengah² gendom itu.
Hutumurij pada 16o Ocht. 1863
Guruw midras I
(w.g.) J.R. Nanlohij
Guruw midras ka II
(w.g.) J.J. Sihainenija

Gouvernementsschool te Amahoesoe
Het schoolexamen, onder de leiding van den schoolopziener, had hier plaats den 16 Julij
l.l. Deze school over zee bereikt kunnende worden, was mijne komst geheel onverwacht,
hetgeen ik overal doe waar zulks mogelijk is, omdat men er door in staat wordt gesteld
om den dagelijkschen gang van zaken met meerdere juistheid te beoordeelen dan wanneer
alles voor de ontvangst van den pemarikhsa midras is gereed gemaakt. Van de 124
leerlingen vond ik 84 present en is het mij aangenaam te kunnen berigten, dat ik de school
in zeer bevredigenden toestand vond, niettegenstaande de beide meesters er onder velerlei
bezwaren werkzaam zijn – waaromtrent mij later schriftelijk verhaal werd ter hand
gesteld.
Genootschapsschool te Galala
Deze school telt 40 leerlingen, onder de leiding van den schoolmeester A.Z.
Latumanuwij. De negerij wordt uitsluitend bewoond door zoogenaamde awrang bejbas
of burgers, die nog niet lang geleden door hunne woestheid berucht waren. Ook thans
ontbreekt het daar nog niet aan ondeugden van allerlei aard, maar over het geheel is het
toch veel beter dan voorheen. De school behoort niet tot de uitmuntenden, maar is toch
tamelijk goed. Het aldaar laatstelijk gehouden examen was redelijk. De onderwijzer,
www.cgfdejong.nl
anders geen onbekwaam man, heeft gebrek overal en altijd te veel meester te willen zijn
en zijne leerlingen niet genoeg op eigen krachten te doen vertrouwen; daardoor worden
de antwoorden te weifelend en te onbestemd.
Gouvernementsschool te Hallong
De school telt 30 leerlingen onder den onderwijzer der 3de klasse P.D. Lilipalij. De school
is in goede orde en de vrome en achtenswaardige onderwijzer, ofschoon veelal ziekelijk,
doet voortdurend zijn best. Het is echter bedroevend te zien, hoe ellendig de man
gehuisvest is – ook aan de nieuwe, in aanbouw zijnde kerk, wordt sinds jaar en dag niets
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gedaan. Het negerij-hoofd schijnt omtrent aangelegenheden van kerk en school al heel
onverschillig te zijn, hetgeen te minder geduld behoorde te worden, daar de negerij zoo
geheel in de nabijheid der hoofdplaats is gelegen. Eene ernstige aanmaning van de zijde
des Bestuurs zou dringend noodig wezen. Reeds in een vorig jaarverslag werd hierop
gewezen,614 en neemt berigtgever mitsdien de vrijheid er andermaal de aandacht bij te
bepalen.
Genootschapsschool te Lata
Deze school telde over het afgeloopen jaar 95 leerlingen, doch zal eerlang 134
schoolpligtige kinderen bevatten, zijnde alle kinderen van burgers. De school is in goede
orde, en de onderwijzer L. Manusama er zeer bemind. Het geheel geeft reden tot
tevredenheid.
Genootschapsschool te Negerij-lama
Onder de leiding van den onderwijzer J.D. Nendissa; de beide alhier in dit jaar gehouden
examens, gaven evenals voorheen, getuigenis van den voortdurenden ijver des
onderwijzers. Eene nieuwe fraaie kerk is in aanbouw, en alles geeft er reden van
tevredenheid. Aan den onderwijzer werd toegevoegd als tijdelijke medehelper een
kweekeling van het Institut. De school telt 41 leerlingen.
Genootschapsschool te Waaijheroe
Het alhier op 24 Junij l.l. gehouden examen gaf wat meer reden van tevredenheid dan
voorheen veelal in deze school het geval was en was er blijkbaar vooruitgang, – hoezeer
dan ook nog lang niet op die hoogte gelijk andere goede scholen. Inmiddels geeft de
verhouding van den meester J. Tanamal tot de gemeente aanleiding tot allerlei klagten,
intrigues en verdrietelijkheden. Een deel der gemeente spaart geene moeite om den man
het leven bitter te maken, terwijl een ander deel hem niet wil missen. Eene overplaatsing
naar elders zou wenschelijk wezen. Maar de man vraagt teregt: wat heb ik misdaan en
waarom mij opgeofferd aan de grillen van dezen of genen? ... Aan den anderen kant zijn
echter die gedurige klagten niet vol te houden, noch ook tot klaarheid te brengen. Zoo
ergens dan geldt in de Ambonsche gemeenten “Viele Hunde des Hasen Tod” en zoo vrees
ik, dat Tanamal in weerwil mijner pligtmatige bescherming op den duur niet bestand zal
wezen tegen de vindingrijkheid zijner heethoofdige vijanden. De school telt voor het
aanstaande jaar 111 schoolpligtige leerlingen.
Genootschapsschool te Poka
Een schooltje met 43 leerlingen, waarover niet veel valt te roemen onder den bejaarden
schoolmeester J.D. Manusama. Door het plaatsen aldaar van eenen kweekeling des
www.cgfdejong.nl
Instituts heeft de schoolopziener getracht in het vele gebrekkige te voorzien.
Gouvernementsschool te Roemah-tiga
Met 37 leerlingen onder den onderwijzer B. Lainsamputtij. De examens alhier gehouden
op 4 April en 15 Julij l.l. waren tamelijk bevredigend. De onderwijzer munt niet uit in
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ARvdZ 34/5. Niet opgenomen.
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bekwaamheid, maar is een man van trouw en braafheid, die zich volgens zijn beste
vermogen kwijt van zijnen pligt. De opkomst der leerlingen is over ’t geheel vrij wel.
Gouvernementsschool te Hatoe
Met 75 leerlingen, onder den onderwijzer der 2de klasse Silas Hukom. Het examen alhier
gehouden op 20 October l.l. viel gansch niet gunstig uit, zóó zelfs dat de schoolopziener
met deze school geen genoegen mogt nemen. Den meester, dien het niet aan de noodige
capaciteiten ontbreekt, werd den tijd gegund (tot Februarij of Maart) om de school
vooruit te brengen – in allen gevalle mag met de school, gelijk ze thans is, geen genoegen
worden genomen. Ik wil aannemen dat er waarheid is in de klagten des meesters, wegens
de slechte opkomst der kinderen, zóódat van de 75 leerlingen meestal niet meer dan 30
of 40 present zouden zijn, en de boete binnen korten tijd tot ƒ 180 was opgeloopen, zoo
mag ik mij daarmede evenwel niet laten afschepen. Waar het den onderwijzer ernst is en
zaak des harten, gaat de school steeds vooruit, en daarom mag berigtgever hoopen, dat
zijne ernstige toespraak tot den regent, den schoolmeester en de aanwezige ouders van
goede gevolgen moge wezen.615
Gouvernementsschool te Lilibooij
Telt 108 leerlingen, waarvan bij gelegenheid van ’t examen 100 kinderen present waren.
Zij staat onder de leiding van den onderwijzer der derde klasse H.P. Matulapelua. Gelijk
reeds bij eene vorige gelegenheid werd aangeduid, zijn de drie christen-negerijen op dit
gedeelte der eilands, Hatoe, Lilibooij en Allang, nog de eenige waar de zoogenaamde
bahasa (landstaal) in zwang is. In al de andere negerijen is die taal geheel in onbruik
geraakt en vervangen door ’t maleisch. Alhoewel het volk ook het maleisch verstaat, zoo
is deze toch meer aangeleerde dan moedertaal en dat geeft bij ’t onderwijs een grooter
bezwaar dan men wel zou meenen, geen onderwijzer, zoo hier als elders en vooral op de
binnenkust van Ceram, die er niet over klaagt. Ware nu die bahasa eene zuivere
grondtaal, men zou er partij van kunnen trekken, ook voor ’t onderwijs, maar dewijl er
schier evenveel dialecten als negerijen zijn, zoo heeft men dit denkbeeld voor goed
moeten laten varen, en moet ’t ons streven zijn die gebrekkige landstaal door de
maleische te doen vervangen. Wanneer ik het mag zeggen, zou ik willen aangeraden
hebben, dat ook van regeringswege gepaste maatregelen werden aangewend, die trouwens
geheel voor de hand liggen, om dit denkbeeld te verwezenlijken. Geen ambtenaar, geen
Europeër kent de bahasa, en wanneer dan de ambtenaar, door inboorlingen omgeven,
niets anders hoort dan eene taal die hij niet verstaat dan verraadt en verkoopt men hem
zonder iets te bespeuren. Het was eene gelukkige omstandigheid, dat de bekende
inlandsche Ambonsche burger in den moordaanslag van 1829 zijne jeugdige jaren te
Saparoea had doorgebragt en de bahasa verstond waardoor hij middellijk de redder werd
www.cgfdejong.nl
van zijne geboorteplaats en een gruwelijk moordplan verijdelde.616 Ware het der regering
ernst om die belemmerende bahasa te verdringen, gelijk dit reeds voor het grootste deel
van het eiland Ambon aan een vroeger bestuur volkomen gelukt is, dan zou men daartoe
langs den weg der negerij-scholen, met in achtneming van eenige noodige bepalingen,
weldra kunnen geraken.
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De schoolmeester te Lilibooij was blijkbaar ijverig geweest in de behartiging van zijnen
pligt, maar klaagde zeer over het belemmerende der bahasa, gelijk trouwens de
schoolopziener daarop menigmaal heeft gewezen. De hoogste klasse der leerlingen, die
het struikelblok der bahasa zoo wat te boven waren, hadden vrij goede vorderingen
gemaakt en ofschoon nog alles niet was gelijk het behoorde, zoo verdient toch de ijver
des onderwijzers loffelijke vermelding.
Gouvernementsschool te Allang
Deze school telt 234 leerlingen onder drie onderwijzers, waarvan een iegelijk hunner 78
kinderen voor zijn aandeel heeft. Het onlangs aldaar gehouden examen deed aanvankelijk
vermoeden dat de school niet al te best in orde was. Spoedig echter ontdekte de
schoolopziener dat de oudste onderwijzer Lilipalij door eene eenigszins willekeurige
regeling van zaken er oorzaak van was. Een en ander tot klaarheid gekomen en beter
geregeld zijnde, ging alles vrij goed, zelfs boven verwachting – maar desniettemin mag
verwacht worden, dat met inachtneming der betere regeling van zaken ook betere
uitkomsten zullen worden verkregen.
Van Allang uit, bezocht berigtgever de Gouvernementsschool te Larieke onder de
afdeeling Hila sorterende, langs vrij moeilijke bergpaden. De schoolopziener vond de
school, onder den onderwijzer der 1ste klasse P.A. Lalopuä, in ongunstigen toestand – zóó
ongunstig, dat berigtgever zich gedrongen acht dezen schoolmeester, die anders goede
antecedenten heeft en reeds sinds den 5 Maart 1833 in dienst is, voor pensioen voor te
dragen.
Scholen op het oostelijk gedeelte van het eiland Ambon
Gouvernementsschool te Passo
In den loop van dit jaar werd te dezer plaatse twee maal examen gehouden, waarvan de
resultaten tamelijk goed doch op lang na niet geheel bevredigend waren. De opkomst der
kinderen is niet best; de eerste maal toen de schoolopziener geheel onverwacht kwam,
vond hij slechts 52 leerlingen van de 76, de tweede maal 61. De onderwijzer had nog al
tamelijk wel zijn pligt vervuld, maar was toch niet geheel onberispelijk, hetwelk van punt
tot punt werd aangewezen. De jonge mensch verstaat zijn werk zeer goed en bij de
zoodanigen verwacht ik goede scholen, en daarom werd zonder verschooning berispt wat
berispelijk was.
Gouvernementsschool te Soeli
Onder de leiding van den onderwijzer 2de klasse J.A. Siwalette met 119 leerlingen. De
www.cgfdejong.nl
school was ook voorheen in goeden toestand, doch heeft in den loop van dit jaar eene
wenschelijke en goede aanwinst gedaan door de benoeming van den kundigen tweeden
onderwijzer J.J. Manusama.
Gouvernementsschool te Ti’al
Een onbeduidend schooltje onder de leiding van den schoolmeester der 4de klasse M.W.
Matakupang. Niets goeds valt er omtrent deze school te zeggen. De schoolmeester, wiens
antecedenten alreede veel te wenschen overlaten, weet dat hem nog slechts een klein
uitstel gegund is. Breekt hij zijne belofte, dan zal het zijne eigene schuld wezen wanneer
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hij als onbruikbaar wordt bekend gesteld, hetgeen des te meer te betreuren zou wezen
omdat hij anders een bekwaam onderwijzer is.
Gouvernementsschool te Waaij
met 99 leerlingen onder den onderwijzer der 2de klasse J. Latuheruw. De school begint
zich een weinig te herstellen van den achteruitgang onder den vorigen thans op pensioen
gestelden onderwijzer Mustamu.
Genootschapsschool te Waaij
onder den onderwijzer J.A. Tanamal is in bevredigenden toestand – en gaf het onlangs
gehouden examen aldaar veel genoegen.
Genootschapsschool te Hila
Het is de eenige van het geheele eiland, die in den loop van dit jaar nog niet door den
schoolopziener konde worden bezocht. De school telt slechts 27 leerlingen en heeft in N.
Ririmasse een’ kundigen en zeer werkzamen onderwijzer. De school wordt uitsluitend
bevolkt door kinderen van burgers, over wier verregaande zedeloosheid en slechtheid
door den meester bitter wordt geklaagd.

Inlandsche Christen-scholen op het eiland Haroekoe
Het eiland Haroekoe heeft een getal van zes christen-scholen over geheel het eiland
verspreid. Beginnende van de hoofdplaats op het westelijk gedeelte des eilands gelegen
vinden wij in de eerste plaats:

De gouvernementsschool te Haroekoe en Sameth
Aan het hoofd der school, voor de vereenigde negerijen Haroekoe en Sameth, die
onmiddellijk naast elkander liggen, staat de opperschoolmeester C.M. Haullussij,
bijgestaan door den onderwijzer der 4de klasse W.M. Manuhutu, met een getal van 195
leerlingen. De eerste maal, in de maand October en daarna in de maand December l.l.,
werd in die school examen gehouden, en wel de 2de maal in de tegenwoordigheid en onder
de leiding van den heer Gouverneur, welke bij die gelegenheid getuigenis gaf van zijne
hooge tevredenheid met het volksonderwijs in deze gewesten in ’t algemeen, voor zoo
verre Zijn Hoog Edelgestr. in de gelegenheid was geweest er zich mede bekend te maken,
en aangaande deze school in ’t bijzonder.
www.cgfdejong.nl
Over het geheel genomen kunnen de scholen op de buitenposten geen gelijken tred
houden met die op het eiland Ambon, waartoe verschillende oorzaken en locale
omstandigheden medewerken, alhoewel ook daar veel, zeer veel van de persoonlijkheid
des meesters afhangt. Is de onderwijzer een braaf man, die een diep besef heeft van zijne
groote verantwoordelijkheid en van het gewigt van zijnen post, dan doet hij zijnen pligt
even goed in zijne eenzame afgelegene negerij alsof hij dagelijks door den
schoolopziener onverwacht overvallen konde worden. Dan hoezeer wij ons hebben te
verblijden over een aantal achtenswaardige gewissenhafte onderwijzers, zoo zijn er helaas
! ook anderen, van de welke dit niet kan worden gezegd. Deze laatsten nemen dan de zaak
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niet al te ernstig op en zijn wel eens in bosch of op zee op die uren, wanneer ze in de
school behoorden te zijn. Dit is vooral dan het geval, wanneer ze met het negerijhoofd
in goede verstandhouding leven en dus geene vreeze hebben van dien kant verraden te
worden. Een ernstig, gestreng en geregeld schoolbezoek is voor de zoodanigen de eenige
stimulans, die hen eeniger mate in bedwang houdt. Aan pligtverzuim zóó groot en zóó in
’t oog loopend, dat zij met een goed geweten voor ontslag zouden kunnen worden
voorgedragen, zal een onderwijzer zich niet ligt schuldig maken en wanneer het dan maar
een weinig schappelijk is, komt hij er met eene vermaning af en heeft dan weer voor
eenen tijd de handen ruim. Komt hij aan de beurt om bevorderd te worden, dan gaat de
trage nietswaardige huurling even goed vooruit als de man die zich dag aan dag met hart
en ziel toewijdt aan de stipte vervulling van zijne moeijelijke – ik zeg het met nadruk –
moeijelijke dienstpligten. Daarom zou het berigtgever aangenaam wezen, wanneer
verandering wierde gebragt in den bestaanden regel, om de onderwijzers niet bij
anciënniteit alleen, maar ook volgens verdienste tot hoogeren rang te doen opklimmen.
Toen de schoolopziener in de maand December l.l. de meer afgelegene negerijen op de
zuidkust van Haroekoe bezocht en verder een en ander maal het geheele eiland doortrok,
vond hij een verschil in de scholen, te groot haast dan dat men de mogelijkheid van zoo
iets zou kunnen veronderstellen. Hij ondervond hetzelfde bij zijn schoolbezoek te
Saparoea, te Amaheij en Kamariän op Ceram en op het eiland Boeroe. Vandáár die angst
en vreeze dier menschen voor een bezoek van den schoolopziener zelven, – den Heer
Gouverneur, de Heeren Assistent-residenten of welke ambtenaar anders ook eene
Ambonsche school binnentreedt, kan men ligt met een geleerd lesje afschepen, gelijk ze
zelven zeggen, maar de schoolopziener, dit weten ze zeer goed, laat zich niet misleiden,
hij weet als leermeester van schier al de inlandsche onderwijzers, die thans in dienst zijn,
hoe zwaar een ieder hunner weegt en de mate van wetenschap, die in eene inlandsche
school al of niet mag worden gevorderd – en daarom ware meerdere latitude voor
belooning en straf eene wenschelijke zaak.
Zonder nu de school van Haroekoe tot de zeer goeden te kunnen rekenen, waren er
redenen van tevredenheid en zou dus tot de middelmatigen kunnen worden gerekend.
Iets beter was
de Gouvernementsschool te Oma
Met een aantal van 139 leerlingen, waarvan 108 present waren. Tusschen den eersten en
tweeden schoolmeester Matakupang en Leihitu was een ergerlijke twist ontstaan, die later
hunne overplaatsing naar elders ten gevolge had. Thans zijn aldaar werkzaam J.L.
Reawaruw617 van de 3de en F.F.H. Pattij van de 4de klasse, – de eerste met 68, de andere
www.cgfdejong.nl
met 64 leerlingen.
Gouvernementsschool te Wassoe
onder de leiding van den onderwijzer der 2de klasse J.S. Noija met 58 leerlingen. Het hier
gehouden examen voldeed in geenen deele. Den onderwijzer mogt eene ernstige berisping
niet gespaard worden, de school was zoo onvoldoende dat de schoolopziener meende in
617

In 1868 stond J.L. Reawaruw als eerste schoolmeester op Boano. De tweede schoolmeester aldaar was
op dat moment A.L. Souhoka. Zie “Opgave voor de zamenstelling van het naamregister van
Nederlandsch Indië voor 1869”, 20/8/1868, AA 419.
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stilte navraag te moeten doen of de oude Noija zich welligt aan pligtverzuim schuldig
maakte, doch dit onderzoek viel geheel ten zijnen gunste uit. Door een langdurig
oponthoud te Banda, en daarop gevolgde plaatsing op eene afgelegene negerij,618 schijnt
hij den regten toon te missen om zich behoorlijk aan zijne leerlingen te kunnen
mededeelen. De schoolopziener tracht in een en ander verandering te brengen, door de
tijdelijke toevoeging van eenen kweekeling van het Institut, terwijl Noija belooft zijn best
te zullen doen om de school vooruit te helpen.
De Gouvernementsschool te Aboroe
vond de schoolopziener al even slecht. De onderwijzer L. Reawaruw leefde in de beste
verstandhouding met den regent, maar geheel ten nadeele der school. Zijne overplaatsing
naar elders was daarom noodzakelijk. De tweede onderwijzer Tentuwa is een kundig jong
mensch, doch ook hij was voor dit maal berispelijk en kon de schoolopziener evenmin
met zijnen arbeid genoegen nemen. De antecedenten van den tegenwoordigen
onderwijzer Manuhutu,619 die Reawaruw verving, zijn ook niet best en daarom zal een
ernstig toezigt noodig blijven. De eerste onderwijzer heeft 70 de andere 69 leerlingen
voor zijn aandeel.
Geheel uitstekend daarentegen was de

Gouvernementsschool te Hoelalioe
onder den onderwijzer C.T. Mustamu, bijgestaan door den onderwijzer der 4de klasse H.
Sopulalan. De school is even goed als eene goede school op het eiland Ambon.
Hetzelfde mag gezegd worden van de

Gouvernementsschool te Karioe
onder den onderwijzer der 2de klasse J.L. Wattimena met 49 leerlingen; eene uitmuntende
school!
Inlandsche christenscholen op het eiland Saparoea
Gelijk over het geheel genomen de maleische volksstam in hooge mate bezit de gave van
navolging, of hoe zal men het noemen ... receptiviteit, en veel minder die van
oorspronkelijkheid, van spontaniteit, zoo vindt men deze eigendommelijkheid des volks
ook in onze scholen terug. Geeft men goede leiding aan de vorming onzer jeugdige
www.cgfdejong.nl
onderwijzers, houdt men daarbij tevens in ’t oog de behoeften, de bestemming, den
socialen toestand des volks en van het jeugdig geslacht, in wier belang die scholen zijn
opgerigt, het beginsel, waaraan ze haar bestaan hebben te danken, dan zal men goede en
gewenschte vruchten zien van al den arbeid, de zorgen en geldelijke opofferingen aan
dezelve besteed. De onverstandige die niet heeft nagedacht die het volk en zijne
behoeften niet kent, die met een westersch oog en volgens den maatstaf van hetgeen hij

618
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Sedert 1857 te Wasu op Haruku.
Waarschijnlijk W.M. Manuhutu.
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daarginds in ’t vaderland heeft leeren kennen onze scholen beoordeelt, zal er veel in
vinden wat hij meent afkeuring te verdienen, doch de verstandige, die dieper ziet en beter
kent, laat zich daardoor niet van ’t regte spoor brengen, deze weegt en overziet zijne
hulpmiddelen, hij begrijpt dat alle onderwijs, die hoog geroemde verlichting, die niet past
in de maatschappij voor dewelke onze leerlingen bestemd zijn, hen eerder ellendig en
ontevreden maakt dan bevorderlijk is voor hun waarachtig welzijn. Hoezeer wetende dat
men door kracht en geweld een anderen toestand in ’t leven kan roepen, zoo vergeet hij
echter daarbij niet dat al dat schijnschoon nooit en nimmer in den geest des volks wordt
opgenomen en al zoo weer verloren gaat zoodra de leidende hand wordt teruggetrokken,
en men niet duurzame toestanden in ’t leven kan roepen, wanneer die al te gekunsteld zijn
en niet in overeenstemming met de denk- en zienswijze des volks. Zoo b.v. neme men uit
onze scholen bijbel en catechismus weg en men zal dadelijk vermenigvuldigd zien de
klagten over de slechte opkomst der kinderen. Thans nog weet de Ambonsche vader en
moeder, dat zijn kind in de school bekend wordt met de geschiedenis der Heilige
Schriften, met de voorbereidende vorming voor lidmaten der gemeenten, met
psalmgezang en wat dies meer zij – alles zaken waarop de inlandsche Christen hoogen
prijs stelt en door onderwijzers en godsdienst leeraren worden aangeprezen. Maar men
neme dat alles weg, – men make het onderwijs meer praktisch, gelijk men ’t noemt, – en
men zal zien dat men zich deerlijk vergist en alles bederft.
Daarom is het jammer, dat Jan en Alleman, wanneer ik het zoo eens mag noemen, zich
geregtigd acht en niet schroomt om met een ommehaal van wijsheid een oordeel uit te
brengen over zaken, waarvan hij niets verstaat, waarover hij niet met naauwgezetten ernst
heeft nagedacht. En nu men zelfs zoo verre gaat zich daarover uit te laten in publiek
geschrift (Bataviaasch Handelsblad No 69),620 zoo heeft de schoolopziener gemeend deze
zaak niet ongemerkt te mogen laten voorbijgaan, omdat hij niet geacht wil zijn in eene
eenige zijner verpligtingen te kort te komen. De Hoofdcommissie van onderwijs is naar
aanleiding der gewone jaarverslagen volkomen bekend met den stand en den gang van
het inlandsch onderwijs – die Hoofdcommissie is zamengesteld uit de voornaamste en
kundigste mannen van ons volk, aan hen en niet aan anonieme vitters komt het regtmatig
oordeel toe over den staat van het onderwijs. Zegt nu die Hoofdcommissie: uwe scholen
deugen niet, wij willen het zus en zóó, dan zal de schoolopziener zijne bescheidene
bedenkingen niet achterhouden, maar gehoorzamen. En heeft er dan gelijk men beweert
eene slechte keuze van boeken plaats gehad, dan zou de plaatselijke Subcommissie
daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk zijn, vermits niet de Hoofdcommissie en
ook niet de schoolopziener, maar de Subcommissie zelve de tafel van werkzaamheden
met aanduiding der boeken die gebruikt behooren te worden, heeft doen drukken en aan
de schoolmeesters ter opvolging uitgereikt. Daarenboven – men bedenke onze
hulpmiddelen! Nog niet lang geleden werd voor ieder kind te goed gedaan in een geheel
www.cgfdejong.nl
jaar voor boeken, pennen, papier, kortom voor alles, alles te zamen weinige centen in een
geheel jaar. Het Gouvernement besteedt daarvoor thans het zesvoudige en nogtans geeft
dat niet meer dan ± 37 cent aan schoolbehoeften voor ieder kind over een geheel jaar!
Berigtgever liet daarom de gebruikelijke schoolboekjes bij vele duizendtallen in
Nederland drukken, ten einde ze zoo goedkoop mogelijk te kunnen leveren, en heeft op
deze stond eene eigene drukpers in werking, die nog beter in de behoefte voorziet en wier
personeel door het Nederlandsch Zendeling Genootschap wordt bezoldigd, terwijl door
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Zie voetnoot 604.
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de vriendelijke zorg van het Nederlandsch Bijbel Genootschap voor zeer geringe prijzen
in de behoefte aan H. Schriften wordt voorzien. Voor de maleische leestafels in onze
inlandsche scholen, liet berigtgever in Nederland opzettelijk groote sierlijke tijpen
vervaardigen, en die zijn beter en schooner, althans even goed gedrukt als de beste in
eenige Hollandsche school in Indië. De Hoofdcommissie kan ze beoordeelen, dewijl ik
van ieder een exemplaar, alsmede van al onze andere maleische schoolboeken naar
Batavia zond. Een maleisch rekenboek almede door den schoolopziener geschreven, werd
voor rekening van ’t Gouvernement gedrukt en gratis aan onze scholen uitgereikt,621
gelijk thans ter perse is een maleisch leesboek voor de hoogste klassen onzer scholen622
en waarvoor aan berigtgever voor ’s lands rekening eene premie werd uitgekeerd van ƒ
600,- en van welke gelden de schrijver dezes op zijne beurt afstand deed en dezelve door
tusschenkomst van den heer Teffer naar Nederland zond om er geschenkgoederen voor
te koopen, teneinde bij gelegenheid der gebruikelijke examens aan onze zoo schraal
bedeelde inlandsche kinderen te worden uitgedeeld. Men heeft de aanmerking gemaakt,
dat wij in onze scholen geen andere kaarten hebben dan die van Palestina.623 Deze kaart,
almede door den schoolopziener voor onze maleische scholen bruikbaar gemaakt, werd
in Nederland met maleischen text gedrukt en is werkelijk fraai uitgevoerd, en het is
aangenaam te zien hoe goed de kinderen er op te huis zijn, ... geen berg, geen stad, geen’
rivier die ze niet kennen, en van ieder der zelve de geheele geschiedenis verhalen die er
mede in verband staat. Behalve deze kaart vindt men in vele scholen nog andere kaarten,
door de meesters zelven geteekend, maar toch, men heeft volkomen gelijk, eene enkele
kaart in eene volksschool is niet voldoende en behoorde men er minstens te vinden eene
kaart van den Oost-Indischen Archipel, maar wie zal ze betalen, die dure kaarten voor al
onze scholen? Om er in te voorzien teekende berigtgever reeds voor jaar en dag eene
zoogenaamde blinde kaart van Nederlandsch Indië, behalve nog eene andere waaraan
evenzeer behoefte bestaat, en zond ze naar Nederland ten einde ze daar te doen
lithographeren – maar de onderneming kwam tot heden toe niet tot stand, al hoewel er
thans hope bestaat dat er langs dezen of eenen anderen weg in zal worden voorzien.
Maar wanneer nu zoo veel voor de inlandsche Christen scholen in deze gewesten werd
gedaan, wanneer van de zijde van het Gouvernement als met ieder jaar de begrooting
voor het onderwijs wordt verhoogd en geen redelijk aanzoek om onderstand werd
geweigerd, wanneer Zendeling- en Bijbel-Genootschap zich aanzienlijke uitgaven
getroosten, wanneer het personeel der onderwijzers zijnen pligt deed, behoudens
zoodanige uitzonderingen als wel in geenen stad en in geen land der wereld tevergeefs
gezocht zullen worden, dan durf ik met nadruk vragen: wat wil men dan? Wat praat men
dan? Is er iemand die gegronde aanmerkingen heeft en waarachtig belang stelt in onzen
moeitevollen maar gezegenden arbeid, die met het oog op onze hulpmiddelen voorslagen
heeft te doen ter verbetering, hij trede op als een man en verberge zich niet achter een
www.cgfdejong.nl
anonijmus, te laakbaarder en verachtelijker wanneer men er zich achter verschuilt om
onrust te wekken en in publiek geschrift schandelijke leugens te verspreiden.
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Pengadjaran akan ilmu hitongan. Terkarang awleh B.N.J. Roskott. Tertara di Batawi dipertaraan
karadjaan Goevernement pada Tahon 1854.
Kitab Pembatja’an guna sakalijen anakh-anakh midras di pulaw-pulaw Molukko baserta dengan
sawatu peng-adjaran akan Ilmu Dunja. Terkarang awleh B.N.J. Roskott hulu-peng-adjar deri pada
midras Institut, dan pemariksa sakalijen midras di tanah kami. Tertara atas titah dan dengan balandja
deri pada Gubernament Indiä Wolandawi, [Batavia: Landsdrukkerij, 1862].
Zie voetnoot 58.
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Ik heb gemeend aan de Hoofdcommissie van onderwijs verschuldigd te wezen, het
bovenstaande als een kort resumé van mijnen arbeid niet te mogen achterhouden, omdat
zij eenigermate kan worden beschouwd als het zedelijk ligchaam, verantwoordelijk bij
Regering en bij de natie voor een der hoogste belangen des volks – het publiek onderwijs
namelijk. Mogt men meerdere details, uitvoeriger behandeling wenschen, een woord, een
wenk zal voldoende wezen, om er met genoegen aan te voldoen.
Om niet uitvoeriger te worden dan strikt noodig is, zal ik mij voor de volgende scholen
slechts korte aanteekeningen veroorloven.
De Gouvernementsschool te Saparoea en Tiouw
telt 253 leerlingen, onder drie onderwijzers, waarvan de bejaarde opperschoolmeester
Nanlohij624 100, zijn medehelper Nikijuluw625 93 en de 3de onderwijzer Latuäsan626 60
voor zijne rekening heeft.
Vervolgens vinden wij
de Gouvernementsschool te Ouw
met 148 leerlingen, waarvan 73 onder den onderwijzer T.A. Manuhutu en 75 onder den
onderwijzer der 4de klasse S.J. Manuputtij.
de Gouvernementsschool te Oelath
met 130 leerlingen onder 2 onderwijzers. Als dan

Serrij-Sorrij
Paperoe
Booij
Toehaha
Ihamahoe
Nolloth
Itawaka
Porto
Haria

137 leerlingen met 2 onderwijzers
120 leerlingen met 2 onderwijzers
154 leerlingen met 2 onderwijzers
220 leerlingen met 2 onderwijzers
213 leerlingen met 2 onderwijzers
190 leerlingen met 2 onderwijzers
138 leerlingen met 2 onderwijzers
171 leerlingen met 2 onderwijzers
331 leerlingen met 3 onderwijzers

Eiland Noussalaut
Het eiland Noussalaut bezit voor ’s lands rekening zes scholen met 9 onderwijzers, voor
een gezamentlijk getal van 810 schoolpligtige leerlingen, waarvoor aan maandelijksch
tractement wordt uitbetaald de som van ƒ 133,-. Deze scholen zijn de volgende:
www.cgfdejong.nl
1. Sila en Lejnitoe, met eenen onderwijzer voor 88 leerlingen.
2. Titawaai, met twee onderwijzers voor 200 leerlingen.
3. Nalahija, met eenen onderwijzer voor 83 leerlingen.
4. Akoon, met eenen onderwijzer voor 85 leerlingen.
5. Aboeboe, met twee onderwijzers voor 124 leerlingen.
624
625
626

J.H. Nanlohij.
Waarschijnlijk P. Nikijuluw.
E. Latuasan.
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6. Ameth, met twee onderwijzers voor 230 leerlingen.
Zuidkust van Ceram
Op de zuidkust van Ceram vinden wij een negental inlandsche Christen-scholen met 1256
schoolpligtige kinderen, verdeeld over 14 onderwijzers, aan de welke een maandelijksch
tractement van ƒ 230 wordt uitbetaald. Behalve eene school te Lokkie welke voor
rekening van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap wordt onderhouden. De
Gouvernementsscholen zijn als volgt:
1. Kamariän, met twee onderwijzers voor 156 leerlingen.
2. Tihoelalej, met eenen onderwijzer voor 64 leerlingen.
3. Roemakaai, met eenen onderwijzer voor 90 leerlingen.
4. Elpapoetie, twee onderwijzers voor 250 leerlingen.
5. Makariekie, eenen onderwijzer voor 99 leerlingen.
6. Amaheij, twee onderwijzers voor 222 leerlingen.
7. Kaaijboboe, drie onderwijzers voor 226 leerlingen.
8. Awaija, eenen onderwijzer voor 68 leerlingen.
9. Pieroe, Ettij en Tanunoe, drie kampongs met eene school van 81 leerlingen en eenen
onderwijzer.
Ten westen van Ceram ligt het eiland Boäno met eene mahomedaansche en eene
Christen-negerij. De laatste heeft eene school met 131 leerlingen onder 2 onderwijzers.
Het eiland Manipa
De schoolmeester van het eiland Manipa liet sinds langen tijd niets van zich hooren en
is te verafgelegen dan dat het eiland door den schoolopziener zoude kunnen worden
bezocht. Het noodige is verrigt om dienaangaande eenige nadere informatie’s in te
winnen. De school telt een dertigtal leerlingen onder den onderwijzer der 4de klasse J.P.
Pelupessij, met ƒ 12 tractement ’s maands.
Het eiland Boeroe heeft een uitmuntend en bloeijend schooltje, met 30 leerlingen onder
den onderwijzer der 4de klasse R. Wakanno met 12 gulden tractement.
Behalve een achttal scholen, welke voor rekening van het Nederlandsch ZendelingGenootschap worden onderhouden, bezit het Gouvernement derhalve in de residentie
Amboina de ondervolgende scholen.
Eiland Ambon
30 onderwijzers met ƒ 474 maandelijksch tractement voor 2024 leerlingen.
www.cgfdejong.nl
Afdeeling Hila
3 onderwijzers met ƒ 54 maandelijksch tractement voor 148 leerlingen.
Eiland Saparoea
26 onderwijzers met ƒ 369 maandelijksch tractement voor 2305 leerlingen.
Eiland Noussalaut
9 onderwijzers met ƒ 133 maandelijksch tractement voor 810 leerlingen.
Eiland Haroekoe
10 onderwijzers met ƒ 162 maandelijksch tractement voor 782 leerlingen.
Eiland Ceram
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14 onderwijzers met ƒ 230 maandelijksch tractement voor 1256 leerlingen.
Eiland Boäno
2 onderwijzers met ƒ 27 maandelijksch tractement voor 131 leerlingen.
Eiland Manipa
1 onderwijzer met ƒ 12 maandelijksch tractement voor 30 leerlingen.
Eiland Boeroe
1 onderwijzer met ƒ 12 maandelijksch tractement voor 30 leerlingen.
Ofwel te zamen in de geheele residentie 96 onderwijzers op 7516 leerlingen, voor de
welke door het Gouvernement aan maandelijksch tractement wordt besteed eene som van
ƒ 1473,- behalve hetgeen ieder jaar aan kleeding, schoolbehoeften en pensioenen wordt
bekostigd.
Deze getallen, gevoegd bij de 9 scholen, die door het Nederlandsch ZendelingGenootschap worden onderhouden, met 624 schoolpligtige kinderen, waarvoor ’s maands
ƒ 131,- wordt besteed, dan bekomen wij een gezamentlijk getal van 103 schoolmeesters,
voor 8009 leerlingen, op eene maandelijksche bezoldiging van 1575 gulden.
[Volgt een overzicht van de stand van zaken op de Aru- en Zuidwester-Eilanden.]

Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
In den loop van het jaar 1863 werden tot onderwijzers bevorderd de kweekelingen
1. M. Timisela, als schoolmeester 4de klasse te Hariä.
2. A. Sijahainenija, idem te Aboeboe.
3. P. Hukum, idem te Boäno.
4. J. Nikijuluw, idem te Booij.
5. J. Manusama, idem te Soelie.
6. M. Manusama, idem te Amahoesoe.
7. H. Kuhuwaël, idem te Allang.
8. S. Pattinasaranej, als schoolmeester voor Timor Kupang.
9. E. Latuasan als schoolmeester 4de klasse te Saparoea.
10. P. Lewakabessij idem te Kaibobo.
11. W. Pattij als schoolmeester voor Timor Koepang.
12. A. Matullessij als schoolmeester voor Banda.
Na een streng vergelijkend examen, aan hetwelk 26 leerlingen der voorbereidingsschool
mogten deelnemen, werden de daardoor ontstane vacatures aangevuld.
Het dertigtal kweekelingen, die voor rekening van het Nederlandsch ZendelingGenootschap in het Institut zijn opgenomen en aldaar gevoed, gekleed en voorts van al
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het noodige voorzien worden, zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J. Manuhutu, negerijman van Saparoea.
M. Wattimena, idem Noussalaut
J. Mahudim, burger van Amboina.
L. Lainsamputtij, de zoon van schoolmeester te Roemah-tiga.
H. Lainsamputtij, de zoon van een tuagama te Soelie.
L. Pattipeilohij, negerijman van Saparoea.
J. Picanussa, idem van Noussalaut.

406

Document 92

8.
9.
10.
11.
12.

P. Alfons, idem van Amboina.
M. Pattiapon, idem van Amboina.
E. Mantulameten, de zoon van een’ tuagama te Noussanive.
B. Kuhuwael, negerijman van Ceram.
C. Jungermann, de zoon van een hollandsch officier te Amboina in ’t Hospitaal
overleden.
M. Hettarija, negerijman van Haroekoe.
J. Maulanij, idem van Amboina.
J. Pelupessij, idem van Saparoea.
H. Latuletij, idem van Boäno.
M. Nanlohij, burger van Saparoea.
C. Waas, negerijman van Amboina.
F. Aijpassa, burger van Saparoea.
J. Nanlohij, de zoon van een’ schoolmeester te Waaijsamo.
M. Kaija, idem te Serrij-Sorrij.
J. Sahertiän, negerijman van Saparoea.
E. Lehakena, idem van Noussalaut.
F. Tupanno, idem van Noussalaut.
P. Lekahena, idem van Noussalaut.
E. Nunumetej, de zoon van een kapala soa te Hative.
J. Silooij, idem te Amahoesoe.
F. Waas, negerijman van Amboina.
J. Siähaija, de zoon van een schoolmeester te Paperoe.
Z. Uneputij, idem te Manipa.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

De voorbereidingsschool van het Institut bestaat uit de onder volgende leerlingen:
1.
M. Simatauw, de zoon van een kapala soä te Saparoea.
2.
P. Tama’ela, burger van Amboina.
3.
A. Pelupessij, negerijman van Saparoea.
4.
E. Hehalissa, idem van Boäno.
5.
Souisa, burger van Saparoea.
6.
F. Lewaherilla, negerijman van Amboina.
7.
F. Silanno, de zoon van den Gezaghebber te Nolloth.
8.
J. Maspaitella, negerijman van Amboina.
9.
P. Rikumahu, burger van Amboina.
10. J. Talahatu, negerijman van Amboina.
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11. J. Anakotta, burger van Amboina.
12. P. Tehupiorij, negerijman van Amboina.
13. P. Noija, idem van Haroekoe.
14. J. Latuheruw, idem van Amboina.
15. P. Ruhulesin, de zoon van een schoolmeester te Amaheij.
16. M. Tapelawatin, negerijman van Amboina.
17. E. Wakanno, idem van Noussalaut.
18. P. Pattimahu, idem van Amboina.
19. S. Huka, burger van Lokkie.
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20. A. Siahaija, negerijman van Saparoea.
21. Js. Wattimena, idem van Ceram.
22. E. Kailuhu, burger van Amboina.
23. O. Manuhutu, de zoon van een schoolmeester te Waaijsamo.
24. J. Haullussij, negerijman van Saparoea.
25. J. Lekatompessij, burger van Amboina.
26. P. Hehuwat, idem.
27. J. Uneputtij, de zoon van een gewezen opperschoolmeester te Haroekoe.
28. Kastanja, burger van Amboina.
29. J. Pattinama, negerijman van Haroekoe.
30. M. Peilata, burger van Amboina.
31. L. Picaulij, de zoon van een gewezen regent te Ameth.
32. L. Souisa, burger van Amboina.
33. F. Noija, idem van Saparoea.
34. A. Talabessij, negerijman van Haroekoe.
35. D. Sikawael, negerijman van Haroekoe.
36. H. Pattinama, burger van Saparoea.
37. Z. Anakotta, de zoon van een kapala soa te Saparoea.
38. D. Desilo, negerijman van Amboina.
39. C. Wakanno, idem van Noussalaut.
40. S. Pattikaijhatu, idem idem.
41. G. Hitijahubessij, idem idem.
42. F. Pelupessij, burger van Amboina.
43. E. Tutuärima, idem van Saparoea.
44. J. Mairama, negerijman van Ceram.
45. M. Hearije, idem van Noussalaut.
46. J. Mustamu, idem van Haroekoe.
47. J. Sipasulta, idem van Saparoea.
48. J. Sutella, negerijman van Amboina.
49. J. Salampessij, idem van Amboina.
50. A. Nanlaita, idem van Saparoea.
51. J. Tahaparij, idem van Noussalaut.
52. E. Thenu, idem van Amboina.
53. M. Hitipeuw, idem van Saparoea.
54. L. Lestunij, burger van Amboina.
55. D. Joris, idem van Amboina.
56. L. Lewakabessij, de zoon van een tuägama te Nalahija.
57. P. Sopakuwa, burger van Amboina.
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58. H. Aijpassa, idem van Saparoea.
59. P. Pattinaja, idem van Saparoea.
60. J. Sosilisa, negerijman van Noussalaut.
61. E. Pattipeiluhu, burger van Saparoea.
62. D. Hutu’elij, idem van Saparoea.
63. D. Huliselan, negerijman van Saparoea.
64. D. Parinussa, idem van Noussalaut.
65. A. Supakuwa, idem van Noussalaut.
66. W. Latumanuweij, burger van Amboina.
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67. D. Isaac, idem idem
68. A. Huliselan, idem van Saparoea.
69. F. Leihitu, burger van Saparoea.
70. D. Pattinasaranej, negerijman van Noussalaut.
71. J. Tomasouw, idem idem.
72. J. Manuputtij, idem van Saparoea.
73. P. Wattimena, de zoon van een regent te Makarikij.
74. M. Titahalawa, negerijman van Ceram.
75. Js. Wattimena, burger van Saparoea.
76. C. Hehanussa, de zoon van een schoolmeester te Siela.
77. R. Lewakabessij, negerijman van Saparoea.
78. Ag. Hehanussa, de zoon van een schoolmeester te Siela.
79. J. van Ramz, burger van Saparoea.
80. A. Hehanussa, de zoon van een schoolmeester te Siela.
81. L. Hehakaija, negerijman van Saparoea.
82. C. Sosilisa, idem van Saparoea.
83. P. Wattimena, idem van Noussalaut.
84. P. Amanopunjo, de zoon van een kapala soa te Leinietoe.
85. J. Manduwapessij, negerijman van Noussalaut.
86. P. Latuasan, de zoon van een schoolmeester te Le’aharij.
87. J. Silanijapessij, negerijman van Noussalaut.
88. P. Wattimena, idem idem.
89. J. Tatipata, idem van Saparoea.
90. E. Siwaletej, de zoon van een schoolmeester te Soelie.
91. Z. Hursepunij, negerijman van Noussalaut.
92. D. Manusama, idem idem.
93. E. Lalopuä, idem idem.
94. P. Anakottaparij, idem idem.
95. J. Hitijahubessij, idem idem.
96. H. Hukum, idem idem.
97. E. Huliselan, idem van Saparoea.
98. P. Pelatimuw, idem van Ceram.
99. J. Leasiwal, idem van Noussalaut.
100. J. Turubassa, idem idem.
101. Z. Samallo, idem idem.
102. Z. Usmanij, de zoon van een Regent te Aboroe.
103. P. Meslaar, burger van Amboina.
104. M. Lainsamputtij, negerijman van Amboina.
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105. J. Hehanussa, idem van Noussalaut.
106. J. Nitalessij, burger van Saparoea.
107. P. Toisuta, negerijman van Noussalaut.
108. S. Talla, idem van Amboina.
109. A. Tanamal, idem van Noussalaut.
110. J. Matullessij, burger van Saparoea.
111. J. Nanlohij, de zoon van een schoolmeester te Waaij.
112. M. Pajis, burger van Amboina.
113. Z. Wairisal, negerijman van Noussalaut.
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
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D. Hollej, idem idem.
M. Wattimena, idem idem.
C. Sahilatuä, burger van Saparoea.
M. Tupimahu, negerijman van Ceram.
A. Pattinasaranej, idem van Noussalaut.
A. Hukom, de zoon van een schoolmeester te Akon.
J. Lalopua, idem te Larieke.
J. Latumahina, de zoon van den koster te Saparoea.
P. Pattinasaranej, negerijman van Noussalaut.
B. Sahureka, idem van Haroekoe.
P. Wattimena, idem van Noussalaut.
M. Soumokil, idem idem.
L. Lekahena, idem idem.
M. Pattinasaranij, burger van Saparoea.
D. Pattirane, negerijman van Amboina.
J. Dequeljoe, burger van Amboina.
C. Hendriks, idem.
D. Leatemija, negerijman van Saparoea.
E. Salakaij, burger van Amboina.
Z. Pattisilanno, de zoon van een schoolmeester te Lata.
P. Hitijahubessij, negerijman van Noussalaut.
A. Haullussij, de zoon van den opperschoolmeester te Haroekoe.
B. Pattinama, negerijman van Haroekoe.
J. Siwalettej, idem van Amboina.
J. Ruhupessij, idem van Ceram.
O. Matullessij, idem van Saparoea.
P. Mahudim, burger van Amboina.
L. Carel, burger van Saparoea.
D. Tonahu, negerijman van Amboina.
M. Kainama, idem van Ceram.
E. Tomasouw, idem van Noussalaut.

Uit deze opgave blijkt derhalve dat de hoofdonderwijzer steeds eene ruime keuze heeft
om de vacatures op het Institut aan te vullen. Zeer groot derhalve is het verlangen, grooter
nog de naijver, om als moerid djenis, gelijk ze het noemen, te worden opgenomen. Met
de grootste voorzigtigheid en stipte regtvaardigheid wordt daarbij te werk gegaan.
Genaakt de tijd voor het vergelijkend examen, dan worden te zamen getrokken de
schooltijden, die een iegelijk hunner heeft bijgewoond, uitwijzend het dag-register,
www.cgfdejong.nl
hetwelk met de noodige zorg iederen dag wordt bijgehouden. Bij het laatstgehouden
examen waren toegelaten 26 adspiranten, van den welke elf geplaatst konden worden. Dit
examen duurde twee volle weken, beginnende van des avonds 7 tot elf, menigmaal ook
tot na middernacht. Er zijn onder deze adspirant-kweekelingen die reeds sinds zes, één
zelfs langer dan zeven jaar het onderwijs hebben bijgewoond, doch bij ieder examen door
anderen overvleugeld werden. Den zoodanigen ontbreekt het doorgaans niet aan goeden
wil maar wel aan aanleg.
Van iederen leerling, die zich aanmeldt om in de voorbereidingsschool te worden
toegelaten, wordt verlangd een schriftelijk bewijs van zijnen regent of kamponghoofd en
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tevens getekend door den respectiven assistent resident der afdeeling, opdat niet het
Institut het voorwendsel worde om zich aan verpligten arbeid of negerijdiensten te
onttrekken.
Drukpers van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
De drukpers van het Genootschap, almede onder de directie van berigtgever, was het
gansche jaar door in ijverigen gang. Reeds werden afgeleverd zesduizend schoolboekjes
ten behoeve van het loopende jaar, en is thans ter perse eene bloemlezing uit het door
schrijver dezes vertaalde werk van Zahn.627 De omstandigheid, dat alle behoeften voor
de drukpers uit Nederland moeten komen, en heeren Bestuurderen des Genootschaps
vooraf inzage verlangen der handschriften van hetgeen op hunne pers wordt gedrukt,
geeft weliswaar aanleiding tot vertraging, doch is dit laatste een te billijke eisch dan dat
er niet door een iegelijk bereidwillig aan voldaan zou worden.
Het personeel bestaat uit een baas drukker met vijf tot zeven medehelpers.
Vertaling I628
Vier delen.
Verslag over de scholen in Mardika en Soya dibawa, en over de vrije burgers die wonen
in vijf kampongs, aangeduid met de letters H Nr 1, H Nr 2, J, G, en F binnen, dat
betrekking heeft op de periode van het begin tot het einde van het jaar 1863. Door P.P.
Risakotta, onderwijzer 3e klasse, werkzaam in de genoemde dorpen; vermeldende alle
zaken die hierop betrekking hebben.
De toestand van de school
Aan het begin van het jaar waren er 105 kinderen. Volgens het verslag van het weledele
bestuurshoofd al hier, gedateerd 14 febr. 1863, is het aantal schoolkinderen vermeerderd
met één kind uit Rumah Tiga, genaamd Adriaan Wane, waardoor het totaal aantal
kinderen op deze school op 106 kwam. Op 7 mei zijn twee kinderen, Amos en Barnesi
Rihatta, uit de school ontslagen; ze zijn teruggekeerd naar Soya Diatas, waar hun
vroegere school was.
Op 3 augustus zijn nog drie kinderen ontslagen: namelijk Christina, Gerjantjie en Joseph
Tahalele, en zij zijn teruggekeerd naar Boi.
Dus is er nog over een totaal aantal van 101 kinderen, namelijk:
Jongens

Meisjes

Totaal

van de negorij Mardika

2

van de negorij Soya Dibawah

2

1

3

58

38

96

62

39

101

www.cgfdejong.nl
vrije burgers
Totaal

2

Het schoolonderwijs
De kinderen worden volgens het schoolreglement629 over vier klassen verdeeld:

627
628
629

Zie voetnoot 399.
Zie pagina 371 vv.
Zie document 10, art. 6.
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Eerste klas

Jongens

Meisjes

Totaal

Eerste deel

5

1

6

Tweede deel

5

Jongens Meisjes

Totaal

5
10

1

11

24

23

47

13

9

22

Tweede klas
Eerste deel

13

10

23

Tweede deel

11

13

24

Derde klas
Eerste deel

9

6

15

Tweede deel

4

3

7

Vierde klas
Eerste deel

8

1

9

Tweede deel

7

5

12

Totaal

15

6

21

62

39

101

Opmerkingen
De eerste klas, eerste deel leert rekenen in breuken!! De overigen leren de
tijdrekenkunde!!
De tweede klas, eerste en tweede groep, leert rekenen in het delen.
De derde klas leert vermenigvuldigen en begint met het delen.
De vierde klas, leert aftrekken en vermenigvuldigen.
Zangleer: de kinderen van de eerste klas oefenen zich in het aanleren van een nieuw lied.
Vervolgens, wat betreft de muzieksleutel in dur of mol, zijn ze al verder.
De toestand der aarde en de ligging [der landen] worden onderwezen in de lessen I, II,
III, V, VII, IX. Met deze lessen zijn we pas begonnen op 1 september en ze duurden tot
9 oktober. Aardrijkskunde wordt al onderwezen, maar de leerlingen weten nog niet goed
waar de landen liggen etc. De kinderen hebben al kennis genomen van de evenaar, de
www.cgfdejong.nl
keerkringen, het middelpunt van de aarde, de meridianen, breedtegraden en lengtegraden,
de horizon, zaken die in de bovengenoemde lessen besproken zijn.
Vervolgens een deel van de windrichtingen.
De kaart van Nederlands-Indië. De kaart van Kanaän.
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Bijbelse geschiedenis: Het leven van onze Heer, wonderen. De reizen van de Apostel
Paulus. De Vragen van Brink en anderen.630 Het afbreken van woorden uit het
Spellingsboekje631 en andere lessen.
Wanneer tijdens het werk van de schoolmeester en het onderwijs aan de schoolkinderen
een inspecteur op bezoek komt en niet alle hierboven genoemde vakken examineert, dan
kan hij gemakkelijk zeggen dat de schoolmeester niet geschikt is. Het is werkelijk zeer
verbazingwekkend en zeer bezwaarlijk voor een schoolmeester die een traktement van
ƒ 15 of ƒ 12 per maand ontvangt, dat de Subcommissie van onderwijs diens
werkzaamheden met zo’n uitzonderlijk laag traktement honoreert. Het is duidelijk dat het
werk te veel en het salaris te gering is, onvoldoende voor een ijverige huisvader om zich
te onderhouden.
De lessen op school
Van het begin van dit jaar tot de maand september hebben meester P.P. Risakotta en twee
tua agama’s, die beurtelings ieder een maand hun taak vervulden, in de school gewerkt.
Tot heden is de schoolmeester nog niet van zijn ziekte genezen, maar hij is altijd in de
school aanwezig.
Op 6 september jongstleden is de hulponderwijzer A. Tanasale gekomen om hem voor
een korte periode te helpen, totdat hij in de gelegenheid is zijn reis naar zijn werkterrein
in de Aru-archipel voort te zetten.
Het werk van de leerkrachten in school en gemeente
Van begin januari tot september heeft meester Risakotta het onderwijs in de eerste en
tweede klas verzorgd en de tua agama’s hebben onder leiding van de onderwijzer in de
derde en vierde klas lesgegeven!!
Na de komst van meester Tanasale hebben wij met een aantal schoolkinderen gesproken,
volgens artikel 5 van de algemene brief van de Commissie van onderwijs van juni 1861.
Op een mondelinge vraag van meester Risakotta aan de onderwijsinspecteur632 is
geantwoord dat schoolkinderen op de bij ons gebruikelijke manier kunnen blijven
lesgeven. Wij hebben het zo verdeeld dat bij wekelijkse of maandelijkse toerbeurt één
persoon het onderwijs van de eerste klas verzorgt en anderen de tweede en derde klas;
de tua agama blijft onder toezicht van de eerste onderwijzer lesgeven in de vierde klas.
Met betrekking tot het gemeentewerk is afgesproken dat de tweede onderwijzer de
catechisatie op donderdag en zaterdag verzorgt en de eerste onderwijzer de gebedsdienst
op zondagavond; maar wanneer de eerste onderwijzer wegens ziekte verhinderd is, kan
de tweede onderwijzer deze werkzaamheden ook verrichten!
In deze periode hebben wij samen plezierig en rustig gewerkt.
www.cgfdejong.nl
De schoolinspecties tijdens de lessen aan de kinderen

630
631

632

Zie voetnoot 62.
Hier is waarschijnlijk bedoeld het vierdelige Kitab Malajuw akan mengadjar hedja. Tertara pula
dibendar Harlem, 1827. Het is door Roskott op verzoek van zendeling Keyser bewerkt en uitgebreid.
Het verscheen daarna in meerdere herdrukken in Ambon, Tomohon (Min.) en bij M. Wijt en Zonen
te Rotterdam. Vgl. Deel I, document 86.
Waarschijnlijk is B.N.J. Roskott bedoeld, doch een ander lid van de Subcommissie van onderwijs kan
ook bedoeld zijn.
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Dit jaar heeft de inspecteur van het onderwijs vier keer een kort bezoek gebracht aan de
school, zij het ook maar even. Op 26 augustus 1863 om 8 uur was ik al op school; er
waren 20 kinderen aanwezig. Net op dat moment barstte een puist op mijn wang open en
het bloed stroomde eruit, zodat ik naar huis ging om het bloed af te vegen. Juist op dat
moment kwam een lid van de Commissie van onderwijs, dhr ds. G. van Gerrevink, om
ongeveer half negen volgens aangeven van het horloge van zijn eerwaarde. Op het
moment dat zijne eerwaarde door de schooldeur naar binnenging, kwam ik via de
achterdeur binnen, waardoor hij toen hij zich omdraaide voor mij stond. Zijne eerwaarde
vroeg mij: “waar is de onderwijzer?” Ik antwoordde: “ik ben de onderwijzer, mijnheer”.
Zijne eerwaarde vroeg opnieuw: “bent u de lessen nog niet begonnen?” Ik antwoordde:
“nog niet!” Dat kwam omdat de kinderen nog niet voltallig in de school aanwezig waren;
een deel had tevoren koopwaar rondgebracht om hun ouders te helpen in
levensonderhoud. Wij wachtten ongeveer 4 of 5 minuten en ik gaf zijne eerwaarde een
stoel. Mijnheer Van Gerrevink vroeg: “bent u niet vaak ziek?” Ik antwoordde: “ja
mijnheer. Ik heb last van puisten in mijn gezicht”. Zijne eerwaarde zei vervolgens tegen
mij: “nu wil ik de school inspecteren”. Ik antwoordde: “dat is goed, meneer! Gaat uw
gang”.
Ondertussen kwamen kinderen die te laat waren, de school binnen. Zijne eerwaarde riep
de kinderen een voor een bij zich en vroeg waarom ze nu pas kwamen. Daarna gaf hij ze
een standje.
Het aantal aanwezige kinderen groeide tot 70. Ik vroeg zijne eerwaarde een schoolkind
ons werk te laten openen met gebed en daarna met het zingen van Psalm 34: 1-4. Daarna
vroeg ik zijne eerwaarde welke lessen hij in eigen persoon wilde inspecteren. Zijne
eerwaarde antwoordde: “u kunt zoals gebruikelijk lesgeven”. Ik liet één van de kinderen
de christelijke geloofsbelijdenis aan de medescholieren onderwijzen en de andere
kinderen zeiden hardop na wat hij voorzei. Zoals altijd wanneer de kinderen gezamenlijk
en met plezier iets leren, werden de stemmen steeds luider. Vervolgens vroeg ik hen de
tafels van vermenigvuldigen en delen uit het hoofd op te zeggen.
Daarna vroeg ik: “wat wilt u nog meer inspecteren”. Zijne eerwaarde antwoordde: “geeft
u maar les zoals u gewend bent”. Ik antwoordde: “mijnheer, nu gaan we over tot de
rekenles op het schoolbord”. Ik vroeg: “mijnheer, wilt u een rekensom opgeven?” Zijne
eerwaarde antwoordde: “geeft u er maar één op”. Ik liet een leerling, genaamd Johannis
Sulilatu, een vermenigvuldiging op het bord schrijven: ½ x ½. De kinderen gingen aan
het werk volgens het voorbeeld met lijnen: |–|–|–|–| en daarna nog een vermenigvuldiging
met gebroken getallen. Bij de derde opgave schreef zijne eerwaarde een
vermenigvuldiging met gehele getallen op het bord. Elk getal was zo groot als een vinger,
en op die manier gingen de kinderen aan het werk, maar de meisjes schreven de getallen
klein. Toen ze tot drie getallen hadden vermenigvuldigd, stonden die getallen te ver uit
www.cgfdejong.nl
elkaar. De afstand was reeds één span, dus ik zorgde ervoor dat de juiste uitkomsten bij
elkaar stonden. Zijne eerwaarde scheef opnieuw een vermenigvuldiging met breuken op:
14 9/9 x 7 2/5. Toen ik de breuk 9/9 zag, vroeg ik de kinderen: “is 9/9 een echte breuk
of niet?” De kinderen antwoordden: “nee, die is niet echt!” “Wat moeten we doen als we
zo’n breuk tegenkomen?” De kinderen zeiden: “van die breuk een geheel getal maken”.
En dus verbeterde de leerling Alvaris Manusama de opgave tot: 15 x 7 2/5. Zijne
eerwaarde zei: “nu is hij gemakkelijk te maken”. De kinderen werkten hem uit: 15 x 7 2/5
= 15/1 x 37/5 = 555/5. Ik vroeg de kinderen: “wie kan 555 uit het hoofd delen door 5?”
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Alle kinderen antwoordden: “honderdelf”. Petrus Nanlohij schreef op het bord: 111 keer.
Zijne eerwaarde zei: “Ha!”
Zijne eerwaarde vroeg daarop: “uit welke boeken geeft u les?” Ik liet het Eerste en
Tweede Spellingsboekje,633 het boek van Wester,634 het boek van Bunyan,635 het
rekenboek van B.N.J. Roskott,636 een afschrift van de rekenlessen met breuken van het
Opleidingsinstituut,637 het Nieuwe Testament, en de leestafel zien.638 Zijne eerwaarde
schreef de titels van deze boeken op een notitieblaadje.
Vervolgens overhoorden wij de leerlingen van de 4e klas waarbij elke leerling een
paragraaf uit het spellingsboek moest lezen. Daarna overhoorden wij de leerlingen van
de 3e klas. Een deel las ieder een paragraaf uit het spellingsboek. Een ander deel spelde
uit hetzelfde boek, en nog een ander deel las uit leestafel 5, waarin de volgende woorden
staan: “ongehoorzame kinderen worden door de onderwijzer gestraft”.
“Wie van jullie kan mij vijf dierennamen opnoemen?” Op dat moment pakte de
eerwaarde de leestafel, stopte hem onder zijn arm en vroeg de kinderen uit het hoofd:
“wie kan vijf dierennamen opnoemen?” De kinderen antwoordden: “een paard is een dier,
een karbouw is een dier, een hert is een dier, een hond is een dier, een poes is een dier”.
Dat was alles.
We kwamen in de tweede klas en troffen slechts drie kinderen aan die uit het boek van
Wester lazen. Zijne eerwaarde liet uit het eerste hoofdstuk de paragrafen 1, 2, en 3 lezen
en vroeg de kinderen, “wat hebben jullie gelezen?” In antwoord vertelde een kind wat het
had gelezen. – Waarom er in de tweede klas maar drie leerlingen zijn die Wester lezen?
Omdat zij al bevorderd zijn, leren de kinderen lezen uit het Evangelie van Mattheus,
hoofdstuk voor hoofdstuk (vanaf het eerste hoofdstuk). Vervolgens liet hij de kinderen
lezen. – Ik vroeg opnieuw: “waaruit wilt u hen laten lezen?” Zijne eerwaarde antwoordde:
“uit datgene wat u al onderwezen heeft”. Dus gaf ik op om uit Mattheus 5, 6 te lezen.
Zijne eerwaarde vroeg de betekenis van elk woord en de kinderen antwoordden hem. Bij
vers 6 aangekomen, lazen de leerlingen het woord tsedekhah. Zijne eerwaarde vroeg mij,
tsedakhah of tsedekhah en ik antwoordde tsedakhah.639
Daarna kwamen we in de eerste klas waarin tien jongens en een meisje zaten. Ik zei:
“waaruit wilt u deze kinderen laten lezen?” Zijne eerwaarde zei: “in het volgende
hoofdstuk, namelijk Mattheus 6”. Zijne eerwaarde vroeg wat ze hadden gelezen en de
kinderen antwoordden hem.
Vervolgens liet zijne eerwaarde lezen uit Romeinen, hoofdstuk 1, en stelde de kinderen
vragen waarop zij antwoord gaven (zoals) het woord ‘alim. De kinderen antwoordden dat
het “begrijpen” betekent. Zijne eerwaarde vroeg mij: “meester, betekent ‘alim
begrijpen?” Ik zei: “u moet het als volgt vertalen: ‘alim, betekent verstandig, kundig,
begrijpen, e.d.”
www.cgfdejong.nl
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Zie voetnoot 631.
Zie voetnoot 60.
John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from this World to that which is to come (geschreven tussen
1660 en 1675), werd Perdjalanan sa’awrang mesehhi kapada rumahnja jang kakal. Terkarang
awleh J. Bunjan. Dan tersalin kapada bahasa malajuw awleh B.N.J. ROSKOTT. Pada Tahon 1860.
Peng-adjar-an akan Ilmu Hitong-an. Terkarang awleh B.N.J. Roskott. Tertara di Batawi dipertara-an
karadja-an Goevernement pada tahon 1854.
Bedoeld is de door B.N.J. Roskott geleide kweekschool voor onderwijzers en gemeentevoorgangers
te Ambon, 1835-1864.
Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 504.
In Matt. 5: 6 vertaalt Leijdecker δικαιοσύνη met het Hebr. Şedākā - gerechtigheid.
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Daarna vroeg zijne eerwaarde: “waar is God?” De kinderen antwoordden: “in de hemel”.
Vraag: “is God in huis?” Antwoord: “ja”. Vraag: “is God op straat?” Antwoord: “ja”.
Vraag: “is God ook hier (op school)?” Antwoord: “ja”. Vraag: “als hij hier is, waarom
kunnen we hem dan niet zien?” Antwoord van Johannes Sulilatu: “God is een geest”.
Daarna vroeg ik zijne eerwaarde bijbelse geschiedenis en andere lessen te overhoren.
Zijne eerwaarde antwoordde: “ik heb geen tijd meer. Ik moet naar een andere school”.
Toen lieten de kinderen zien wat ze geschreven hadden, maar het schrijfpapier was nat
en slap geworden640 door de kou. Zijne eerwaarde zei: “ik heb al meer dan genoeg
gezien”.
Zijne eerwaarde vroeg of er geen beter papier was. Ik antwoordde: “nee! Zelfs dit slappe
papier is al op. Eind augustus zal er geen papier meer zijn voor de kinderen om te leren
schrijven. Evenals de pennen en de inkt, die zijn ook al op”. Zijne eerwaarde zei dat hij
opdracht zou geven hier iets aan te doen.
Vervolgens liet ik de kinderen uit Gezang 58 de verzen 1-5 zingen waarvan de woorden
luiden: “Onze Vader die in de hemelen zijt, Luister naar uw kinderen op aard” etc.
Terwijl de kinderen dit gezang zongen, liet ik het blaadje met de woorden en de noten aan
zijne eerwaarde zien. Bijna aan het eind van het gezang veegde zijne eerwaarde met zijn
hand langs zijn ogen en zei tegen de leerlingen: “als ik de volgende keer terugkom, mag
het wel beter zijn”. Toen groette zijne eerwaarde de schoolkinderen, gaf mij een hand en
verliet even na 10 uur de school.
De oorzaken die maken dat kinderen te laat op school komen
Omdat de inwoners hier onvoldoende hebben om van te leven, bestaat hun dagelijkse
arbeid uit vissen en het verkopen van etenswaren: sagu lempeng,641 sagu kalapa,642 nasi
pulut,643 nasi kalapa644 en dergelijke. ’s Morgens brengen de schoolgaande kinderen altijd
de koopwaar rond, wat hen belet om precies om 8 uur op school te zijn. Al vele malen
heb ik geprobeerd de kinderen na 12 uur ’s middags een uur langer vast te houden, opdat
ze precies om 8 uur komen, maar wat gebeurt er wanneer de kinderen een uur langer op
school blijven? De volgende dag vragen de ouders toestemming om hun kinderen één dag
thuis te mogen houden, anderen vragen om twee dagen en weer anderen schamen zich om
herhaaldelijk toestemming te vragen en laten toe dat hun kinderen zonder toestemming
een dag lang koopwaar rondbrengen; andere oorzaken zijn dat de kinderen diarree
hebben, overgeven, hoofdpijn, buikpijn, koorts hebben, tot wel 4, 5 of 10 dagen. Twee
kinderen met framboesia zijn na meer dan twee jaar nog niet beter!!

De boetes
In tien maanden is in totaal ƒ 53,45 aan boetes ontvangen.
www.cgfdejong.nl
Mijn pleegkinderen
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Malilej (meleleh) - vloeien, druipen; smelten. Het papier was kennelijk vochtig geworden waardoor
de inkt vervloeid was.
Sagu lempeng zijn gebakken sagobroodjes.
Sagu kalapa zijn gebakken sagobroodjes met suiker en geraspte kokos.
Nasi pulut is in kokosmelk gekookte rijst.
Idem.

416

Document 92

Over de pleegkinderen die in mijn huis verblijven ben ik vanaf januari tot op heden niet
tevreden, zoals ik reeds geschreven heb in mijn schoolverslag over 1862.
Het tekort aan schoolboeken
Momenteel is er een tekort aan leestafels van de eerste tot de achtste!! Verder zou het
goed zijn wanneer de Subcommissie van onderwijs onze school ook van een kaart van
Nederlands-Indië en een wereldkaart (of Mappemonde) voorzag!!
Kinderen die de leeftijd bereikt hebben de school te bezoeken en te verlaten
Eind aanstaande december zullen zes kinderen van de eerste klas, vier van de tweede
klas, drie van de derde klas, en twee van de vierde klas, in totaal vijftien kinderen, uit de
school ontslagen worden. Ongeveer 34 kinderen zullen dan op school worden
opgenomen.
De tua agama en de conciërges
Louis Serhalawan is tua agama te Mardika en Sadrach Pieter is conciërge te Mardika.
Hendrik Patti in Soya dibawah heeft twee functies: tua agama en conciërge.
Het schoolgebouw en de onderwijzerswoning
Het schoolgebouw en de onderwijzerswoning zijn nieuwe en stevige gebouwen en hebben
geen enkel gebrek.
Het schoolmeubilair
Er is gebrek aan schoolbanken en er is geen kast om de schoolboeken te bewaren.
Ten slotte heb ik de eer u hierbij een lijst van de staat van de school over het jaar 1863
te sturen en drie vellen geschreven door de schoolkinderen.
Aldus opgemaakt te Mardika en Soya dibawah op 15 oktober 1863.
Onderwijzer P.P. Risakotta.

Vertaling II645
Verslag van de staat der schoolkinderen van de eerste en tweede onderwijzer van
Hutumuri. Opgesteld door J.R. Nanlohij, eerste onderwijzer.
Gedurende het jaar 1863 tot het eind van het jaar bedroeg het aantal schoolkinderen
www.cgfdejong.nl
honderdachtenzestig, waarvan in de:
Eerste klas
37
Tweede klas
68
Derde klas
24
Vierde klas
39
Totaal
168

645

Zie pagina 380 vv.
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Van het genoemde aantal waren door een misverstand slechts honderdeenenveertig op
school aanwezig. Maar een ander deel werd getroffen door framboesia en andere ziekten,
waardoor zij de school niet konden bezoeken. Deze ziekten teisteren de schoolkinderen
al gedurende twee tot drie jaar.
De kinderen die de school verlaten hebben en in school zijn opgenomen
Het aantal kinderen dat de derde zaterdag van december van dit jaar uit de school
ontslagen zal worden bedraagt vijfendertig. Het aantal in de school opgenomen kinderen
bedraagt negentien, zodat in januari 1864 het aantal schoolkinderen honderdtweeënvijftig
zal bedragen, zestien minder dan dit jaar. In de lijst van gebeurtenissen staat vermeld dat
in het jaar 1857 vijfenveertig kinderen werden geboren, maar zesendertig zijn reeds
overleden. Mogelijk komt dat doordat de inlandse burgers en negorijmensen gewoon zijn
hun woonplaats te verruilen voor een andere.646 De kinderen die de school verlaten,
hebben de leeftijd van 13 of 14 jaar en zijn nog te jong om aangewezen te worden voor
negorijdiensten. Voor de helft van de kinderen duurt het vaak drie of vier jaar voor ze
werk in de negorij moeten verrichten. Wanneer het kinderen van burgers betreft, dan
kunnen zij gemakkelijk een ambacht leren, zoals dat van schoenmaker, goudsmid,
metselaar, kleermaker. Maar kinderen van negorijmensen mogen zo’n ambacht niet leren
en moeten maar afwachten tot ze kunnen gaan roeien of steenkool sjouwen. Alle
onderwijs dat ze op school genoten hebben, zal weer verdwijnen, gelijk grond die geen
vruchten opbrengt. De kracht van de godsdienst zal van dag tot dag slijten.
Het bezoek van de Gouverneur en de Resident aan een schoolexamen
Wanneer de resident of de gouverneur ambtshalve naar een dorp komt voor een
schoolexamen, zijn er kinderen die het tijdens het examen alles weten, maar omdat de
heren de toestand van de schoolkinderen op het eiland Ambon niet kennen, worden de
kinderen vaak voor dom gehouden omdat zij het Maleis van Java niet begrijpen, maar
alleen het Ambons Maleis. Hierdoor kunnen de schoolkinderen niet met ere genoemd
worden. Daarom verzoekt de schoolmeester de hooggeachte schoolopziener647 om, indien
het mogelijk is, de gouverneur die een visitatiereis langs de dorpen maakt te vergezellen
en samen met hem de scholen te bezoeken en te inspecteren, opdat de gouverneur op
eenvoudige wijze te weten komt hoever de kennis van de schoolkinderen reikt en de faam
van de Ambonse schoolkinderen niet verdwijnt maar steeds groter wordt.
Aardrijkskunde
Momenteel zijn we begonnen de kinderen te onderwijzen over de vorm en toestand van
onze aarde, over de eilanden, de zeeën en aanverwante zaken. Dit is zeer nuttig, want zo
zullen de kinderen een veel beter begrip kunnen krijgen van hoe een maansverduistering
www.cgfdejong.nl
ontstaat en hoe onweer en bliksem ontstaan. Vaak denken de dorpelingen dat onze aarde
vierkant is en niet draait, en dat de zon beweegt. Wanneer de schoolopziener wil dat de
kinderen dit goed kunnen begrijpen, verzoek ik u: opziener, schrijf naar Nederland en

646
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Dat werd mogelijk gemaakt door de afschaffing in de Molukken van de verplichte teelt en levering
van nagelen aan het gouvernement (het cultuurstelsel) per 1 jan. 1864. Zie GdME a. GGvNI,
29/11/1862, AA 1568. Vgl. Van Goor, De Nederlandse Koloniën, hfdst. vi; het Gb houdende de
afschaffing hiervan in de Molukken in: Extract besluit GGvNI, nr 13, 18/4/1863, AA 1568. Zie ook
document 120.
B.N.J. Roskott.
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vraag om wereldkaarten om te verdelen over de scholen, opdat de schoolkinderen een nog
veel beter begrip kunnen krijgen.
Bijbellezen door de kinderen
Dit jaar is met de kinderen begonnen hardop te lezen en hoog-Maleise woorden in het
laag-Maleis om te zetten, waarbij ieder kind een vers leest. Dit kan tot grote
verbeteringen leiden, niet alleen maar tijdens hun jeugd, maar ook wanneer zij groot zijn
en de school hebben verlaten. Wanneer zij eens thuis of op zondagen de bijbel openslaan,
zullen zij met gemak elk woord kunnen begrijpen van hetgeen zij lezen.
Al vele malen is in de gemeenten gebleken bij oudere lidmaten, dat wanneer samen met
hen de bijbel wordt gelezen en men vraagt naar de betekenis der woorden die zij gelezen
hebben, zij deze niet begrijpen. Dit komt doordat zij vroeger, toen zij naar school gingen,
niet geleerd hebben om woorden in het hoog-Maleis door woorden in het laag-Maleis te
vervangen. Daardoor zijn zij in veel gevallen dom geworden en komen ze er niet toe om
thuis de bijbel open te slaan. Ze ervaren geen troost en vrede in hun ziel, omdat zij de
woorden van de bijbel niet begrijpen.
De geschiedenislessen die ik mijn leerlingen geef
a Het ontstaan van de aarde tot aan de zondvloed.
b De oproep aan Abraham om Ur der Chaldeeën te verlaten tot aan het binnengaan van
de Israëlieten in het land Kanaän.
c De Richteren die heersten over de Israëlieten.
d De geschiedenis van de Koningen van Juda en Israël en het aantal jaren van ieders
regeerperiode en andere verhalen uit de tijd van het Oude Testament.
Verhalen uit het Nieuwe Testament
De geboorte van de Here Jezus.
De wonderen die onze Heer Christus heeft verricht.
De gelijkenissen.
De lijdensweg van Jezus tot de opstanding, enzovoort.
De reizen van de Apostel Paulus in Klein-Azië, Macedonië, Griekenland, Achaje en
Italië, vanaf zijn eerste tot zijn derde reis.
f Lessen uit het boekje van Brink.648
g Vierstemmige psalmen en liederen, het leren van kruisen en mollen bij het zingen van
liederen.
h Schrijven.
i Rekenen. Dit jaar zijn acht kinderen gekomen tot de breuken die uitkomen, en tot de
breuken met gebroken getallen. Negentien kinderen werken met gehele getallen en
www.cgfdejong.nl
veertig met het delen. In de andere klassen leren ze optellen, aftrekken en
vermenigvuldigen. De lei zorgt ervoor dat de kinderen ijverig zijn en goed zijn in het
rekenen. De lei is zeer nuttig voor schoolkinderen, niet alleen op school, maar ook
thuis wanneer ze niet kunnen spelen. Tegen de tijd dat een kind de school verlaat,
krijgt het zijn werk op een lei mee naar huis.
De toestand is als volgt: de kinderen worden hoe langer hoe knapper en gaan vooruit in
het onderwijs, in het rekenen en ook in het schrijven. Kleine kinderen mogen nog niet
a
b
c
d
e
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Zie voetnoot 62.
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leren schrijven op een schrijfplank, omdat hun handschrift vaak nog niet goed is. Dit
komt omdat de plank nerven heeft, die de punt van de pen tegenhouden, waardoor hun
hand harder drukt. Kinderen die op een lei leren schrijven zijn beter dan kinderen die op
een schrijfplank hebben leren schrijven. Daarom vraagt de onderwijzer de hooggeachte
schoolopziener om niet te vergeten de schoolkinderen leien te geven.
Boeken en schoolmiddelen
a Het aantal Eerste en Tweede Spellingsboekjes649 en boeken van Brink en Wester650
is voldoende om de schoolkinderen te onderwijzen.
b Er zijn altijd onvoldoende Oude en Nieuwe Testamenten op school.
c Papier, inkt en pennen zijn er voldoende voor de kinderen om te schrijven.
d Schoolmiddelen zoals leestafels, banken en schoolborden zijn er voldoende op
school, evenals de middelen in de gemeente.
Boetes
Dit jaar bedroegen de inkomsten uit boetes die overgemaakt zijn naar de Resident te
Ambon: ƒ 22,80.
Dit jaar bezochten de kinderen ijverig de school, van de honderdeenenveertig
geregistreerde kinderen, waren dit er honderdvijfendertig, buiten de zieken en degene die
met toestemming absent waren.
Het kwam vaak voor dat als een boete werd opgelegd, de Raja Pati het kind ophaalde en
het strafte, zodat de ouders ontheven werden van de boete. Dit is niet goed en de school
kan niet uitbreiden. Want een kind is niet bang wanneer het gestraft wordt met dertig of
veertig rotanslagen, omdat dorpskinderen tot nu toe nooit bang waren voor de rotan.
Dorpelingen zeggen dikwijls: “Dat is ons laken”. Dus hebben rotanslagen geen nut bij de
kinderen der negorijbevolking, alleen een boete. Dit zie je wanneer iemand uit het dorp
naar Ambon wil gaan. Hij moet eerst toestemming krijgen van de hoofdveldwachter. Als
hij die niet heeft, krijgt hij een boete.651 Iedereen houdt zich hier goed aan, omdat zij
anders een boete krijgen. Wanneer er dus geen boetes gegeven worden en het onderwijs
in het Ambonse achterop raakt, zal daardoor de achting voor de godsdienst er
verminderen.
Over de oppaskinderen
Dit is nu veel moeilijker omdat de oppaskinderen652 van 8 uur ’s morgens tot 1 uur ’s
middags niet meer in het huis van de onderwijzer zijn. De schoolopziener zelf weet, dat
als wij uit school komen wij moeten eten. Maar hoe kunnen wij snel eten, als er geen
water is en andere spullen die in het dorp gekocht moeten worden er nog niet zijn. Vele
malen heeft mijn echtgenote de hulp ingeroepen van de buren om op mijn kinderen te
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passen, opdat zij sagomeel en andere spullen bij de dorpelingen kon gaan kopen, omdat
649
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Zie voetnoot 631.
Zie voetnoot 60.
Het “Kewan-reglement van de negorij Ema (1863)”, in Adatrechtbundels, XXIV, 289-292, bevat
slechts de bepaling (art. 17) dat men tijdens de kruidnageloogst zonder toestemming van het hoofd
der kewan (de hoofdveldwachter) des avonds niet over zee mag varen. Art. 20 bepaalt dat wie zich
des avonds tijdens nieuwe maan buiten bevond, een brandende lantaarn bij zich moest hebben.
Anak djaga - andermans kind dat bij iemand in huis woont of daar dagelijks verkeert (waarvan in
deze paragraaf sprake is) en daar soms tegen geringe vergoeding kleine diensten verricht zoals op
kleine kinderen passen, water halen e.d..
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de oppaskinderen naar school waren. Mijnheer de schoolopziener weet heel goed dat mijn
echtgenote niet alleen de eigen kinderen verzorgt, maar ook naaiwerk moet doen, en
andere taken verricht, die in een huishouden moeten gebeuren. Maar nu de oppaskinderen
naar school moeten, wie helpt dan mijn vrouw? Wanneer mijnheer de schoolopziener het
op deze manier wil doen, waarom is dat dan niet van vroeger tijden af aan zo geregeld?
Zaken zoals deze bemoeilijken ons onderwijzers in ons ambtswerk. De bestuurders in
Ambon denken dat dorpelingen erg dom zijn, maar zij zijn erg slim. Want nu zij weten
dat de onderwijzer geen oppaskinderen meer mag gebruiken onder schooltijd, geven zij
hun kinderen niet meer om op te passen. Dit is dus geen voordeel voor de dorpelingen
maar maakt hen steeds hoogmoediger en verwaander.
Ik verzoek mijnheer de opziener om deze zaak met de gouverneur van de Molukse
eilanden te bespreken om dit voor ons onderwijzers te verbeteren, opdat het weer gaat
zoals vroeger en wij met vreugde op school kunnen werken en de school vooruit gaat.
Alles in dit jaar, zowel de schoolzaken als de werkzaamheden voor de gemeente, verloopt
goed, het zaad komt langzaamerhand op en nu hopen we dat er geen onkruid zal groeien
temidden van het graan.653
Hutumuri, 16 oktober 1863
De eerste onderwijzer
(w.g.) J. R. Nanlohij
De tweede onderwijzer
(w.g.) J.J. Sihainenija

93. L. Tobi aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad, [Ambon, 29 december
1863]; ARvdZ 24/1/B.
In Uw nummer van 29 Aug. l.l. nr 69, las ik een opstel aangaande het inlandsch onderwijs
en wel speciaal, dat op het eiland Amboina. Ter liefde der waarheid voel ik mij
gedrongen daartegen mijne stem te verheffen. Ik zelf, ik erken het gaarne, meende
voorheen dat het onderwijs niet was, hetgeen het in Christen-scholen behoort te zijn.
Thans niet meer van hooren zeggen, maar uit eigen ervaring kunnende spreken en
oordeelen, verklaar ik met nadruk en uit innige overtuiging, dat het boven bedoelde opstel
geheel is bezijden de waarheid en niet kan geschreven zijn met het doel om nut te stichten
maar geheel den schijn heeft uit eene vijandige pen gevloeid te zijn.
Afgezien van de omstandigheid, dat de voorbeeldige ijver onzer vaderen in de
www.cgfdejong.nl
verspreiding van Christendom en Evangelische kennis niet verdient aldus gehekeld en als
aan de kaak te worden gesteld, durf ik hier opentlijk de verklaring afleggen, dat door den
hoofdonderwijzer van het Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, tevens
schoolopziener voor de maleische scholen, het meeste beleid, ijver en bekwaamheid
wordt aan den dag gelegd om het volksonderwijs te maken tot hetgeen ieder weldenkend
Christen er zoo gaarne van gemaakt wenscht te zien; maar het is er verre af dat ik in dit
mijn oordeel alléén zoude staan, immers in de maand December l.l., bij gelegenheid de
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heer Gouverneur der Molukken onder anderen ook mijne standplaats (Haroekoe) bezocht,
hoorde ik Zijn Hoog Edelg. tot den heer Roskott zeggen: “Mijnheer veel, zeer veel had
ik van U gehoord en van het onderwijs onder Uwe leiding, veel had ik verwacht, maar
ik erken, dat hetgeen ik er van gezien heb verre mijne verwachting overtreft”. Bij
diezelfde gelegenheid, terwijl er in de school te Haroekoe examen werd gehouden, zat
de heer van der Crab, thans resident van Ternate, naast mij, en voegde mij toen de
woorden toe: “Ja het is waar, het onderwijs alhier staat oneindig verre boven dat in de
Menahasse”. De heer van der Crab had bij gelegenheid van de reis van Zijn Excellentie
den Gouverneur Generaal Pahud, door de Molukken, gelegenheid gehad, het
volksonderwijs, zoo hier als ginds, van nabij te leeren kennen en konde dus bij
vergelijking oordeelen.654 Waar zoodanige stemmen, gevoegd bij zoo vele anderen, zich
doen hooren, mag of het oordeel des onderscheids of zelfs de goede trouw van den
ongenoemden schrijver in Uw boven bedoeld nummer in twijfel worden getrokken. In
allen gevalle schroomt die berigtgever niet, volslagen onwaarheid en leugens ter neder
te stellen. Hij zegt onder anderen, dat de bijbel gebruikt zoude worden om eerst
beginnenden te leeren spellen. Dat is eene grove onwaarheid. In iedere school niet alleen
heeft de onderwijzer maleische leestafels, door den heer Roskott opgesteld en in
Nederland met groote en opzettelijk daarvoor vervaardigde tijpen gedrukt, maar ook nog
werd niet langer dan drie maanden geleden een herdruk bezorgd van het eerste en tweede
spelboekje655 ten getale van 6000 Exemplaren, en die nu reeds voor
Gouvernementsrekening alle werden verdeeld. Het zoogenaamde verouderde vragenboek
waarvan berigtgever spreekt, almede menigmaal door den heer Roskott herdrukt, is dat
van Brink,656 hetwelk niet alleen ook op dezen stond nog in Nederland wordt gebruikt,
maar daarenboven door de plaatselijke Subcommissie is goedgekeurd en in de plaats
gegeven van den zoogenaamden Ichtitsar tabal.657
In den loop der vorige maand, had ik het genoegen mijnen vriend en broeder, den heer
Roskott, te vergezellen op eene zijner inspectiereizen in het gebergte van Lejtimor, en als
met de hand op het hart kan ik verklaren, dat ik als opgetogen was over hetgeen ik hoorde
en zag.658 Daarginds in het Vaderland hebben wij uitmuntende scholen, die de
vergelijking met die van ieder land wel kunnen doorstaan, maar of ze beter zijn dan de
scholen die ik hier zag (niet vlugtig en als in ’t voorbijgaan, maar met ernst en
belangstelling, daar ieder examen 5 en 6 uren achteréén werd voortgezet) betwijfel ik
zeer; mogen er punten zijn waar deze onze scholen achterstaan, er zijn andere waarin ze
die verre overtreffen. Al verder wil die schrijver het als een blaam en een gebrek hebben
aangemerkt, dat de kinderen dezer scholen zoo uitstekend geheugen hebben en doet het
voorkomen alsof het veel en velerlei van buiten leeren zou worden aangemerkt als het
criterium eener goede school. Het is waar, de jonge Amboinees heeft, over het geheel,
een uitstekend geheugen; doch hoezeer een goed geheugen eene benijdenswaardige gave
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moge zijn, zoo kan ook van de beste natuurlijke gaven misbruik worden gemaakt.
Niemand echter begrijpt dit beter dan de schoolopziener; ik zag op mijne reis hoe de heer
Roskott bij de behandeling der wiskundige aardrijksbeschrijving, rekenkunde en meer
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Pahud, die van 22 tot 29 dec. op Ambon was, bezocht op 24 dec. het Instituut van Roskott, zie Van
der Crab, De Moluksche Eilanden, 111-253, spec. 115-116.
Zie voetnoot 631.
Zie voetnoot 62.
Zie voetnoot 251.
Zie document 92.
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andere vakken, zich overtuigde dat alles goed werd opgevat en begrepen. Iedere
schoolmeester, althans de jongeren, heeft zijne eigen gefabriceerde aardglobe, niet zoo
goed en fraai als die uit eene Europesche fabriek, wie zou ze betalen? Maar met hetgeen
er is wordt het doel volkomen bereikt en het is liefhebberij om die kinderen met hunne
donkere aangezigten daarmede te zien omspringen en verklaringen en berekeningen
geven van linie, keerkringen, poolcirkels, aspunten, meridianen, horizon en wat dies meer
zij – door teekeningen op het bord en andere voorbeelden uit het dagelijksch leven
gegrepen, reden en antwoord geven van de wenteling der aarde, van zon- en maanverduistering, enz. Neen, waarlijk zoo iets moet begrepen worden en laat zich niet van
buiten leeren.
Maar waar is de Europeaan hier te lande zoo geheel doorkneed in de maleische taal om
een examen in eene maleische school goed te kunnen leiden? En mist men daartoe den
takt en de bekwaamheid, dan ligt het geheel voor de hand dat men gevaar loopt ook zelfs
geheel ter goeder trouw een onjuist oordeel uit te brengen. Een paar niet wel voorgestelde
vragen brengen meester en kinderen van streek; en niet geloovende aan eigen onkunde,
zijn die heeren alras geneigd om een oordeel uit te brengen over zaken waarvan ze niets
verstaan. Nog eens dus mijnheer de redacteur, de namelooze schrijver is of ter kwader
trouw, waaraan ik vanwege de grove onwaarheden, in het bedoelde artikel vervat,
genegen ben geloof te slaan, en anders had hij moeten zwijgen, dewijl alsdan aan niets
anders kan worden gedacht dan verregaande onkunde. Maar een eerlijk man laat zich niet
uit in ’t publiek over zaken die hij niet verstaat, – vooral dan niet wanneer men onregt
doet aan zijnen evennaasten. Van welken kant dus het quaestieuse artikel ook moge
worden beschouwd, blijft het altijd eene berispelijke handeling en getuigt voor hart noch
verstand des schrijvers.
Maar wij moeten elkander wel verstaan: het is er verre van af dat ik zou willen beweren
dat al de inlandsche schoolmeesters zulke onberispelijke en kundige mannen zijn. Verre
van dien. Nog op deze zelfde reis in het gebergte van Lejtimor had de heer Roskott zich
te bedroeven over pligtverzuim meer dan eens, doch ik was er dan ook tevens getuige van
hoe die menschen, zonder consideratie door den schoolopziener werden te regt gewezen.
Maar niemand toch zal onredelijk genoeg zijn om ééne enkele minder goede school, bij
de vele goeden, die eerste tot maatstaf van zijn oordeel te doen gelden. Thans zou men
het wel willen doen voorkomen, alsof de persoon aan wien van regeringswege de leiding
van het inlandsch onderwijs is toevertrouwd, zoo al niet eigenmagtig dan toch zonder al
te veel omslag eenen min bruikbaren meester uit den dienst zou kunnen ontslaan, maar
dat is inderdaad zoo niet. De schoolopziener is lid van de Subcommissie van onderwijs.
Als zoodanig heeft hij bij de beraadslagingen eene stem, maar ook niets meer. Deelen de
overige leden zijne inzigten, worden zijne voorstellen op goed vertrouwen aangenomen,
dan gaat alles gemakkelijk; maar vergt men daar bewijzen in regten geldig, wegens
www.cgfdejong.nl
pligtverzuim en andere berispelijke gedragingen eens schoolmeesters, dan is het niet regt
en niet billijk wanneer men den schoolopziener verantwoordelijk stelt, dat hier of daar
een min bruikbare meester in dienst blijft. Een enkel voorbeeld moge dit toelichten: de
opperschoolmeester te Haroekoe659 maakte zich dag aan dag schuldig aan pligtverzuim;
aan zijne vischnetten, zijnen douson besteedde hij oneindig veel meer zorg dan aan zijne
school. Ik klaagde hem aan bij de Subcommissie van onderwijs bij monde van den
schoolopziener, die er op aandrong den man zijn pensioen te geven, de overige leden
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stemden daarin waarschijnlijk niet toe en zoo is die man thans nog aan het hoofd van een
der voornaamste scholen des eilands.
De tweede meester660 van die zelfde school erlangde van den assistent-resident van
Saparoea herhaaldelijk verlof en was dientengevolge minstens vier maanden in een enkel
jaar verre van zijne school. Wat kan de schoolopziener er tegen, wanneer de assistentresidenten buiten hem om zich zoodanige handelingen veroorlooven!?
Niet waar, mijnheer de redacteur, ook bij U heet het: waarheid boven al, en wat ik schreef
is waarheid, ik sta er borg voor en stel er mij voor aansprakelijk.
Doch er is nog iets: de ongenoemde schrijver van het bedoelde artikel doet het
voorkomen alsof de inlandsche schoolmeesters halve oproermakers zijn en het den
inlandschen regenten menigmaal lastig maken. Maar ik zal U eens zeggen wat en wie die
inlandsche regenten zijn. Die zoogenaamde radja’s, patti’s en orangkaja’s zijn niets
anders dan kampong-hoofden, die in sommige negerijen nog geen honderd, in de
grootsten iets meer dan duizend zielen onder zich hebben. En wil gij weten wat knappe
brave lieden het behoudens eenige zeer, zeer weinige uitzonderingen zijn, volg mij dan
even naar mijn eiland Haroekoe, waar ik ze alle van nabij ken.
In mijne eigene gemeente heb ik vooreerst te doen met een’ zoogenaamden gezaghebber,
die, gelijk men het noemt, een goed kalf van een kerel is; met het aanbreken van den dag
begint hij te drinken, tegen zeven of acht uur des morgens heeft hij, gelijk men het noemt,
de hoogte en hij zorgt er voor gedurende den geheelen dag in dien toestand te blijven.
Desniettemin marcheren de zaken perfect, de djouw pemarentah is slechts dronken.
Geheel in de nabijheid van mijne standplaats ligt de negerij Sameth. Aan het hoofd dier
negerij stond een man, een zoogenaamde radja, even listig als slecht, zoodat hij iederen
Europeaan en de heeren ass. Residenten op de rij weg wist te bedriegen en te misleiden
– een bloedzuiger en onderdrukker van zijn arm volk.661 Ofschoon klagten bij klagten
door anderen, ook door mij zelven, tegen dien man werden ingediend, zoo mogt dit alles
niet baten, de toewan radja wist zich uit alles te redden. Eindelijk verleden jaar had er een
gruwelijke kindermoord plaats in zijn huis. Gelijk een loopend vuur verspreidde zich het
gerucht dier wandaad door geheel de residentie. Men verwachtte nu niet anders, dan dat
de man voor de regtbank zou worden getrokken, – maar jawel! niets van dat al, de man
werd eenvoudig ontslagen en zit thans meen ik, hoog en droog in gloria te Saparoea.
In eene tweede negerij op het eiland Haroekoe, in de gemeente te Oma, is een regent, die
weliswaar geen dronkaard is van beroep, maar een listige brutale inlander, een spotter met
God en zijn Gebod, en die het wel wagen durfde wijlen den heer Goldman als gouverneur
der Moluksche Eilanden aan te klagen.
Eenigen tijd geleden deed ik met mijne ouderlingen huisbezoek. De regent van Oma met
dien van Wassoe waren bij die gelegenheid ook te Haroekoe. Ziende dat wij huisbezoek
deden, moest van die gelegenheid gebruik gemaakt worden om mij te plagen en te
www.cgfdejong.nl
kwellen. Ging ik in eenig huis waar mijn pligt mij riep, fluks waren die beide heeren in
het huis daarnaast en daar begon men dan te schreeuwen en te bulken en te brullen, de
gemeenste liedjes die men kende.
Vanaf Oma en Wassoe vindt men verder om de oost de derde negerij op de zuidkust van
Haroekoe, de negerij Aboro. De regent aldaar is ook een best kereltje; hij is alleen wat
beefachtig uitgevallen en om dat tegen te gaan gebruikt hij sterken drank en om toch
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vooral niet te kort te komen, begint hij liefst bijtijds in den vroegen morgen om van dat
probatum middel gebruik te maken. Maar nog eens het is een best kereltje!!
Een paar uur verder tegenover Saparoea vindt men de negerij Hoelalioe. Een jong ventje
van 23 jaar is daar regent, hij heeft nog weinig kunnen toonen wat hij is of wat hij niet
is. ’t Is echter een streng heer want zoo ik mij niet vergis, moeten er soms ernstige
kastijdingen plaatshebben, doch dat kan soms noodig zijn en zijn veelzijdig nut hebben,
maar dat de zoon zijne eigene moeder – geene maai tiri,662 ook geene maai pijara663 maar
zijne eigene moeder, de moeder die hem baarde – in ’t openbaar deed afstraffen met de
plak, dat is toch wel een weinig erg, niet waar mijnheer de redacteur? ... ’t Zijn dus
uitstekende mannen, onze inlandsche regenten, voor een deel! ...Verwondert het U nog
dat onze schoolmeesters het meestal niet met hen kunnen vinden!? Ik herhaal het,
mijnheer de redacteur, ik sta borg voor al hetgeen ik boven mededeelde. Wil dus de
goedheid hebben het bovenstaande in het eerstvolgende nummer van Uw dagblad eene
plaats in te ruimen, onder toezegging tevens dat ik, zoo noodig, geheel bereid ben op dit
onderwerp terug te komen.664

94. B.N.J. Roskott aan L.A.J.W. baron Sloet van de Beele, gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië,665 Ambon, 16 maart 1864; ARvdZ 34/5.
Het NZG-bestuur had eind 1863 Roskott op de hoogte gesteld dat het met ernstige financiële
problemen te kampen had.666 Hierop deed Roskott het bestuur een aantal voorstellen om de
uitgaven ten behoeve van de Ambon-missie te verminderen. Een hiervan behelsde de
overdracht van de opbrengst van twee van zijn sagotuinen aan het genootschap teneinde de
kweekschool financieel onafhankelijk te maken. Hierop ging het genootschap niet in. Het
tweede, uit 1857 daterende, voorstel betrof de overdracht van de negen door het NZG
gefinancierde volksscholen aan het gouvernement. Hierop werd door het genootschap wel
positief gereageerd.

Met bescheidenheid neemt de ondergeteekende, B.N.J. Roskott, hoofdonderwijzer van
het Institut van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, schoolopziener voor de
inlandsche scholen en tevens algemeene gemagtigde van het Nederlandsch ZendelingGenootschap voor de Ambonsche Missie, de vrijheid het onder volgende onder de
aandacht te brengen van Uwe Excellentie en tevens met een eerbiedig verzoek tot Haar
te komen.
Onder het gezamenlijk getal van 107 inlandsche schoolmeesters, voor 8218
schoolpligtige leerlingen in de residentie Amboina, de Aroe- en Zuidwester-eilanden
www.cgfdejong.nl
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Aantekening van Tobi in de marge: “voedster-moeder”.
De redactie heeft aan dit verzoek voldaan. Doch dit leidde ertoe dat de positie van Tobi op Haruku
onhoudbaar werd, zodat hij voor straf werd overgeplaatst naar Kamarian op Ceram. Een weerwoord
van Roskott werd niet geplaatst. B.N.J. Roskott a. Red. Bat. Handelsblad, 20/1/1864, ARvdZ 34/5;
vgl. B.N.J. Roskott a. GdME/SCO Ambon, 15/1/1867, ARvdZ 34/5.
L.A.J.W. baron Sloet van de Beele; 1806-1890; 1830-1847 advocaat en procureur te Zutphen; 18451847 lid stedelijke raad en wethouder van Zutphen; 1848-1860 griffier Staten van Gelderland;
21/9/1848 - 7/101848 buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1861-1866 GG van
Ned.-Indië; 1868-1871 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Hb NZG a. B.N.J. Roskott, 24/10/1863, ARvdZ 20/V; B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 25/1/1864, ARvdZ
34/5.
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daaronder begrepen, bevinden zich een negental, die door het Nederlandsch ZendelingGenootschap worden onderhouden, terwijl al de anderen uit ’s lands kas worden
gesalarieerd.
Reeds door de Oost-Indische Compagnie werd aan de Christen-bevolking dezer landen,
in afzonderlijke negerijen wonende en door hunne eigene regenten bestuurd, voor hare
rekening toegestaan een inlandsche schoolmeester, die niet alleen belast was met het
onderrigt der jeugd, maar tevens voorzag in den dienst van godsdienstleeraar,
krankbezoeker, catechiseermeester, enz., en mitsdien geheel verrigtte den arbeid van een’
geordend’ leeraar, met uitzondering slechts van de bediening der bondszegelen, en welke
staat van zaken tot op dezen oogenblik met gelukkig gevolg wordt gehandhaafd en
waaraan zelfs door de meerdere zorg voor het volksonderwijs in den laatsten tijd
belangrijke uitbreiding is gegeven.
Langzamerhand en door verloop van jaren vormde zich inmiddels een andere, een tweede
stand van inlandsche Christenen, zijnde de zoo genaamde orang bejbas of inlandsche
burgers. Hij heeft zijn ontstaan te danken aan inboorlingen uit de negerijen, die in
vroegeren en lateren tijd in militaire dienst traden en na ommekomst van een gegeven
aantal dienstjaren de beloofde vrijstelling erlangden van schier alle heerendiensten voor
hen zelven en hunne descendenten; voorts aan wettige en onwettige afstammelingen van
europesche militairen, vrijgegeven lijfeigenen en eenige weinige vreemdelingen.
Gedeeltelijk wonen deze menschen ter hoofdplaats Amboina, waar zij bij de gewapende
schutterij dienst doen, en in tijden van nood en gevaar voorbeeldige trouw bewezen aan
het Gouvernement, en daarvoor door Z.M. den Koning met een eerevaandel werden
begiftigd.
Maar toch het grootere deel dezer burgers woont of in geheel eigene kampongs langs de
kust der binnenbaai van dit eiland, of ook hier en daar verstrooid en met en onder het
negerijvolk vermengd in de negerijen, niet slechts op het eiland Amboina maar ook op
Haroekoe, Ceram, Saparoea, etc. Onder gehoudenis de behulpzame hand te bieden bij
den opbouw van kerk en school en schoolmeesterswoning, hebben de kinderen dezer
laatsten het voorregt gebruik te mogen maken van het gratis onderwijs in de negerijschool
terwijl alle schoolbehoeften almede aan hen voor ’s lands rekening worden verstrekt.
Anders echter was het en is het ook thans nog gelegen met die burgers die zich
grootendeels in de binnenbaai van Ambon en ook ten deele op westelijk Ceram in
afzonderlijke Kampongs hebben gevestigd, en zich van kleinhandel, vischvangst en
tuinbouw generen. Te verre van de negerijen verwijderd of onwillig om aldaar van kerk
en school gebruik te maken, leefden ouders en kinderen van generatie tot generatie
daarhenen in schier volslagene onwetendheid. Overgegeven aan dronkenschap en daaruit
voortvloeijende ondeugden, was de woestheid en het ordeloos leven van den
Ambonschen Christenburger spreekwoordelijk geworden.
www.cgfdejong.nl
Het Nederlandsche Zendeling-Genootschap, door zijne Zendelingen aangaande den
treurigen toestand dezer menschen voorgelicht, maakte het zich ten pligt eene poging te
wagen hen uit den diepgezonken toestand op te heffen en was het hunne eerste zorge, na
daartoe bekomen vergunning, scholen onder hen op te rigten. Vele en groot waren de
opofferingen en zorgen daaraan ten koste gelegd, groot de tegenstand om de bandelooze
jeugd aan eenige orde te gewennen, weinig bevredigend de aanvankelijke uitkomsten.
Na eene reeks van jaren en ten gevolge van volhardend toezigt, kwam er langzamerhand
verandering ten goede, zoodat de armelijke hutjes, die aanvankelijk tot schoolgebouw
moesten dienen, konden worden vervangen door stevige, meestal van steen opgetrokken
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gebouwen, en wel door die burgers zelven uit eigen vrijen wil; terwijl in den laatsten tijd,
onder medewerking des Bestuurs, deze burgerscholen zoo zeer in bloei zijn toegenomen
dat sommige derzelve bij de beste negerij’s scholen niet achter staan, en de dienstdoende
Zendeling-leeraren ook onder de ouden van dagen met meer genoegen werkzaam zijn dan
voorheen.
Het waren echter niet alleen deze burger-scholen, die de aandacht trokken van de Directie
van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap. Ook de negerijscholen, waar de meest
dringende behoefte bestond aan grooter personeel voor het onderwijs, ondervonden hulp
en ondersteuning en werden mitsdien de negerijen Allang en Waaij voor rekening des
Genootschaps, na daartoe bekomen verlof der regering, begunstigd met eene tweede
school, waardoor langzamerhand het aantal Zendingsscholen in deze residentie op negen
werd gebragt.
Behalve hetgeen voor Ambon werd gedaan, lag het in de bedoeling des Genootschaps om
allengs eene schrede verder te gaan en, ware het mogelijk, ook de woeste bergbewoners
van Ceram nader te treden, en moord en geweld te doen ophouden door de verkondiging
des Evangelie’s. Prat op zijne vrijheid, beschermd door wouden en bergen zal het
voorzeker geene gemakkelijke taak wezen dit oorlogszuchtig volk onder bedwang te
brengen. Doch hetgeen door maatregelen van geweld niet ligt tot stand zoude zijn te
brengen, mag niet tevergeefs gehoopt worden van beschaving en den onweerstaanbaren
invloed des Christendoms.
De europesche Zendeling, – gewis hij heeft een meer ruimen blik, meer ervaring, meer
wetenschappelijke vorming dan de inlandsche schoolmeester, maar toch als baanbreker
in de schier ontoegankelijke bergen van Ceram verdient deze laatste welligt de voorkeur,
al ware het ook maar alleen omdat de Europeër er niet ligt toe zoude kunnen besluiten en
welligt, met den besten wil, niet in staat te dragen de ontberingen en vermoeijenissen, die
van eene eerste vestiging onder dit volk onafscheidelijk zijn. Steeds loerend en vol
argwaan, ligt geloovig, waar de strandbewoner het in zijn belang acht den Alfoer buiten
aanraking te houden met ons Bestuur, en zich gemakkelijk laat diets maken dat het
Gouvernement niets meer en niets minder bedoelt dan hen onder ’t juk te brengen, hun
zware heerendiensten op te leggen en de jonge manschap met geweld weg te voeren om
er in een ver en vreemd land soldaten van te maken, zoo valt het niet gemakkelijk hun
vertrouwen te winnen en het denkbeeld ingang te doen vinden dat de Hollanders het wél
met hen meenen en hun stoffelijk en zedelijk heil bedoelen. Waar geen gevaar te duchten
is, waar beschermende rotskloven en bergtoppen in de nabijheid zijn, daar nadert hij met
schijnbaar vertrouwen, daar neemt hij gaarne aan de snuisterijen waarmede men hem
meent gewonnen te hebben, daar is hij gul met het schenken zijner vriendschap en wordt
hij de “tsobat” (vriend) van een iegelijk die wat te geven heeft, doch wie zich mogt
verbeelden door dit alles zijn vertrouwen te hebben gewonnen, komt gewis bedrogen uit.
www.cgfdejong.nl
Wanneer adressant zich niet vergist, dan is dit de eenige ware beschouwing ten aanzien
van den Alfoer van Ceram; aldus leerde hij hem kennen na gezet onderzoek;
dienovereenkomstig werd hij bevestigd in zijn gevoelen op eene reis en bij het onderzoek
van zaken in 1847, toen adressant wijlen Generaal Cleerens (Gouverneur der Moluksche
eilanden) vergezelde langs de kusten en in het binnenland van noordelijk Ceram.667
Volgens deze wijze van zien drong hij er indertijd op aan, geen veertien dagen vóór het
uitbreken van den laatsten bloedigen opstand, om den schoolmeester van Waaijsamoe
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weg te nemen, waardoor, ware er spoedig genoeg gevolg aan gegeven, de tooneelen van
woestheid en geweld zouden zijn voorkomen en welligt de gansche kostbare expeditie
onnoodig zoude zijn geworden.668
De inlandsche schoolmeester, vooral de zoodanige die op Ceram’s binnenkust werd
geboren en getogen, kent den Alfoer als zoodanig en weet hem dienovereenkomstig te
behandelen. Toen de hoog verdienstelijke Zendeling Jellesma onder anderen op zijne
rondreize ook de Alfoersche kampong Awahija bezocht en daar, in vromen ijver, de
menschen aan het verstand trachtte te brengen hoe goed het voor hen zoude zijn wanneer
er in hun midden eene school werd opgerigt, maakte dit terstond in zoo hooge mate
hunnen toorn en argwaan gaande dat de Zendeling blijde was toen hij nog even bijtijds,
ongedeerd, zijn vaartuigje kon bereiken.
Geheel anders gedroeg zich de inlandsche schoolmeester Anakotta, toen hij door
adressant naar derwaarts werd gezonden met hetzelfde doel. Hij sprak van school noch
kerk noch godsdienst en stelde zich aan alsof hij hen slechts als in ’t voorbijgaan bezocht
en slechts weinige dagen wilde toeven. Tegen den avond, toen oud en jong in de negerij
terug was, zette hij zich aan ’t strand, nam zijne fiool en zong en speelde een en ander
gezang. Dit was vreemd; zoo iets had men nog nooit gehoord en alles wat leven had
schaarde zich om hem en men bragt hem spijs en drank in overvloed en behandelde hem,
altijd naar den Alfoer gerekend, met veel onderscheiding. Der taal volkomen magtig,
vertelde hij hun allerlei wonderbaarlijke zaken van de magt der Kompanija (’t
Gouvernement), van hare groote kanonnen en oorlogsschepen en van de exercitiën der
hollandsche soldaten. – Ook zij wilden nu exerceren en Anakotta moest hun dat leeren.
Hij deed het zoo goed en kwaad hij ’t verstond en had weken lang met hen te doen,
alvorens hij hunnen ijver konde bekoelen.
“Waarlijk Matele (meester) gij zijt een knap man, want ofschoon er ook reeds onder ons
zijn, die reeds gedoopt werden, zoo hebt gij ons evenwel velerlei geleerd, waarvan wij
niets wisten. Kent gij nog meer van die zaken?” “Och! alles wat ik U tot dusverre heb
geleerd, zijn slechts kleinigheden,” was het antwoord, “van het grootste en beste weet ge
nog niets, doch dat is iets wat een Alfoer niet verstaat en niet begrijpt, en is slechts goed
voor Christen-menschen zooals er op Saparoea en op Ambon en in Holland wonen”. Nu
was hunne nieuwsgierigheid geprikkeld en onvermoeid om met gespannen aandacht te
luisteren naar Anakotta’s verhalen van oepoe langit (de Heer des Hemels) en zijnen
lieven Zoon Jezus Christus. Daarvan moest men meer weten, ook zij wilden gaarne
kinderen worden van dien Vader in den Hemel, die zoo goed is voor al zijne schepselen;
zij wilden nu dadelijk leeren schrijven en lezen, zij moesten eene school hebben voor
hunne kinderen en de ouden van dagen wilden ook nog wat leeren; och! als nu de meester
maar onder hen wilde blijven, dan zouden zij hunne kinderen geregeld ter school zenden.
Zij zelven waren te oud om dat alles nog te verstaan, maar hunne kinderen zouden
www.cgfdejong.nl
gedoopt, zouden Christenen worden. En Anakotta is onder hen gebleven, door allen
bemind, en werd hem later, op voorstel van den heer Buddingh, een tractement toegelegd
van ƒ 25 ’s maands voor rekening van ’t Gouvernement.
Na nu nog aangestipt te hebben dat deze zelfde man, alsmede de gewezen schoolmeester
Nusaalij,669 door hunne kennis van taal, land en volk zeer gewigtige diensten hebben
bewezen gedurende de bovenbedoelde onlusten op Ceram, en waarvoor laatst genoemde
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beloond werd met het regentschap over de negerij Boano, haast ik mij eerbiedig
verschooning te verzoeken, wegens al te groote uitvoerigheid in de mededeeling van
zaken, waarmede ik Uwe Excellentie moest lastigvallen, doch die adressant vermeende
niet te mogen voorbijgaan, ten einde, zoo mogelijk, het bewijs te leveren dat sommige
inlandsche schoolmeesters uitnemend geschikt zijn om met goed gevolg in nadere
aanraking te komen met de Alfoeren van Ceram en om als voorloopers te dienen voor
geordende Zendelingen.
Opdat nu het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, welks geldelijke middelen geen al
te groote uitbreiding gedoogen en desniettemin naar vooruitgang en voortzetting van
zijnen arbeid wenscht te streven, ontlast worde van het onderhoud der scholen door zijne
zorgen opgerigt en in blijvenden toestand gebragt, zoo neemt adressant, daartoe door
zijne Committenten bij missive d.d. 8 November 1863 gemagtigd, eerbiedig de vrijheid,
Uwe Excellentie te verzoeken:
a. voor Gouvernementsrekening over te nemen de ondervolgende Genootschapsscholen
en het personeel daaraan verbonden, als
ten 1ste de school te Galala met 44 leerlingen, onder den onderwijzer A.Z. Latumanuweij
met ƒ 15 tractements ’s maands.
ten 2de de school te Lata met 95 leerlingen, onder den onderwijzer L. Manusama met ƒ
15 tractement ’s maands.
ten 3de de school te Negerij-lama met 42 leerlingen, onder den onderwijzer J.D.
Nendissa, met ƒ 15 tractement ’s maands.
ten 4de de school te Waaijhero met 90 leerlingen, onder den onderwijzer J.W.A. Tanamal
met ƒ 20 tractement ’s maands.
ten 5de de school te Poka, met 50 leerlingen, onder den onderwijzer J.D. Manusama met
ƒ 12 tractement ’s maands.
ten 6de de tweede school te Allang met 102 leerlingen, onder den onderwijzer J.
Metekohij, met ƒ 15 tractement ’s maands.
ten 7de de tweede school in de negerij Waaij met 126 leerlingen, onder den onderwijzer
A. Tanamal met ƒ 12 tractement ’s maands.
ten 8ste de school te Hila met 27 leerlingen, onder den onderwijzer N. Ririmassej met ƒ
15 tractement ’s maands, en eindelijk
ten 9de de school te Lokkie met 36 leerlingen, onder den onderwijzer P. Huka met een
tractement van ƒ 20 ’s maands.670
Of wel in ’t geheel negen scholen met 612 leerlingen, onder negen onderwijzers met eene
gezamentlijke bezoldiging van een honderd negen en dertig gulden (ƒ 139) ’s maands.671
b. de onder § a. bedoelde schoolmeesters volgens rang en anciënniteit te doen opnemen
in de ranglijst der inlandsche gouvernementsschoolmeesters in de Residentie Amboina
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en mitsdien op hen toe te passen alle verpligtingen en voorregten voor de
gouvernementsschoolmeesters bepaald.
c. in pensioen op te nemen:
ten 1ste den hoogbejaarden en door het Genootschap gealimenteerden schoolmeester Ch.
Lodrigus te Lokkie met een’ maandelijkschen onderstand van vijf gulden (ƒ 5).
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In 1868 stond Huka nog steeds te Lokki. Zie “Opgave voor de zamenstelling van het naamregister van
Nederlandsch Indië voor 1869”, 20/8/1868, AA 419.
Zie hierover ook B.N.J. Roskott a. GGvNI, 16/3/1864 en HCO a. GGvNI, 7/5/1864, beide stukken
in AHCO 188/6.
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ten 2de den door de Zendeling-vereeniging te Amboina in de maand November a.p. bij het
Hoofdbestuur tot pensioen voorgedragenen schoolmeester J. Pattiselanno over een
genoten tractement van ƒ 25 ’s maands en wel op den voet als aan de
gouvernementsschoolmeesters wordt toegestaan, dat is: tweederde gedeelte (b) van het
genoten tractement, of wel zestien gulden zes en zestig en een halve cent (ƒ 16,665).
d. ter beschikking te stellen van adressant, onder gehoudenis van rekening en
verantwoording, eene som van vijftig gulden ’s maands, uitsluitend met het doel om
daarmede aanvankelijk te trachten een of meer schoolmeesters werkzaam te doen zijn
onder de bergbewoners van Ceram, alles onder goedkeuring en in overleg met den
Gouverneur der Moluksche eilanden.
’t Welk is doende de algemeen gemagtigde van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap
voor de Ambonsche missie, etc. etc.672

95. H.M. Andrée Wiltens, gouverneur der Molukse Eilanden, aan L.A.J.W. baron Sloet
van de Beele, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Ambon, 21 april 1864,
Geheim, Lettr JI; AAS b222/s113, Bt 5 okt. 1864, nr 23.
Ten einde Uwe Excellentie te doen zien, welke rigting de Zendeling-vereeniging673 alhier
thans volgt en gevolgd wil hebben, neem ik de vrijheid bij deze aan te bieden een van die
Vereeniging ontvangen schrijven ddo 12 December 1863, namens dezelve onderteekend
door Broeder Roskott, en waarbij, onder meededeeling dat sommige inlandsche Regenten
hunne onderhoorigen noodzaken den Christelijken rustdag te misbruiken tot het verrigten
van allerlei arbeid, en dat de bevolking der Mahomedaansche negorijen als bij voorkeur
den Zondag bezigt, om hare koopwaren in de nabij gelegen Christen-negorijen rond te
venten, verzocht wordt, om maatregelen te nemen, opdat deze wanordelijkheden en
misbruiken, zooals de vereeniging ze noemt, mogen ophouden.674
Ik meen te kunnen beweren dat ik van mijnen kant hier niet in gebreke blijf, om te doen
wat behoort, ten einde de Christelijke Godsdienst in stand en in eere te houden; doch zóó
ver te gaan als de Zendeling-vereeniging dat wil, kan en mag ik niet. Ik zoude zoo doende
even orthodox worden als zij schijnt te wezen en eene dusdanige stipte en letterlijke
naleving van de geloofsformulieren zou der zaak gewis eer schadelijk dan bevorderlijk
zijn; en waar zou het moeten eindigen, vermits de vereeniging zelve erkent dat een bloot
verbod, zonder behoorlijk gehandhaafde strafbepalingen, onmogelijk zou kunnen leiden
tot een meer gewenschten staat van zaken!
Maar afgescheiden daarvan, zouden dwangmiddelen, waar het contagium van het goede
ontbreekt, toch ook volstrekt nutteloos wezen en eenige leden der Zendeling-Vereeniging
laten helaas! het goede voorbeeld achterwege; want terwijl tegen een, die gelukkig thans
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niet meer tot die vereeniging behoort, klagten wegens onzedelijkheid van de stuitendste
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Vgl. Extract besluit GGvNI, 10/7/1864 (ARvdZ 34/5), waarin meegedeeld wordt dat met het
opperbestuur in overleg zou worden getreden over het voorstel van Roskott, om de inlandse
onderwijzers van de door het NZG opgerichte scholen in de Residentie Ambon voortaan uit ’s lands
kas te bezoldigen. Het voorstel tot overdracht van de scholen werd gehonoreerd, het verzoek om ƒ 50,per maand voor zendingswerk op Ceram werd afgewezen. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 16/11/1864,
ARvdZ 34/5. Voor de correspondentie in deze zaak, zie dossier AMvK 1526, Vb 6 okt. 1864, no. 8.
De conferentie van zendelingen.
Deze brief is niet aangetroffen.
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soort zijn ingebragt,675 ontziet een ander zich niet om in een dagblad-artikel Regenten te
honen en te verguizen, instede, zoo als pligt ook gebiedt, door liefde en barmhartigheid
in het belang der goede zaak hunne genegenheid te trachten te winnen.676 Ook komt hier,
met enkele gunstige uitzonderingen, bijna nooit een Zendeling – wanneer ze ter plaatse
zijn – in de kerk, even min als Broeder Roskott, die zich, ofschoon te Ambon gevestigd,
in den laatsten tijd geheel aan de openbare Godsdienstoefening onttrekt, welligt uit besef
dat zijn aanwezen aldaar der gemeente ergernis zou geven.677
Nu geloof ik te mogen vragen of het met zulke voorbeelden wel te verwonderen is dat de
inlandsche Christenen niet godsdienstiger zijn dan de Zendeling-vereeniging ze doet
voorkomen?
Het is alsof men geheel uit het oog verliest, dat niemand gelooft wat hij wil maar alleen
wat hij kan en dat de slotsom van hetgeen door de Christelijke leer geboden wordt, liefde
is, er zou anders meer toegevendheid, meer verdraagzaamheid worden bespeurd en aan
goede voorbeelden zou het voorzeker ook minder ontbreken.
Ik heb dan ook vermeend naar de bedoeling van Uwe Excellentie te handelen, door aan
het onderwerpelijk schrijven geen gevolg te geven en bepaal mij eerbiedig tot de
mededeeling van het vorenstaande.678

96. H.M. Andrée Wiltens, gouverneur der Molukse Eilanden, aan L.A.J.W. baron Sloet
van de Beele, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Ambon, 22 april 1864; AAS
b337/s101, Bt 5 okt. 1864, nr 23.
Ofschoon het woord “zendeling” (Oetoesan Indjil) bij de bevolking zeer goed bekend is
en ook begrepen wordt, gevoelt zij zich daardoor evenwel blijkbaar niet gekrenkt, want
zij noemt de zendelingen “pandita”, dat is “prediker”, en zulks om de eenvoudige reden,
dat deze Christen leeraars feitelijk predikers zijn, naardien zij zijn werkzaam, niet onder
de heidenen, zooals zou behooren, maar in gevestigde Christen gemeenten.679

Zie voetnoot 737.
Zie document 93.
Zie document 98.
Het gouvernement in Batavia dacht hier anders over. Conform het advies van het Kerkbestuur en de
Raad van Indië instrueerde de GG de gouverneur der Molukse Eilanden (en de resident van Manado)
om aan inlandse regenten die hun onderdanen mochten dwingen om buiten noodzakelijkheid of tot
hun particulier voordeel op de zondag werk te verrichten, te kennen te geven dat de regering dat niet
kon goedkeuren. Aan de vrijheid van islamitische handelaars om hun negotie op de zondag in
christen-negorijen aan de man te brengen werd niet getornd. Gb van 5 okt. 1864 nr 23, AAS
b337/s101, Bt 5 okt. 1864, nr 23.
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In gouvernementskringen in Batavia leefde in deze jaren het idee dat de bevolking in de Molukken
een zekere afkeer had opgevat van de zendelingen, zie bijvoorbeeld document 91. Bovendien vreesde
men dat de bevolking in de Molukken zich wellicht gekrenkt voelde door de inzet van zendelingen
in haar gemeenten, een categorie voorgangers die in de regel slechts voor bekering van “heidenen”
werd gebruikt. Conform het advies van de Raad van Indië deelde het gouvernement in Batavia de
gouverneur der Molukken en het Kerkbestuur mee: “de Regering heeft namelijk vooralsnog de
overtuiging niet, dat door de plaatsing van Europesche zendelingen op die eilanden in de geestelijke
behoeften der inlandsche Christen gemeenten aldaar op de meest doelmatige wijze wordt voorzien”,
met als gevolg dat de regering het contract van 1854 niet verlengde. Zie MGS a. GdME, 27/12/1863,
nr 2888, en MGS a. Kb, 27/12/1863, nr 2888a, beide stukken in AAS b213/s111, MGS 27 dec. 1863,
nr 2. Citaat ontleend aan het tweede stuk. Zie ook het advies van de Raad van Indië van 5 juli 1864,
AAS b337/s101, Bt 4 okt. 1864, nr 23, waarin opnieuw betoogd wordt dat zendelingen geen
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Van bepaalden tegenzin bij de bevolking tegen de zendelingen wordt niets bespeurd,
ofschoon niet ontkend kan worden dat handelingen als van een Teffer680 en van een
Tobi681 den invloed dezer leeraren niet heeft kunnen doen toenemen.
De bevolking schijnt de zendelingen integendeel gaarne te willen behouden, niet zoo zeer
uit gehechtheid aan hen of uit werkelijken Godsdienstzin, als wel omdat het haar ijdelheid
streelt eigen “pandita’s” te hebben, die gevestigd in haar midden, Godsdienstoefening
houden, onderwijs geven in de Christelijke leer, hare kinderen doopen en hare huwelijken
sluiten en inzegenen.
Of de zendelingen, een enkele welligt uitgezonderd, ook bij de Regenten gezien zijn, is
evenwel eene vraag, die naar vermeend wordt ontkennend moet worden beantwoord.
De Regenten zijn de eerste in hunne negorij maar daar waar, op meestal groote afstanden
van den zetel des bestuurs, een Europeesch zendeling is gevestigd, houdt die voorrang
op en vermits zendelingen niet altijd schijnen te blijven binnen de grenzen van hunnen
eigenlijken werkkring doch zich wel eens laten verleiden tot een uitstap op het gebied van
het burgerlijk gezag, veroorzaakt dat bij sommige Regenten naijver waaruit zoo al geene
geheime tegenwerking, zeker toch ook geene medewerking voortvloeit.
Zooals de positie der zendelingen thans is, kunnen zij echter niet veel nut stichten,
vermits zij twee meesters moeten dienen: het Zendeling-genootschap en het
Gouvernement.
Die toestand, wat tastbaar is, is voor hen niet wel houdbaar, te minder omdat zij, gelijk
hiervoren reeds werd gezegd, het eigenlijk karakter van zendeling hebben afgelegd,
zonder daarvoor een ander erkend karakter te hebben aangenomen. Zij kunnen niet geheel
ondergeschikt geacht worden aan het bestuur, want het zijn geen ’s lands dienaren, ook
niet aan den Kerkenraad, want het zijn geen zoodanig geordende geestelijken waarover
dat Collegie bevoegd is toezigt uit te oefenen.
Indien die toestand zoo blijven moet, dan zou het overweging kunnen verdienen of het
niet beter ware om tot de vroegere orde van zaken terug te keeren en voor Amboina
weder twee predikanten te bestemmen, ter voorziening in de geestelijke behoeften der
Inlandsche Christengemeenten, hetgeen welligt te meer verkieslijk zou wezen omdat
werkelijke Predikanten ook in hooger aanzien bij de bevolking staan dan zendelingen.

97. B.N.J. Roskott aan de Hoofdcommissie van onderwijs te Batavia, Ambon, 28 april
1864; ARvdZ 34/5.
Al geruime tijd had het gouvernement kritiek op Roskott en zijn Instituut (kweekschool). De
Raad van Indië had er bezwaar tegen dat de opleiding van onderwijzers voor het
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gevestigde gemeenten zouden moeten dienen, zulks mede naar aanleiding van de hier opgenomen
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visie van gouverneur Andrée Wiltens. Volgens een lid van de Raad van Indië, Keuchenius, die in
1863 een minderheidsadvies (ten gunste van verlenging van het contract van 1854) uitbracht naast
dat van de Raad van Indië (document 91), waren het meer in het bijzonder de affaire-Teffer (zie
voetnoot 737) en de controverses waartoe Roskott aanleiding had gegeven, zowel door de manier
waarop hij het Instituut leidde als vanwege zijn grote invloed op de schoolmeesters aan de
gouvernementsscholen (zie eveneens document 91), die het gouvernement in Batavia sterkten in zijn
voornemen het contract met het NZG niet te verlengen. “Advies van het Raadslid Mr L.W.C.
Keuchenius, overgelegd bij dat van den Raad ddo 23 October 1863 No XXXI”, AAS b337/s101, Bt
27 dec. 1863, nr 2.
Zie voetnoot 737.
Bedoeld zal zijn Tobi’s strijd tegen een aantal regenten, zie document 93.
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volksonderwijs in de Molukken zich aan regeringstoezicht onttrok.682 Doch ook uit andere
hoek werden Roskott en zijn werk bekritiseerd. In (meestal anonieme) krantenartikelen en in
brieven aan het gouvernement en het NZG-hoofdbestuur te Rotterdam werden aanvallen op
hem gedaan, waarbij zijn deskundigheid als schoolopziener en leider van het Instituut alsook
zijn persoonlijke integriteit en eerbaarheid in twijfel werden getrokken. De verstandhouding
tussen hem en de overige leden der Subcommissie van onderwijs te Ambon was inmiddels
verstoord geraakt.683

–––
Ieder verstandig man, die zich geene utopieën schept, geene illusorische begrippen heeft
van het volksonderwijs, niet onnadenkend náspreekt hetgeen hij van elders weet en
ernstig heeft nagedacht, zal als vanzelf tot de conclusie komen dat het onderwijs voor
iederen stand, voor ieder volk, voor ieder individu niet hetzelfde mag zijn, – dat, ja! door
onderwijs en opvoeding de mensch ontwikkeld en verlicht moet worden, maar toch ook
en bovenal, dat het hoogste en eerste doel van alle volksonderwijs móet zijn om den
mensch te verbeteren, gelukkig en tevreden te doen zijn een iegelijk in zijnen stand. Dat
daarentegen alle onderwijs, hetwelk uit het oog verliest den maatschappelijken toestand
van den onderwijzeling, zijne vooruitzigten en zijne toekomst, hoogelijk moet worden
afgekeurd omdat men menschen vormt ontevreden met hunnen toestand, ongeschikt voor
de maatschappij waarin zij bestemd zijn te leven, en, onbarmhartig genoeg, overgevoelig
maakt voor vermeende of wezenlijke afhankelijkheid, voor knellende banden, die men
zou wenschen te verbreken.
Of, vanuit een hooger standpunt beschouwd zelfs ook de Europesche maatschappij niet
gelukkiger zoude wezen, of pauperisme en communisme geen onbekende spookgestalten
zouden zijn gebleven indien van den aanvang af het volksonderwijs met meerdere
wijsheid ware geleid geworden? is eene vraag, die welligt niet zoo gemakkelijk is te
beantwoorden. Maar in Indië, maar in den Molukschen archipel vooral, mag de man op
wien de verantwoordelijkheid van het volksonderwijs, althans ten deele, rust niet
onbedachtzaam voorthollen, en niet misbruiken het vertrouwen in hem gesteld, om eenen
toestand in ’t leven te roepen dien hij met omzigtigheid en gewetenshalve behoort te
vermijden. Men moge, onnadenkend genoeg, in dwazen waan die omzigtigheid afwijzen,
men moge haar toeschrijven aan bekrompenheid, aan onbekwaamheid zelfs, de man, die
weet wat hij wil en opregt wenscht te zijn in al zijn handel en wandel, mag zich daardoor
niet van het spoor laten brengen en moet desnoods de zedelijke kracht hebben om
miskenning te verdragen.
De jonge Amboinees, ten wiens behoeve de volksschool is daargesteld: wat is hij? wat
moet hij? wat is zijne toekomst?
Zij bestaat uit twee standen (wanneer ik ze zoo eens mag noemen) de Ambonsche
maatschappij, de zoogenaamde burgers namelijk en de negerij-lieden. In taal en zeden,
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in kleeding en woning al heel weinig van elkander verschillende. De eersten verrigten,
tegen betaling van een gering hoofdgeld, geen heerendiensten en staan in de buitenwijken
onder zoogenaamde sergeanten, terwijl hunne standgenooten op de hoofdplaatsen de
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Zie document 91; het gouvernement gaf er de voorkeur aan dat de onderwijzers voor de
gouvernementsscholen in de Molukken opgeleid werden aan een door het gouvernement zelf op te
richten kweekschool. Een zendeling zou dan de godsdienstige vorming der kwekelingen op zich
kunnen nemen. Zie MGS a. GdME, 27/12/1863, nr 2888, AAS b213/s111, MGS 27 dec. 1863, nr
2888.
Zie bijv. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 29/11/1863, ARvdZ 34/5.
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gewapende schutterij uitmaken. Zij generen zich van een weinig kleinhandel, op het
achterland van Boeroe van vischvangst, een weinig tuinbouw, sagobereiding, of oefenen,
gebrekkig genoeg, eenig ambacht uit. De anderen, de negerij-lieden, wonen in hunne
eigene negerijen en staan onder hunne eigene kamponghoofden, onder den titel radja’s,
patti’s, orangkaja’s, enz. Ook zij voorzien in hunne weinige dagelijksche behoeften, door
een weinig tuinbouw, sagokloppen, vischvangst enz, maar daarenboven zijn het deze
negerij-bewoners, die de noodige Gouvernementsheerendiensten verrigten en als
zoodanig het bouwmateriaal voor ’s lands gebouwen bereiden en aanvoeren, wegen
aanleggen en onderhouden, kerken en scholen bouwen, voor reizigers de noodige roeijers
en koeli’s leveren en voorts al die diensten verrigten, waarvoor menschen-handen in
massa noodig zijn. Onder de inlandsche regenten zijn er, die het niet aan bekwaamheid
ontbreekt voor binnenlandsch Bestuur en als mensch achting waardig zijn, anderen
daarentegen mangelen die goede hoedanigheden geheel en zijn of onbeduidende of
slechte menschen, die hunnen ondergeschikten het vreugdeloos leven soms bitter genoeg
weten te maken. Door de meest humane wetten en bepalingen heeft de Regering gepoogd
onderdrukking en knevelarij voor te komen, maar waar is eene wet, waar zijn
voorzieningen te nemen, die een Ambonsch regent in zijne arglist niet zou weten te
ontduiken, wanneer hij dat wil en er belang bij heeft? Berigtgever kende een’ regent, nu
reeds lang ten grave, een verdienstelijk man en bij ’t Bestuur zeer gezien. Een zijner
ondergeschikten had eene fout begaan, die hij meende dat met nadruk aan den lijve
gestraft moest worden. Maar het reglement op het binnenlandsch Bestuur zat hem in den
weg; volgens hetzelve mogt hij slechts de straf van eenige rottang-slagen opleggen.684
Doch daarom niet getreurd. De slimme Amboinees had er al dra iets op gevonden om den
delinquent behoorlijk te doen afranselen, zonder het reglement, volgens zijne meening,
te overtreden. Een viertal marinjo’s (een soort van politiebedienden in de negerijen)
stonden gereed, een iegelijk met zijnen minjak kelan (een zwaar en taai soort van rotang)
gewapend.
“Bind dien man aan den paal, en geef hem zes slagen,” luidde het bevel, “doch raak hem
goed, anders krijgt ge zelf! ... Nu goed geteld, zes, niet meer ... één, twee, drie ... hard
slaan zeg ik U! vier, vijf ... scheer je weg schobbejak, ge kunt niet slaan”. – “Kom jij nu”.
De tweede marinjo trad voor, – één, twee, drie enz, enz, en zoo had de man eene dragt
slagen van de vier marinjo’s, dat gelijk de regent gezegd had, raak was en in het
strafregister werd behoorlijk ter neder gesteld: “N.N. afgestraft met zes rotang slagen,
wegens die of die overtreding”.
Zóó is soms de inlandsche regent tegenover zijn volk, zóó weet hij respect in te boezemen
en zijn gezag te handhaven. Waarom niet geklaagd? zou men kunnen vragen. De
negerijman is zoo dwaas niet om te klagen over zulke bagatellen, hij weet wel dat hij en
zijne familie het jarenlang zouden moeten bezuren. Eerst dan wanneer sa’isi negerij,
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gelijk zij ’t noemen, gemeene zaak maken, en tegen den regent opstaan, dan heeft deze
laatste het zwaar genoeg, dan is de negerijman even onredelijk en leugenachtig in zijne
klagten als de regent het voorheen tegenover hem was.
Ziet daar! mijne Heeren! eene korte aanduiding van den toestand van een volk, voor
dewelke onze inlandsche Christen-school bestemd is. Ware nu die toestand te veranderen,
684

Aantekening van Roskott bij deze plaats: “De regent bijgestaan door den Kapala soa, mag 20 slagen
opleggen, Gouvernementsbesluit 1 Aug. 1828, nr. 38, doch hij doet dan ongaarne ten einde niet als
een streng heer bij ’t Bestuur bekend te staan.” Zie art. 132, lid c, van het Reglement op het
binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en Onderhoorigheden (15 april 1824).
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te verbeteren, te veredelen, dan voorzeker zoude ook dienovereenkomstig de volksschool
– ik zal niet zeggen: verbeterd, maar – veranderd en gewijzigd kunnen worden. Maar
wanneer de Amboinees, Amboinees moet blijven, wanneer hij zich niet kan, niet mag
onttrekken aan zijnen politieken toestand, wanneer hij en zijne kinderen en kindskinderen
door handenarbeid in hunne behoeften hebben te voorzien, wanneer het hem slechts
onheil kan aanbrengen zoo hij over zijnen staat van afhankelijkheid begon ná te denken
en het de hoogste wijsheid voor hem is, zich vrijwillig te onderwerpen aan wetten en
voorschriften, die hem door eene andere dan zijne eigene natie worden opgelegd, – zou
het dan verstandig, zou het billijk en goed zijn om die menschen te kwellen en ontevreden
te maken met hunnen toestand, door vertoogen van vrijheid en gelijkheid, van
menschenwaarde en wat al niet? Zoude men dáár moeten leeren over Grieken en
Romeinen, over revolutiën en volksopstanden, – ja, zoude dáár zelfs wel geplaatst zijn,
de sinds lang vergetene bloedige geschiedenis van hunne eigene voorouders, in hunnen
worstelstrijd tegen vreemde overheersching? Ik geloof dat het even nutteloos als wreed
en onverstandig zoude zijn. Aardrijkskunde, gewis, zij is eene wetenschap, zoo ze door
onverstand niet verlaagd en misbruikt wordt tot bloot geheugenwerk, die uitnemend
geschikt is om den blik te verruimen, hart en verstand te vormen, wijzer en beter te
maken. Waar echter wordt aardrijkskunde als middel van opvoeding, aldus toegepast en
onderwezen? Is ze in onze ... ik zal niet zeggen beste maar toch anders goede scholen in
’t vaderland wel iets anders dan bloot geheugenwerk! Wordt de leerling niet knap
genoemd, die, à l’improviste, iedere stad, rivier of berg weet aan te toonen! En wanneer
hij in ’t zweet zijns aangezigts het zoo verre heeft gebragt, wat heeft hij er veel mede
gewonnen, indien dat alleen de uitkomsten zijn van jarenlange inspanning! Maar afgezien
daarvan, zoo moet ook met betrekking tot onze inlandsche scholen, dunkt mij, wel
degelijk overwogen worden of het onderwijs in algemeene aardrijkskunde geene
bedenkelijke zaak is? Ons betrekkelijk klein landje, met zijn handvol inwoners, tegenover
de millioenen van andere staten kan bezwaarlijk medewerken, om gewenschte indrukken
te maken. Men kan dat vermijden en neutraliseren, dat is waar, maar of het niet beter zij
diergelijke zaken voor ’s hands te laten rusten, is eene vraag, die ik niet zou schroomen
bevestigend te beantwoorden. Gelijk Uwe Hoofdcommissie bekend is, hebben wij in onze
inlandsche scholen nog geene andere kaarten, dan die van Palestina, door mij in der tijd
volgens eene kaart van Ds van Senden685 op grooter schaal in de maleische taal
overgebragt,686 en wordt op dezen stond voor de derde maal in Nederland herdrukt. Voor
het gebruik derzelve schreef ik drie handleidingen, waarvan de laatste vooral ten doel
heeft, de geschiedenis met den geographischen en topographischen toestand des lands in
verband te brengen. Insgelijks teekende ik eene kaart van Klein-Azië, Macedonië en
Griekenland, geheel ingerigt volgens den grooten atlas,687 en heeft ten doel om de reizen
van den Apostel Paulus aanschouwelijk voor te stellen, – zoo ook eene kaart van
www.cgfdejong.nl
Nederlandsch-Indië. Beide teekeningen zond ik naar Nederland, met verzoek om ze te
doen drukken ten behoeve onzer scholen. Ik heb wel berigt dat ze zijn ontvangen, maar
nog niet de toezegging dat ze zullen worden gedrukt.
Niet in alle, maar toch in eenige onzer scholen wordt gevonden eene mappe-monde, door
de meesters zelven geteekend volgens die welke in ’t Institut wordt gebruikt. Zij heeft ten
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Gerhard Heinrich van Senden, Aardrijkskundige beschrijving van Palestina: zijnde eene handleiding
bij de door denzelven ontworpene kaart van dat land. Zwolle: R. Boelens Jr, 1837.
Zie voetnoot 58.
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doel om de kinderen eenig denkbeeld bij te brengen van den vorm en de ligging der
werelddeelen, zeeën, landen enz. In het Institut wordt gebruikt de aardglobe van AbelKlinger688 en daarbij voor zoo veel noodig toegepast: de algemeene sterre- en
natuurkundige aardrijksbeschrijving door Jacob de Gelder,689 alsmede het schone werk
van J.E. Bode, Erläuterung der Sternkunde und den dazu gehörigen Wissenschaften.690
Benevens de groote globe van Klinger, gebruik ik echter ook eene zelf gefabriceerde van
kajoe titih (een ligt hout soort, hetwelk zich goed laat beschrijven)691 en volgens het
model van die in ’t Institut heeft iedere schoolmeester zijne eigen gemaakte globe voor
dagelijksch gebruik. Deze laatste is zeker gebrekkig, maar bij gebrek van beter doet ze
goede diensten.’t Is naauwelijks noodig aan te duiden, dat men op ’t gebied van
wiskundige aardrijksbeschrijving in eene inlandsche school niet te veeleischend kan zijn.
Brengen wij het tot eene eenigszins duidelijke voorstelling van de bolrondheid der aarde,
de groote en kleine cirkels, zon- en maaneklipsen enz., dan ben ik al wel tevreden en is
evenveel zoo niet meer dan in eene europesche volksschool wordt verkregen. Over
chronologie (met bijvoeging van eenige tafels) schreef ik een boekje voor mijne
leerlingen, en denk binnen weinige dagen gereed te zijn met eenige aanwijzingen over het
vinden van den meridiaan volgens den toestel van Bode (2de deel blz: 456) hetgeen
iedere schoolmeester, éénmaal gezien en begrepen hebbende gemakkelijk kan namaken,
waarbij hij dan tevens leert kennen het noodige over gnomonik,692 en in zijne afgelegene
negerij van praktisch nut kan wezen.
In het Bataviaasch Handelsblad heeft een onbekend schrijver eene parodie geleverd op
de thans hier te lande gebruikt wordende maleische Bijbelvertaling. Hekelen, bedillen en
afkeuren, het is doodgemakkelijk (“la critique aisée l’art difficile” zegt het spreekwoord)
en een onbezonnen man alleen durft het wagen om zoodanige stukken in publiek geschrift
te doen opnemen, maar toch het kan niet worden ontkend: onze tegenwoordige
bijbelvertaling, zij moge de vrucht zijn van groote geleerdheid en volhardenden arbeid,
zij laat veel te wenschen over. Om ze te kunnen behouden en meer verstaanbaar te maken,
schreef ik over het oude en nieuwe Testament een Bijbelsch woordenboek, waaraan ik
veel tijds en arbeids besteedde.693 Op de reis naar Nederland ging het handschrift verloren
en bleef dus zonder eenige vrucht. Daarna kwam ik op het denkbeeld om een spelboekje
te vervaardigen, in hetwelk de meeste hoog-maleische woorden werden opgenomen.694
Ik voegde er aan toe eene handleiding voor schoolmeesters, in de welke die vreemde
woorden in ’t laag-maleisch worden teruggegeven, tevens met aanwijzing der texten, waar
de woorden in den bijbel te vinden zijn. Het boekje werd op onze pers vele malen
Georg Klinger (1764-1806) was een kunsthandelaar en graveur uit Neurenberg. Hij stond aan de wieg
van een firma die zich specialiseerde in de vervaardiging van globes, kaarten en atlassen in vele talen.
Bij zijn dood werd zijn werk voortgezet door zijn weduwe onder de naam “Klinger Kunsthandlung”.
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In 1852 trad de koopman Carl Abel aan als bedrijfsleider van de firma. Hij veranderde de naam in
“C. Abel Klinger Kunsthandlung”. Kort na de Eerste Wereldoorlog hield de firma op te bestaan.
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salomonensis Bakh.
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herdrukt en nog altijd met goede uitkomsten gebruikt.695 Maar toch, het valt niet te
ontkennen, onze maleische bijbelvertaling wordt niet wel verstaan! Eene nieuwe
vertaling, geheel overeenkomstig de taal des lands, werd noodig geacht, en zoo wel uit
eigen aandrang als op het verzoek van anderen, zette ik mij aan ’t werk. Naar aanleiding
van een verzoek tot mij gekomen, verzond ik onlangs een gedeelte dier nieuwe vertaling
naar Nederland ter beoordeeling. Of deze mijne vertaling goed is, zóó goed althans als
ze naar omstandigheden wezen kan, staat aan anderen te beoordeelen. Aan goeden wil,
aan vlijt en inspanning ontbrak het niet.696
Doch aangenomen nu, dat deze mijne vertaling wordt bruikbaar geacht, dan wel iets
beters daarvoor in de plaats gegeven, dan vertrouw ik dat wij met en benevens het
leesboek van mijne hand, hetwelk voor ’s lands rekening te Batavia werd gedrukt, in de
eerste behoeften van onze scholen, behoorlijk hebben voorzien.697
Doch mogt Uwe Hoofdcommissie van oordeel zijn, dat aan het onderwijs uitbreiding
behoort te worden gegeven, dat wij meerdere leermiddelen noodig hebben voor onze
scholen, meerdere middelen vooral tot zelfonderwijs en eigen oefening voor onze
inlandsche schoolmeesters, zeer gaarne en van ganscher harte herhaal ik hetgeen ik
onlangs aan onze plaatselijke Subcommissie mede deelde in mijne missive van 1 April
l.l. 698
Om den zamenhang wel te verstaan diene de volgende korte mededeeling: onder
dagteekening van 18 Maart l.l. rigtte de ass. Resident Magistraat een schrijven tot de
Subcommissie van onderwijs,699 in substantie bevattende de mededeeling, dat bij dien
ambtenaar waren ingekomen herhaalde klagten tegen den schoolmeester Silas Hukom,
te Hatoe, wegens mishandeling van schoolkinderen,700 en hij assistent-Resident
Magistraat derhalve het voorstel meende te moeten doen om dien onderwijzer te
suspenderen voor den tijd van eene maand. Ofschoon nu zoodanig voorstel blijkens art.
35 van het reglement701 niet van den assistent Resident had behooren uit te gaan, zoo was
het evenwel verre van mij om deswege entraves in den weg te willen leggen en toen
derhalve de stukken ter beoordeeling werden rondgezonden, bragt ik mijne opinie
schriftelijk uit als volgt:
Ambon, 24 Maart 1864.

Getiteld Pembitjara bagi Guruw midras (Raadgever voor Schoolmeesters), 1841.
Over Roskott’s bijbelvertaling, zie voetnoot 520.
Kitab Pembatja’an guna sakalijen anakh-anakh midras di pulaw-pulaw Molukko baserta dengan
sawatu peng-adjaran akan Ilmu Dunja. Terkarang awleh B.N.J. Roskott hulu-peng-adjar deri pada
midras Institut, dan pemariksa sakalijen midras di tanah kami. Tertara atas titah dan dengan balandja
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deri pada Gubernament Indiä Wolandawi, [Batavia: Landsdrukkerij, 1862].
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Niet aangetroffen.
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D. Boes Lutjens; 1861 (sept.) AR magistraat te Ambon; 1865 tevens voorzitter van de Gewone
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fungerend notaris en vendumeester; 1869 (febr.) resident Ternate; 1870 (juni) - 1875 (febr.) resident
van Ambon. Boes Lutjens was tot 1866 ook de voorzitter van de Subcommissie van onderwijs te
Ambon. Als hoofd van de politie en voorzitter van de Gewone Landraad was hij belast met het
strafrechtelijk onderzoek naar Teffer (zie voetnoot 737). B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 18/7/1863,
29/12/1863, ARvdZ 34/5.
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Naar aanleiding der missive van den ass. Resident Magistraat d.d. 18 Maart l.l. Nr 87 heb
ik het van mijnen pligt geacht het onder volgende niet te mogen onttrekken aan de
wetenschap van president en leden der Subcommissie.
Toen ik in de maand October l.l. in mijne betrekking van schoolopziener onder anderen
te Hatoe was, vond ik daar de school in zoo slechten staat dat ik mijn onderzoek moest
staken, met aanzegging, dat ik in de Maand Maart of April zoude terugkomen om
opnieuw onderzoek te doen, en voor het geval de school niet beter werd bevonden als dan
maatregelen zouden worden voorgesteld om daarin te voorzien.702
Op mijne vraag aan den meester Hukom (die voorheen met lof werkzaam was op zijne
vroegere standplaatsen) hoe toch zijne school thans in zoo ongunstigen staat konde
wezen, antwoordde hij mij, dat de opkomst der kinderen zeer slecht was, dat hij
menigmaal slechts eenige weinige der kleinste kinderen in de school had, en alle klagten
bij den orangkaja ingebragt geen het minste gevolg hadden, dat volgens de schoollijst,
vanaf Januarij tot ultimo September, verschuldigd waren ƒ 180 aan schoolboete, die voor
zoo verre hij wist niet waren ingevorderd, dat hij van de zijde der ouders en den regent
geen de minste medewerking ondervond, daarentegen bloot stond aan allerlei
hatelijkheden. Van de 77 schoolpligtige kinderen vond ik dan ook bij mijne komst slechts
55 present, hetgeen als een zeer slecht teeken mag worden beschouwd. Met den meesten
aandrang verzocht ik den regent om toch zijnerzijds een weinig mede te werken, om die
school uit haar diep verval op te heffen, hetgeen hij mij beloofde, maar volgens latere
verklaring des meesters niet heeft gedaan, maar integendeel bepaald heeft tegengewerkt.
Hoe ongaarne ook ik wenschte op te treden als aanklager of aanstoot wilde geven, mag
ik toch het volgende niet verzwijgen: bij mijn aanwezen te Hatoe raadde ik den meester
aan om zijne avonden toch niet in luiheid en werkeloosheid door te brengen, maar om de
oudere kinderen, die welligt overdag hunne ouders in een of ander behulpzaam moesten
zijn, met voorkennis en goedvinden der respectieve ouders in zijn huis te ontvangen en
hun dáár mondeling onderrigt te geven in eenige vakken, waartoe geen meerder lamplicht
noodig is dan gewoonlijk in eene inlandsche woning wordt gevonden.
De slechte staat, waarin ik de school vond, noopte mij om gedurig onderzoek te doen of
er hope was op vooruitgang. De meester zeide mij, dat hij aanvankelijk des avonds wel
eenige kinderen had gehad, maar dat weldra de regent de kinderen had laten roepen, hun
sterken drank gegeven en laten dansen en hij dus met den besten wil niets doen konde.
Waarbij nog allerlei behoort van zoodanig slordigen aard, dat het overbodig mag worden
geacht dit alles op te sommen. Ik geef de verklaringen, gelijk ze mij werden
medegedeeld; zonder voor de waarheid te willen instaan; ze zijn ten deele voor onderzoek
vatbaar, men onderzoeke en handele. Eindelijk wilde ik nog met een enkel woord in ’t
geheugen terug roepen, dat sinds den tijd van den ouden Korputtij703 geen schoolmeester
in de negerij Hatoe het heeft kunnen goedmaken. Alsmede dat men bij een oculairwww.cgfdejong.nl
onderzoek ten aanzien van mishandelingen van schoolkinderen, die gezegd worden te
hebben plaats gehad, niet te voorzigtig kan wezen. Voorheen werd, door middel van de
bekende tali hasat, doorgaans deze weg ingeslagen om zich van eenen schoolmeester,
dien men moede was, te ontdoen. Dit kunststukje later ontdekt zijnde, heeft men er sinds
jaren niet meer van gehoord, en zich meer moeten bepalen bij de klagten over wezenlijke
of gewis ook verzonnen immoraliteit, – het zou echter niets vreemds zijn, wanneer men
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eens weer tot het oude middeltje de toevlugt nam, te meer omdat klagten van
onzedelijkheid ten aanzien van den grijzen Hukom bezwaarlijk ingang zouden vinden.
Verre zij het van mij eenen schoolmeester die het niet verdient in bescherming te willen
nemen, maar hebben er omstandigheden plaats, gelijk ik die boven kortelijk omschreef,
dan is de toestand des meesters gewis onhoudbaar en een gewenschte vooruitgang der
inlandsche volksschool geheel onmogelijk en illusorisch. Niet te min wil ik
onderwerpelijk gaarne aannemen en heb daarvoor bepaalde redenen, dat Hukom zich
heeft schuldig gemaakt aan overtreding van een bepaald en duidelijk artikel van ’t
schoolreglement704 en aangezien zulks niet is de eerste maal, zoo mag ik niet weigerachtig
zijn, mede te werken, dat hij de gevolgen ondervinde zijner onberadenheid, en valt
derhalve daartegen niets te zeggen.
Na al het bovenstaande ben ik zoo vrij mijne opinie te formuleren als volgt:
a. den assistent resident Magistraat te verzoeken een ernstig en consciëncieus onderzoek
te willen instellen naar de door den schoolmeester Hukom beweerde tegenwerking, en
dezelve overeenkomstig de waarheid vindende, het noodige te willen verrigten, dewijl
anders voortaan, na den vermeenden triumf op den schoolmeester Hukom behaald, geen
opvolger het er zoude kunnen uithouden.
b. den schoolmeester Hukom wegens herhaalde overtreding van art. 11 van het
schoolreglement te straffen, op de wijze door den assistent resident voorgesteld.
c. den schoolmeester voornoemd na ondergane straf naar elders over te plaatsen, gelijk
zulks door den assistent resident almede wordt noodig geacht.
d. de toepassing en uitvoering der op te leggen straf te verdagen tot tijd en wijle de
schoolopziener zich naar Hatoe hebbe begeven ten einde, overeenkomstig zijne
aanzegging, opnieuw onderzoek te doen naar den tegenwoordigen toestand der school
aldaar, onder gehoudenis nogtans, dat dit onderzoek des schoolopzieners voor medio
April e.k. zal zijn afgeloopen.
Het lid der Subcommissie
(w.g.) B.N.J. Roskott
Tengevolge van dit mijn advies, begaf ik mij reeds den 29 Maart l.l. in persoon naar
Hatoe, en reeds drie dagen na mijn ingesteld onderzoek sub dato 1 April bood ik aan mijn
nader advies. Ik hoop er door gewonnen te hebben, dat men niet de wreedheid behoeft
te hebben om den grijzen Hukom ten toon te stellen. Ofschoon overtreden hebbende den
letter der wet, zal hij reeds zwaar genoeg gestraft zijn, wanneer hij nu met pensioen wordt
heengezonden. De inhoud van mijn nader advies aan onze plaatselijke Subcommissie, op
hetwelk ik de vrijheid neem de bijzondere aandacht te vestigen Uwer Hoofdcommissie
vooral met betrekking tot het bewerken van meerdere boekwerken in de maleische taal,
is van den volgenden inhoud:
www.cgfdejong.nl
Amboina, 1 April 1864
Aan
de Subcommissie van onderwijs te Amboina
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Ten vervolge van mijn advies van 24 Maart l.l. aangaande den meester van Hatoe, Silas
Hukom, heb ik de eer, het onder volgende aan Uwe Subcommissie mede te deelen.
Toen ik in de maand October l.l. schoolexamen hield in de school te Hatoe, vond ik
dezelve in zoo ongunstigen toestand, dat ik mij genoopt zag mijn onderzoek te staken en
den meester aan te zeggen, dat ik in de eerste helft van het volgende jaar hoopte terug te
komen ten einde andermaal examen te houden en voor het geval de school niet beter werd
bevonden, er meer ernstige maatregelen zouden moeten worden genomen.
De omstandigheid dat de assistent Resident Magistraat zich dezer dagen tot de
Subcommissie van onderwijs heeft gewend met het voorstel om den meester van Hatoe
voornoemd, ter oorzake van herhaalde mishandeling van schoolkinderen, voor ééne
maand in de uitoefening zijner functiën te schorsen, heeft mij genoopt mij met meerderen
spoed naar de plaats te begeven, ten einde aan mijn bovenbedoeld voornemen gevolg te
geven, en Uwe Commissie zoo veel mogelijk bij de beoordeeling dezer zaak voor te
lichten.
De uitslag van mijn onderzoek is als volgt:
Van de beide toewah agama’s en de beide marinjo’s (deswege afzonderlijk ondervraagd)
vernam ik, dat de meester weliswaar getrouw is in zijne dienst, en zonder feil iederen
morgen op zijnen post wordt gevonden, zonder zich ook slechts een’ oogenblik te
verwijderen, zij evenwel niet kunnen ontkennen dat de meester er al heel ligt toe overgaat
om naar den rotang te grijpen en er niet zelden vrij hevige slagen vallen; welke
getuigenis, zoo ten goede als ten nadeele des meesters, door den regent wordt bevestigd.
De school, in de welke ik naauwkeurig examen hield, vond ik wel ietwat vooruitgegaan,
maar toch op lang na niet bevredigend. De klagten des schoolmeesters over slordig
schoolgaan der leerlingen werden herhaald, en legt hij ten bewijze zijner bewering over,
de schoolrol voor de maanden Januarij en Februarij a.c., die er inderdaad ongunstig
genoeg uitzien. Zoo b.v. had de oudste leerling over de maand Februarij verzuimd elf
schooltijden, de 2de tien, de 3de één, terwijl de vierde over de geheele maand geene enkel
maal was ter school geweest. Dit slordig schoolgaan was dan ook de oorzaak dat de
schoolboete over die ééne maand Februarij was opgeloopen tot ƒ 27,50 voor het negerijvolk en ƒ 4,90 voor de burgers, te zamen ƒ 32,40, hetgeen voor een kleine negerij gelijk
Hatoe al zeer ongunstig mag worden genoemd.
Den meester onderhoudende wegens zijne herhaalde overtreding van het schoolreglement
ten aanzien zijner gevoelige kastijdingen der schoolkinderen, antwoordt hij mij als volgt:
“Mijnheer, ik bid U, zeg mij toch eens wat moet ik doen? De Gouverneur en de assistent
resident, wanneer ze hunne inspectie’s houden, verlangen eene goede school, de
schoolopziener dwingt en dreigt mij met terugstelling in rang, met suspensie en wat niet
al, ... mijne school, zegt hij, mag niet minder zijn dan die in andere negerijen. Maar het
www.cgfdejong.nl
volk van Hatoe is een slecht volk, welke schoolmeester heeft het hier kunnen uithouden?
Ouders en kinderen drinken en dobbelen om het hardst. Gelooft gij het niet, Mijnheer!
Vraag dan den Marinjo-negerij, hij zal niet ontkennen, dat hij zelf menigmaal hier en daar
de schoolkinderen heeft vinden dobbelen met kaarten, hen opgepakt en bij mij heeft
gebragt. Uit de schoolrol ziet ge zelf hoe slecht de kinderen opkomen, hoe is het mogelijk
dat eene school gelijk deze goed kan wezen? Hoe kan ik de kinderen leeren wanneer ze
niet ter school komen? Ik heb drie en twintig jaar in verschillende negerijen met lof en
eere gediend, en met eere mijne 2de klasse gehaald, – nu op mijnen ouden dag moet ik
hier mijn’ goeden naam verliezen. Ik ontken niet dat ik wel eens mijn geduld verlies en

440

Document 97

ten einderaad den rotang gebruik. Dat is verkeerd, ik erken het, te meer omdat ik wist dat
men reeds sinds lang naar een middel zocht om van mij bevrijd te worden”.
“Waarom den regent er niet bij geroepen, wanneer een kind gestraft moet worden?”
“De regent woont op Ambon, en wanneer hij in de negerij is, is hij dronken, en dat ik bij
absentie van den regent den kapala soä zoude kunnen roepen staat nergens
voorgeschreven. Ik heb mijn best gedaan mijn leven lang. Heb ik straf verdiend, – in
Gods naam men straffe mij! Maar om erger te voorkomen, verzoek ik U niet voor
verplaatsing in aanmerking te komen, maar mij mijn afscheid te geven met pensioen, want
ik heb, zoo als ik zeide, 23 jaar en 3 maanden dienst”.
Ziet daar mijne heeren! in substantie teruggegeven hetgeen de schoolmeester mij
schriftelijk en mondeling mededeelde, en de uitslag is van mijn naauwgezet onderzoek.
Geene bezwaren of belemmeringen voor eenen goeden gang van zaken in den weg
wenschende te leggen, zal ik mij onthouden van nadere voorstellen, hoezeer dan ook Uwe
aandacht niet zal zijn ontgaan, dat onderwerpelijk naar het mij toe schijnt, niet geheel is
gehandeld overeenkomstig art. 35, laatste alinea in verband met art. 32 van het
schoolreglement.705
Alvorens te eindigen neem ik de vrijheid van deze gelegenheid gebruik te maken terug
te komen op een onderwerp, hetwelk op mijn verzoek reeds menig maal in de vergadering
Uwer Commissie in overweging werd genomen, doch tot nog toe niet tot uitvoering
kwam. Ik bedoel mijn voorstel om de schoolmeesters van Ceram, Haroekoe, Saparoea,
Noussalaut enz. eenmaal ’s jaars, gedurende den nageloogst of bij gelegenheid der
gebruikelijke vacantien naar Ambon te doen opkomen, teneinde naar den staat hunner
kunde en eigen oefening, door een behoorlijk examen onderzoek te doen. In de school
te Hatoe gaf ik onder anderen op een zeer eenvoudig sommetje over de zoogenaamde
toegepaste aftrekking (aftrekking in gelden, maten en gewigten) doch moest weldra tot
de overtuiging komen, dat de meester zelf alles totaal had vergeten. Zijn lang verblijf op
Saparoea en later op de binnenkust van Ceram schijnt zoo geestdoodend op hem gewerkt
te hebben en iedere prikkel tot zelfoefening en onderhouding van het eenmaal geleerde
benomen te hebben, dat de man niet alleen in rekenkunde, maar in meer andere vakken
op bedroevende wijze is achteruit gegaan.
De inlandsche schoolmeester heeft behalve zijnen bijbel en eenige boeken van
theologischen aard, niets, volstrekt niets om zich zelven te oefenen en door eigen studie
verder te komen. Levenslang moet hij, bij wijze van spreken, teren op hetgeen hij in het
Institut leerde en op de afschriften die hij van dáár mede nam. Niets of althans bijna niets
van eenigszins wetenschappelijken aard bestaat er in zijne taal en druk. Geen wonder dat
de lust vergaat tot iedere inspanning van zelf-onderwijs, en zelfs het eenmaal geleerde,
bij den vadsigen aard van schier iederen inboorling, allengs minder helder wordt en
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eindelijk geheel verloren gaat; en of de Europeêr onder dezelfde omstandigheden het wel
veel beter zoude maken, is, een iegelijk zal het erkennen, meer dan twijfelachtig. Of er
geene mogelijkheid bestaat om in deze leemte te voorzien? O, gewis! hetgeen door mij
successievelijk in de maleische taal werd ter nedergesteld beslaat vele duizenden
bladzijden, en ben ik geheel bereid het zelve ter dispositie te stellen Uwer Subcommissie.
En voor het geval hetgeen reeds in gereedheid is gebragt niet mogt zijn, hetgeen onze
schoolmeesters volgens Uw oordeel noodig hebben, dan ben ik geheel bereid, gelijk ik
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trouwens reeds meer dan eenmaal aanbood, de vertaling of bewerking van ieder ander
boek op mij te nemen, en wil UwEg. wel de verzekering geven dat er niet lang op
gewacht zal behoeven te worden; waarbij ik slechts de eenige voorwaarde heb te voegen,
dat door Uwe Commissie de verzekering worde gegeven dat het werk gedrukt worde.
Eene bloemlezing uit Zahn’s ‘Bibel Geschichte’ door mij in haar geheel bewerkt, en bijna
2000 bladzijden schrifts beslaande, is bij mij ter perse, en zal UwEg. daarvan eerlang een
exemplaar worden aangeboden.706 Mijne vertaling van het Nieuwe Testament verzond ik,
op bij mij ingekomen verzoek, naar Nederland ter beoordeeling; en thans heb ik
onderhanden een werkje over de beginselen der meetkunde, het welk reeds verre
gevorderd is. Het is mijn voornemen, daaraan toe te voegen eene verhandeling over de
werkdadige meetkunde, zijnde ook tevens de noodige werktuigen ontboden ten einde, zoo
mogelijk, mijne kweekelingen daarmede vaardig te leeren omgaan. Het zou mogelijk zijn,
dat in ’t belang van den lande als dan later van onze inlandsche schoolmeesters nog op
andere wijze partij ware te trekken. Voor zoo verre ik weet, bestaat daaromtrent nog niets
in de maleische taal en zal dus mijn arbeid voor groote verbetering vatbaar zijn, edoch
er dient een begin gemaakt te worden, dan komt de steeds voortgaande verbetering als
van zelf.
Uit het bovenstaande zal Uwe Commissie gelieven te ontwaren, dat niets gemakkelijker
zoude wezen dan om binnen betrekkelijk korten tijd eene heele serie van boekwerken in
de maleische taal in ’t leven te roepen, ware het niet dat op de vraag: “van waar het
geld?” alles afstuitte.
Maar zoo lang wij niet in ’t bezit zijn van degelijke boekwerken ter zelfoefening voor
onze schoolmeesters, zoude men toch maatregelen kunnen nemen om door eenige
stimulatie de al te zeer aan zich zelve overgelaten schoolmeesters op die meer afgelegen
eilanden te noodzaken, althans het éénmaal geleerde te onderhouden. Dat middel, dien
gewenschten stimulans meen ik te vinden in een jaarlijks hernieuwd examen gedurende
drie of vier dagen voor al onze schoolmeesters. Reeds vroeger drong ik, gelijk UwEg.
bekend is, daarop aan, mijn schoolbezoek te Hatoe noopt mij er op terug te komen en
neem ik de vrijheid tot dat einde de welwillende medewerking Uwer Subcommissie in te
roepen, en doe dat met te meer vertrouwen, omdat ik de overtuiging heb met mannen te
doen te hebben die personen van zaken weten te onderscheiden. De verdeeldheid, dat
droevig geschil, hetwelk thans bij onze Subcommissie bestaat,707 mag geenen nadeeligen
invloed oefenen op den goeden gang van zaken, geene belemmeringen in den weg werpen
om datgene tot stand te brengen, hetwelk dienstbaar kan zijn in ’t belang van ’t algemeen.
Die verdeeldheid, dat misverstand is immers niet mijne schuld! Nog mijn gansche leven
lang legde ik niemand ter wereld één’ zandkorrel in den weg, maar toen men mij aanviel
zonder oorzaak, onredelijk en onbillijk naar ik meen, heb ik mij verdedigd volgens
overtuiging, en pligt en geweten, en hoop dat steeds te doen, waar ik kan en mag;
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niemand zal mij dit misduiden. Maar waar er sprake is van het algemeen belang, komen
geene subjectieve beschouwingen te pas, en daarom verzoek ik ter zake van mijne boven
bedoelde voorstellen de welwillende medewerking Uwer Subcommissie. Men zal mij
naar ik vertrouw, niet tegenkomen met de vraag: “waarom bezoekt de schoolopziener niet
geregeld de inlandsche scholen op de andere eilanden, gelijk het reglement zulks
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F.L. Zahn, Biblische Geschichte: nebst Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der christlichen
Kirche. Mit einem Vorworte von Tholuck. Dresden: Walther, 1831.
Die verdeeldheid vond zijn oorzaak in een bezoek van de predikant Van Gerrevink aan een school
in Mardika, zie paragraaf “Gouvernementsschool te Mardika” in document 92.
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voorschrijft?”708 Opentlijk en overholen heb ik bij meer dan eene gelegenheid de
verklaring afgelegd, dat mij zulks, met den besten wil, niet mogelijk is en ik niet geacht
wilde zijn in eenige mijner verpligtingen te kort te komen, wanneer zulks niet geschiedt,
hoe wenschelijk en dringend noodig anders ook, tenzij dan, dat mij de middelen werden
aangewezen om mij hier ter plaatse van een deel van mijnen al te zwaren arbeid te
ontlasten. Tot dat einde en met dat doel rigtte ik een verzoek aan de Hoofdcommissie van
onderwijs, en voor het geval hetzelve ingang mogt vinden, zal men zich voortaan over
onvoldoende toezigt over de scholen niet te beklagen hebben.709
Eindelijk nog heb ik Uwe Commissie om verschooning te verzoeken, dat ik de vrijheid
nam onderwerpen van zoo verschillenden aard in één en hetzelfde stuk te behandelen. Dit
alles ware beter besproken in eene gewone vergadering, doch de omstandigheid, dat
daartoe vooreerst wel geene gelegenheid zal bestaan, heeft mij genoopt het bovenstaande
langs dezen weg tot U te brengen, en zal dus mijn verzoek, om eerlang in wetenschap
gesteld te worden met UwEgs inzigten ten deze, niet ongepast worden geacht.
De schoolopziener voor de mal. scholen, etc.
(w.g.) Roskott
Aldus, mijne Heeren, schreef ik aan onze Subcommissie van onderwijs, en gelijk ik zeide,
herhaal ik hier gaarne het aanbod aan haar gedaan. Mogt Uwe Hoofdcommissie mij
gelieven te belasten met de vertaling of het opstellen van een of ander werk ten gebruike
onzer schoolmeesters, of ook voor de scholen, UHEg. zult mij geheel bereid vinden om
het met den noodigen spoed voor de pers in gereedheid te brengen. De maleische taal is
ongetwijfeld arm, doch is men haar volkomen meester, dan vindt men door zamenstelling
of derivatie al ligt hetgeen haar ontbreekt, en voor zoo verre mijne ervaring reikt, acht ik
het mogelijk iedere wetenschap in dezelve te behandelen. – – –
Dat vele inlandsche scholen lang niet zijn, wat ze konden en behoorden te zijn, heb ik
menigmaal als op den voorgrond gesteld, onder anderen ook nog in mijn Algemeen
Verslag, door mij in de maand November l.l. bij de Subcommissie van onderwijs op de
gebruikelijke wijze ingediend.710 Onderzoek te doen naar de oorzaken van dien stilstand
hier, van dien achteruitgang ginds, zal voor ’s hands niet noodig wezen, ik wilde niet
gaarne iemand krenken, niemand hardvallen. Mogten mijne voorstellen vervat in mijn
adres aan Uwe Hoofdcommissie d.d. 25 October l.l. kunnen worden aangenomen, dan zal
eene gedurige schoolinspectie daarvan het onmiddellijk gevolg wezen, en de gewenschte
resultaten van een en ander zullen niet achterblijven.
Wanneer ik dus de aandacht van Uwe Hoofdcommissie nog eens voor een oogenblik mag
verzoeken, dan wilde ik nog even eenigszins uitvoerig aantoonen, wat en hoedanig onze
inlandsche scholen, die tot de beste worden gerekend, wezentlijk zijn. UHEg. zult dan
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kunnen beoordeelen of men er tevreden mede mag zijn, of de rigting van het onderwijs
voor een volk, gelijk ik dat boven met een paar korte aanduidingen meende te
beschrijven, goed en juist zij, dan wel of geheel andere beginselen ten grondslag moeten
worden gelegd. Om hier in wel te slagen meen ik niet beter te kunnen doen dan eene
gedetailleerde en consciëncieus ware beschrijving te geven van een der examens onlangs
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door mij gehouden. Ik kies daartoe opzettelijk de school van Mardika, eensdeels omdat
deze school, in den tijd, toen ik nog niet met ’t onderwijs was belast, eene dóór en dóór
slechte school was, in ieder opzigt, anderen deels omdat ze geheel in de nabijheid der
hoofdplaats is gelegen en dus hetgeen ik er over meen te zeggen, voor dadelijk onderzoek
vatbaar is. Woensdag, den 6 April l.l., hield ik daar, onder den toeloop van vele
toeschouwers, examen, waarvan de uitkomsten waren als volgt:
Hoezeer er onverwacht komende, vond ik toch van de 120 leerlingen, die de bevolking
dezer school uitmaken, 107 present. Wanneer ik mijne aanteekeningsboekjes van vroeger
jaren raadpleeg, dan getuigt deze uiterlijke toestand der school reeds van belangrijken
vooruitgang. Vond ik bij den aanvang van mijn schoolopzienersambt 30, 34, hoogstens
40 kinderen in de school, dan was het al opperbest; thans zijn er doorgaans dag aan dag,
iets meer of minder dan 100 leerlingen present. Het onderzoek begint met de rekenkunde
voor dit maal.
Ik doe door den meester opschrijven:
ten 1ste een eenvoudig voorstel over tijdrekenkunde, hetgeen snel en goed wordt
beantwoord.
ten 2de een voorstel, door mij zelven gedicteerd en geheel à l’improviste, met betrekking
tot den kleinhandel op het achterland van Boeroe, waarmede de bevolking van Mardika
zich ten deele geneert. Er werd aanteekening gehouden van mijn voorstel, en luidde als
volgt: “Een burger van Ambon, gaat naar Boeroe om te handelen. Hij koopt daar onder
anderen 9 varkens, die hij te Ambon ’t amst. pond verkoopt. Onder deze varkens zijn er
drie die ieder schoon aan den haak wegen 130 3/4 amst. pond;711 2 dito 153 7/8 amst.
pond; 4 dito 126 5/8 amst. pond; hij verkoopt de 5 amst. pond tegen 2 3/4 gulden,
hoeveel geld ontvangt hij voor zijne varkens tezamen”.
Het bord wordt omgekeerd, waarop een der leerlingen, met den rug naar den wand, het
voorstel met krijt uitwerkt. De anderen, jongens en meisjes, werken ieder afzonderlijk op
hunne lei. Een mijner kweekelingen staat op de wacht, om toe te zien dat niet de één van
den anderen afschrijft, noch ook iemand anders er bij komt om te helpen. Zoodra een
leerling gereed is, geeft hij zijne lei over, die omgekeerd op tafel wordt gelegd.
Terwijl de eerste klasse rekent, houd ik mij bezig met de 2de. Eerst de tafel van
vermenigvuldiging; daarna de 10 geboden uit het hoofd; eenige vragen daarover. Daarna
lezen. De leesles van gisteren hebben de kinderen te huis opgeschreven in gewoon
maleisch. Er zijn fouten in, maar over ’t geheel vrij wel en netjes geschreven. Voor heden
geef ik op de 9de les uit Wester, over werelddeelen.712 Alvorens tot het lezen over te gaan,
worden er eenige vragen gedaan en de werelddeelen aangewezen op een Zendingskaart,
door het Nederlandsch Zendeling-Genootschap uitgegeven, en door mij aan deze school
ten geschenke gegeven. Waar is Europa? Welke landen van Europa weet ge op te
noemen? Hoe zien de menschen, in Europa geboren, eruit? Waar wonen de Hollanders?
www.cgfdejong.nl
Is de Koning van Holland goed voor ons land en volk? Waarom? Ja, hij heeft voor ons
een fort laten bouwen,713 opdat de vijanden ons geen kwaad kunnen doen, hij zendt
Soldaten, die over ons waken, stoomschepen, die de zeeroovers vangen, en niet zoo als
voorheen, onze vaders en broeders kwaad kunnen doen op zee, of op het achterland van
Boeroe. Wat nog meer? Hij geeft ons pandita’s, meesters om ons te leeren, ook boeken
en papier en pennen.
711
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Azië. Waar ligt Azië? Waar wonen wij? Waar leefde onze Heer Jezus Christus? Waar ligt
het Joodsche land? Hoe was ’t land verdeeld? Noem eens op al de steden van Judéa, van
Samaria, van Galiléä, van ’t over Jordaansche! Wat is eene stad? Zijn er in Oost-Indië
ook steden? Ook eilanden? Noem eens op eenige eilanden van Oost-Indië, die aan onzen
Koning behooren.
Afrika. Waar ligt Afrika? Hoe zien de menschen in Afrika eruit. Zwart. Hoe zwart? Zoo
zwart als wij te Ambon? Neen, zwarter, zoo zwart als steenkool. Hoe weet ge dat? De
Afrikaansche soldaten uit ’t fort.714
Amerika. Waar ligt het? Wie heeft Amerika ontdekt? Columbus. Wie was Columbus?
Wie waren Ferdinand en Isabella? Met hoeveel schepen ging hij uit? Voorts geschiedenis
van Columbus. Hoe lang geleden? Schrijf eens 300 op ’t bord, nu 3000, 3 millioen, enz
enz.
Volgens het 9de vers:715 Was Cham een goed zoon? Waarom niet? Wie moeten kinderen
liefhebben en eeren? Waarom? Over de Semmiten. Wie zijn de afstammelingen van Sem?
De Joden en vele andere. (Jafeth) Zijn de afstammelingen van Jafeth geen kundige
menschen? De Hollanders ook? Wat kunnen de Hollanders maken, hetgeen wij niet
kunnen maken? De lampen die daar hangen met glazen ballons, papier, geweren, kruit,
stoomschepen etc.
Volgt rekenen op het bord voor de tweede klasse, gewone deeling met 8; nog weinig maar
vlug en goed. Volgt behandeling van het rekenkundig voorstel zoo even opgedragen.
Eerst op het bord; eigenschappen van den regel van drieën716 met breuken. Vervolgens
daarmede vergelijken de leijen, die op de tafel liggen. Negen jongens hebben het
antwoord goed, vijf fout. Van de meisjes 8 goed en 2 fout.
Terwijl de eerste klasse een tweede rekenkundig voorstel uitwerkt, ga ik inmiddels over
tot de 3de klasse. De kinderen hebben het 2de spelboekje, door mij opgesteld.717 De les van
gisteren door de kinderen te huis afgeschreven, wordt nagezien. Het dient om de kinderen
met lei en griffel vaardig te leeren omgaan. De kinderen spellen vlug. (Bij eene andere
gelegenheid heb ik in ’t breede omschreven, om welke reden de klankmethode min
dienstig wordt geacht voor onze inlandsche scholen.718) De hoog-maleische woorden en
de opgegevene les worden niet alle in ’t laag-maleisch teruggegeven. Waar de 3de klasse
hierin te kort schiet, komt de 2 dito te hulp, die voor geen enkel woord staat. Het is
geheugenwerk, dat is waar. Maar wat is al ons weten bijna anders dan geheugenwerk –
taal / vreemde woorden vooral, aardrijkskunde, geschiedenis etc.??
Wij gaan over tot het rekenen. Reken-machine, natuurlijk eigen fabrikaat. Een raam van
bamboe, stokjes van toelang goemoetoe,719 klosjes: de vrucht van den bintangor-boom.720
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Wellicht is bedoeld Gen. 9: 22.
De regel van drieën wordt gebruikt om bij drie gegeven getallen het vierde evenredige getal te
berekenen. In moderne notatie betekent dit: als a, b en c bekende getallen zijn, dan wordt een vierde
getal gezocht zodat a : b = c : d. Hiertoe berekent men d = (b x c) : a.
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Dat was in: B.N.J. Roskott, Schoolopziener voor de Maleische Scholen, “Verslag der inlandsche
Christen-Scholen op het eiland Amboina, etc. voor het jaar 1854. Aan de Hoofdcommissie van
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Tellen, zamen tellen, vermenigvuldigen gaat met de machine perfect. De kinderen zijn
nog zeer jong.
Ik keer terug tot de 1ste klasse. Het 2de rekenkundig voorstel door allen goed uitgewerkt,
de kinderen geven bevredigende antwoorden op het hoe en waarom.
Wij gaan over tot de zangkunde. Wij bepalen ons tot de tijdmaat en het treffen der toonen
(rhijtmiek, melodiek), de leer over de goede uitdrukking (dijnamiek) blijft vooreerst
rusten en zou te veel gevergd zijn van deze inlandsche kinderen. Schrijf eens op eenige
voorteekeningen voor C-dur, G-dur, D-dur, A-dur enz, zoo ook met mol-toonen. In plaats
van eenige vóórteekeningen, schrijven de jongens en meisjes ze alle op.
Vervolgens: Gij Hendrik! teeken mij op gindschen notenbalk eens den sleutel voor den
discant. Waarom noemt men dien sleutel G sleutel? Hoe heet de sleutel voor de bas? Gij
Piet! Schrijf mij nu eens 2 volle maten uit G-dur, met de vierkwartsmaat, uit Uw hoofd!
Nu moet ik van U hebben Jan: eene noot met een punt erbij maar pas op goed in de maat.
Nu wilde ik weleens hebben eene volle maat met niets dan 8ste noten.
Wie schrijft nu voor mij op: eene maat waarin voorkomt eene noot met een punt en ééne
kwart pauze? Naar waarheid kan ik verklaren, dat de kinderen met de meeste vlugheid
en zonder eene enkele maal te haperen alles opschreven. Bewijs mij nu eens dat die 3de
maat vier kwart-noten bevat? Ja wel, mijnheer! Eerst heb ik eene halve noot, dan een punt
bij die halve noot, die heeft de helft van de waarde der noot waar ze bij behoort. – – –
Men zal hieruit kunnen afleiden, dat het onderwijs in onze scholen toch niet zoo
machinaal is als die onbekende dagbladschrijvers het doen voorkomen. Ik wil liefst geene
vergelijkingen maken, maar waarheid is het dat op onze hollandsche scholen hier ter
plaatse niets wordt gevonden hetgeen daarmede in vergelijking zoude kunnen komen. Een
paar zangstukjes met moeite en inspanning op ’t gehoor af geleerd, is alles wat men er
vindt.
In de Bijbelschen Almanak voor dit jaar (1864)721 vindt men een drietal lieve zangstukjes.
Het 2de, “Rots der Eeuwen”,722 vooral daardoor merkwaardig geworden omdat het den
zoo diep betreurden vorst, Prins Albert van Engeland,723 gedurig op de lippen zweefde
op Zijn sterfbed, werd door ons onlangs in ’t maleisch overgebragt en toegevoegd aan de
vele andere, die te zamen zeker meer dan een honderdtal bedragen. De kinderen te
Mardika droegen het vóór, zóó lief en met zóó veel gevoel, dat het mijnen aandacht trok.
In menige andere school heb ik een gedurigen strijd om een zekeren schreeuwerigen toon,
waarbij al het treffelijke van een kinderkoor verloren gaat, te bedwingen, hier te Mardika
ging het uitstekend goed. In ’t voorbijgaan maak ik van deze gelegenheid gebruik, Uwe
Hoofdcommissie op deze door mij bewerkte twee-, drie- en vierstemmige zangstukjes
opmerkzaam te maken. Slechts in afschrift bestaande, gaan ze successievelijk verloren,
hetgeen van sommige althans jammer is. Wanneer Uwe Hoofdcommissie ertoe zou
kunnen besluiten, dezelve, na behoorlijke examinatie, te doen drukken, dan ben ik geheel
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bereid dezelve netjes te doen overschrijven, om ze UHEg. daarna in één bundel aan te
bieden. Op een enkel woord van Uwe Hoofdcommissie zal ik daartoe volgaarne
onmiddellijk overgaan.
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Bijbelsche Almanak (1864), uitgeg. door het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap.
Oorspronkelijk: Rock of ages, van Augustus M. Toplady, 1776.
Albert August Karl van Sachsen-Coburg-Gotha (1819-1861), zoon van Ernst I Anton Karl Ludwig
hertog van Sachsen-Coburg-Gotha en echtgenoot van Koningin Victoria (1819-1901). Overleed aan
tyfus.
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Na afloop van de examinatie in de zangkunde, waartoe ook nog behoort, dat ik een paar
der oudste leerlingen eenige der gewone maleische psalmen à prima vista deed zingen,
ging ik weer tot de kaart van Palestina.
Ze is, gelijk ik reeds zeide, de eenige gedrukte kaart in de maleische taal, die wij tot nog
toe op onze scholen hebben. De mappe-mondes, die van den Indischen Archipel, eenige
speciaal-kaarten, als ook de teekeningen over de maanphasen, door de meesters zelven
geteekend, kunnen niet in aanmerking komen, dewijl ze niet algemeen zijn ingevoerd.
Maar al hebben we dan ook maar deze enkele kaart van Palestina, er wordt, in goede
scholen, een uitmuntend gebruik van gemaakt. Het is hier geen aanwijzen en opnoemen
van grootte, grenzen, bergen, rivieren of plaatsen alleen, maar van iedere stad of vlek of
berg, wordt de geheele geschiedenis, zoo als die in de H. Schriften is opgeteekend,
behandeld, alles overeenkomstig de handleiding tot dat einde door mij geschreven.
Het is waar, er zijn meesters, trage, luije dienaars die van deze mijne handleiding
grootelijks misbruik maken. In plaats van ze zelven te gebruiken tot het einde waartoe ze
werd uitgegeven, dwingen ze hunne kinderen namen en getallen van buiten te leeren en
staat men soms versteld over het gelukkig geheugen, die hun al die vreemde woorden en
registers doet vasthouden. Waar ik zulks vind, wordt het streng gegispt, maar met den
besten wil gelukt het niet altijd deze misbruiken te weren.
In de bijbelsche geschiedenis, zóó het oude als nieuwe testament, zijn de kinderen zoo
ervaren, dat er zelden iets, hetgeen zuiver geschiedkundig is, te vergeefs zal worden
gevraagd. Niet alleen de geschiedenis in algemeene omtrekken, maar de elkander
opvolgende koningen in de rijken van Juda en Israël kennen de kinderen opperbest. Zoo
b.v. zal er gevraagd worden: “ik zie daar den naam van eene stad, die voorheen de
residentie was van de koningen van Israël, doch later verbrandde, hoe heet die stad? Wijs
ze mij eens aan op de kaart. Wie vertelt mij hoe het kwam dat die stad verbrandde?”
Tien, twaalf stemmen tegelijk: “Tirtsa, mijnheer” (volgt de geschiedenis van Zimri in alle
bijzonderheden).724
Voor het Nieuwe Testament heb ik geschreven wat men noemt eene overeenstemming
der Evangelisten,725 die ons voor de meer bijzondere kennis van het leven van onzen Heer
Jesus Christus uitstekende diensten bewijst. Ik vraag b.v.: “waar en wanneer kan het
geweest zijn, dat onze Heer de bergrede uitsprak? Vanwaar kwam onze Heer toen de
Samaritanen hem weigerden door hun land te trekken? Welken weg volgde Hij toen om
naar Jerusalem te komen? Vertel mij eens eene of andere merkwaardige gebeurtenis en
ontmoeting op deze reis?” Volgen de gelijkenissen van den onregtvaardige regter, van
den trotschen Farizeeër en den ootmoedigen tollenaar, waarschijnlijk op deze laatste reis
des Heeren uitgesproken. Reis door Peréa, zegening der kinderen, de rijke jongeling, enz.
enz.
In de Handelingen der Apostelen zijn de leerlingen zoo goed te huis, als men het met
www.cgfdejong.nl
mogelijkheid van zoodanige kinderen maar wenschen kan. De geschiedenis van den
Apostel Paulus kennen ze in alle bijzonderheden. Men vrage b.v. zijne geboorteplaats en
waar ze lag, over Gamaliel, Stefanus, reis naar Damaskus, Arabië, 2de verblijf te
Damaskus, ontmoeting met Barnabas, vertrek naar Tarsis, roeping naar Antiochië, 1ste,
2de en 3de reis, men vrage:” aan welke rivier ligt Antiochië? Waarom moesten hij en
Barnabas naar Seleucië om daar scheep te gaan? Waarom konden ze te Antiochië zich
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Zie Joz. 12: 24; I Kon. 14, 15 en 16.
Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 18/7/1863, ARvdZ 34/5.
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niet inschepen? Toen ze te Seleucië scheep gingen, wat was toen hun koers, – noord of
oost of zuid? Wie weet het? Wie wijst het aan? Waar stegen ze uit op het eiland Cyprus?
Ligt die stad op ’t westelijk gedeelte des eilands?” Enz. enz. Op deze wijze wordt nu eens
gevraagd: catechetisch; komt er een onjuist antwoord en is de meester bij de hand, gelijk
die te Mardika, dan worden de leerlingen door middel der zoogenaamde Socratische
leerwijze726 teregt gebragt. De vrije voordragt, dat is: het onderwijs in de geschiedenis,
geschiedt meestal bij den meester aan huis. Immers is het gemakkelijk ná te gaan dat het
bijna niet mogelijk zou wezen, dit alles gedurende de schooluren te onderwijzen, daarom
hebben vlijtige meesters de gewoonte hunne leerlingen des avonds bij zich aan huis te
doen komen, waar de tijd voor oud en jong menigmaal zeer nuttig wordt besteed.
Wil men nu de aanmerking maken, dat door deze wijze van handelen het onderwijs niet
van eenzijdigheid is vrij te pleiten. Ik stem het gaarne toe, maar ... houdt men in het oog,
hetgeen ik boven zeide over den politieken, den maatschappelijken toestand van den
Amboinees, zijne toekomst, zijne vooruitzigten, zijne maatschappelijke bestemming, dan
zal ieder verstandig man, die door onderwijs niet alleen wijzer maar ook gelukkiger wil
maken, het volmondig toestemmen dat, al ware het ook doenlijk en uitvoerbaar, er in
onze scholen, uit principe, geen sprake mag zijn van wereld-geschiedenis, van Grieken
noch Romeinen, van Herodotus of Tacitus, evenmin als van onze vaderlandsche
geschiedenis, van onze graven en stadhouders, allerminst van onze NederlandschIndische geschiedenis, als geheel ongepast om in ’t geheugen onzer inboorlingen te
worden teruggeroepen. Schetsen en biographieën? Dat zou mogelijk gaan, en met
wijsheid uitgemonsterd zoude er nuttig gebruik van gemaakt kunnen worden. Mogt men
het wenschen, ik ben geheel bereid zoo iets voor de pers gereed te maken, en voor dat
geval zal Uwe Hoofdcommissie de goedheid hebben mij daaromtrent met haren raad voor
te lichten omtrent hetgeen opgenomen en wat verworpen moet worden. Wil men het
geheel aan mij overlaten, het is mij ook wel, ik zal mijn best doen.
Een punt is er waarin onze scholen bij de hollandsche zeer ten achteren zijn, en dat is:
stelselmatig onderwijs in de maleische taal. Grammatikale kennis en spelling der
maleische taal zijn gewis nog in hare eerste kindschheid, ik zelf weet soms niet wat te
behouden, wat af te keuren. De op Java gevolgde schrijfwijze en spelling is blijkbaar
onjuist, evenmin verdedigbaar op sommige punten de in de Molukken gevolgde spelling.
Ten behoeve mijner kweekelingen schreef ik eene “Maleische spraakkunst voor
Maleijers” die dagelijks in ons Institut wordt gebruikt.727 Ze is, zoo veel ik weet, het
De Socratische leerwijze houdt in dat men de leerling al vragend naar de juiste oplossing of
verbetering van zijn werk voert. Als er een fout gemaakt is, moet men trachten te vermijden deze als
zodanig aan te wijzen. Volgt de begeleider de Socratische leerwijze, dan zal hij allereerst vragen
waarom de leerling dat woord zo geschreven of dat antwoord zo geformuleerd heeft. Door steeds al
www.cgfdejong.nl
sturend verder te vragen brengt men de leerling tenslotte tot inzicht. Bovendien leert hij nadenken,
motiveren en de geleerde regels bewust toepassen.
727
B.N.J. Roskott, Maleische Spraakkunst voor Maleijers, [Ambon, ca. 1848]. Een exemplaar van dit
geschrift, dat voor zover bekend nooit gedrukt is, is aanwezig in de bibliotheek van het Landelijk
Dienstencentrum van de PKN in Utrecht (thans in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Utrecht).
Dat is waarschijnlijk het exemplaar dat Roskott in april 1848 aan het hoofdbestuur van het NZG te
Rotterdam stuurde, met het verzoek het aan deskundigen ter beoordeling voor te leggen. Het was
bedoeld voor gebruik in het onderwijs. De titelpagina ontbreekt, het eerste hoofdstuk is getiteld: “i
Fatsal. Deri pada hhuruf² dan peng’utjap’annja jang sutji.” [”Hoofdstuk i. Over de letters en hun
zuivere uitspraak.”] De auteur had zelf veel nieuwe uitdrukkingen en woorden moeten bedenken, die
in de toentertijd bekende en gebruikte handboeken, zoals de grammatica’s van G.H. Werndly
(Maleische spraakkunst, Uit de eige schriften der Maleiers opgemaakt. Amsterdam: R. en G.
726
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eenige wat er in de maleische taal van dien aard bestaat daar toch al het andere niet voor
Maleijers, maar voor vreemdelingen werd geschreven. Ook dit werkje stel ik gaarne ter
beschikking der Hoofdcommissie van onderwijs. Onlangs eerst kwam mij ter hand het
werk van Prof. T. Roorda, Logische analijse der taal etc.,728 een oogenblik tijds vindende,
zoude ik dienovereenkomstig mijn boekje wel geheel willen omwerken.
Het laatste gedeelte van mijn examen in de school te Mardika werd gewijd aan de
wiskundige aardrijksbeschrijving. Eene soort van globe van eigen fabricaat, gelijk ik die
boven beschreef, deed er goede diensten. Van eene kleine handleiding, die ik ten behoeve
onzer meesters opstelde, wordt helaas! ook al door sommige trage onderwijzers misbruik
gemaakt. Te traag voor eenigszins volhardende inspanning, maken zij het zich
gemakkelijk, om b.v. de bewijzen voor de bolrondheid der aarde van buiten te laten
leeren. In de scholen onder mijn direct toezigt geschiedt dat niet, of wordt althans met
ernst tegengegaan. Daarom hernieuwde ik dan ook onlangs mijn verzoek aan de
plaatselijke Subcommissie, om al de schoolmeesters van geheel de residentie gedurende
den nagel-oogst of de groote vacantie eenmaal ’s jaars naar Ambon te doen komen, ten
einde hen daar ter plaatse een drie of vier daagsch examen te doen ondergaan. Op de
wijze zooals ik dit boven voorstelde heeft dit niets bezwarends en zou een alleszins
weldadige prikkel zijn en blijven, om onze soms wat trage schoolmeesters tot naijver aan
te sporen en een iegelijk, die er belang in stelt, zou zich persoonlijk met onze meesters
bekend kunnen maken. IJver en kunde zouden belooning, traagheid en achteruitgang
berisping vinden. Willen we het doel dan moeten wij de middelen willen en deze zaak
zoude ongetwijfeld kostelijke uitkomsten leveren.
In de school te Mardika hadden de kinderen een vrij duidelijk denkbeeld van: linie,
keerkringen, paralellen, enz. Volgens de grootte van den 15 mijligen graad der linie
wisten ze volkomen vlug den omtrek, de oppervlakte en kubieken inhoud der aarde te
berekenen, – de reden van zon- en maan-eklipsen door teekeningen op het bord aan te
duiden. Wordt er gesproken over de verdeeling van den cirkel in graden, minuten enz.
dan tracht ik hunne aandacht te wekken door stellingen of vragen, waarvan de leerlingen
terstond het verkeerde inzien. Ik zeg b.v. wanneer ik naar de markt ga om rijst te koopen,
dan koop ik die bij de el, olie koopt men bij de vaam,729linnen bij ’t gewigt. Neen, dat kan
niet, dat begrijpen ze terstond, dus voor verschillende voorwerpen, verschillende maten,

Wetstein, 1736; opnieuw uitgebracht als Maleische spraakkunst herzien en uitgegeven op last van
de Hooge Regering van Nederlandsch-Indië door C. van Angelbeek. Batavia: Landsdrukkerij, 1823.
Vgl. Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, I, 18. ) en W. Marsden (A grammar of the Malayan
language, with an introduction and praxis. Londen, 1812, waarvan in 1824 Nederlandse en Franse
vertalingen verschenen), die alleen voor Europeanen geschreven waren, niet voorkwamen of slechts
oppervlakkig behandeld werden. Het werkje zal, zo verwachtte de auteur, voor het genootschap of
www.cgfdejong.nl
voor de inlandse christenen niet onmiddellijk veel waarde hebben, doch het zou bij toenemende
beschaving in de Molukken ooit eens van dienst kunnen zijn. Desgewenst was hij bereid daarom een
Nederlandse vertaling te vervaardigen. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 15/4/1848, ARvdZ 34/5. In jan.
1864 kondigde Roskott overigens aan dat zijn Maleische taalkunde voor Maleijers “lang” gereed was
en op dat moment gekopieerd werd. Hij zegde het hoofdbestuur toe het een afschrift te zenden. Zie
B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 25/1/1864, ARvdZ 34/5. Jabez Carey introduceerde in 1814 het werk van
genoemde Marsden op Ambon. Zie J. Carey a. W. Carey, 11/6/1814, AJC Box IN/27.
728
T. Roorda, Over de Deelen der Rede en de rede-ontleding of Logische Analyse der taal, tot
grondslag voor wetenschappelijke taalstudie. Leeuwarden: Suringar, 1852. Over Taco Roorda (18011874), zie Veth, Ontdekkers en onderzoekers, hfdst. v; Fasseur, “De taal is gans de Indisch
ambtenaar”, 195-197.
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De Amsterdamse vadem is 6 voet of 1,698 meter.
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zoo ook eene bijzondere maat voor bolvormige ligchamen of cirkels. Duidelijke
denkbeelden bij te brengen van de wenteling der aarde, van tegenvoeters, enz. gelukt mij
bijna niet. Men zegt wel: ja! ja! op alles wat ik hun voorhoud, maar begrijpen? Neen!
Doch in hollandsche (europesche) scholen, waar men tellurium’s, planetarium’s, hemelen aardgloben te hulp kan roepen, gaat het zelfs zoo gemakkelijk niet om den leerling een
duidelijk begrip van het eigenlijke beneden, van het middenpunt der aarde bij te brengen,
hoeveel te moeijelijker moet het dan hier zijn, waar we niets hebben dan eene eigen
gefabriceerde aardglobe. Alle vergelijkingen toch tot dewelke men wel eens de toevlugt
neemt om het denkbeeld van tegenvoeters duidelijk te maken, zooals eene vlieg aan den
zolder, eene mier aan de helling van eenen berg, enz. zijn toch bij slot van rekening
geheel valsch, en brengen meester en kinderen van streek.
En wien gelukt het, zich volkomen van het denkbeeld van een onder en boven los te
maken. Er behoort meer helder verstand toe en meerder voorstellingsvermogen, dan een
Amboinees bezit in den regel, om zich van Galileï’s: eppui se muove een duidelijk begrip
te vormen.
Edoch wanneer men den Europeschen onderwijzer zich ziet afmartelen, om de globe
gelijkvormig met de aarde te stellen, en hij hier te lande in allen ernst den noordpool
boven den horizont zoekt omdat zijne handleiding niet voor Indië maar voor Europa werd
geschreven, dan is het dunkt mij niet goed en niet billijk wanneer men den inlandschen
schoolmeester zoo hard valt. Tot twee malen toe heb ik het gewaagd mij de eindelooze
moeite te getroosten om mijnen kweekelingen onderwijs te geven in de Nederduitsche
taal. Ik had hope hen althans zoo verre te brengen dat ze het hollandsch zoo al niet
konden leeren spreeken dan toch lezen en verstaan, waarbij ik mij hoofdzakelijk ten doel
stelde om hun den toegang te openen tot de rijke bron van studie en lectuur in onze taal.
Door toepassing van de klankmethode (leerwijze van Prinsen730) gelukte het mij dan
trouwens ook, hen op zekere hoogte te brengen, doch die eenmaal bereikt hebbende, bleef
iedere poging om hen verder te brengen vruchteloos. Heeft de Amboinees eenmaal
zekeren leeftijd bereikt, dan schijnt zijn spraakorgaan alle geschiktheid te hebben
verloren om althans de hollandsche taal, ik zal niet zeggen te spreken maar op eenigszins
dragelijke wijze te lezen. Wilde men derhalve de hollandsche taal tot drager of
voermiddel maken, gelijk voorheen dat denkbeeld van regeringswege werd geopperd, om
westersche wetenschap en beschaving ingang te doen vinden, men zoude met jonge
menschen moeten beginnen, veel jonger dan ze volgens de inrigting van ons Institut
kunnen worden opgenomen. Hoezeer mij dus voorheen dat denkbeeld ook toelachte,731
thans heb ik het geheel laten varen, niettegenstaande ik het voor zeker houd dat het met
inspanningen van alle benoodigde middelen voorzien uitvoerbaar zoude wezen. Doch hoe
dit ook zij, zoo veel is zeker dat wij het met de maleische taal ook tamelijk verre kunnen
brengen en daarom is het mogelijk beter en veiliger den ingeslagen weg te blijven
www.cgfdejong.nl
volgen.732
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Over P.J. Prinsen, zie Kroeskamp, Early Schoolmasters, 94-95, n. 69; vgl. Deel I, Afd. documenten,
voetnoot 504.
Zie document 8.
C.F. Goldman had uit een rapport van Buddingh uit 1853, handelende over de staat van het onderwijs
in de Minahasa, de conclusie getrokken dat er veel aan dat onderwijs mankeerde, wat niet in de laatste
plaats werd veroorzaakt door het gebrek aan Maleise schoolboeken. Een der door hem gesuggereerde
oplossingen, die door inlandse hoofden in de Molukken, de GG en de Hoofdcommissie van onderwijs
te Batavia werd ondersteund, behelsde om aldaar en elders in de Molukken het (meestal hoog-)Maleis,
v.z.v. dat als vreemde taal door de inlandse jeugd op de volksscholen werd aangeleerd, te vervangen
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Tenslotte voerden de kinderen te Mardika een 4-stemmig koorgezang uit, zoo correct en
juist op de maat, als ik in eene europesche school ooit hoorde, en ik verliet over meester
en kinderen wel voldaan de school.

door het Nederlands. Zie dossier AMvK 1219, Vb 22 juli 1862, nr 30. In navolging hiervan gaf de
minister van Koloniën in 1862 het NZG te kennen de invoering van het Nederlands onder de inlandse
bevolking van Ned.-Indië te overwegen, “ten einde haar namelijk op die wijze beter in de gelegenheid
te stellen, om door het lezen van geschikte boeken en geschriften nuttige kundigheden op te doen en
meer toegankelijk te maken voor het Christendom en daarmede verbondene Westersche beschaving.”
Het NZG werd te kennen gegeven: “De Regering is geneigd, om, onder zekere reserves, althans eene
proef te nemen met de invoering der Nederduitsche naast de Maleische taal op Inlandsche
christenscholen. Een eerste vereischte daartoe is echter geschikte onderwijzers te hebben”. Het NZGbestuur werd verzocht daartoe de mogelijkheid te overwegen om naast Roskott’s Instituut te Ambon
een tweede opleidingsinstituut op te richten waar twaalf tot achttien hoofdenzonen in het Nederlands
zouden worden opgeleid. Het NZG-bestuur wees dit echter van de hand, als vallende buiten zijn taak,
en stelde de minister voor te beginnen met de bestaande kweekscholen in de Molukken (te
Batumerah, Ambon) en de Minahasa (te Tanawangko), waar de lessen Nederlands verplicht zouden
moeten worden gesteld. Deze lessen zouden dan tevens kunnen worden opengesteld voor
hoofdenzonen en (andere) toekomstige inlandse ambtenaren. Zie MvK a. Hb NZG, 22/7/1862, nr 30,
en Hb NZG a. MvK, 13/8/1862, AMvK 1231, Vb 12 aug. 1862, nr 17. De minister reageerde positief
op dit voorstel en toonde zich benieuwd naar de reacties in de Molukken op de eventuele introductie
van het Nederlands aldaar. Het NZG-bestuur wees evenwel de suggestie van de minister van de hand
om een aantal inlanders naar Nederland te laten komen voor studie voor onderwijzer of
gemeentevoorganger, daarbij verwijzend naar proefnemingen op dit gebied die al onder de VOC
waren gedaan en die, volgens het NZG-bestuur, alle als mislukt beschouwd moesten worden. Hb NZG
a. MvK, 17/12/1862 plus bijlage; MvK a. GGvNI, 27/12/1862, Litt. Ah, nr 1685, en Hb NZG, “Plan
voor het onderwijs in de Hollandsche taal aan de kweekscholen voor inlandsche onderwijzers etc.”,
17/12/1862, stukken in AMvK 1280, Vb 27 dec. 1862, nr 19. (In 1607 waren enkele jongens van
Ambon naar Nederland gezonden, doch die waren al in 1611 op Ambon teruggekeerd. In 1620
vertrokken opnieuw enkele jongens naar Nederland om hen tot predikant te doen opleiden. Omstreeks
1627 zijn ze te Ambon teruggekeerd, doch men had vervolgens zeer weinig plezier van hen. Zie
Mooij, Geschiedenis, I, 55-59). Zowel de Raad van Indië als de gouverneur der Molukken
adviseerden negatief ten aanzien van het denkbeeld het Nederlands op de volksscholen de plaats van
het Maleis te doen innemen. Men bestreed dat het aanleren van het Nederlands zou leiden tot meer
beschaving, zoals de minister veronderstelde, en was zelfs van oordeel dat de tegenzin tot werken door
het aanleren van het Nederlands, mocht dat al gelukken, slechts zou toenemen, omdat de Ambonees
die deze taal verstond, zich boven alle handenarbeid verheven zou voelen. Bovendien zou een
dergelijke intellectuele exercitie voor de bevolking weinig of geen praktisch nut hebben. Tenslotte
achtten beide instanties het niet de taak der regering “om der bevolking eene haar geheel vreemde taal
op te dringen.” Men had er evenwel geen bezwaar tegen wanneer aan Roskott’s Instituut te Ambon
(en aan de kweekscholen te Surakarta en Bandung) desgewenst gelegenheid zou worden geboden tot
het aanleren van de Nederlandse taal, zoals door het NZG-bestuur aan de minister was voorgesteld.
Men achtte kennis van het Nederlands wel nuttig voor hoofden en onderwijzers, die op die
kweekschool of via ander vervolgonderwijs onderwezen werden, en zelfs onontbeerlijk “om inlanders
www.cgfdejong.nl
te eeniger tijd in staat te stellen hunne landgenooten met de vruchten van Westersche beschaving
bekend te maken. De inlanders behoeven niet in Nederlanders te worden vervormd, maar zij die
invloed wenschen uit te oefenen op de ontwikkeling van het volk, behooren in staat te zijn om hetgeen
in Nederlandsche boeken geleerd wordt, in eene inlandsche taal aan anderen mede te deelen.” Zie
“Advies van den Raad van Nederlandsch-Indië, uitgebragt in de vergadering van den 29sten April
1864”, nr 1233, ARvdZ 116/42/17; MvK, “Besluit”, 12/9/1864, Litt. AA, nr 23, AMvK 1518, Vb 12
sept. 1864, nr 23; vgl. Groeneboer, “Nederlands-Indië en het Nederlands”. Zie ook de aan deze
kwestie gewijde artikelen in MNZ, jrg. 2 (1858) 172-194 en MNZ, jrg. 3 (1859) 40-113, waarin het
NZG-bestuur zijn standpunt uiteenzette, alsmede MNZ, jrg. 8 (1864) 337-366. Op de in 1874 te
Ambon geopende kweekschool werd het Nederlands conform de hier besproken plannen ingevoerd.
Zie document 155. Het Nederlands als leervak op de kweekscholen werd weer afgeschaft in
1885/1886. Zie Brugmans, Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië, 202.
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Ziet daar mijne Heeren! U een getrouw verslag gegeven van een examen, zoo als ik er op
ons eiland jaarlijks vele houd. Ik durf vertrouwen dat, wanneer onze scholen zoodanige
uitkomsten leveren, ook UHEg. met ons tevreden zult zijn. De eenige vraag zou hier
kunnen zijn: is alles juist zóó als daar staat omschreven, is het niet wat éénzijdig
voorgesteld? Wat sterk gekleurd?
Ik heb gedurende het examen van alles naauwkeurig aantekening gehouden, en volgens
mijn beste weten teruggegeven, en daarenboven hoop ik, bij Uwe Hoofdcommissie, te
veel vertrouwen te bezitten dan dat men mij in staat zou achten tot onware
mededeelingen. Toen er onlangs zoo droevig een misverstand ontstond tusschen de
plaatselijke Subcommissie en mij,733 wenschte ik dat in deze zelfde school ten overstaan
der Commissie een examen zoude worden gehouden, en verlangde daarbij niets anders
en niets meer dan dat het onder mijne leiding zoude geschieden. En daarenboven, gelijk
ik boven reeds aanmerkte, de school van Mardika ligt onder den rook van het fort
Victoria; niets gemakkelijker dan een nader onderzoek het welk, zóó het mogt begeerd
worden, echter spoedig zoude moeten geschieden, alvorens de kinderen der eerste klasse
de school verlaten.
Of nu al onze inlandsche scholen in deze residentie even goed zijn? Neen gewis neen, er
zijn er die even goed, maar ook, die veel minder zijn, vooral is dit het geval op de
buitenetablissementen, waar de scholen onder de tegenwoordige omstandigheden in het
geheel niet of toch slechts spaarzaam door mij kunnen worden bezocht. Mijn
schoolbezoek te Saparoea, Amaheij, Kamarian en Boeroe, en later dat op het eiland
Haroekoe hebben daarvan getuigenis gegeven in mijne verslagen over 1862734 en 1863.735
Wanneer langzamerhand kunnen worden opgeruimd de oude en min kundige of min
vlijtige meesters en met een pensioentje naar huis mogen gaan, dan zouden wij, bij
behoorlijk toezigt en eenigszins meerdere leermiddelen, al spoedig hoop mogen koesteren
op gewenschten vooruitgang onzer scholen, hetwelk vooral dan het geval zou wezen,
wanneer men den regenten in Christen-negerijen alle bemoeijenis met school en kerk
onttrok of wel (en dat ware nog beter) hun eigen aanzien, hunne verdiensten, hunne
verhooging of vermindering in rang van den meerderen of minderen bloei der gemeenteschool afhankelijk maakte. Maar een van beide is, in ’t belang der school, in hooge mate
wenschelijk. – – –

98. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 28 april
1864; ARvdZ 34/5.
Enkele Ambonezen hadden zendeling Teffer beschuldigd van ontucht met een minderjarig
meisje, dat hem op enkele dienstreizen vergezeld had en “dat hem in zwangeren staat verlaten
heeft”.736 Roskott had het van meet af aan voor Teffer opgenomen.737
www.cgfdejong.nl
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Die verdeeldheid vond zijn oorzaak in een bezoek van de predikant Van Gerrevink aan een school
in Mardika, zie paragraaf “Gouvernementsschool te Mardika” in document 92.
B.N.J. Roskott, Schoolopziener voor de Maleische scholen, “Algemeen Verslag aangaande de
inlandsche Christen-Scholen in de Residentie Amboina over het jaar 1862”, nov. 1862, ARvdZ 34/5.
Niet opgenomen.
Opgenomen als document 92.
Teffer nam het wel vaker op voor meisjes die tot een huwelijk of een leven als bijzit werden
gedwongen; niet onmogelijk betrof het hier een tegen hem gerichte lastercampagne, bedoeld als wraak
voor zijn tussenkomst in een dergelijk geval. Dat kan een zaak te Hatu geweest zijn, waar de regent,
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Uit mijne brieven en verdere verslagen, die ik UHEw. in den laatsten tijd achtervolgens
deed toekomen, zal het U zijn gebleken dat de staat van gisting, van opgewondenheid en
feitelijke aanranding nog steeds voortduurt, en het ontslag van br. Teffer daarin geene
verandering heeft gebragt. Niet tevreden, dien éénen Zendeling onschadelijk gemaakt te
hebben, is thans alles in spanning om den meest gevaarlijken (dat is Roskott) op te
ruimen. Maar zij zullen zich daarin deerlijk vergissen en niet bereiken hunne booze
bedoelingen, ik houd mij integendeel overtuigd dat deze worsteling en harde strijd de
barensweeën zijn voor eene betere toekomst. Onder gewone omstandigheden, ja gewis!
ik zou ook moeten bezwijken, omdat de kansen al te ongelijk zijn. Ik alleen tegenover den
magtigen landvoogd, al de assistent-residenten, de Subcommissie van Onderwijs, met de
predikanten en den president van den Raad van Justitie aan ’t hoofd. Maar één ding is er
of liever twee, die mij kracht geven en sterker doen zijn dan al die mannen van name
tezamen, en dat is in de eerste plaats, dat ik den Heer, mijnen Christus, aan mijne zijde
tegen wie een meisje, Naomi geheten, via Teffer bij de magistraat een klacht had ingediend, zijn
betrekking verloor door toedoen van Teffer. De regent werd opgevolgd door een neef, die niet rustte
voordat de plaatselijke schoolmeester, Hendrik Anakotta geheten, die ook een rol in deze zaak
gespeeld had, van zijn post verwijderd was (1859). Zie hierover M. Teffer a. Hb NZG, -/12/1858,
3/7/1861, ARvdZ 53/12.
737
Teffer werd in de loop van zijn verblijf in de Molukken van vele zaken beschuldigd, zowel door
inlanders als door collega-zendelingen en ambtenaren. Al in 1857 werd hij (door een collegazendeling wiens naam nooit onthuld is) beschuldigd van een reeks van kwalijke praktijken, lopende
van omgang met minder respectabele figuren en oplichting in de handel in kippen tot het op de
openbare weg tuchtigen met de vuist van de (volgens Teffer drankzuchtige) regent van Alang en het
aflopen van venduties om snelle winsten te behalen. M. Teffer a. H. Hiebink, dec. 1858, ARvdZ
53/12; M. Teffer a. GdME, 14/8/1858, AR Mag. a. GdME, 24/8/1858, en andere stukken in dossiers
AA 1535. Zie ook AR Mag. a. GdME, 19/9/1862 plus bijlagen in AA 1564, waarin het optreden van
justitie (i.c. AR magistraat D. Boes Lutjens) tegen Teffer in 1862 wordt beschreven. Ook op zedelijk
gebied waren klachten tegen Teffer ingebracht. Dossier ARvdZ 53/12 bevat de in handen van D. Boes
Lutjens afgelegde beëdigde verklaringen van Philip Sohilait te Alang (gedat. 30/3/1863), Lukas
Pessiletihaha te Liliboi (gedat. 2/4/1863), Pieter Magar te Waai (gedat. 28/3/1863), Jozef Tuhumena
te Liliboi (gedat. 28/3/1863), Philip Tupan te Alang (gedat. 30/3/1863) en Pieter Mua te Alang (gedat.
30/3/1863) over onzedelijke betasting door Teffer. Over een zijner behandelingen door Teffer
verklaarde Magar tegenover AR magistraat Boes Lutjens: “Dat vocht werd door den zendeling leeraar
Teffer opgevangen in een in de nabijheid staand en door hem haastig gegrepen glas. Zonder een
woord te spreken gaf de zendeling leeraar Teffer aan Pieter Magar één zilveren gulden.” Magar
verklaarde naderhand slechts een “orang ketjiel” (een ondergeschikte) te zijn en zich niet te hebben
durven verzetten tegen Teffer’s wensen. Desgevraagd had Teffer verklaard alleen bij een zaadlozing
te kunnen zien of betrokkene besneden was of niet – het argument dat Teffer bij meerderen gebruikte
– en Magar stelde er prijs op niet voor een islamiet gehouden te worden. D. Boes Lutjens,
Procesverbaal Pieter Magar versus M. Teffer, 28/3/1863, ARvdZ 53/12. Als gevolg van het aan de
dag treden van deze kwesties vertrok Teffer in allerijl van Ambon naar Batavia (10 april 1863).
Tevens zou hij zich in zijn jaren te Alang herhaaldelijk aan overspel met inlandse vrouwen en meisjes
www.cgfdejong.nl
hebben schuldig gemaakt. Tenslotte werd het Teffer kwalijk genomen dat hij weigerde zijn roeiers
en dragers te betalen als hij op tournee ging. Het gouvernement eiste dergelijke betaling, ook als het
de zendelingen vergunning voor hun tournee verleend en hen transportmiddelen ter beschikking
gesteld had. Het vaste dagtarief bedroeg 66½ cent per orembaai en 23½ cent per opvarende (zie
“Cahier No 1. Dagnotitieboek van de reis naar Ceram en Boeroe, begonnen 4 Mei 1847 tot 23 Juni
1847”, s.a., AA 588). Het gouvernement handelde hiermee in strijd met het contract van 1854 (zie
Deel I, document 158), waarin was bepaald dat het vervoer van zendelingen op dienstreizen gratis was
of door het gouvernement betaald zou worden, zie NZG a. MvK, 26/3/1860, AMvK 938, Vb 3 mei
1860, nr 8). B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 21/9/1858, 28/9/1862, 18/7/1863, 29/11/1863, ARvdZ 34/5.
Uitvoerig over de affaire-Teffer, die zich tot begin jaren zeventig voortsleepte en nooit voor de rechter
is geweest, zeer tot droefenis van het NZG-bestuur, in: Hb NZG a. GGvNI, 8/8/1863 (plus bijlagen),
16/9/1863, 8/3/1864, ARvdZ 20/V; div. stukken in AMvK 1449 (1864), exh. 3/15, nr 99.
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heb, en de andere, omdat ik geen haarbreed afweek van regt en waarheid. Daarom ben
ik niet bang, wel wetende dat de eind-afloop beter zal zijn dan het begin.
Het past mij niet met Heeren Bestuurders te twisten, maar nu gij gezien zult hebben hoe
men br. Teffer te Batavia heeft veroordeeld, nog vóór zijne terugkomst te Batavia (12
December 63), alvorens hem gehoord te hebben en hij nog geen enkel stuk ter zijner
verdediging had ingediend, nu zult gij erkennen: “Roskott had gelijk,” – niet in Indië, in
Nederland had die zaak afgedaan moeten worden en ware hij niet van hier gegaan, ware
hij in Indië gebleven, Gij kunt er zeker van zijn dat br. Teffer thans met een schandelijk
en onherroepelijk vonnis in den kerker zat.
De arme Teffer is thans troosteloos, maar in zijnen toestand zoude ik dat niet zijn; indien
hij alsnog handelt met verstand en goed overleg en een innig besef heeft zijner onschuld,
dan is er nog veel te herstellen aan hetgeen er door onbedachtzaamheid verloren ging en
bedorven werd. Maar br. Teffer handelt soms onberaden, is koppig gelijk een Vries waar
hij ’t niet moest zijn, is zwak en toegevend waar hij pal moest staan als een rots. In een’
uitvoerige brief, dien ik met de vorige boot aan hem verzond en waarvan hij U, op mijn
verzoek, afschrift zou zenden, heb ik gepoogd hem daarvan te overtuigen en den weg
aangewezen, dien hij mijns inziens heeft te volgen.
Br. Teffer schreef mij ook, hoe er bij Bestuurders een tal van geteekende en
ongeteekende briefjes is binnen komen, houdende aanklagten tegen mij van zeer leelijke
dingen. Och, lieve Bestuurders! wat zal ik er U veel van zeggen! Het is en blijft een
droevige geschiedenis. Dwaze goedhartigheid, medelijden met een diep gevallen man,
met eene kranke ongelukkige vrouw, waar die als eene andere moeder de trouwe zorg
voor mijne beide jongste kinderen op zich had genomen, verleidden mij tot handelingen
die niet goed zijn, ofschoon meer nog den schijn dan de werkelijkheid tegen zich
hebben.738 Maar ik wil mij zelven niet verschoonen, ik moet en zal er voor boeten, ik zal,
zoo gij het goedkeurt, die arme miskende vrouw tot mijne echtgenoot nemen, op het
gevaar af met gedurige ziekelijkheid te worstelen te hebben.739 Maar ik moet die
De affaire van Roskott met de nicht van zendeling Luijke, Joanna (“Jans”) Margaritha Luijke, de
weduwe van zendeling Jan Fulps Krul, die volgens Roskott aan “de tering” leed, werd in Nederland
bekend middels “anonieme” berichten “die melding maakten van al te vertrouwelijke omgang
tusschen mij en zekere vrouw alhier”. Nergens evenwel gaf Roskott nadere bijzonderheden, waaruit
de aard van die al te vertrouwelijke omgang valt af te leiden, al bezwoer hij Voorhoeve dat “Gij moet
nu uit al het bovenstaande niet opmaken, als of ik in ongeregtigheid zoude leven! Neen!” Doch in
Nederlandse ogen deed hij dat wel, zie voetnoot 739. Het bestaan van deze geruchten in Nederland
was Roskott ter kennis gebracht door Teffer. Hierop reageerde Roskott met een vertrouwelijke brief
aan Voorhoeve, ongedat. [ca. 1863/1864], ARvdZ 34/5 (waaruit deze citaten genomen zijn), waaraan
door Voorhoeve bekendheid werd gegeven binnen het NZG-bestuur. Vgl. document 103. Over Joanna
Luijke, zie Van Baarda, “Gedenkfeest van een Moeder, in de Zendingswereld”.
739
De totstandkoming van Roskott’s tweede huwelijk, dat op 14 juli 1864 werd voltrokken, werd in
www.cgfdejong.nl
Nederland niet geaccepteerd omdat hij reeds een kind bij Joanna had verwekt, Jonathan Luijke
Roskott geheten, voordat hij met haar getrouwd was. Dat kind werd op 22 jan. 1864 geboren. Etmans,
De bevolking van Banda, 312; Idem, De bevolking van Saparoea, 166. Deze kwestie was voor het
NZG in 1864 een der voornaamste aanleidingen om Roskott te ontslaan. Opmerkelijk is dat het NZGbestuur intern verdeeld was over de affaire-Roskott. Bestuurslid Ledeboer, die sinds 1837 Roskott’s
correspondent was geweest, schreef: “Ik heb mij nimmer met dat overhaastig en zeer streng genomen
besluit, van Roskott uit zijne belangrijke betrekking te ontslaan kunnen vereenigen, maar was toen
nog niet in de Vergadering. Waarom niet eerst de zendelingen gehoord? Hoe verkeerd en schuldig.
Staat daar tegenover dat waarlijk door de weduwe te huwen, toch reeds veel hersteld is: zijne
veeljarige werkzaamheden en groote verdiensten. Hoeveel heeft men niet met één besluit vernietigd,
waar zoo vele jaren met vrucht aan gearbeid is. Wanneer men het besluit niet had genomen, zoo zoude
men er nu al anders over denken. Vooral naar aanleiding der latere berigten, ook dat hij de vrouw
738
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opspraak, waartoe ik aanleiding heb gegeven, en die thans geëxploiteerd wordt door
mijne tallooze vijanden, om toch iets op mij te zeggen te hebben, doen ophouden. Br.
Teffer schreef mij dat Bestuurderen! van al dat geschrijf niets wilden weten en daarvoor
ben ik U hartelijk dankbaar, maar toch, het is beter dat Gij alles weet. Trouwe, reine
waarheid boven al en schuld beleden waar schuld is! Daarom zal ik één mijner broeders
verzoeken om U die gansche geschiedenis met oorzaak en gevolgen mede te deelen.740
Ik zeide daar, die arme vrouw die bij alle zwakheid goed en braaf is en dag aan dag leeft
als aan den mond des Heeren, tot mijne vrouw te nemen, maar het zal de groote vraag zijn
of zij, wanneer deze regels U ter hand komen, nog in leven zal zijn. Zij lijdt aan eene
ziekte waarvan de vrouw hier te lande zelden geneest, en zij zelve wenscht niet liever dan
naar huis te gaan. De Heer zal het alles, alles voorzien. – – –

99. Kort verslag der werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1863
tot en met maart 1864, Rumah Tiga (Ambon), 24 juni 1864; ARvdZ 24/5.
[Omdat zendeling Teffer, wiens taak het geweest zou zijn, met het gouvernement in onmin
leefde en in 1863 de Molukken heeft moeten verlaten, is Luijke door gouverneur Andrée
Wiltens uitgenodigd twee nieuwe kerken, de ene te Alang en de andere te Liliboi, in te
wijden.741]

Den 5 [Mei] ontving ik de kennisgeving des Gouverneurs: dat wij den 7den [Mei] des
morgens zes ure op reis zouden gaan, om het voorgenomen werk te verrigten. Dien
morgen om half zeven kwam de boot langs ons strand, waar de sloep mij afhaalde en aan
boord bragt, daar ik door den Gouverneur vriendelijk werd ontvangen, als door de heeren
van ’t reisgezelschap en wel: de Magistraat, de Overste der Moluksche bezettingen en een
ambtenaar bij het bouwdepartement. En zoo voer ik dan voor het eerst, ofschoon 38 jaren
gedurig op zee gezwalkt te hebben, op een stoomvaartuig en wel een zeer snel en proper
schoenertje, dat nog veraangenaamd werd door het helder en stil weer; en dat door eene
volstrekt niet gedachte, als verrassende omstandigheid, waarin de hand der

getrouwd heeft, enz.” Dat het besluit tot ontslag van Roskott genomen werd, weet Ledeboer aan het
overwicht van de predikanten binnen de Commissie van Onderzoek en Toezicht van het NZG, en
vooral aan de invloed van de NZG-voorzitter, ds. W.Th. van Griethuijsen, binnen het NZG-bestuur.
Zie L.V. Ledeboer a. “Waarde Heer en Vriend”, [ca. 1868], ARvdZ 34/5.
740
In een brief aan director Voorhoeve, gedateerd Rumah Tiga, juli 1864, en in Nederland ontvangen
op 18 okt. 1864, verwees Luijke naar een brief van Voorhoeve aan hem van 8 febr. 1864, die hij in
mei 1864 had ontvangen met als onderwerp de kwestie Roskott-Teffer. Hierop had Luijke geantwoord
per brief, gedat. Rumah Tiga, juni 1864. Beide laatste brieven zijn niet aangetroffen. In zijn brief aan
www.cgfdejong.nl
Voorhoeve van juli 1864 (ARvdZ 24/5), waaraan deze gegevens ontleend zijn, deelde Luijke mee dat
de kwestie Roskott-Teffer niet meer zo ernstig leek als voorheen en dat Roskott inmiddels getrouwd
was. Hij “leeft gelukkig en met juichen en blijdschap in God Zijnen Zaligmaker”. Luijke verwachtte
dat Teffer gerehabiliteerd zou worden en “in triomf” in zijn vorige betrekking te Alang zou kunnen
terugkeren.
741
Eigenlijk was het de taak van Roskott om de gouverneur te vergezellen. Doch door de affaire-Teffer
(zie noot 737), voor wie Roskott het (te) krachtig had opgenomen, was de verstandhouding tussen
hem en de gouverneur te zeer verslechterd. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 28/9/1862, 18/7/1863, ARvdZ
34/5. Nog tijdens Teffer’s aanwezigheid op Ambon was Luijke al twee maal door de regenten van
Alang en Liliboi benaderd met een dergelijk verzoek, doch beide keren had hij geweigerd omdat hij,
zoals hij zei, “vuil spel vermoedde”: hij vreesde dat men met opzet Teffer wilde treffen door hem
(Teffer) te passeren. W. Luijke a. Hb NZG, 21/7/1863, ARvdZ 24/5.
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Voorzienigheid Gods niet zeer onduidelijk op te merken is. Na het ontbijt verzocht mij
de Gouverneur (in eene alleenspraak) aan Zijn Hoog Edel Gestrenge te willen
mededeelen hoe ik de voorgenomen plegtigheden wel voornemens was te behandelen?
Waarop ik eene korte voorstelling gaf, zoo als ik vroeger zulke plegtigheden had
behandeld.742 Dezelve werd zeer goed gevonden, op eene zaak na en wel over het knielen
bij het inwijdingsgebed! Ofschoon dit ook zeer goed gevonden werd en Zijn Hoog Edel
Gestrenge ook zeide, zich volstrekt niet te hoog gevoelde om zich voor het Opperwezen
neder te buigen, ware het niet van wegens het reisgezelschap! En meende dus goed te
zijn, zich met de andere heeren, als bijwoners of toeschouwers te gedragen, dat te
gemakkelijker was omdat de hooggeplaatste personen ook in de voornaamste kerkebank
afzonderlijk plaats zouden vinden.
Onderwijl snel doorgegaan zijnde kwamen wij aan de negerij Lelibooi, doch niet om daar
te beginnen maar om van daar over land met draagstoelen eerst naar de negrij Allang te
gaan. Dat nu wel spoediger gegaan zou zijn, indien de Gouverneur niet in ons gevolg was
geweest. Want nu moest de ontvangst, met de eer van inlandsche formaliteiten ook
vertoond worden! Dat zoo langzaam ging als het vervelend was; bijzonder voor mij, in
mijne tegenwoordige positie: zoo als men zegt: met het mes in den buik. Te meer daar ik
wist, dat te Allang nog niets besproken en bepaald was voor de inwijdingsplegtigheid.
Het zal dus wel reeds elf ure zijn geweest toen wij te Allang binnen kwamen; want daar
was het weder, die langzame ontvangst van intogt en hoe lang duurde het niet, voor wij
aan ons logie uit de stoelen konden komen. Toen was natuurlijk mijne eerste zorg om met
de meesters de zaken te regelen. De Kerk was opvallend schoon en er was voor mij niet
anders in te bestellen en in orde te laten leggen dan eene lage voetbank, overdekt met een
mooie sprei of kleed, midden in het schip der Kerk, waarop ik met de meesters aan mijne
regter en linker zijde kon knielen. Verder dat de meesters met en door de marinjos, zoo
spoedig doenlijk, de gemeente in de oude Kerk zouden doen bijeenkomen, om vandaar
uit met de gemeente eene processie te doen, voor wij de nieuwe Kerk binnen traden, waar
dan de Gouverneur met de andere heeren aan de deur der Kerk ons zouden opwachten
en ontvangen. Toen weder naar mijn logie om te verkleeden terwijl de heeren reeds
gereed stonden naar de Kerk te gaan en zij naar de nieuwe Kerk gaande, ging ik naar de
oude, onderwijl mij de Overste nog toesprak: “mijn heer Luijke! Nu wat kort en goed”.
“Ja, Overste! Voor het eerste zal ik mijn best doen, maar het tweede durf ik niet te
belooven!” “Nu, ja, ge weet wel wat ik bedoel”. “Goed Overste”.
In de oude Kerk komende, stonden de meesters met de gemeente gereed. Na de gemeente
met weinige woorden toegesproken te hebben en wel, dat zij nu deze oude Kerk gingen
verlaten, die hare voorouders gebouwd hadden enz., en daar wij nu gereed stonden om
eene nieuwe in te treden, die zij gebouwd hadden, zij nu ook vele redenen hadt, van met
blijdschap, danken en loven de nieuwe binnen te gaan en haar dus verzochten ons te
www.cgfdejong.nl
willen volgen, met het zingen van het loflied vervat in den 122 Psalm. Waarop de
processie in beweging ging en lofzingende, zoodat het door de lucht weergalmde door de
stemmen van ten minste zes honderd zielen en zoo de nieuwe Kerk eens rond gegaan
zijnde (want, om het meer malen te doen was het te heet! De zon vlak boven het hoofd
en zonder eenige schaduw) traden wij het nieuwe Kerkgebouw binnen. In de schoone
742

Luijke had tot dan toe zeven nieuwe kerkgebouwen plechtig geopend. Het laatste was geweest dat te
Waiheru op 21 dec. 1856, zie sub 21 dec. “Kort verslag der Werkzaamheden van W Luyke. Aan het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1856 tot en met
Maart 1857”, 2/5/1857, ARvdZ 24/5.
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predikstoel (bruin vernist met vergulde randen) staande en het gezang geëindigd zijnde,
was het gezigt over de dood stille vergadering en groote schare een aller indrukwekkendst
gezigt voor mij, zoodat ik wilde weenen van aandoening, maar ik moest spreken.
Dat ik dan, door des Heeren hulp, die ik in mijn vermoeid gevoel zoo noodig had, ook
vermogt te doen. En begon met van de onderstelling uit te gaan: hoe elk der gemeente,
die aan dit schoon gebouw, naar maate hij daar aan hadt mede gearbeid, zich nu
verblijden en dankbaar kon gevoelen, en beantwoordde de vraag voor de gemeente: met
welk oogmerk of zij dit schoon gebouw hadden opgetrokken? En om dat oogmerk nu te
kunnen bereiken, zocht ik de gemeente verders aan te toonen, naar onze tekst uit 2
Kronieken 6: 30, 31, hoe dat zij zich naar de bede van Salomon te gedragen had, om die
zegeningen te erlangen, die in onze tekst werden uitgesproken. Hierop van de
veronderstelling uitgaande: dat de gemeente nu beloofde dat voornemen in opregtheid te
hebben, gingen wij over (onder het zingen van ’t eerste vers uit het Gebed des Heeren)743
om allen als met een hart en wensch onze kniejen voor het aangezigt des Heeren te buigen
en wel: om Hem te danken, Zijne bescherming over dit gebouw en Zijnen Zegen over ’t
werk in het gebouw af te smeken en niet te onthouden. Waarna ik onder het zingen van
Psalm 134 weder naar mijne spreekplaats terugging, om ten laatste onderscheidene
opmerkingen en vermaningen te geven en wel: wat de gemeente thans met haar
Kerkgebouw te doen had, dat zij nu aan den drie eenigen God, Vader, Zoon en Heiligen
Geest had toegewijd! Dat de Kerk daar nu voor hare verantwoording stondt, dat die Kerk
daar nu als een oog des Heeren in haar midden stondt en altijd zag en zien zou, hoe dat
de gemeente zich gedroeg. Hoe voorganger en gemeente, hoofden en volk, ouders,
jongelingen en jongedochters zich te gedragen hadden ook bijzonder op den dag des
Heeren, als zij het doel, waarmede zij de Kerk gebouwd had, wilde verwachten te zullen
bereiken of deelachtig worden. Dat wij met het zingen van Psalm 103: 1 en 7, na gedankt
te hebben, besloten.
In mijn logie terug zijnde, dat ik mij toen verligt en dankbaar gevoelde, laat zich wel
verstaan, te meer omdat de vrees van te zullen bezwijken mij wel eens had bekropen;
want er was te veel moeten voorafgaan, voor dat ik het eigenlijke werk kon beginnen.
Niet zoo zeer om het werk zelve, maar van wegens de krachten om het te kunnen
volhouden; want reeds op 65 jarige leeftijd en in Indië, dan heeft men geen volle mans
krachten meer over. Na mij omgekleed en een kopje thee gedronken te hebben, kwam het
vereerend gezelschap terug, dat uit de Kerk de negerij was ingewandeld en ik hier eerst
weder ontmoette en mij toen door den Gouverneur aller tevredenheid enz. over de
verrigte inwijdingsplegtigheid op de bescheidenste wijze werd betuigd. Na met genoegen
gegeten en het gewesene woonhuis van de familie Teffer gezien te hebben, kwam de
optogt in beweging om naar Lelibooi op te breken, onder een gejoel en gedruis, dat zich
niet laat beschrijven! En zoo lang mij de heenreis, zoo kort en aangenaam was mij de
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terugreis, langs den zelfden weg, gevallen. En het zal vijf ure geweest zijn, toen wij daar
aankwamen. Mijn eerste zorg was hier, om met den meester en regent naar het nieuw
Kerkgebouw te gaan en ons voorgenomen werk te regelen en te bepalen, hoe wij het den
volgenden morgen zouden verrigten. Na met den Gouverneur (terwijl de andere heeren
waren baden) nog een wijle tijds alleen wat gesproken hebbende, werd het licht
opgestoken en niet lang daarna begon het vervelend gezang en muzijk (ter eere des
Gouverneurs), terwijl de heeren een partijtje maakten en onderwijl ik in mijn logie, dat

743

Matt. 6: 9-13.
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is het huisje van een’ aurang tuwah agama, tegenover het logie van den Gouverneur was,
mij met den regent, reeds oude kennissen, over oud en jong en den gewezen pandita
utusan744 wat onledig hield en het overige van den tijd wat op mijn legerstede uitrustte en
mij zeer welkom was, dat ik toen eerst regt gevoelde. Na een rijk avondmaal met weinig
gedruis en met matigheid genoten te hebben, over elf ure ter ruste.
Den 8sten des morgens zes ure verkwikt ontwakende, was al voorts mijne eerste zorg om
te vernemen: of de zaken naar afspraak en bepaling voor de aanstaande
inwijdingsplegtigheid, op zijnen tijd, in orde zouden zijn. Waarmede wij dan, na het
ontbijt, omstreeks half negen konden beginnen en op de zelfde wijze werd verrigt als aan
den vorigen dag; uitgezonderd dat ik mij veel onvermoeider en frischer gevoelde, daarom
nu ook met meer gemak en opgewektheid het werk kon verrigten, dat dan ook wel zoo
lang geduurd zal hebben.
Deze Kerk laat voor een inlandsch werk ook niet te wenschen over, is wat kleinder dan
die van Allang, omdat de gemeente ook kleinder is, die van Allang ruim duizend en die
van hier ruim zevenhonderd zielen; de Kerk van hier is van half steen en die van Allang
geheel van steen opgetrokken; beiden nog maar eene harde klei aarde vloer; hier zijn de
ramen met jelosien van gevlogten rotan, daar die van Allang ramen met glazen ruiten
heeft, en beiden groot genoeg voor hare gemeenten; doch wat de inrigting en meubilair
der Kerken betreft, dan is dat van hier meer en beter geplaatst; want met weinige woorden
slechts gezegd: dan is te Allang de predikstoel en dus de voorlezersplaats van de meesters
ook misplaatst en dat wel van wegens het doordrijven van Br. Teffer tegen beter weten
van bouwmeester, magistraat en regent en daardoor de zitplaatsen der gemeente ook
misplaatst!! Ik heb zulk eene misplaatsing in de menigvuldige Kerken, die ik bezocht heb,
(zoo ver ik mij kan herinneren) ook slechts maar in twee Kerken aangetroffen en wel in
die van de Kerk te Hulalio op Haroekoe en die van Kaibobo op Ceram.
Niet lang na onze terugkomst uit de Kerk werd onder gemeenschappelijk gesprek het
middagmaal opgebragt en dat tot op het dessert na genuttigd hebbende, verzocht ik een
woordje en dat bestond daarin: dat ik in naam der gemeenten Allang en Lelibooi den
Gouverneur onzen dank betuigde voor de eer aan haar, door Zijn Hoog Edel Gestrenge
tegenwoordigheid bewezen en voor de betooning der belangstelling in onzen
gemeenschappelijken Christelijken godsdienst. Waarna de Gouverneur mij wederkeerig
zijnen dank en tevredenheid betuigde enz. Daarna werd er door den Gouverneur nog een
toast ingesteld op het welzijn van den regent, zijne vrouw en de meesters, die van hier,
Allang en Hatu aanwezig waren. Onderwijl de stoomboot aangekomen zijnde, werd tot
de terugreis aanstalten gemaakt en na dat de Gouverneur hier, gelijk te Allang, veel geld
onder de schoolkinderen, als spelers, springers en zingers of schreeuwers had uitgedeeld,
werden wij met niet weinig tumult en met de grootste eer, die de negerij maar bij kon
zetten, naar het strand uitgeleid. Aan boord zijnde, met stil helder weër was het op eens
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een aangename verwisseling van omgeving. Kort daarop boodt mij de gezagvoerder der
boot, een stil ingetogen jong man, met wie ik reeds vele malen ontmoetingen bij Br.
Roskott en elders gehad had, aan om de machine eens in hare werking te zien. Waarop
wij naar beneden tusschen de vuren en ketels en raderen en wat al niet meer gingen, dat
ik, bij alle uitlegging en verklaring, wel bewonderen doch niet veel van verstaan kon! Het
is voor een’ nieuweling ook iets opmerkelijks, waartoe de mensch al niet in staat is om
te doen! Jammer maar dat bij al de uitvindingen onzer eeuw, ons arm menschelijk
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geslacht niet veel wijzer, vromer, heiliger en meer vredelievender wordt! Gingen die
deugden, die hoedanigheden even zoo snel voorwaarts onder ons diep gezonken geslagt,
wat zoude dan de aarde niet spoedig met de vreeze des Heeren vervuld zijn, gelijk de
wateren den bodem der zee bedekken. Alzoo onder een kopje thee en familiair gesprek,
waren wij al spoedig weder voor het strand mijner woning (want Lelibooi is over land
slechts vier uren afstands van Rumahtiga) en na mijn geëerd gezelschap van twee dagen
gegroet en den Gouverneur voor de welwillendheid van mij weder tot voor mijne woning
te brengen, bedankt te hebben, stapte ik in de sloep en bevond mij weldra weder in het
midden mijner familie.
[In oktober van dat jaar maakte Luijke op verzoek van het gouvernement een dienstreis
naar Alang, Liliboi en Hatu.]

Onze werkzaamheden hier hadden voor mij geen meer bijzonders, dan ik onder de
gemeenten mijner afdeeling gewoonlijk aantref. Ik kon niet merken van den een, noch
van den ander, dat er eenige blijdschap of ingenomenheid was met onze werkzaamheden
die er verrigt werden, ofschoon er stillen in den lande kunnen zijn, maar dan zijn ze mij
niet bekent geworden; doch zoo ook onder mijne ontmoetingen, als die mij gedurig
omgaven, met welke ik wat zocht te spreken, om iets van of uit hen te vernemen hoe ze
over zich zelven en den weg ten hemel dachten of wat zij geloofden? Maar het kwam in
elke negerij bij elke ontmoeting van dien aard, al hoofdzakelijk op hetzelfde neer: dat ze
zelfs niet wisten wie ze waren, zelfs niet wisten op welken weg ze naar graf en
eeuwigheid gingen; dat ze onkundig waren en dat wij witte menschen het beter wisten dan
zij! Dat zoo de gewoone geveinsde praatjes van vader op zoon en kleinzoon zijn. Maar
of ze ook nog druk aan de afgestorvenen dachten, vreesden en vereerden? Dan was het
gewoonlijk stilzwijgen of geveinsd ontkennen met de vraag: hoe kunt gij zoo iets van mij
denken? Doch naar ik van vroeger en tot nu toe van onderscheidene meesters van hier
vernomen heb: dan zijn ze hier nog immer zeer bedrijvig met aan de afgestorvenen te
gedenken en op allerlei wijze, door ze spijzen aan te bieden, te onthalen! Ofschoon ik dat
zoo moest ondervinden, mogt ik toch niet veronderstellen dat er ook niet eenige beter
gezinden onder deze gemeenten zich zouden bevinden, bijzonder te Allang, waar een
zendelingbroeder ruim zes jaren, met eene zeer christelijke ijverige, ofschoon zeer
zwakke vrouw, gewoond en gearbeid had; dat ik vertrouw dan ook wel het geval zal zijn.
Maar men is te kort onder de gemeente en daarbij nog zeer bezet met werk om ze te
kunnen ontdekken. – – –
Van deze drie, als zoo vele andere onder de verspreide gemeenten in de Molukken, is dan
ook weinig hoop op werkelijken vooruitgang, zoo lang de godsdienst in eene andere taal
wordt gehouden dan zij in denken en spreken, zoo als met deze drie gemeenten ook nog
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het
geval is; want dat moet elk toch toestemmen: waar men evangeliseeren moet in eene
andere taal dan de moedertaal in de welke het volk spreekt, men geene hoop kan hebben
op veel invloed en spoedige gevolgen. Ik kwam dan ook niet zeer bevredigend van mijn
twaalf daags bezoek, onder deze gemeenten terug.
[In december bezocht Luijke, eveneens op verzoek van de gouverneur, een andere
gemeente in de werkkring van Teffer, Amahusu, gelegen aan de westkust van Leitimor.
Teffer had hier een oud-regent en een gepensioneerde schoolmeester als diakenen
aangesteld.]
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Hij schijnt dat maar zoo wat ondershands en niet officieel gedaan te hebben; hij schijnt
het dan ook slechts gedaan te hebben omdat ze er toch waren, en hen daardoor wat
meerder aanzien onder de gemeente te geven en zoo zij het wél met de goede zaak
meenen, daardoor ook te meer aanzien en invloed onder de gemeente kunnen uitoefenen.
Maar beschouwd men nu dat geheele personeel op geestelijk terrein, wat dan? Zoo ver
en lang ik omgang met hetzelve gehad heb, schenen ze mij alle wellevende menschen te
zijn. Doch geest en leven, het kan in deze of gene, ik wensch in alle zijn, maar ik heb het
er niet onder kunnen bespeuren! Maar wat verstaat gij dan toch door geest en leven? Een
antwoord hierop voor hen, die weten, gelooven en gevoelen, dat ze uit de geestelijke
duisternis tot het wonderbaar geestelijk leven en licht, zoo als de Schrift het noemt, zijn
overgegaan is zeer gemakkelijk, zoo niet overbodig; want die verstaat mij, die weet dat
het bestaat, zoo naar de Schrift, naar eigene overtuiging en van hen, die gelijk hij tot het
wonderbaar leven en licht zijn overgebragt. En voor hen, bij wien dien overgang nog niet
plaats heeft gehad, die gelooven toch niet dat er zulk een bovennatuurlijke werking en
verandering in den mensch kan plaats hebben en meet dus een ander met zich zelf. En
daar de Bron des levens en des lichts zegt: ‘Wie met mij niet is, die is tegen mij’,745 die
is een geheime of openbare tegenstander van Hem en van al wat leven en geest, liefde tot
en gemeenschap met Hem heeft; dat plaats heeft gehad en nog plaats heeft onder
europeaan en aziaat, onder geletterden, half-geletterden en ongeletterden uit ons diep
gezonken geslacht; maar Gode zij dank, in weerwil van alle tegenstand en vijandschap,
dat er altijd leven en geest, liefde tot en gemeenschap met Hem heeft plaats gehad, nog
plaats heeft en zal blijven plaats hebben, onder allerlei rangen of volken op aarde, waar
Christus, onder oud en nieuw Verbond, Zijne Kerk, Zijne aanbidders gehad en nog heeft,
en verder zal voortplanten tot aan Zijne wederkomst in heerlijkheid. – – –
Verders kan ik zeggen, dat ik hier de vier dagen van werkzaam zijn met genoegen heb
mogen doorbrengen en ofschoon deze gemeente geen gunstig getuigenis heeft wat
dronkenschap betreft, dat helaas een euvel der meeste negerijen is waar ruim palmsap
boomen voor handen zijn, zoo onderscheidt ze zich toch ten goede daarin van de drie
gemeenten aan de overzijde,746 dat ze uiterlijk zedelijker is en dat de bevolking geen
bahasa tanah meer heeft, maar in het laag Maleits denkt en spreekt, zooals bij mij in de
geheele binnenbaai het geval is en tot Passoh, Sulij en Waaij uitstrekt. Hier was dan ook
geen één kind buiten het huwelijk, maar wel vijf paren in het huwelijk te bevestigen; daar
ik aan de overzijde geen één huwelijk had te bevestigen en vele kinderen buiten het
huwelijk ongedoopt heb achtergelaten, maar die na mijn vertrek van lieverlede wel naar
Ambon zullen gebragt worden, daar ze zonder onderzoek, vermaning of tegenspraak
ontvangen en gedoopt worden!747
[Op de avond van 25 december 1863 zat Luijke te Lata en Lateri bijeen met enkele
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gemeenteleden en ondervroeg hen over hun geloof. Het gesprek kwam maar moeizaam op
gang.]

Daarom vroeg ik verders, met een weinig meer omschrijving, op den man aan en deelde
hen tevens een en ander uit mijne eigene ervaring mede, om als er wat in hen was, zij mij
te gemakkelijker konden verstaan en te meer vrijmoedigheid hebben om hunne gevoelens
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of ondervinding mede te deelen. Zoo rondgaande kwam het aan den laatste van onzen
kring, aan den aurang tuwah agama Jan, van wien ik reeds voor lang, bij onze
ontmoetingen en gesprekken, wel gemerkt had dat hij meer dan een historisch geloof
moest hebben en onderscheidde zich gewoonlijk daarin van de anderen dat hij meer
moeite en zorg met zich zelve en zijne huisgenooten had. Jan kwam dan ook los en
antwoordde: dat hij een en ander daar van ondervonden had. Hij kon mededeelen dat er
bij hem eene werkelijke verandering had plaats gevonden, maar door of onder zwaren
tegenspoed van ligchaams en huizelijke bezoekingen; dat naar zijne opgave in ’t begin
van 1853 moet begonnen hebben, omdat hij wist te zeggen dat toen wij hier in November
van dat jaar de nieuwe Kerk inwijdden, hij weder zoo ver in krachten was toegenomen
dat hij de inwijding mede had kunnen bijwonen. Dat hij van dien tijd zijner verdrukking,
die zeer smertelijk moet zijn geweest, zich had leeren verootmoedigen en buigen voor
den Heer; toen eerst had hij leeren verstaan wat zondaar te zijn was en behoefde van toen
af ook niet te twijfelen of hij als een zondaar, al dan niet, geleefd had. Hij is dan ook voor
die genoemde verandering niet tot aurang tuwah agama, maar wel na dien tijd eerst
kunnen benoemd worden. In welke betrekking en gelegenheden ik hem dan ontmoette,
hij zich ook meestal door meerdere vrijmoedigheid op godsdienstig terrein van de
anderen uit genoemd personeel onderscheidde. Men ziet en merkt er tevens uit, dat als
er maar wat in den mensch is (inlander of geen inlander) dan komt het op zijnen tijd wel
voor den dag.
[In februari 1864 overleed de tua agama van Rumah Tiga.]

De begravenis, die ik begeleid had en met eene toespraak bij het graf, dat wij met het
zingen uit Psalm 103 en gebed eindigden, werd de stigting die er is door kunnen gegeven
worden al spoedig na mijn vertrek door ergernis en twist verwisseld. En wel doordat er
gezegd, maar te laat gezegd werd dat een der deelnemers van de begravenis eenig geld,
waarschijnlijk een paar cents, in een bundeltje gewikkeld onder het hoofd van het lijk
zoude gelegd hebben, kort voordat de dood-kist, uit een oud vaartuigje vervaardigd, werd
toegespijkert, ja, toegespijkert dat de kist er van schut en dreunt. Geen zeer aangenaam
geluid voor het gevoel en bij de herinnering onzer eigene begravenis. Doch, hoe vaak zag
ik op de zuidwester eilanden, dat men, geen hamer hebbende, maar een’ steen nam, om
de dood-kist toe te spijkeren, of toe te pennen; want wie heeft daar ijzeren spijkers! Maar
wat was dan toch het feit, van eenige munt onder het hoofd van het lijk te leggen? Als het
waarheid is geweest, ofschoon het bij hoog en laag ontkend werd, doch die er van betigd
werd, juist de man, die in staat, zoo niet gewoon was, van zoo iets te doen, dan was het,
zegge ik, een van die booze trekken van den menschen-moorder van den beginne, die zijn
discipelen hem zoo eigen zijn, om maar te verwarren, te verderven of te vermoorden waar
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het pas geeft. Ofschoon men de zaak nu niet verder heeft kunnen of willen onderzoeken,
zoo weet men hier en overal onder den inlander zeer goed, wat er mede bedoeld wordt.
Naar de gewoonte berekent van die booze streken, dan was op het papier, daar de centen
ingewikkeld waren, den naam opgeschreven van iemand, dien de dader op het oog heeft,
dien hij uit den weg wil ruimen. Heeft dus met de gewoone bezweringen en formaliteiten,
die centen eerst aan den duivel geofferd, met het verzoek om den bedoelden persoon ook
spoedig een lijk te doen worden! Dat nu de mensch zoo diep gezonken en slaaf des
duivels geworden is, is voor ons geen nieuws meer, wij maken ons dan ook geen ideaal
eener gemeente, die hier beneden nog niet is kunnen gevormd worden; maar betreuren
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toch dat zoo midden in de gemeenten, zoo te midden eener bevolking, die reeds uit eenen
rij van opvolgende generatiën onder de christen-gemeenten zijn geboren en opgevoed,
nog zulke in het oog loopende, nog zulke onbeschaamde werken der duisternis blijven
plaats hebben! Hoe vaak heb ik den verdachten persoon ontmoet en ernstig aangesproken,
maar nog alles te vergeefs. Of liever, mijn hamer is te ligt om de steen-rots zijns harte te
kunnen verbreizelen. – – –

100. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 27 juli
1864; ARvdZ 34/5.
–––
Ik moet UHEw. nog met een enkele woord mededeelen, dat wij dezer dagen examen
hielden in de eerste en in de tweede Gouvernements lagere scholen te dezer plaatse, onder
den toeloop van eene groote schare volks, in de tegenwoordigheid van den Gouverneur
der Molukken, den heer Wiltens. Voor dit maal als president der Subcommissie
optredende, had ik de leiding van het examen en vielen ook de toespraken mij ten deel.
Ik kan U niet genoeg zeggen hoezeer het mij verheugde, dat de zaak geheel ongezocht
en onverwacht zich aldus heeft toegedragen, omdat ik nu eens ten aanschouwe van geheel
Ambon heb kunnen toonen wat de Gouvernements-hollandsche scholen zijn, en hoe verre
zij achterstaan bij onze minder dan middelmatige maleische scholen. O! foei, ’t is
schande van al dat geld dat er aan wordt besteed, met zoodanige droevige uitkomsten. Ik
heb van alles, gedurende den loop van ’t examen, naauwkeurig aanteekening gehouden
en heb in waarheid moeite om eene soort van Schaden-freude te bedwingen. Niet omdat
ik mij zoude verblijden over den ongunstigen toestand der school zelve, die voor zoovele
ouders hier ter plaatse het eenige middel is om hunnen kinderen het noodige onderwijs
te doen geven, – o, neen! dat smart mij en bedroeft mij, en zal het mijn ernstig pogen zijn
om daarin alle mogelijke verbetering te brengen, – maar daarom verheug ik mij, omdat
men onredelijk en onbillijk en ondeugend genoeg was, om op ons inlandsch onderwijs,
dat in waarheid zoo oneindig veel beter is, zoo laag te vallen en er in publiek geschrift
op te schimpen en te schelden,748 met geen ander doel dan zich op mij te wreken, omdat
ik voor br. Teffer, volgens regt en pligt, in de bres sprong.
Het ligt niet in mijnen aard om te kijven en te twisten, veel min om iemand, wie hij ook
zij, nadeel of verdriet te berokkenen, maar door de leiding van dit examen is het nu
zonneklaar bewezen, dat het waarheid is, hetgeen ik steeds zeide, dat onze inlandsche
scholen voor een goed deel oneindig hooger staan dan de beide hollandsche scholen, met
onderwijzers van den 3de en den 2de rang aan ’t hoofd, waarvan één enkele aan ’t
Gouvernement meer dan het dubbele kost dan al de onderwijzers van de 1ste klasse der
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inlandsche scholen te zamen, – niet over geheel het eiland maar over al de drie
afdeelingen der geheele residentie te zamen genomen. Dit geeft mij dus het regt om de
eer van ons Genootschap en zijne zoo groote maar miskende verdiensten voor het
volksonderwijs in deze gewesten te handhaven en geheel naar waarheid te doen uitkomen,
en aanleiding tevens om de belangen onzer trouwe en vele verdienstelijke inlandsche
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schoolmeesters aan de welwillende zorgen en belangstelling der Hooge Regering aan te
bieden.749 – – –

101. Algemeen verslag over de staat der Indische kerken en de werkzaamheden der
Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië, Den
Haag, juli 1864; AHC 20, bijlage 344.
1o. Godsdienstoefeningen
–––
Amboina. Elken zondag worden hier godsdienstoefeningen gehouden, te weten eene voor
de Nederduitsche en eene voor de Maleische gemeente.
De opkomst der lidmaten is redelijk.
Het heilig avondmaal wordt mede door elke gemeente driemalen in het jaar gevierd.
Voor de Maleische gemeente wordt op den laatsten zondag van elke maand de heilige
doop toegediend.
Voor de Nederduitsche gemeente is echter geen vaste dag bepaald.
Huisdoop heeft hier zelden plaats. – – –
2o. Catechetisch onderwijs
–––
Amboina. Ieder der twee hier gevestigde predikanten houdt twee afzonderlijke
catechisatiën, voor min gevorderden en voor hen, die hunne belijdenis wenschen af te
leggen.
Dit onderwijs, waarbij zoowel de jongens als de meisjes ieder afzonderlijk worden
gehouden, wordt in het kerkgebouw, alsmede ten huize der leeraren gegeven.
Het aantal catechisanten bedraagt ongeveer zeventig.
De inlandsche schoolmeesters voorzien te dien aanzien in de behoefte der Maleische
gemeente.
De militairen, behoorende tot de land en zeemagt, genieten afzonderlijk
godsdienstonderwijs. – – –
3o. Zamenstelling en werkzaamheden der kerkeraden en diaconien
–––
Amboina. De kerkeraad bestaat hier uit de beide predikanten, die als voorzitter en scriba
fungeren, benevens twee ouderlingen en vier diakenen.
De vergaderingen worden niet op geregelde tijden gehouden.
Het kerkelijk toezigt wordt, vooral ten opzigte der Maleische gemeente, vrij streng
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gehouden.
Doop-, trouw- en lidmaten-registers zijn behoorlijk in orde.
De diaconie is een collegie, afgescheiden van den kerkeraad wat de armenzorg betreft.
Jaarlijks echter zendt zij verslag in bij den kerkeraad, betreffende de armenbedeeling en
den staat der gelden. – – –
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4o . Predikanten en hunne ambtsverrigtingen

–––
Amboina. Ten gevolge van de plaatsing van zendelingen in de verschillende afdeelingen
dezer residentie, rust op de predikanten niet meer de verpligting van kerkelijke
bezoekreizen.
Het huisbezoek kan niet geregeld plaatsvinden, maar de predikanten bezoeken de
lidmaten al naar mate der behoefte.
De Maleische godsdienstoefening, die telken zondagnamiddag plaats heeft, is druk
bezocht en bij de viering van het heilige avondmaal telt men gewoonlijk 500 à 600
communicanten.
De hospitalen en gevangenissen worden geregeld bezocht, en tevens wordt door het
uitdeelen van godsdienstige lectuur in de behoefte voorzien. – – –

102. B.N.J. Roskott, schoolopziener, Aantekeningen van de openbare examens in de
beide Hollandse scholen te Ambon op 27 en 28 juli 1864, en enkele voorstellen voor de
verbetering van het onderwijs, ingediend bij de Subcommissie van onderwijs, [Ambon,
2 september 1864]; ARvdZ 34/5.
Het boven bedoeld examen750 had plaats in het nieuwe schoollokaal, voor deze school
expresselijk opgebouwd. Een ruim en fraai gebouw. Behalve een groot aantal
nieuwsgierige of belangstellende toeschouwers, waren bij het examen tegenwoordig de
heer Gouverneur der Moluksche Eilanden en van de leden der Subcommissie het lid Mr
van Goens751 en het lid Roskott, – zijnde de president, de heer Boes Lutjens, afwezig
wegens ziekte, – en het lid Ds van Gerrevink, als zoodanig afgetreden, wegens vertrek
naar elders.
Het examen werd geopend met een’ voorzang volgens de melodie van een oud volkslied,
waarbij het mij opviel dat de maatslag onjuist werd aangegeven, hetwelk ten gevolge had
dat de rustteekens niet behoorlijk werden in acht genomen.
Het onderzoek begon met de laagste klasse. De letterkast werd over ’t geheel genomen
vrij wel behandeld, alleenlijk trok het mijne aandacht dat de kweekeling, die er mede
werd belast, het hollandsch meer dan twijfelachtig uitspreekt, hetgeen dunkt mij geene
onverschillige zaak is. De leermeester voor kinderen, wier moedertaal hier ter plaatse
uitsluitend de maleische is en die in den regel ontzettend veel moeite hebben om zich
eene eenigszins dragelijke uitspraak onzer taal eigen te maken, behoorde ten minste eene
geheel correcte uitspraak te hebben. Is de onderwijzer der taal niet volkomen meester,
spreekt hij zelf ze onvolkomen, dan is het in de eerste plaats schier onmogelijk, dat hij
het gebrekkige zijner leerlingen zoude kunnen verhelpen, maar mist ook het oor de
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noodige faculteit om iedere nuance van het spraakorgaan duidelijk te maken, te regt te
wijzen en te vormen. Het is mij bekend, dat men zich hier ter plaatse, faute de mieux,
moet behelpen met jonge menschen, wier allereerste vorming ontzettend veel te wenschen
overlaat, om als hulponderwijzers of kweekelingen in eene hollandsche school werkzaam
te kunnen zijn, maar dat neemt niet weg dat het eene alleszins bedenkelijke zaak blijft,
om aan zoodanige jonge menschen zoo gewigtige taak toe te vertrouwen. Van alle
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westersche talen is de Hollandsche welligt een der moeijelijkste voor den Maleijer, om
ze correct en zuiver te leeren spreken; maar wanneer de onderwijzer, die geroepen is de
eerste grondslagen te helpen leggen om het voorgestelde doel te bereiken, zelf alles
behalve zuiver spreekt, geen gehoor en geen gevoel heeft om de veelvuldige grove fouten
te kunnen bespeuren, dan zal het voorzeker bezwaarlijk te verwachten zijn dat zoodanige
school immer aan het doel van hollandsche school beantwoorde. Men moge er taalkunde
en hare regels onderwijzen, den leerling later zelfs zoo verre brengen dat hij een dragelijk
opstel levert, zuiver Hollandsch leeren spreken zal maar aan weinigen gelukken en dat
hoofdzakelijk omdat de primitieve vorming gebrekkig was. Het examen in beide onze
scholen, hetwelk het onderwerp dezer beschouwing uitmaakt, zal ons het bewijs leveren
dat het bovenstaande door de ondervinding wordt bevestigd.
Nadat dan de oefeningen voor de jongste kinderen waren afgeloopen, met betrekking tot
de letterkast, en die, wat de behandeling betreft, vrij wel voldeden, werd het onderzoek
voor de hoogere klassen voortgezet, hetwelk ik, ter vermijding van al te groote
uitvoerigheid, zal zamenvatten.
Het werktuigelijk lezen liet in alle klassen gewis veel te wenschen over, eene gebrekkige
uitspraak, daarbij geen toon, geen klem, geen gevoel, en gaf het geheel den indruk dat het
gelezene niet werd verstaan. Eenige vragen, naar aanleiding der leesles tot de kinderen
gerigt, werden met stilzwijgen of anders op onvoldoende en soms op alleszins potsierlijke
wijze beantwoord. De oudste leerling op de 1ste school, een jongeling van ± 16 jaar, las
onder anderen een dichtstukje, door den heer Gouverneur opgegeven (Het bezoek van
Czaar Peter den Grooten in Nederland). Ik mogt hem zoo vragen: “wat verstaat ge onder
den Czaar der Moskovieten?” “Dat is een kanon, mijnheer!” was het antwoord. Het is een
dier antwoorden uit vele anderen, waaruit men zoo eeniger mate kan afleiden welk nut
en welke vruchten men kan verwachten voor de vorming van verstand en hart van zulk
lezen.
Het zij verre van mij een der onderwijzers hard te willen vallen. Het vak van onderwijzer
in Indië is moeijelijk en zwaar, en niet zelden in hooge mate ondankbaar. Daarom
bespreek ik hier eene zaak en geen personen, waarbij nog komt dat de besturende
onderwijzer752 der 1ste school nog naauwelijks sinds 7 of 8 maanden bij deze school
werkzaam is en zijn medehelper753 niet langer dan een paar maanden geleden direct uit
Nederland kwam. Maar dat behoeft mij niet te weêrhouden de gebreken aan te wijzen,
waar ik die meende te bespeuren, en wel bepaaldelijk met het doel om eenige voorstellen
in overweging te geven, die welligt tot verbetering zouden kunnen leiden. Wilde ik
bedillen en afkeuren – die afkeuring zou eerder nog mij zelven dan iemand anders treffen,
omdat ik als lid der Subcommissie in de gelegenheid was op het onderwijs eenigen
invloed te oefenen. Ofschoon ik derhalve deze en gene oorzaak en reden volgaarne wil
laten gelden om de onderwijzers vrij te spreken, zoo neemt dit evenwel niet weg dat het
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groote struikelblok der taal blijft bestaan, hetgeen door aanhoudende inspanning van
onderwijzer en leerling mogelijk is te overwinnen, maar toch blijkens de ervaring zeer
zeer moeijelijk is. De omstandigheid, die mij dezer dagen in de gelegenheid bragt, om
aan het onderzoek onzer leerlingen eene bepaalde rigting te geven, deed mij diep
gevoelen dat het onderwijs voor het opkomend geslacht in waarheid zeer gebrekkig, dat
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het treurig en bedroevend is. Ik dacht aan die vele ouders, die hier ter plaatse in de
Gouvernements lagere school het eenige middel bezitten om hunne kinderen het voor hen
zoo geheel onmisbare onderwijs ten deele te doen vallen; ik stelde mij voor den geest hoe
van deze onze scholen (de eerste vooral) het wel en wee van zoo menig jong mensch,
voor zijn geheel volgend leven afhangt. Ik zag daar b.v. voor mij zitten den zoon van een’
man, die hier ter plaatse als gezagvoerder van een handels-vaartuig zijn brood verdient,
het was de oudste leerling der 1ste school, een jong mensch van 15 of 16 jaar welligt. Zijn
leertijd zal weldra verstreken zijn, mogelijk neemt zijn vader hem dan aan boord en wat
heeft die jongeman geleerd? Waartoe is hij te gebruiken? Het was die zelfde leerling, zoo
ik mij niet vergis, die dat stukje debiteerde van den Czaar der Moskovieten?
Er werd gedurende het geheele examen in de eerste school eene enkele vraag gedaan over
wiskunstige aardrijkskunde, en die bestond daarin: “of de aarde om de zon of wel de zon
om de aarde zich beweegt?” De vraag werd onjuist beantwoord. De onderwijzer kwam
te hulp, maar niet zoo als ik meen dat zulks behoort. Immers is het niet genoeg op een
toon van gezag de verzekering te geven, dat de aarde zich beweegt en niet de zon,
hetgeen dan trouwens ook nog niet eens waar is. Ik bedoel dat de onderwijzer, op dit
terrein komende, zich de moeite behoort te getroosten, die, ik erken het gaarne, niet
gering is, maar toch zich de moeite moet getroosten om alles zoo veel mogelijk duidelijk
te maken, dus dat zon en aarde beide zich bewegen, de eerste om hare as in een bepaald
aantal dagen. Niet omdat de meester het zegt, maar omdat het door iedereen kan gezien
worden, die maar wil opletten, – ik bedoel de zonnevlekken; vervolgens de aarde met
hare dubbele beweging om hare as en langs hare baan, de daarop gegronde tijdverdeeling
van dag en nacht, indeeling van het eerste en tweede halfjaar en waarom het eene langer
moet zijn dan het andere enz. enz. Of zoude het te veel gevraagd zijn voor jonge
menschen van dien leeftijd, om rekenschap te geven van de grootere en kleine cirkels des
aardbols, van tijd vereffening, van sterretijd en zonnetijd en middelbare tijd; hoe en
waarom ze niet gelijk zijn; van de maan en hare phasen en eclipsen, van haren siderischen
en synodischen omloop? Gewis niet. Is de onderwijzer het onderwerp volkomen meester,
dan gelukt het, ik weet dat het gelukt. Maar het kost moeite en inspanning en geduld en
veelvuldige herhaling, maar ook niets dat meer satisfactie geeft voor den onderwijzer,
niets dat meer geschikt is om het denkvermogen van den jongen mensch te oefenen en
hem tevens eenen schat van blijvende en nuttige kundigheden bij te brengen. Wij
verlangen geene ingewikkelde astronomische berekeningen, niets hetgeen het begrip der
kinderen te boven gaat, maar toch de aarde en haren vorm, den Zodiak en zijne teekens
en onderlinge afstanden, die zij in iederen almanak terugvinden, behooren de oudere
leerlingen te kennen en te begrijpen. Van den dampkring met zijne verschijnselen, van
electriciteit en telegraphie behooren ze eenig denkbeeld te hebben. Eerlang toch treden
deze jonge menschen het bedrijvige leven in en wat in de school verzuimd werd, wordt
www.cgfdejong.nl
slechts door eigen oefening bij zeer weinigen, bij de meesten nimmer vergoed of hersteld.
Maar aan natuurkunde, aan wiskundige aardrijksbeschrijving wordt in onze scholen in
de verste verte niet gedacht. Ik vraagde aan eenen leerling der hoogste klasse der tweede
school: “wat verstaat men onder een meridiaan?” Hij keek mij verbluft aan alsof hij een
sprookje hoorde, en bij verdere ondervraging bleek het mij, dat ze zoo iets niet eens bij
name kenden. Zij wisten, ja dat het jaar 365 dagen heeft, maar hoe en waarom ... geen
idee. Van kalender en tijdrekenkunde niets wat er naar gelijkt. In beide scholen vindt men
uitmuntende kaarten, maar het is blijkbaar, dat er al een heel eenzijdig en weinig
beduidend gebruik van wordt gemaakt. Aard- en hemel-globe’s, die het Gouvernement,
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naar ik meen, op bloote aanvrage gratis verstrekt, waren noch op de eerste noch op de
tweede school; ik althans heb er geene gezien. Men zal erkennen, dat dit toch wel een
weinig erg is. Op de hollandsche scholen van het Gouvernement op de hoofdplaats der
Molukken niet eens eene globe!! En ... à qui la faute? Het Gouvernement geeft alles en
wel het beste wat er van dien aard bestaat op eenvoudige aanvrage ... dus nog eens ... aan
wien de schuld? Hoe gelukkig en dankbaar zoude ik zijn, wanneer ik dat ook zeggen
konde voor onze inlandsche Christen-scholen, ... maar hebben wij dan al geene, volgens
de regels der kunst ingerigte globe, wij hebben toch iets dat er naar gelijkt van eigen
fabrikaat, waarmede wij zoo goed en kwaad het gaan kan, ons doel trachten te bereiken.
De uitlegging en bewijzen voor de bol-rondheid der aarde, voor de wenteling om hare as
en langs hare baan, zijn soms potsierlijk genoeg, maar wij hebben toch iets – en in
sommige scholen, onder vlijtige en goede meesters, vrij heldere denkbeelden over dit
gedeelte van onderwijs. Maar in beide hollandsche scholen, niets volstrekt niets; en dat
is inderdaad al heel treurig. Ik herhaal het, men zou niet in deze onze scholen mogen
verlangen berekeningen van meer moeijelijken aard, van parallaxis en afstanden,
bepalingen van dalende en klimmende knoopen, van apogéums en perigéums en wat dies
meer zij, maar de allereerste beginselen der wiskundige aardrijksbeschrijving, zoo als die
in ieder leerboek over geographie wordt gevonden, behoorden niet gemist te worden.
Maar wat spreek ik van wiskunde, het gewone dagelijksche werktuigelijke rekenen was
heel gebrekkig. Ik zeide tot een’ leerling der 2de school der hoogste klasse: “schrijf eens
op met de gebruikelijke teekens: 25E 15' 26'' ...”, niets daarvan. Wat is meer 5/6 of 5/7?
Vijfzevende was het antwoord, en toen hem werd gevraagd om het verschil tusschen 3/4
en 3/8 b.v. figuurlijk voor te stellen door lijnen, gelukte dit evenmin.
Maar wat erger is dan dat alles, bestaat daarin, gelijk ik reeds aanstipte, dat schier geen
enkele volzin uit hunne leesles behoorlijk konde worden teruggegeven. Gedurende het
onderzoek der lagere klasse, die, dat ik het niet vergete te zeggen, vooral in de 1ste school
zeer goed onderwezen wordt, zoude de hoogste een opstel maken. Op mijn verzoek werd
door den heer Gouverneur opgegeven het woord: “vischvangst”, dus een opstel over de
“visch-vangst” en waarlijk hetgeen er voor den dag kwam, was een abracadabra zoo
grappig als men ooit gezien heeft. Een der oudste leerlingen b.v. begon zijn opstel aldus:
“de vischvangst is eene verzameling van garen” enz. enz.
De Amboinees heeft over ’t algemeen een gelukkig muzijkaal gehoor en nog beter
muzijkaal geheugen, zoodat het al heel weinig moeite kost hem den maatslag en alles wat
erbij behoort eigen te maken. Maar wat was het in deze onze beide scholen!? Een paar
van buiten geleerde zangstukjes op het gehoor af en dat nog wel zeer incorrect, met
verwaarloozing van alle rustteekens, en werd het mij dan ook dadelijk duidelijk dat noch
in de eerste noch in de tweede school eenig idee bestaat van kunstmatig gezang. In de 2de
school riep ik een paar der oudste leerlingen tot mij, ondervraagde hen aangaande een en
www.cgfdejong.nl
ander maar het bleek mij dadelijk dat ze geen het minste besef hadden van tijdmaat, van
muzijksleutels, rustteekens en wat daartoe verder behoort, ja, dat ze geene noot kenden;
en in de eerste school was het zoo mogelijk nog erger. Gedurende den tusschenzang
aldaar maakte ik ons medelid754 der Subcommissie opmerkzaam op de onjuiste voordragt
en den gebrekkigen tact. Er was zelfs eene zeer leelijke fout begaan in het opschrijven op
het bord van een der zangstukjes, als hebbende de teekens van verschillenden maatslag
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die van de 4/4 en 6/8 tact tegelijk, waarop ik een der onderwijzers, onder vier oogen,
opmerkzaam maakte en ook de aandacht van den hr Gouverneur niet ontsnapte.
Een foutief opstel in de 2de school werd vlug en goed behandeld, maar anders was het met
de behandeling der taalkunde ook al niet best gesteld. In het foutief opstel hierboven b.v.
kwam het woord vader voor. De leerling noemde het als rededeel een mannelijk
zelfstandig naamwoord. Dat was wel; maar toen dit aanleiding gaf tot de vraag: “welke
soorten van zelfstandige naamwoorden zijn er nog meer van het mannelijk geslacht?” was
er stemme noch antwoord van een der leerlingen, doch de onderwijzer somde ze alle op,
zoo als die in de rudimenta755 zijn opgegeven, hetgeen den hr Gouverneur de geheel juiste
opmerking ontlokte: “ja wel! nu hebben we gehoord dat de onderwijzer het weet, maar
nog niet dat de leerlingen het weten”.
In het reglement op het onderwijs voor ’s lands lagere scholen wordt, meen ik, verlangd
of vergund, dat in zoodanige scholen op de drie hoofdplaatsen van Java, behalve alle
andere vakken van onderwijs, ook nog stel- en meetkunst zal of mag onderwezen
worden;756 maar vaderlandsche en nederlandsch-indische geschiedenis wordt bepaald
voorgeschreven. Op de 2de school was daarvan niets en in de eerste school slechts een
weinig geschiedenis, voor zoo verre dit in behandeling kwam bij de kaart van Europa.
Hoe dit laatste heeft voldaan, weet ik niet, omdat ik mij voor een oogenblik naar de
laagste klasse had begeven. Het kan echter niet veel geweest zijn, daar alles wat er over
aardrijkskunde en geschiedenis voorviel naauwelijks een kwartier uurs kan geduurd
hebben.
En welke kan nu de indruk zijn, die dit mijn verslag op den lezer kan maken!! Ik heb
getracht geheel objectief te blijven in deze korte mededeelingen, en niets zou mij meer
leed doen, dan wanneer ik één der onderwijzers ware te na gekomen of ik mij aan
eenzijdig oordeel hadde schuldig gemaakt.
Reeds heb ik de opmerking doen voorafgaan, dat de besturende onderwijzer der 1ste
school naauwelijks acht maanden ter plaatse is, en zijn medehelper zeer onlangs is
aangekomen, terwijl de heer Bentz,757 hoewel 4 of 5 medehelpers hebbende, als Europeër
alleen staat aan het hoofd eener school met ± 180 leerlingen. Dus geen verwijt, niets wat
naar hatelijkheid gelijkt ligt in mijne bedoeling, maar ik heb alleenlijk willen aantoonen
dat het onderwijs bedroevend slecht is, dat het zóó niet kan en niet mag blijven.
Eene vergelijking te maken tusschen eene – ik zal niet zeggen beste maar slechts zeer
middelmatige – inlandsche Christen-school en deze hollandsche scholen, zou mijns
oordeels geheel ten voordeele dezer eerste uitvallen, daar toch onze goede inlandsche
scholen verre, zeer verre de voorkeur verdienen boven deze hollandsche scholen, en
neemt men daarbij in aanmerking den maatschappelijken toestand, de vooruitzigten en
de bestemming der leerlingen van onze hollandsche scholen aan den éénen – van de
maleische aan den anderen kant, dan houdt alle vergelijking op. De eersten toch zijn
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jonge menschen, die door kunde en bekwaamheid een bestaan moeten vinden en door de
wereld komen – de anderen houthakkers, visschers en koeli’s, bijna zonder eene enkele
uitzondering. Men moge, jammer genoeg! het beste wat deze aarde heeft, aan onze
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hollandsche scholen hebben ontnomen – ik bedoel den bijbel – in onze maleische scholen
wordt er een veelzijdig gebruik van gemaakt. Wij hebben in de maleische scholen geene
vaderlandsche en geene algemene geschiedenis, maar wij hebben Bijbel-geschiedenis en
groot en uitmuntend zijn de vorderingen die er in bijna iedere school in verkregen zijn.
In onze hollandsche scholen hebben wij niets, volstrekt niets van dien aard hetwelk
eenigen naam mag hebben. Wij hebben vooralsnog geene maleische wereldkaarten, maar
wij hebben die van Palestina758en groot is het nut hetwelk ervan wordt getrokken. De
leerling onzer hollandsche school weet nergens den weg en kan zich niet oriënteren, de
leerling der maleische school weet den weg in ’t Heilige land, in Klein Azië, Macedonië,
Griekenland, Achaje enz. en wel zóó duidelijk, helder en klaar, dat menig beschaafd man
mogt wenschen er zóó in te huis te zijn, en wanneer het ons mogt gelukken de
wereldkaart met maleischen text, die ik op dezen stond mij onledig houd te
vervaardigen,759 in onze scholen in te voeren, dan zal het niet lang duren of onze
maleische scholen komen ons ook in dit opzigt vooruit. De leerling der hollandsche
school mist de allereerste en eenvoudigste begrippen over wiskundige
aardrijksbeschrijving, de maleische leerling weet althans wat meridianen en parallellen,
wat de linie en de zonneweg en de polen zijn, hij weet te berekenen de snelheid van de
wenteling der aarde in een bepaald tijddeel, uur, minuut, seconde of wat men wil, hij weet
uit den omtrek der aarde hare middellijn, oppervlakte en kubieken inhoud te berekenen,
de hollandsche leerling kent niet eens een meridiaan bij name. De maleische leerling
zingt, à prima vista bijna, een eenvoudig zangstukje, onverschillig uit welken toon, en
geeft de maat zuiver, duidelijk en correct aan, de hollandsche leerling kent geene enkele
noot, en zingt de, voor een openbaar examen, in ’t zweet huns aangezichts ingestampte
zangstukjes onjuist. Wanneer ik in eene maleische school uit de lange rijen, onverschillig
jongen of meisje, een leerling oproep, hij zingt de meest gewone psalmwijzen prompt en
zonder fout, een hollandsche leerling weet er tittel noch jota van. De maleische leerling
kent althans de allereerste beginselen der natuurkunde en weet reden en antwoord te
geven over den dampkring en eenige meteoren, de hollandsche heeft er nooit aan gedacht.
Ziet daar de verschillende uitkomsten van het onderwijs. Zetten wij nu nog een oogenblik
de vergelijking voort en letten wij op de middelen van het onderwijs, dan is die gewis niet
ten nadeele der maleische school. De eerste onderwijzer van de gouvernements eerste
lagere school te dezer plaatse heeft voor zijn persoon meer dan het dubbele tractement
dan al de inlandsche schoolmeesters der eerste klasse, over de gehele residentie te zamen.
Voor de hollandsche scholen bestaan ruime en fraaije gebouwen, de inlandsche laten ten
deele veel te wenschen over en worden door de negerij zelve opgebouwd en
onderhouden. De hollandsche onderwijzer verrigt al zijnen arbeid van des morgens acht
tot des midddags één uur en heeft dan voor den geheelen dag gedaan. De maleische heeft
een even langen schooltijd, maar is daarenboven krankbezoeker en catechiseer-meester
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en drie maal per week voorganger bij de openbare godsdienstoefeningen, en houdt, waar
er gelegenheid toe is, iederen avond eene soort van avondschool voor zijne oudste
leerlingen. Aan schoolbehoeften kost de leerling der hollandsche school in eene enkele
maand bijna het dubbele van hetgeen een maleische leerling over een geheel jaar
gebruikt. De hollandsche onderwijzer moge al niet veel ondersteuning vinden in ’t
huiselijk onderwijs, hij kan er toch op rekenen dat vader en moeder hem niet tegenwerken
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en hunne kinderen geregeld ter school zenden, de maleische onderwijzer ondervindt
daaromtrent ongelooflijk vele moeijelijkheden, en heeft menigmaal harde woorden,
intrigues en aanklagten in plaats van erkentelijkheid voor zijn trouwen arbeid.
De hollandsche onderwijzer heeft middelen en boeken kust en keur voor eigen oefening
en voortgaande volmaking, de inlandsche heeft weinig of niets. Vonden wij onder onze
inlandsche schoolmeesters trage dienaars, luije buiken en wier zedelijk gedrag te
wenschen overlaat, onder de hollandsche hebben wij er gekend ...760 Doch genoeg over
dit onderwerp, ik wilde slechts aantoonen, hoe onbillijk en onredelijk men handelt
wanneer men de tekortkomingen in sommige inlandsche scholen – die ik trouwens
volgaarne erken – zoo breed gaat uitmeten. Of wil men bewijzen, alles afdoende
bewijzen, voor hetgeen ik boven zeide, ik ben bereid ze iederen dag te geven, maar dan
met spoed.
Het lag ongezocht op mijnen weg het bovenstaande aan te stippen, maar mijn doel is
anders alleenlijk daarin gelegen dat ik met den meesten ernst er op wilde aandringen om
zoo mogelijk in onze beide hollandsche scholen degelijke en afdoende verbeteringen tot
stand te brengen. Het zoude niet alleen onbarmhartig maar tevens onvoorzichtig zijn om
de ouders dezer plaats met den inhoud van dit mijn schrijven, op wat wijze ook, bekend
te maken, en slechts magtelooze onrust wekken, maar naar het mij vóórkomt rust op onze
Subcommissie de zedelijke verpligting om dezen staat van zaken ter harte te nemen.
Immers van de zijde van het Gouvernement hebben wij ons ten deze over niets te
beklagen. De regering geeft goede gebouwen, ten deele ruim bezoldigde onderwijzers en
keus en keur van leermiddelen – wat wil men meer?
En als nu tot eenige voorstellen overgaande voor mogelijke verbetering, moet ik in de
eerste plaats in overweging geven dat de tijd aan het dagelijksch onderwijs gewijd, mijns
erachtens, slecht verdeeld en ook niet voldoende is, althans niet voor de hoogere klassen.
Eene reeks van 5 volle uren van inspanning van des morgens 8 tot des namiddags één uur,
is voor kinderen in deze gewesten te afmattend, daarentegen de rust van des middags één
tot den volgenden morgen 8 uur veel te lang. Gesteld ook dat de geestvermogens van
kinderen, in Indië geboren, grooter waren dan van die in Europa, hetgeen ik trouwens
geenszins beweer, dan zouden de kansen nog op lang na niet gelijk staan. Hier een
betrekkelijk klein deel van den dag, slecht verdeeld en onder ongunstige invloeden, ginds
vóór middag zoo wel als de ná middag, behalve nog de, voor het onderwijs, zoo
kostelijke lange avonduren. Zou het geen wonder zijn, wanneer men hier te lande met de
scholen in ’t vaderland gelijken tred konde houden! Nu ja, men geeft den kinderen werk
op voor den volgenden dag, maar een ieder weet wat kinderen zijn en wat van die zelfoefeningen te verwachten is; waarbij nog komt dat ze alle waarde verliezen en zelfs
nadeelig kunnen zijn wanneer ze den volgenden dag niet met de noodige naauwgezetheid
worden nagezien; en worden ze wel nagezien, naauwkeurig en behoorlijk, dan is dit zoo
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tijdroovend dat er minstens de helft van den geheelen schooltijd mede verloren gaat.
Ik spreek niet van Batavia of andere plaatsen, het is mogelijk dat er ernstige bedenkingen
bestaan om de schooltijden daar anders te regelen, maar te Ambon heeft het niets
bezwarends om minstens twee maal ’s daags school te houden. De onderwijzer zal er
welligt op tegen hebben en wie zal ’t hem ten kwade duiden! De betrekking van
onderwijzer is en blijft moeijelijk, en waar ze geene zaak des harten is, weinig
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Zo bijvoorbeeld de onderwijzer IJ.F. Zijlstra, die wegens drankzucht ontslagen was. Zie Deel I, Afd.
documenten, voetnoot 574.
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benijdenswaardig, maar ’s lands regering heeft het vermogen en tevens den goeden wil
om goede en groote diensten goed te beloonen; behoorlijk voorgedragen zal men op dit
punt gewis niet te kort willen komen. Daarenboven, de brave degelijke man, die zich
zijner roeping bewust is, zal willen begrijpen dat hij, bij wijze van spreken, het
levensgeluk van vele jonge menschen in zijne hand heeft; hij moet en mag zijne rust en
zijn gemak niet liefhebben, meer dan het welzijn van zoo velen aan zijne goede zorgen
toevertrouwd. Waren er meerdere of andere scholen, ik zou de laatste zijn om de
eerwaardige maar moeijelijke betrekking van onderwijzer te willen bemoeijelijken, maar
nu dit het geval niet is, nu de Gouvernements lagere school de eenige inrigting van
openbaar onderwijs is voor het opkomend geslacht, nu moet het belang van velen
zwaarder wegen dan dat van eenige weinigen. De zaak is van te veel gewigt dan dat
mogelijke tegenstribbelingen in aanmerking zouden mogen komen; maar daarentegen
moeten dan ook zoo vele meerdere diensten op prijs worden gesteld en, gelijk ik zeide,
zoude het een even dure als aangename pligt moeten zijn voor de Commissiën van
onderwijs of voor de hoofden van gewestelijk bestuur, om uitstekende onderwijzers voor
buitengewone belooningen in aanmerking te brengen. Een goede volksschool is een
onschatbare zegen voor eene plaats gelijk deze en nog grooter, oneindig grooter zoude
ze dat zijn wanneer bijbel en godsdienst den grondtoon uitmaakten van ieder vak van
onderwijs. Doch deze laatste zijn subjectieve inzigten, die ik niemand zoude willen
opdringen, maar desniettemin meen ik toch dat wel niemand er op tegen zal kunnen
hebben, wanneer den onderwijzers werd verzocht om behoorlijk en grondig onderwijs te
geven in choraal gezang. ’t Is zoo uitstekend schoon, zoo vormend voor hoofd en hart,
dat onkunde alleen het overbodig kan achten, terwijl menig jong mensch er op lateren
leeftijd in zoude vinden eenen vriendelijken geleider, op den niet altijd effenen
levensweg.
Duitschland en Noord-Amerika zijn de landen waar, naar het schijnt, van het
volksonderwijs op dezen oogenblik de schoonste resultaten worden verkregen, maar ook
in beide landen is godsdienstonderwijs en alles wat er mede in verband staat de grondslag
van al het andere. In onze beide hollandsche scholen hebben wij niets wat naar
godsdienstonderwijs gelijkt en of ze er beter om zijn, zal men uit het boven
medegedeelde eeniger mate kunnen beoordeelen. Men spreekt van beschaving ... wat is
ze, die hoog geroemde beschaving? Wat anders, dan op zijn hoogst een zekere savoir
vivre, dan bekoorlijke vormen die niet zelden tot mom strekken van arglist en een
allesbehalve beschaafd hart. En dat savoir vivre, die vormen zijn toch meestal niets
anders dan zekere maatschappelijke convenienzen, geheel afhankelijk van
maatschappelijke positie. Ze zijn als zoodanig niet zonder waarde, maar voorzeker van
zeer ondergeschikte, omdat ze op zijn hoogst beschaafde barbaren vormt, gelijk zeker
beroemd schrijver ze noemt. ... maar nog eens, het is er verre af dat ik zoude willen
www.cgfdejong.nl
trachten persoonlijke inzigten op den voorgrond te stellen en verzoek alleen deze
uitweiding mij ten goede te willen houden.
[Tot slot gaat Roskott uitvoerig in op de problemen voor het onderwijs op de beide
Nederlandstalige gouvernements lagere scholen, die voortkomen uit de slechte beheersing
door de leerlingen van het Nederlands.]

103. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 24
november 1864; ARvdZ 34/5.
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Op 6 november was de mailboot te Ambon gearriveerd. Deze bracht het bericht dat Roskott
door het Genootschap ontslagen was761 en dat Bossert in zijn plaats als gevolmachtigde van het
Genootschap voor de Ambonse missie was aangesteld. Tevens werden zowel het Instituut als
de drukkerij opgeheven.762

Indien ik niet leefde als aan den mond van mijnen Heer, indien ik niet was een kind van
mijnen God, dan zoude ik nu in rouw en treurigheid ter neder zitten, dan zou ik U nu
bestormen met duizend ach’s en wee’s, dan zoudt Gij mij door het smadelijk ontslag diep
ellendig hebben gemaakt, te ellendiger omdat Gij den slag zoo geheel onvoorbereid en
zoo zwaar mogelijk hebt doen nederkomen, niet omdat zulks in Uwe bedoeling lag, maar
omdat Gij niet kondet of althans U niet voor den geest hebt gesteld, de omstandigheden
waarin ik hier leef, niet hebt gedacht aan de duivelsche jubeltoonen door knarsetandende
vijanden aangeheven, evenmin als aan de weeklagten van duizend bij duizend
beweldadigden, die in mij Ambon’s helper en voorspraak zien, die de diensten door mij
aan land en volk bewezen veel hooger schatten dan ze waard zijn. Men beweert
Bestuurders! dat Gij zeer hard en gewetenloos met mij zijt te werk gegaan, dat Gij
misbruik hebt gemaakt van de tijdelijke magt die in Uwe handen is. Ik spreek niet van de
wufte menigte, die haar “hosana” met het “kruis hem” zonder reden noch oorzaak doet
afwisselen, maar ik spreek van broeders in Christus, van Uwe eigene Zendelingen.
“Bestuurders willen altijd bluf slaan” (’t is hun eigen woord) en nu willen ze bluf slaan
met het ontslag van hunnen besten Zendeling. ’t Was in de volle vergadering der
conferentie,763 dat dit gezegd werd, die weinige dagen geleden ten mijnen huize werd
gehouden. In die zelfde vergadering werd ook door al de broeders getuigenis afgelegd,
dat geen hunner een enkel woord over mij aan U had geschreven, met uitzondering alleen

Het Hb NZG stelde de GG op de hoogte van Roskott’s ontslag bij brief van 16/8/1864, ARvdZ 20/V.
Na de formele sluiting van het Instituut, waar eind 1864 nog 30 leerlingen verbleven, heeft de
Subcommissie van onderwijs zich gehaast nog zoveel mogelijk kwekelingen op
gouvernementsscholen te plaatsen. Er waren tien kandidaten, waaronder de beide kwekelingen die
in de drukkerij werkten. Negen van hen werden als inlandse onderwijzer geplaatst, zie Extract besluit
GGvNI, 10/7/1864, AHCO 188/6. Roskott heeft het gouvernement nadien (in 1867) nog aangeboden
het Instituut voor eigen rekening open te houden tot een nieuwe gouvernementskweekschool zou zijn
opgericht, doch dit aanbod werd van de hand gewezen. Desniettemin zette Roskott de lessen nog
enkele jaren (1865-1868) voort, niet alleen omdat een aantal kwekelingen aanvankelijk weigerde te
vertrekken, maar ook omdat de vigerende Instructie voor schoolmeesters (in art. 18 en 19, zie
document 10) bepaalde dat de werkzaamheden van de inlandse schoolmeesters niet alleen het
onderwijzen van de jeugd, maar ook het voorgaan in de openbare godsdienstoefening, het geven van
catechisatie, het bezoeken der zieken en ander gemeentewerk, m.u.v. de bediening van doop en
avondmaal, inhielden. Voor hen was een opleiding noodzakelijk. B.N.J. Roskott a. Hb NZG,
26/8/1865, ARvdZ 34/5; B.N.J. Roskott a. GdME en SCO Ambon, 15/1/1867, ARvdZ 34/5; zie ook
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sub 7 juni, “Kort verslag der Werkzaamheden van W. Luijke. Aan het Hoofdbestuur van het
Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam. Over April 1865 tot en met Maart 1866”,
5/7/1866, ARvdZ 24/5. De aanstaande onderwijzers en de overige leerlingen die nog op het Instituut
bleven, werden in Rumah Tiga ondergebracht, daar het complex te Batumerah aan de predikant Diest
Lorgion (komt ook voor als Lorgeon) werd verhuurd. Zie sub 9 febr., “Kort verslag der
Werkzaamheden van W. Luijke. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-genootschap
te Rotterdam. Over Januarij tot en met Junij 1867”, 2/5/1867, ARvdZ 24/5; B.N.J. Roskott a. Hb
NZG, 26/8/1865, ARvdZ 34/5; over de noodzakelijk geachte verhoging van de Indische begroting
wegens de indienstneming van Roskott’s negen laatste inlandse onderwijzers in de Residentie Ambon
(geplaatst te Alang, Waai, Galala, Lata, Negeri Lama, Waihero, Poka, Hila en Lokki), zie dossier
AMvK 1526, Vb 6 okt. 1864, nr 8.
763
De laatste zendelingenconferentie, nov. 1864 te Rumah Tiga, zie document 108.
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van br. Luijke, die op uitnoodiging en aandrang van den heer Director Voorhoeve764 aan
ZijnEw. had geschreven, maar zoo geheel en onverbloemde waarheid, dat er op zijn
hoogst eene betuiging van leedwezen op had kunnen volgen.765 En wie kende deze
geheele droevige geschiedenis beter dan br. Luijke, Zijne woning is honderd schreden
van de mijne verwijderd, – hij is de volle oom van mijne vrouw,766 – geen dag bijna dat
wij elkander niet ontmoeten of te zamen nederknielen in ’t gemeenschappelijk gebed. Hij
alleen kent deze mijne geheime geschiedenis, voor zoo ver een mensch die kan kennen,
... maar neen! dat is niet waar, niemand kent die dan mijn Christus alleen ... niemand dan
Hij mijne volkomene reinheid en toch – en toch ook mijne zware schuld, die mij door
iedereen moge worden vergeven of niet als schuld worden aangemerkt, maar die ik mij
zelven nimmer zal vergeven. En br. Luijke staat op zijnen hoogen leeftijd als met iederen
dag gereed om naar zijnen Heer te gaan. Zoudt Gij meenen dat hij, hoe lief hij mij ook
heeft, hij mij ter liefde liegen zou? Neen Bestuurders, dat weet Gij beter, een kind van
God liegt nooit! Hij kan uit zwakheid willen toedekken, toedekken met den mantel der
liefde, hij kan willen vergoejelijken, maar met opzet tegen beter weten aan onwaarheid
spreken, neen! neen! nooit en nimmer! En die brief van br. Luijke aan den director, ik ken
hem, en toen hij geschreven werd, heb ik zelf den ouden trouwen broeder een’ riem onder
’t hart gebonden, hem met vriendelijken aandrang gedrongen niet toe te dekken, niet te
vergoejelijken, maar te schrijven waarheid, strenge trouwe waarheid, zoo verre hem die
bekend is. Maar nu heeft br. Luijke mij aangetoond, dat zijn brief eerst met de boot van
Junij van hier werd verzonden en dus in Julij, toen Gij gemeend hebt mij zoo smadelijk
te moeten ontslaan, nog niet in Uwe handen konde zijn. Dus wanneer al de broeders op
de volle conferentie verklaarden (en zij waren alle tegenwoordig behalve broeder Bär)
dat ze wel iets of wat van de zaak hadden gehoord, doch geen hunner een enkel letter
daarover had geschreven, noch aan U, noch aan iemand anders. Van wien Bestuurders,
van wien hebt Gij dan Uwe berigten?? Van wien anders kunnen ze zijn gekomen, dan van
vreemden, van vijandige menschen? Om Uwentwille, dat is: om ’s Genootschaps wille
en om broeder Teffer’s wille, had ik met ernst en kracht moeten optreden tegen den
landvoogd, tegen de drie assistent-residenten, tegen de predikanten, den president van den
Raad van Justitie en tegen de Subcommissie, met één woord tegen alles wat magt heeft
en in hoogheid is gezeten hier ter plaatse, en ik alleen, geheel alleen tegenover al die
magtigen. Waarom vernietigden, verpletterden zij mij niet op den eersten slag? Waarom
niet?? Omdat ik strijd onder de banier der waarheid, omdat ik schuldeloos was en rein
voor de menschen, en vele dier vijanden later zich overtuigden dat ze zich hadden laten
misleiden door snoode leugenaars, en eerlijk genoeg waren om dat te erkennen. Ik kan
dit bewijzen door eigenhandige brieven van die zijde tot mij gekomen. Nog eens dan
Bestuurders, waarom hebt Gij mij ontslagen, waarom hebt Gij dat gedaan op eene wijze,
zóó smadelijk, zóó harteloos als een ondeugende vijand, dien het om een’ doodelijken,
www.cgfdejong.nl
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H.C. Voorhoeve; 1818-1903; 1851-1860 predikant te Harlingen. Hij was een broer van J. Voorhoeve
(1811-1881), een voormalige NZG-penningmeester (1836-1858) die als gevolg van de richtingenstrijd
binnen het NZG zijn functie had neergelegd. Reenders, Alternatieve zending, 34-37. Een probleem
met director H.C. Voorhoeve was, volgens De Vries, dat hij vertrouwelijke mededelingen door
zendelingen aan hem gedaan niet confidentieel behandelde. Dit leidde tot een vertrouwenscrisis tussen
Voorhoeve en een aantal zendelingen in de Molukken. In 1864 legde hij zijn functie voortijdig neer;
hij werd opgevolgd door J.C. Neurdenburg. S.J. de Vries a. J.C. Neurdenburg, 24/9/1867, ARvdZ
24/4/B.
Zie voetnoot 740.
Zie voetnoot 738.
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een duizelenden slag te doen is, maar immer had kunnen doen en uitdenken? Ik, geheel
onvoorbereid, ijverende en strijdende voor ons Genootschap, rusteloos werkende voor
zijne eer en zijne belangen, ontvang daar plotseling Uw besluit: “Gij zijt ontslagen!” “Gij
zijt niet waard langer onze Zendeling te zijn”.
[Roskott wenst de werkelijke reden van zijn ontslag te weten.]

Nu over iets anders waarde Bestuurders! Gij weet, dat ik behalve de gelden, waarmede
ik onze meesters enz. betaalde en in contanten voorschoot, nog eene belangrijke pretentie
heb op ons Genootschap wegens huishuur voor mijne woning, het locaal voor de
kweekelingen, de beide scholen, de drukkerij en de gebouwen van het depôt. Volgens
geregtelijke taxatie zal dit mogelijk 35 of zesendertig duizend gulden bedragen.767 Gij
kent de correspondentie daaromtrent gevoerd en weet, dat ik er niet in heb toegestemd,
toen ’t Genootschap mij den voorslag deed om Batoemejra aan hetzelve te verkoopen.
Ik deed dit niet omdat het in mijn geest lag om huishuur en geheel Batoemejra met de
landerijen en al, aan ons Genootschap, voor ’t geval van overlijden, te legateren. Ik ben
bang Bestuurders om één onwaar woord ter neder te schrijven, daarom zeg ik niet, dat ik
het gedaan heb, of zekerlijk zou gedaan hebben, maar dat ik er ernstig over heb gedacht,
dat weet mij Christus! ... Neen, gewis geen Zendeling, en niemand ter wereld kon ons
Genootschap meer liefhebben dan ik, zij waren – zij waren innig goed en vriendelijk
jegens mij, de vrome mannen van ons Genootschap, en ik bezat hun gansche vertrouwen
en ik had hen en hun werk van ganscher harte lief.
God weet dat ik niet liege ... daarom dacht ik niet aan den voorgestelden verkoop maar
wel om alles wat Batoemejra betrof aan ons Genootschap als eigendom te schenken. Wilt
dus zoo goed zijn, mij daaromtrent Uwe inzigten te doen weten. Gij zult billijk en redelijk
zijn en Gij zult billijkheid en redelijkheid ook mijnerzijds ondervinden.

De totale vordering van Roskott op het genootschap bedroeg ƒ 50.400,-. Dit bedrag was vastgesteld
door een driekoppige, beëdigde commissie op last van de Raad van Justitie te Ambon. Roskott wilde
dit bedrag aanwenden om zijn werk te kunnen voortzetten en het Instituut te kunnen blijven
financieren. Het NZG reageerde niet op deze eis. Vele jaren heeft Roskott getracht het genootschap
te bewegen zijn schuld aan hem te voldoen, doch tevergeefs. Hij vond het evenwel niet juist het NZG,
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zijnde een zendingsorganisatie, voor het gerecht te dagen. De zaak is nooit opgelost. Zie B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 31/1/1865, 26/8/1865, 24/8/1868; B.N.J. Roskott a. J.C. Neurdenburg,
30/9/1867, stukken in ARvdZ 34/5. Roskott: “Ik geloof niet, dat het den Christen geoorloofd is, maar
zoo dadelijk de toevlugt te nemen tot den werelschen regter, en daarom verzoek ik U, mij in
billijkheid te vergoeden, hetgeen ik meen, dat gij schuldig zijt,” in B.N.J. Roskott a. J.C.
Neurdenburg, 26/3/1868, ARvdZ 34/5. Vgl. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 24/8/1868, ARvdZ 34/5. Van
zijn kant dreigde het NZG, via zijn nieuwe vertegenwoordiger in de Molukken, Bossert, Roskott voor
de Raad van Justitie te dagen teneinde een schuld te kunnen incasseren, die voortvloeide uit de
opvoeding van Roskott’s drie jongste kinderen in Nederland (zie voetnoot 738), waarvoor het NZG
zich garant had gesteld. In tegenstelling tot het NZG heeft Roskott zijn schuld geheel voldaan. R.
Bossert a. B.N.J. Roskott, 21/3/1868; B.N.J. Roskott a. R. Bossert, 28/3/1868, stukken in ARvdZ
34/5.
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En hoe Bestuurders! hebt Gij het gemaakt met mijne kinderen?768 Zoodra ik verneem dat
het noodig is, zal ik dadelijk naar Europa overkomen, – maar ’t moet dringend noodig
zijn, anders vind ik geene vrijheid hier uit mijn werk te loopen.769
Gij schrijft wel: “Wij hebben medelijden met U” ... ’t is mogelijk dat het iets meer is dan
eene spraakwending, maar getoond hebt Gij het in deze zaak niet. Gij hebt mij ongehoord
veroordeeld, en met smaadheid uitgestooten, dus dat was geen medelijden, maar mogelijk
hebt Gij medelijden met mijne lieve kinderen. Ik zie daaromtrent nadere tijding tegemoet.
Voor het geval daaromtrent bedenkingen mogten bestaan, verzoek ik U de beide jongsten
althans dadelijk henen te zenden tot mijnen broeder F.T. Roskott te Gildehaus.770 – – –

104. B.J.E. Roskott,771 controleur van Buru, Algemeen verslag van de afdeling Buru,
Residentie Ambon, Buru, 14 januari 1865; AA 1571.
Eerste afdeeling
Algemeen bestuur
A.
a. Inwendige staat van rust en tevredenheid.
Gedurende het afgeloopen jaar is de rust in deze afdeeling niet gestoord geworden.
a. Grondgebied. b. Bevolking.
Tot deze afdeeling behooren de eilanden Boero en Amblaauw met eene bevolking van
12,050 zielen, welke dus eene vermeerdering aantoont van 1780 zielen tegen het
opgegeven getal zielen bij het einde van het verledene jaar, welke vermeerdering echter
te zoeken is in eene betere telling van de Alfoersche bevolking in het achterland van
Boero. Terwijl het getal geborenen in dit jaar 319 bedraagt tegen 275 gestorvenen en er
3 huwelijken onder de christenen en Mahomedanen zijn gesloten.
[Vervolgens komen allerlei zaken van bestuurlijke aard aan de orde.]

C.
a. Schoolwezen.

In 1864 verbleven drie kinderen van Roskott voor hun opleiding in Nederland: Louis (sinds 1859),
George (sinds wanneer is onbekend) en Arthur (sinds 1862). B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 30/3/1859,
28/9/1862, ARvdZ 34/5. Zie Deel I, Afd. documenten, voetnoot 1184.
769
Op aandrang van het NZG-bestuur bij de minister van Koloniën en de GG van Ned.-Indië werd
Roskott ook ontslagen als schoolopziener en lid van de Subcommissie van onderwijs (per 7 nov.
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1864). Roskott verweet het NZG-bestuur dat het alle moeite deed hem diep te vernederen. Dat was
zijns inziens maar gedeeltelijk gelukt, daar het gouvernement hem eervol ontslag had verleend,
hetgeen volgens Roskott erkenning inhield dat de grond waarop het NZG hem ontslagen had (een
buitenechtelijke relatie) niet bestond. Bovendien bood (vertrekkend) gouverneur Andrée Wiltens,
niettegenstaande de animositeit tussen hem en Roskott, Roskott in januari 1865 zijn hulp aan om hem
in zijn functie hersteld te krijgen, doch de laatste weigerde. B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 31/1/1865,
ARvdZ 34/5. In latere correspondentie gaf Roskott te kennen van mening te zijn het slachtoffer te zijn
geworden van een samenzwering tegen zijn persoon, die geleid werd door gouverneur Andrée Wiltens
en de predikant Hanegraat. Zie B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 24/11/1865, ARvdZ 34/5.
770
B.N.J. Roskott was geboren in Gildehaus in het graafschap Bentheim (Duitsland), waar zijn vader
winkelier was. Rorkott had twee broers en een zuster.
771
Een zoon van B.N.J. Roskott.
768

Document 105

475

Alhier bestaat maar een schoollocaal voor de kinderen van de Christen burgers ter
hoofdplaatse Kajelie waarin een Inlandsch schoolmeester der 3e Klasse aan 30 kinderen
onderwijs geeft in het lezen, schrijven, rekenen en de aardrijkskunde vooral van Palestina
en bijbelsche geschiedenis.
b. Inlandsche geestelijkheid.
Over het algemeen is het gedrag der inlandsche geestelijken alhier voldoende, ofschoon
hun invloed gering is, met uitzondering van de Imams der negorijen Kajelie en Lilialij,
daar de eerste als Hadjie en de tweede als zoon van een Arabier in zaken van godsdienst
eenen overwegenden invloed op de andere priesters, geestelijken en bevolking hebben.
In het geheel zijn alhier 42 Mohamedaansche geestelijken en één Hadjie.
In dit jaar werd deze gemeente door geen predikant of geordend zendeling bezocht
zoodat er geene lidmaten zijn aangenomen noch kinderen gedoopt geworden, zoodat
slechts 3 huwelijken zijn gesloten door den schoolmeester.
c. Liefdadige gestichten en godshuizen.
Van de bedoelde gebouwen is alhier slechts de kerk der christen burgers aanwezig, welk
gebouw door de gemeente is gebouwd en door haar wordt onderhouden zonder eenige
subsidien of hulp van bestuurs wege. Ten dien einde heeft men alhier een kerkfonds
welker toestand is als blijkt uit de volgende opgave:
saldo op 1 Januarij 1864
ƒ 89:19½
de inkomsten hebben bedragen
ƒ 38:55½
Telt
ƒ 127:75
de uitgaven
ƒ 33:96
Staat van het fonds op ultimo December 1864
ƒ 93:79
vooruitgegaan
ƒ 44:59½
alzoo achteruitgegaan
........
Het gebouw is echter oud en vereischt zware reparatien.
d. Armenwezen bedelarij. Bestaat hier niet. – – –

105. Eerste luitenant der infanterie H.M. Tersteege, militaire commandant, tevens civiel
gezaghebber van Wahai, Algemeen verslag van de Afdeling Wahai, Residentie Ambon,
over het jaar 1864, Wahai (Ceram), 1 januari 1865; AA 1571.
–––
C.
www.cgfdejong.nl
a. Schoolwezen. Voor Europeanen bestaan in de afdeeling geene scholen. De inlandsche
(Mahomedaansche) negorijen hebben elk hunne school, waar de kinderen in het
zoogenaamde lezen van den koran worden onderwezen. Het onderwijs staat op den
laagsten trap, slechts enkele regenten kunnen lezen en schrijven.
b. Inlandsche geestelijkheid. Zendelingen zijn hier niet. De invloed der Mahomedaansche
geestelijkheid is zeer luttel, geen hunner is naar Mekka geweest, zij worden naar
goedvinden der negorij aangesteld en ontslagen. Doopingen, aanneming van lidmaten en
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huwelijken hebben niet plaats gehad onder de Christenen der Hollandsche en Maleische
gemeenten.772
c. Liefdadige gestichten en godshuizen. Zijn hier niet.
d. Armenwezen, bedelarij. De armen en gebrekkigen worden in hunne negorijen
onderhouden door hunne so’as of familiën. – – –

106. W.C.F. Goldman,773 tijdelijk wnd controleur van de Afdeling Saparua en Haruku,
Algemeen verslag der Afdeling Saparua en Haruku, Residentie Ambon, over het jaar
1864, Saparua, 2 januari 1865; AA 1571.
Eerste afdeeling
Algemeen bestuur
A.
a. Inwendige staat van rust. De rust werd gedurende 1864 in deze afdeeling niet
verstoord. Over het algemeen schijnt de bevolking met haren toestand tevreden. Negorijs
en heeren diensten hebben geen aanleiding gegeven tot klagten. – – –
aI Grondgebied. In het grondgebied dezer afdeeling is gedurende 1864 geene verandering
gekomen. Hetzelve bepaalt zich tot de eilanden Saparoea, Haroeko, Noessalaut en
Molana,774 terwijl ook nog tot deze afdeeling behoort de Zuidkust van Ceram vanaf
Kaybobo tot en met Hatumeten.
[Vervolgens komen allerlei zaken van bestuurlijke aard aan de orde.]

C.
a. Schoolwezen. Ofschoon het gouvernement jaarlijks duizenden ten koste legt voor het
schoolwezen in de residentie Amboina, zoo kan over de resultaten, ten minste in deze
afdeeling, niet geroemd worden. De ondergeteekende vermeent, dat het hier niet de plaats
is om in eene beoordeeling van de eigenlijke strekking of den aard van het onderwijs
zelve te mogen treden en zal zich daarom bepalen tot de mededeeling dat, op enkele
uitzonderingen na, het onderwijs der jeugd in zijn gebied nog in hare kindschheid is en
dat het bedroevend is om te zien hoe onverschillig ouders en kinderen daar omtrent zijn.
Ook de meesters schijnen voor het grootste gedeelte weinig te verstaan van hetgeen zij
onderwijzen en hebben geen slag om de verstandelijke vermogens welke de kinderen
bezitten eenigzints te ontwikkelen en van daar dat de jeugd, die het niet aan eene goede
memorie ontbreekt, het geleerde als eene papagaai opdreunt zonder dat de hersenen er
het minste deel aan nemen en zij het geleerde even spoedig weder vergeet.
www.cgfdejong.nl
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De bevolkingsstatistiek van de afdeling Wahai uit die tijd was als volgt: 1860: 1.490 islamieten en
9.768 alfoeren; 1861: resp. 1.581 en 15.586; 1862: resp. 1.688 en 16.065; 1863: resp. 1.752 en 5.017;
1864: resp. 1.699 en 6.671. Het totaal aantal Europeanen, hun afstammelingen (Indo’s), Chinezen en
Andere Vreemde Oosterlingen (AVO’s) bedroeg in geen enkel jaar meer dan 18. Zie CG, “Algemeen
verslag van Cerams noordkust, afdeeling Wahaaij over het jaar 1864”, 1/1/1865, AA 1571.
W.C.F. Goldman; 1862 ambtenaar t.b. van de gouverneur der Molukse eilanden, tijdelijk belast met
het civiele bestuur van de Baai van Elpaputih; 1863-1870 controleur der eerste klasse toegevoegd aan
de AR van Ambon e.a., div. functies.
Molano was een leprozeneiland ten zuidwesten van Saparua, [Reinwardt], Reis, 453-454; Ludeking,
Schets van de Residentie Amboina, 151-155.
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Het onderwijs zelf bepaalt zich tot het lezen in den bijbel, kerkgezang, de kennis van het
Heilige land, rekenen en schrijven; zeer wenschelijk is de vervaardiging van meerdere
leesboeken en vooral van de zulken, welke een kind aanleiding kunnen geven om in het
lezen niet slechts pligt maar ook een genoegen te doen vinden.
Het getal inlandsche schoolkinderen in deze afdeeling bedraagt als:
eiland Saparoea
2.205
kinderen
eiland Haroekoe
782
kinderen
eiland Noessa Laut
817
kinderen
Ceram
1.477
kinderen
totaal als boven
5.281
kinderen
Over deze kinderen zijn gesteld 92 schoolmeesters en wordt het onderwijs gegeven in 88
schoolgebouwen.
Voor de Mohamedaansche jeugd zijn nergens scholen in de Islamsche negorijen
opgericht. Wel onderwijzen de Kasisi’s in eenige dier negorijen de kinderen in het lezen,
doch daar zulks zonder bepaald toezigt geschiedt, zoomin over den onderwijzer als over
de leerlingen, is dit onderwijs uiterst gebrekkig te achten.
b. Inlandsche geestelijkheid. Er zijn in deze afdeeling geplaatst 5 zendeling leeraren als:
De heer R. Bossert voor het eiland Saparoea te Saparoea
de heer L. Tobi voor het eiland Haroekoe te Haroeko
de heer J.J. Verhoeff voor het eiland Noessalaut te Ameth
de heer A. van Ekris voor de Zuidkust van Ceram vanaf de negorij Kamarian tot en met
de negorij Kaybobo en een gedeelte van de afdeeling Hila en Larieke te Kamarian
de heer S.J. de Vries voor de Elpapoetie-baai daaronder begrepen de negorijen Roema
Kaij en Tihulale te Amaheij.775
Deze houden des Zondags in de negorijen alwaar zij gevestigd zijn geregeld
godsdienstoefening en bedienen in hun district op hunne rondreizen de H. Sacramenten.
In de overige negorijen worden de godsdienstoefeningen geleid door de inlandsche
schoolmeesters.
Gedurende 1864 zijn in het geheel gedoopt
774
als lidmaten aangenomen
188
en in het huwelijk vereenigd
202
personen.
Bij de Mohamedanen bestaan in elke negorij de vereischte geestelijken tot uitoefening
der godsdienst. Hunne aanstelling is echter aan de regenten overgelaten en het is den
ondergeteekende derhalve onbekend of zij bekwaam zijn en hoedanig zij zich van hunne
pligten kwijten. Hun gedrag is goed en hunnen invloed gering. Mekka-gangers worden
www.cgfdejong.nl
niet aangetroffen, alleen de radja van Iha, genaamd Abdulla Amohoro, gevoelt daartoe
sterke neiging.
c. Liefdadige gestichten en godshuizen. Godshuizen bestaan in deze afdeeling niet. Onder
de eerste zou men welligt kunnen tellen het leprozen gesticht te Molana. Onder ultimo
December 1864 werden aldaar verpleegd 34 lijders. Aanwezig ult. 1864 31.
775

Zie ook de instructie van S.J. de Vries, waarbij Amahai als zijn standplaats werd bepaald:
“Aanwyzing en Voorschrift door bestuurders van het Nederlandsche Zendeling Genootschap gegeven
aan den Zendeling S.J. de Vries by zyn vertrek naar Indië, omtrent zyne bestemming en vestiging”,
20/7/1863, ARvdZ 19/II/A.
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De geneeskundige behandeling is naar aanleiding van ’s Gouvernementsbesluit ddo 26
Julij 1862 No 21 opgedragen aan een doctor djawa onder genot eener bezoldiging van ƒ
20 ’s maands, terwijl voor de oppassing en verzorging der zaken zijn afgezonden
4 Kwarto’s op eene bezoldiging van ƒ 6.- ’s maands en
2 idem op eene bezoldiging van ƒ 8.50 ’s maands.
Geneesmiddelen worden op aanvraag van den doctor djawa uit ’s rijks voorraad verstrekt.
De gebouwen zijn in goeden staat, voldoen aan hunne bestemming en staan onder toezigt
van een opziener te Molana gevestigd.
Gedurende 1864 is in het lot dezer ongelukkigen eene groote verbetering gekomen
doordien het maandgeld van ƒ 0,835 is gebragt op ƒ 1,50 en van gouvernementswege zijn
verstrekt geworden 2 heele en 2 halve djatie houten leggers voor het opvangen en
bewaren van drinkwater.
Onder overlegging van den voorgeschreven staat Lett D776 wordt omtrent deze rubriek ten
slotte nog aangeteekend dat van den stand der in deze afdeeling geïnd wordende
armengelden geen opgave kan gegeven worden, vermits het voordeelig saldo na aftrek
der alhier gedaan wordende bedeelingen en andere uitgaven in voldoening aan het besluit
van den gouverneur der Moluksche eilanden ddo 13 November 1826 No 2, bij het einde
van elk kwartaal wordt overgemaakt aan directeuren van het diakonie-armen fonds te
Amboina.
De stand der 2 bestaande kerkfondsen te Saparoea en Haroekoe was onder ultimo
December 1864 als volgt:
Saparoea
op 1e Januarij was het fonds te voren
de inkomsten gedurende dat jaar hebben bedragen
telt
de uitgaven
staat van het fonds op ultimo 1864
alzoo achteruitgegaan met

ƒ 255.41
ƒ 141.74
ƒ 397.15
ƒ 163.35
ƒ 233.80
ƒ 21.61

Haroeko
op 1e Januarij 1864 was het fonds te voren
ƒ 1315.50
de inkomsten gedurende dat jaar hebben bedragen
ƒ 566.Telt
ƒ 1881.50
de uitgaven
ƒ 20.Staat van het fonds op ultimo 1864
ƒ 1861.50
alzoo vooruitgegaan
ƒ 546.50
www.cgfdejong.nl
d. Armenwezen, bedelarij. Bedelarij is deze afdeeling nog onbekend.
Ten behoeve der algemeene armen is het jaar 1864 in deze afdeeling
door collecten ontvangen eene som van
ƒ 1777.02
terwijl de uitgegeven bedeelingen hebben beloopen
ƒ 1436.88
776

Dat is de “Staat van liefdadige instellingen voor 1864”, 31/12/1864, AA 1571. Hieruit blijkt dat
gedurende 1864 25 christenen en 9 “onchristenen” voor rekening van het gouvernement verpleegd
werden in het leprozengesticht op het eiland Molano. Het Diaconie- en Armenfonds ondersteunde 20
mensen.
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ƒ 340.14

hetwelk ingevolge het in de vorige rubriek aangehaalde besluit van den gouverneur der
Moluksche Eilanden ddo 13 November 1826 No 2 aan de directie van het armen-fonds te
Amboina is overgemaakt. – – –

107. Het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam aan L.A.J.W. baron Sloet van de
Beele, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Rotterdam, 6 januari 1865; ARvdZ
20/V.
Bestuurders van het Ned. Zend. Gen.p ontvingen in de vorige maand van Zyne Exc. den
Min. van Koloniën mededeeling:
dat de Zendeling Tobi, door de krenkende wyze, waarop hy zich in een artikel in het
Bataviaasch Handelsblad tegen de Christen-Regenten op Haroekoe had uitgelaten,777 de
gemoederen dermate verbitterd en tegen zich ingenomen had, dat zyn dienstwerk op
Haroekoe, indien al van de voortzetting geene ernstige moeyelykheden te vreezen zyn,
geenerlei vruchten meer kan opleveren;
dat de Indische Regering uit dien hoofde zyne verplaatsing noodig oordeelde;
dat Z. Exc. de Minister in dat gevoelen deelde en dus overeenkomstig het verlangen der
Indische Regering het Hoofdbestuur moest uitnoodigen, zoodra mogelyk aan den
Zendeling Leeraar Tobi eene andere standplaats aan te wyzen, buiten het Gouvernement
der Moluksche Eilanden.
Bestuurders hebben zich veroorloofd Zyne Exc. by rescript te kennen te geven, dat zy,
door gevolg te geven aan die uitnoodiging, in niet geringe moeyelykheden zouden
geraken ten aanzien van de plaatsing van bedoelden Zendeling en dat de straf dezen
opgelegd voor eene daad, die Zy afkeuren, geheel op het Genootschap zoude komen.
Zy hebben daarop van Z. Exc: de welwillende verzekering gekregen van op de bedoelde
verplaatsing buiten de Molukken niet te willen aandringen, waarby hun echter is te
kennen gegeven dat op voorstellen door hen gedaan niet kon worden ingegaan zonder de
goedkeuring van de Indische Regering.
Het is dienvolgens dat Bestuurders zich tot Uwe Exc. wenden met het verzoek wel te
willen goedvinden, overeenkomstig de bedoelde voorstellen,
òf dat zy de Zendelingen A. van Ekris te Kamarian en L. Tobi op Haroekoe van
standplaatsen doen verwisselen;
òf dat zy den Zendeling Tobi verplaatsen naar het eiland Boeroe, om daar te Okki of te
Waybloy onder de inlandsche bevolking te werken, en zich voorts met de zorg voor de
gemeente van Kajeli te belasten, waardoor dan tevens de vacature op het eiland Boeroe
www.cgfdejong.nl
ontstaan zou vervuld worden.
Overeenkomstig het verlangen van Z. Exc. den Minister van Koloniën geven zy aan de
betrokken Zendelingen last, zoodra de beschikking van Uwe Exc. hun ter kennis komt,
deze als een besluit van ons Bestuur aan te merken, waardoor alle vertraging in de
uitvoering voorkomen wordt.
Het moge Uwe Exc. behagen deze voorstellen in ernstige overweging te nemen.
Bestuurders twyfelen niet of zy zullen, wanneer geene onoverkomelyke hindernissen
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Zie document 93.
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daartegen bestaan, hen uit eene moeyelykheid redden, die inderdaad groot zoude zyn,
wanneer de Indische Regering weigerde den bedoelden Zendeling in de Molukken langer
toe te laten.

108. Kort verslag der werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april 1864
tot en met maart 1865, Rumah Tiga (Ambon), 13 juli 1865; ARvdZ 24/5.
–––
Zondag den 22 [Mei] naar de gemeente Waiheru. Waar ik na mijne aankomst al spoedig
in het midden zat van moeders, vaders en grootmoeders, die te zamen den Doop voor vijf
Kinderen buiten het huwelijk verzochten! Het ging mij ter harte dat ik mij in het midden,
maar niet van hongerigen naar het bloed des Levens, bevond! maar in het midden van
menschen, die het huwelijk klein achten, zoo niet verachten en den Doop veelal uit
bijgeloof begeren; waarover ik dan ook in gemoede tot hen sprak en zocht te verstaan te
geven, en wees daarna, elk naar zijne omstandigheden, nog tot nader af. Daarna werd het
tijd van mij nog wat om te kleeden; want ik kan moeijelijk gekleed van huis gaan, omdat
ik niet vooruit kan weten of ik geheel droog, half of geheel doornat aan de plaats mijner
bestemming zal aankomen, zooals nogal eens, bijzonder in deze regenmaanden, van Mei
tot Augustus, gebeurt! Want in een klein vlerkpraauwtje, kan men zich nog wel voor een
stil buitje, maar moeijelijk voor een’ lang aanhoudenden stortregen tegen nat worden
beschermen. Deze gemeente heeft het schoonste en ruimste kerkgebouw, jammer maar
dat zij er geen beter gebruik van maakt! Aan dezen morgen waren er ruim 60 personen,
dat nog al veel was, opgekomen, dat op andere Zondagen bij den meester anders nog al
treurig moet toegaan! Ik deed hier dienst over de gewone pinksterstof, of Hand. 2: 1-4,
en zocht bij de toepassing de gemeente: dat zoo wel zij, dat is: elk individu, zoo wel als
de gezanten des Woords, door dien zelfden H. Geest moesten aangedaan worden en
anders het Koninkrijk Gods niet konden binnengaan en wat elk hier nu van zich zelve
konde of moest getuigen van of door dien Geest bestraald te zijn of er nog van verstoken
te zijn. Of er niet velen onder de gemeente moesten zijn, die nog nimmer aan de
noodzakelijkheid van dien goddelijken invloed gedacht, noch veel minder om gebeden
hadden en er daarom ook nog van ontbloot moesten zijn! Dus hoe treurig de toestand
eener gemeente, onder welke én voorganger én leden nog zoo geheel van alle licht en
geestesleven verstoken mogten zijn, zoo als ik vreesde dat hier onder haar nog wel het
treurig geval moest wezen, want dat men aan de vruchten den boom moest leeren kennen
enz.
Aangaande dit reisje herinner ik mij ook nog, dat een mijner huismenschen onderweg
ziek werd, een ongehuwd gebrekkig man van even dertig jaren oud en na onze terugkomst
www.cgfdejong.nl
binnen weinige dagen overleed. Dat een onzer medestervelingen sterft is nu wel geene
nieuwe of zeldzame tijding, maar omdat zijn henen gaan niet zoo was, als men hier helaas
van de meesten ziet of hoort, dat ze zonder eenig nadenken, zoo het schijnt, aan God en
de eeuwigheid daar henen gaan! Daarom wil ik zijne ziekte en afsterven, ofschoon niet
zoo bijzonder interessant, met weinige woorden mededeelen. Want het bijzondere
daarvan was: dat hij zich in de drie of vier laatste dagen bijna uitsluitend met niemand om
zich henen inliet, ofschoon hij door eene borstkwaal veel te lijden had, en toch was het
alsof hij gedurig met iemand in aanraking kwam. Want degenen die bij en met hem
gewoon waren, hoorden hem gedurig antwoorden als of hij door iemand gevraagd of
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geroepen werd. Want dan was het ‘Ga! Ik wil niet met je te doen hebben! Wat wilt ge
toch van mij? Maak dat je weg komt!’ Kort voor zijn overlijden riep hij eens met luider
stem ‘Ik wil je geld niet! Ha! Ha! Ze willen mij eene som geld geven! Weg met je geld!
Ik wil niet met je te doen hebben, enz.’ Gedurende deze uitlatingen werd hem nu en dan
gevraagd: ‘Adriaan, wie komt toch bij je om je te roepen?’ Geen antwoord. ‘Wie wil je
dat geld brengen?’ Geen antwoord! Aan den laatsten nacht was hij stil, at nog een weinig
rijstpap, maar tegen den morgenstond zag men dat hij overeind ging zitten en zijn
psalmboek, dat bestendig onder zijne hoofdpeluw lag, nam en het vijfde vers uit den
25sten psalm, wel flaauw, toch verstaanbaar hoorden lezen ‘Lurong Huwa Sakalijen’ enz.
en daarna dat versje ook geheel zacht uitgezongen hebbende, zijn boek ter zijde lag, zijne
handen vouwde, zijne oogen sloot en zoo eenige tijd in of voor zich zat te bidden, waarna
hij zich weder nederlag, alles alsof hij alleen of niemand bij hem was! Doch kort daarna
meende men dat hij stil lag te slapen, dat was ook zoo, maar om aan deze zijde des grafs
niet weder te ontwaken.
Maar wat is het buitengewone bij dat ziek- en sterfbed nu geweest? Eene hersenschim?
Om kort te gaan, dan houd ik het, op Gods woord en ondervinding gegrond, voor een’
geestelijken strijd met den booze of den duivel en eene overwinning door Christus, die
Duivel, graf en dood heeft overwonnen!778
[Op zondag 5 juni hield Luijke dienst te Poka. Na afloop zat hij tezamen met de meester,
het dorpshoofd en enkele andere kerkgangers.]

Mij opgewekt en gedrongen gevoelende, om in mijn gezelschap een weinig te herinneren
wat wij zoo even in de kerk gehoord hadden, vroeg ik een weinig op den man aan, wat
elk wel van zich zelf dacht of geloofde, van het al of niet van dien goddelijken geest
ontvangen te hebben? Want dat wij met dien schat, met dat godsgeschenk niet ter wereld
kwamen, dat wij in den loop onzes levens dien moesten ontvangen en dat wij ook wel
eenigszins konden weten, wanneer en op welke wijze die kracht in ons begonnen is te
werken en wel eenvoudig van wegens de groote verandering of hervorming, die de
werking des H. Geestes in den mensch, in den zondaar te weeg brengt. Daar nu elk op
mijne voorstelling zweeg, vroeg ik nog eens: wie van de broeders nu meenden of konden
gelooven, iets van dien Geest, al ware het slechts als een kleine lichtstraal ontvangen te
hebben? Waarop het hoofd der kampong zeide, dat hij zulks geloofde. Op de vraag of hij
er ook iets van vermogt mededeelen en wel wanneer de werking van dien Geest in hem
mogt begonnen zijn? En wat het wel in hem gewerkt had en nog werkte? En wat was het
nu? Het was toen hij, eenige jaren geleden, voor het eerst het H. Avondmaal vierde of
genoot! En zoo als hij zich uitdrukte, omdat hij zulks voor het eerst genoot, daarom had
hij ook van dien Geest ontvangen! Meenende dat die werking daar mede verbonden was,
www.cgfdejong.nl
gelijk
brood en wijn bij het Avondmaal vieren ook ontvangen en genoten wordt! En zoo
als anderen weer meenen: dat aan het Avondmaal afdoening van zondeschuld verbonden
is! Dat ik van mijne zijde van harte wenschte: dat die werking in hem en alle anderen
mogt plaats hebben, leidt geen tegenspraak en dat ik niet gaarn het rookend lemmet zoude
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Deze Adriaan overleed op zondag 29 mei 1864 te Rumah Tiga. Hij was geboren in een gezin van
slaven, doch was door Luijke in huis genomen. Zie sub 29 mei, W. Luyke, “Kort verslag der
Werkzaamheden. Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam.
Over April 1864 tot en met Maart 1865”, 13/7/1865, ARvdZ 24/5.
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willen uitblusschen,779 spreekt wel van zelve! Maar ik moest toch de goede jongeman
opmerkzaam maken: dat hij een verkeerd denkbeeld had over het geschenk van en de
werking des H. Geestes enz. gelijk ik, in het midden van mijn gezelschap, zoo eenvoudig
doenlijk, nader zocht te verstaan te geven. – – –
Daar ik nu in mijn vorig verslag over deze drie gemeenten780 geschreven heb, wat UEW.
aanleiding heeft gegeven om er weder op terug te komen, zal het hier wel niet ongepast
zijn dat ik op UWEWn schrijven daarover de noodige bescheiden zoek te geven. Ik
schreef toen in mijn verslag, op 17 october 64 aan UEW, naar aanleiding van ’t kerkelijk
bezoek onder de gemeenten Allang, Lelibooi en Hatu het volgende: “van deze drie, als
zoo vele andere onder de verspreide gemeenten in de Molukken is dan ook weinig hoop
op werkelijke vooruitgang, zoo lang de godsdienst in eene andere taal wordt gehouden
dan zij in denken en spreken, zoo als met deze drie gemeenten ook nog het geval is. Want
dat moet elk toch erkennen: waar men evangeliseren moet in eene andere taal dan de
moedertaal in de welke het volk spreekt, men geene hoop kan hebben op veel invloed en
spoedige gevolgen”.781 En op 14 December 63 schreef ik naar aanleiding van een
kerkelijk bezoek te Amahuse over de taal des volks aldus: “Verders kan ik zeggen, dat
ik hier de vier dagen van werkzaam zijn met genoegen heb mogen doorbrengen en
ofschoon deze gemeente geen gunstig getuigenis heeft wat dronkenschap betreft, dat
helaas een euvel der meeste negerijen is waar ruim palmsap boomen voor handen zijn,
zoo onderscheidt ze zich toch ten goede daarin van de drie gemeenten (Allang, Lelibooi
en Hattu) aan de overzijde, dat ze uiterlijk zedelijker is en dat de bevolking geen bahasa
tanah meer heeft, maar in het laag Maleisch denkt en spreekt, zooals bij mij in de geheele
binnenbaai het geval is en tot Passoh, Sulij en Waaij uitstrekt”.782
Deze regelen gaven UEW. aanleiding om aan mij te schrijven en uwe verwondering aldus
te kennen gevende: Eén ding heeft onze verbazing gewekt. Gij schrijft ons dat het volk
u niet verstaat, natuurlijk een gedeelte, omdat uwe prediking niet in de volkstaal
geschiedt. Maar zoo wagen wij het op te merken, waarom hebben de broeders dan niet
reeds lang meer werk gemaakt van de bahasa tanah? Dat raadsel wil zich voor ons maar
niet oplossen. Men heeft veel geschreven over hooger of laag maleisch, maar die landtaal
blijft buiten sprake en wordt, zoo ver bekend is, niet beoefend. Gij hebt u in der tijd de
taal van de Zuidwester eilanden eigen gemaakt en op Ambon blijft gij u van het Maleisch
bedienen, ofschoon gij de overtuiging hebt, dat men u slecht verstaat. Los ons dat raadsel
eens op; lever althans eene bijdrage, waardoor de zaak ons duidelijk wordt”.
Wat nu de zaak als taal betreft, waar naar UWE vraagt, ‘dat men zoo veel geschreven
heeft, over hooger en lager maleisch, maar die landtaal blijft buiten sprake’. Hier uit blijkt
dat UWE wel veel gehoord hebt van hoog en laag maleisch, maar van geene bahasa tanah
of landtaal op Amboina en omliggende eilanden; maar hier bestaat nog voor goed eene
landtaal onder de verspreide christengemeenten, zoo als die in de Menehasse bestaat,
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doch hier niet overal even algemeen meer is, maar toch ook de oorspronkelijke taal des
lands, daar de maleische, zoo UWE weet, slechts eene ingevoerde is. Waarvan UWE
onlangs pas nog een duidelijk bewijs hebt ontvangen, volgens het verslag onzes
Genootschaps 1864 In de Berigten nazien, waarin voorkomt dat Br. van Ekris “eene
uitvoerige woordenlijst van de dialecten op Ceram en naburige eilanden gesproken”,
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vruchten zijner taalstudie, aan het Genootschap had overgezonden.783 Tenzij Bestuurders
die als dialecten van de maleische taal en niet van de bahasa tanah hebben beschouwd,
dat in het verslag niet duidelijk werd te kennen gegeven. Dus die dialecten zijn van de
landtaal ‘en die van de naburige eilanden’ – van welke eilanden? Wel van Haroekoe,
Saparoea en Nusalaut, dus van de bahasa tanah en niet van de maleische taal dier
eilanden.
Wat nu de reden is dat die landtaal, zoo bij ons Genootschap als elders, door de
zendelingen of die over hooger en lager maleisch geschreven hebben, buiten sprake is
gebleven, kan ik moeijelijk iets van zeggen; doch waarom ik er buiten ben gebleven, wil
ik hier onder met een paar woorden te kennen geven. Doch waarschijnlijk is het ook al,
omdat er niet de minste literatuur in bestaat of door de algemeenheid der maleische taal
er voor den vreemdeling of niet-Molukenees niet zoo direct behoefte voor bestaat. Zoodat
men hier overal kan rondreizen, bijzonder onder de christenen, en niet ligt zal stuiten op
menschen die geen laag maleisch met u kunnen spreken. Maar desniettemin bestaat hier
en daar nog voor goed eene bahasa tanah, doch niet over het algemeen, dat bijzonder mag
gelden onder de christenen op het eiland Amboina, onder wie ze het meest op den
achtergrond is geraakt en door velen niet meer gesproken en door velen niet eens meer
gekend, veel minder gesproken wordt.
Wat de 17 islamsche negerijen op het eiland Amboina betreft, daar in is alles nog louter
bahasa tanah, uitgezonderd van de twee Moskeeën op de hoofdplaats, doch de mannen
spreken het laag maleisch, om bij het Gouvernement en op de markt teregt te kunnen
komen; maar met de christenen op dit eiland maakt dat een groot onderscheid, want men
kan de christen gemeenten op dit eiland onder 29 gemeenten brengen en van die 29
gemeenten zijn slechts drie onder welke de landtaal nog domineert en die zijn: Allang,
Lelibooi en Hatu. Daar onder is buiten kerk en school nog alles bahasa tanah. Elk kind
dat pas ter school wordt ingevoerd, kan in den regel geen woord maleisch, maar bij een
weinig getrouw school komen, dan leeren ze al spoedig wat maleisch; men zal dus
weinige volwassenen aantreffen, die in ’t geheel geen laag maleisch kennen, bijzonder
niet onder de paar jongste generatiën; maar denken en spreken met en onder elkander,
binnen en buiten de negerij, alles is in de landtaal.
Door het boven gemelde zal voor UWE nu wel eenigszins het raadsel opgelost zijn:
waarom dat ik mij hier van het maleisch blijf bedienen en wel eenvoudig – dat geldt
bijzonder in de binnenbaai of mijn werkkring – er geene bahasa tanah zins onheugelijke
tijden meer bestaat. Men kan rekenen, dat de twee jongste generatiën hier geene bahasa
tanah kennen, nog veel minder spreken. Maar gaat men nu van het eiland Amboina af
naar Haroekoe, Saparoea en Nusalaut, daar is het onder alle christen gemeenten nog zoo
als te Allang, Lelibooi en Hatu. Waar van men zou kunnen uitzonderen de hoofdplaats
Saparoea en Haroekoe, de residentie plaatsen van ’t Bestuur; daar wordt door de
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inlandsche burgers, minder door het negerijvolk, nog al maleisch gesproken, ofschoon
van de meesten de bahasa tanah toch hunne moedertaal is. En komt men op de zuid-kust
van Ceram, onder de elf Christen gemeenten die daar bestaan, daar onder is het met het
maleisch al zeer schraaltjes gesteld! Slechts uitgezonderd de kleine gemeente te Lokkie,
die uit inlandsche burgers van bovengenoemde eilanden bestaat en daar om den
gouvernementsopziener wonen.
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Toen ik in 1842 op het eiland Haroekoe, pas van de Zuidwester eilanden komende, mijn’
arbeid begon en de bevolking overal de bahasa tanah hoorde spreken en vernam dat er
verwantschap bestond met de Zuidwester eilanden taal, nam ik te meer het voornemen
om mij hier ook op de landtaal toe te leggen. Maar wat gebeurt er? Kort na mijne komst
alhier wordt er in de Courant gelezen, dat bij Koninglijk besluit vier predikanten voor
Amboina en onderhoorigheden waren te goed gedaan en wel twee voor reizende
predikanten;784 waaruit ik de sluitreden maakte: dan zal mijn verblijf hier niet van langen
duur kunnen zijn; het staat tenminste op zeer losse schroeven! Dus zal ik mij, bij de vele
werkzaamheden en met reizen en trekken, nu ook nog op die taal toeleggen en daar wat
in gevorderd zijnde, dan weder overgeplaatst wordende, wat moet ik er dan mede doen,
zoo als ik tot leedwezen met de taal van de zuidwester eilanden pas ondervonden had! En
dat werd de reden, waarom ik er toen van afgezien heb. – – –
November. Na Zondag den 6den te Waiheru werkzaam geweest te zijn, werden den 7 en
8 de BBr. der Vereeniging verwacht, die dan ook den 8sten gekomen waren, dat is: Br.
Bossert, Verhoeff en Tobi met familie, Br. van Ekris en de Vries alleen, Br. Roskott en
ik. Dus uitgezonderd Br. Bär, die op uitnoodiging van den Gouverneur en in gezelschap
met Zijn Wed. eene reis deedt naar de ZW. en Aroe eilanden. Waarvoor Zijn Wed. mij
wel had willen uitnoodigen, doch om mijne vergevorderde jaren dat moeijelijk van mij
vermogt te verlangen. Br. Bär is dus in eene goede gelegenheid geweest, van belangrijke
bijdragen te kunnen leveren, over den staat dier eilanden, zoo wat hunne stoffelijke, als
bijzonder hunne zedelijke toestanden betreffen.785
Den 9. was onze eerste conferentiedag. Deze Zendeling vereeniging was welligt de
laatste, ook de drukkendste en teleurstellendste der vorige vereenigingen, die wij
gedurende eenige jaren gehouden hadden! En wat zoude ik van de redenen daarvan al
kunnen melden, dat bij ons Genootschap niet overbekend is? Maar om toch slechts wat
van onze zijde te noemen: dan was het juist kort voor onze Conferentie dat er door de
mailboot velerlei tijdingen voor ons werden aangebragt; en wel eene die ons allen zeer
trof, en wel dat Br. Roskott onverhoord door ons Genootschap was ontslagen, dat hij toch
30 jaren lang getrouwe gediend had! Verders: Br Bossert, als gevolmagtigde des
Genootschaps aangesteld zijnde in de plaats van Br. Roskott, verkeerde in de
vooronderstelling van den dag af dat hij zijne benoeming (den 31 October) te Saparoea
ontving totdat hij den 8sten November te Rumahtiga kwam, dat hij nu ook in de plaats van
Br. Roskott hoofd van het Institut was geworden en zijn verblijf op Amboina dus
noodzakelijk was en daartoe ook zijne preparatien maakte voor zijn vertrek van Saparoea,
om vooreerst ten minste niet naar Saparoea behoeven terug te keeren, komt den 8sten te
Rumahtiga en ten huize van Br. Roskott, doch niet alleen om der Conferentie wille, maar
ook na vertoon zijner volmagt alles van Br. Roskott over te nemen. Dus Institut, drukkerij
en kas des Genootschaps; want in de notarijele volmagt van ’t Genootschap aan Br.
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Bossert moet slechts te lezen zijn: de overgave van wat aan ’t Genootschap behoorde,
maar niet met namen genoemd wat er over te nemen was of wat er van blijven of
afgeschaft zou worden! Dat vernam Br. Bossert eerst te Rumahtiga. Dus welk eene
teleurstelling voor hem! De Institut verviel! De drukkerij hield daardoor van zelve op en
kon slechts eene afgesletene drukpers enz. ten zijne laste overgenomen worden en de kas
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was niet alleen ledig, maar nog met een merkelijk deficit bezwaard! Waarvoor toch
moeijelijk eene woning op den hoofdplaats Amboina kon gehuurd en ingerigt worden,
om daar vooreerst in zijne nieuwe betrekking te kunnen fungeren. En in deze
teleurstelling deelde de familie Verhoeff zooverre in mede (en hun reisplan ook naar
ingerigt had), van een meer of langer verblijf te Ambon te zullen kunnen genieten ten
huize van de familie Bossert!
Voor ons broeders tezamen was onze Conferentie eene gedrukte Vereeniging, door de
gelijktijdige berigten en brieven van wat er met ons Genootschap in de jongst verledene
jaarvergadering (van Julij 1864) was voorgevallen!786 Wat ons toch zeer ter harte moest
gaan! Wat er in onze zittingen van den 9 en 10 verhandeld is, was van weinig belang. Br.
Roskott, die nog tot ultimo December in zijne functien bleef, was dus nog onze secretaris
en de notulen hieldt en daarom ook beloofde van de handelingen onzer zittingen voor dit
maal ook nog aan het Genootschap te zullen overmaken.787 Verders was ons gezamenlijk
verkeer, met zoo vele familien te zamen, zeer wel; want elk had al zijn pakje te dragen!
Elk onzer zag al niet zeer (bijzonder ik niet) in eenen helderen horizont! – – –
Na in deze week nog eenige ontmoetingen met de op vertrek staande broederen788 gehad
te hebben en waarschijnlijk in dit leven niet weder eene ontmoeting met zoo vele BBr.
te zamen zal bijwonen, ging elk onzer weder naar zijne gewone werkzaamheden terug,
waarmede de mijne begonnen dat ik:
Zondag den 20 [November] naar de kleine Gemeente Halong ging. In mijn logie ten huize
des meesters zijnde, was al spoedig zijne mededeeling aan mij, van het gene hem zwaar
op het harte scheen te wegen en wel: dat hij vernomen hadt dat het met de agama mesehij
(Christelijke godsdienst) gedaan of spoedig zoude gedaan zijn, en het gerucht daarvan
ook over zijn eiland (Saparoea) en elders verspreid was. En ik kon hem er nog bijvoegen
en zeggen: dat de heer Roskott zulks ook reeds vernomen had; want dat er een meester,
in naam veler zijner mede broeders, tot hem was gekomen, als ook dat de oude regent van
Waaij een’ gezant had gezonden, met dezelfde tijding en vraag: wat of er van de
verontrustende zaak mogt zijn? En dat wij of mijne huisgenooten van menschen die te
Ambon wonen, vernomen hadden dat daar het gerucht onder de inlandsche Christenen
verspreid werd, van dat er eene verandering van godsdienst zoude beginnen, die plaats
zoude maken voor den godsdienst hunner vaderen! Waar nu die tijdingen haren
oorsprong van hadden, wisten vragers zelven en wij ook niet. Doch niettemin wilde ik
den meester toch onze meening daarover wel mededeelen en wel: dat die meeningen
haren oorsprong zullen hebben uit de onlangs ontvangen tijdingen dat de institut van het
Genootschap te Batumejra afgeschaft en de heer Roskott ontslagen is: als door wat men
te Ambon in de kerk begon te hooren en te zien; want men leest daar geen formulieren
meer voor den H. Doop en H. Avondmaal! Men predikt luide dat Jezus Christus een wijs
en schrander leeraar is, enz. Zoodat er zelfs in de kerk over gemompeld wordt en men
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zegt: als onze Heer geen God en Zaligmaker van Zondaren is en slechts een leeraar, dan
kunnen wij Mohamed ook wel tot onzen meester nemen en erkennen!!
Doch genoeg van die treurige verschijnselen in onze protestante Kerken, daar men in
Nederland genoeg van hoort en ziet! Maar men is er daar niet zoo stil of onverschillig
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onder! Daar zoekt men het licht op den kandelaar vast te houden. Doch de Heer der
heeren, die zoo onbeschaamd miskend wordt, regeert en zal alles op Zijnen tijd ziften en
schiften naar Zijn goddelijk Woord en niet naar gevoelens of rigtingen, dat zij mijne
steun en troost.
Aan dezen morgen kon de meester niet mede naar de Kerk gaan wegens rhumatiek in de
beenen, waar de goede man nu en dan weken lang zwaar aan te lijden kan hebben. Aan
dezen morgen sprak ik hier (als ook elders) over de wet des Heeren, en wel: ‘Gij zult
geene valsche getuigenis spreken tegen uwen naasten’789 omdat hier onder de Christenen
en niet minder onder de Mohamedanen, zoo los, zoo gemakkelijk en onbeschaamd kan
gelogen worden niet alleen, maar ook valsche getuigenissen voor den regter afgelegd
worden. Ik had slechts 30 toehoorders en vernam na kerktijd van den meester en awrang
tuwah agama, dat er binnen kort pas weder eenige huisgezinnen van 22 zielen naar andere
negerijen zijn overgegaan; dat vroeger maar zelden werd toegelaten. Doch nog niet lang
geleden is bij besluit van de hooge Regering aan den negerijman vrijheid veroorloofd,
van negerij te mogen verwisselen zonder eenige formaliteit, slechts kennisgeving van
voor op te geven.790 Maar hij blijft negerijman. Hierdoor loopt nu elk Regent gevaar, die
zijne menschen te veel plaagt en drukt, dat zijne negerij gedeeltelijk, zoo niet geheel,
ontvolkt wordt, waarvoor deze negerij Halong groot gevaar loopt, want nu is de helft der
bevolking reeds tot andere negerijen overgegaan. Zoodat men nu wel zou kunnen vreezen
dat de deur om tot eene andere negerij over te gaan wat al te wijd is opengezet, daar ze
voordien tijd wat al te digt werd toegehouden en daardoor loopt de school ook gevaar van
liever leden ledig te zullen worden, dat voor den meester zeer ontmoedigend moet zijn.
–––
Februarij. Met de mail dezer maand ontvingen wij eenige bijbelsche almanakken aan mijn
en verschene jaar nog aan Br. Roskotts adres, maar van en door wien die ons toegezonden
zijn, weten wij niet, daarom kunnen wij er onzen hartelijken dank niet anders dan bij deze
gelegenheid in dit verslag voor betuigen. Met deze mail werd hier ’t
Gouvernementsbesluit ontvangen: dat de negen inlandsche schoolmeesters bij ons
Genootschap, op Br. Roskotts request, bij het Gouvernement waren overgenomen.791
Doch niet de gepensioeneerde Lodericus te Lokkie. Hoe goed kwam dat dus te pas, daar
Br. Bossert geen cent had om uit te betalen, te meer daar die meesters hun tractement met
1 Januarij was ingegaan en zij door Br. Roskott tot 31 December waren uitbetaald. Dat
ons Genootschap toch alleen aan Br. Roskotts tact van handelen bij het Gouvernement
te danken heeft. Ook ontvingen de BBr. onzer Vereeniging, die om des Contracts wille,
voor tien jaren hier geplaatst zijn, ons Genootschaps schrijven: dat het hier de missie
opgeeft of geen nieuw Contract met het Gouvernement meer zal aangaan.792 Als het
Gouvernement hen nu niet wil aanhouden, waar moeten ze dan henen? was de vraag en
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het bezwaar van menig broeder. En dat er nu en ook met de volgende mail van 1 Maart
nog geene autorisatie van Java voor de uitbetaling van Genootschapbegrooting over 1865
gearriveerd was, bragt de weduwen en mij ook al in geen aangename omstandigheid. –
––
Zondag den 26 [Februari] ging ik, op bijzonder verzoek van den meester te Poka, naar
de gemeente dier kampong, doch zijn verzoek was niet zoo zeer in het belang der
gemeente als wel in zijn eigen belang of omstandigheden! En wat was de zaak? De goede
man wenschte in ’t huwelijk bevestigd te worden, waarvoor hij in December l.l. reeds
ondertrouwd was, en hadt van dien tijd af met zijne jonge bruid in zijne woning als vrouw
en man te zamen geleefd! Wat zegt men daar nu van? Hij was toen een weduwenaar en
reeds lang grootvader en zijne bruid ongeveer 20 jaren. Maar dat is hier minder vreemd
dan in Europa. En voor zijn lang uitstellen, waar over ik hem reeds ernstig onderhouden
had, moest hij dan ook zoo veel te langer de koste dragen voor den dienst van een’
hulpprediker; want die zulke dingen deden kwamen toen nog zoo lang onder een zekere
Censuur, die daarin bestond: dat hij, zoo lang hij nog niet getrouwd was, geen openbare
dienst, wel in de school, maar niet voor de gemeente mogt waarnemen. Dus er werd toen
nog wat gedaan; maar nu de institut ontbonden en Br. Roskott ontslagen is, zal dat
weinigje goeds ook wel nagelaten worden! Want wat zedelijke band bestaat er tusschen
de Subcommissie793 en assistent Residenten en inlandsche schoolmeesters? En men kan
en mag gelooven, dat de meeste meesters veel gedaan en veel gelaten hebben om hun’
geliefde onderwijzer en opziener! Maar nu kan men zeggen: er bestaat zoo goed als geen
band meer en zij nu meer als vroeger aan allerlei intrigues der inlandsche Regenten en
wie al niet meer zijn prijsgegeven, ten nadeele van kerk en school!
Dat de meeste meesters, en vele inlanders met hen, hunne vrouwen op zoodanige wijze,
bij wijze van schaking, uit de huizen der ouders voeren, is veelal met ruggespraak der
ouders, om der koste wille, aan den omslag van uithuwelijken eener dochter verbonden!
Dat dan met onzen sudara guruw ook zoo het geval schijnt geweest te zijn. Ik heb hem
dezen morgen dan met zijne jonge vrouw en nog een paar, dat reeds vier kinderen had,
in het kerkelijk en, hier voor den inlander, wettig huwelijk ingezegend. Het is in dit geval
dan al weder naar het spreekwoord: het is beter nu te trouwen dan nooit. Men zal mij wel
niet van al te zeer gevoelig te zijn beschouwen, als ik zeg: dat het mij wel eens gaat als
met vader Loth in Sodom, van wien de Apostel Petrus zegt: dat hij zijne ziel kwelde door
het zien en hooren van de werken der ongeregtigheid.794 Het is hier nu wel geen Sodom,
maar het is hier toch ook geen Nederland, waar ook wel vele ongeregtigheden plaats
hebben, maar dáár en in andere protestante landen ten minste worden ook nog vele
werken der regtvaardigen gevonden; waar men toch nog veel doet om des Heeren wil; wat
hier o zoo schraaltjes is! – – –
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109. J.J. Verhoeff aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ameth (Nusalaut),
27 september 1865; ARvdZ 29/4/A.
–––
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Allereerst over het stoffelijke en wel over onze Kerkgebouwen. Ik heb meermalen berigt
dat onze Kerkgebouwen op N. Laut veel te wenschen overlieten. Sedert de inspectie van
den Gouverneur der Moluksche Eilanden, de Hr. Andrée Wiltens en van den Ass.
Resident Nieuwenhuijs (thans vertrokken)795 in Maart 1864, is men begonnen met de
sinds langen tijd door mij begeerde verbeteringen aan het Kerkgebouw alhier te doen. Het
was toch jammer, dat de flink gebouwde en nette 8 hoekige Kerk van Ameth door de
daarin geplaatste kleine tralievensters en de regt armoedige inrigting van binnen zoo
weinig aanzien en geriefelijkheid had. Toen mij dus was opgedragen de Kerk naar mijn
zin te veranderen en de Gouverneur den waarnemenden regent-kapala soä (de Radja was
toen voor 6 maanden gesuspendeerd) ten ernstigste had aanbevolen, de door mij te
verordenen reparatiën zoodra mogelijk te doen plaatshebben, ben ik begonnen met een
boogzolder in de Kerk te doen leggen, ten einde de leelijke en alle licht benemende atap
te bedekken. Daardoor werd tevens de klank verbeterd, terwijl ik voorts de leelijke
tralievensters liet wegnemen, de ramen verder liet uitbreken en behoorlijke openslaande
boogvensters met sponningen voor glasruiten er liet inzetten. Eene Kerkekamer was niet
aanwezig en toch was deze hoogstnoodig. Het schreeuwen van doopelingen gedurende
de godsdienstoefening, het opentrekken van wijnflesschen bij de bediening des
Avondmaals was al te onstichtelijk. Om den vorm van het gebouw en om het gemak kon
de Kerkekamer niet anders en beter worden aangebouwd dan achter den predikstoel.
Doch dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ten eerste gaf dit veel werks en een
arbeid die niet zoo gemakkelijk door het volkje werd begrepen. De preêkstoel toch was
aan den achtermuur der Kerk verbonden door eene soort van tribune, eene steenen
verhevenheid met eene kap, welke nog het weinige licht op den preêkstoel geheel benam.
Deze tribune nu was ingerigt voor ouderlingenbank. Ik wilde die bank en tribune doen
verwijderen, zoodat de preêkstoel kwam vrij te staan met eene ruimte van ongeveer 4
passen tusschen haar en den achtermuur. Toen het volk eindelijk begrepen had wat ik
wilde, weigerden zij die ouderlingenbank af te breken en zeiden, dat dit heiligschennis
was en zekerlijk de eene of andere epidemie hiervan het gevolg zou zijn. Het
verwonderde mij niet zulks te hooren. De Ambonsche Christenen toch hebben eene
bijgeloovige vereering van alles was op Kerk, Kerkelijke goederen en ceremoniëele
dienst betrekking heeft. Zij staan in dit opzigt op echt Joodsch standpunt. Zoo bijv. zullen
zij oud hout van de Kerk op de plaats, waar het valt, laten liggen, totdat het verrot of
anders het op de plaats verbranden, zoo zullen zij bijv. nooit een gewoon mes, liniaal,
bord of plank gebruiken tot het snijden van het Avondmaalsbrood etc. Ik zocht echter met
allerlei redenen hen tot beter en helderder ideeën te brengen, maar neen! De baastimmerman kwam verklaren, dat hij al ziek was (hij kwam voor de leus strompelende en
op een krukje leunende, met een zakdoek om zijn hoofd, de Kerk binnen) dat hij al ziek
was, omdat hij die ramen had weggebroken en toen daarna al de werklui één voor één
www.cgfdejong.nl
kwamen en onder een buiging, niet voor mij, maar voor de preêkstoel, de
ouderlingenbank, voorlezersbank en regentsbank aan genoemd Kerkmobilair, als waren
het levende personen, kwamen beloven dat ze haar niet van haar plaats zouden nemen,
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M.H.W. Nieuwenhuijs (Nieuwenhuis); 1855 gouvernementssecretaris, magistraat, vendu- en
havenmeester te Banda; 1856-1858 tevens officier van justitie en president van de Wees- en
Boedelkamer te Banda; 1864 AR Saparua en Haruku, voorzitter van de Landraden van Saparua,
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1864 resident en alg. ontvanger, tevens inspecteur der specerijperken te Banda; 1866 (dec.) resident
Ternate; 1869 (jan.) -1870 (juni) resident van Ambon.
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toen wist ik niet meer wat ik doe zou, in lagchen of wel in kwaadheid mijn hart lucht
geven. Ik zweeg echter, verdrietig dat dit nu de vrucht was eener 8 jarige Evangelieprediking, en zei eenvoudig: nu dan zal ik het doen. Een poos later echter vernam ik van
mijne orang-toewah-agama’s, dat hier niet zoozeer bijgeloof als wel opstokerij en zucht
om mij tegen te werken en zich zelven van arbeid te ontslaan, in het spel was. Dit bleek
ook verder. Dat volk toch, dat zoo scrupuleus scheen in zake de Kerk betreffende, durfde
2 nachten daarna het voorradige hout der Kerk te stelen en het voor meubelen te
bestemmen. Toen we daarvan door huiszoeking waren overtuigd geworden, liet ik den
volgenden Zondag den meester Kerk houden en na de preek van mijne plaats verrijzende,
vertelde ik het volk dat ik besloten was met preken onder hen te eindigen, daar het toch
niet hielp Gods Woord en Wet te verkondigen aan eene gemeente zoo hard van nek en
die hare gruwelen geveinsdelijk als door domme bijgeloovigheid wilde bedekken. Tenzij
dan, zei ik, Gijlieden uwe zondige handeling mogt betreuren, ’t welk blijken zal, als gij
morgen met mij en met den regent de ouderlingbank wilt afbreken. Deze mijne woorden
schijnen getroffen te hebben, althans den volgenden morgen waren al de werklieden met
mij bezig. ’t Kan zijn, dat dit echter aan vrees voor den Ass. Resid. was toe te schrijven.
Ik geloof althans, dat het verdere werk aan de Kerk meer gedwongen dan met lust is
gegaan. Bij sommigen echter zal er wel waarlijk bijgeloof onder geloopen hebben, de
opstokers waren als altijd de heeren Kapala Soäs, die mij altijd hier zijn tegen geweest,
omdat zij onder mijn oog zich belemmerd vinden in hunne slechte handelingen. Eén
geluk dat de preêkstoel niet behoefde verzet te worden, want dat ware zeker een al te
groote heiligschennis geweest! Enfin, ik kreeg het gedaan en nu komt men uit de
“Consistoriekamer” of zooals de inlanders dat ding noemen “Kontji stori,” (dat letterlijk
beteekent en welligt wel beteekenen moet afsluiting van het gesprek) aan den trap van de
preêkstoel, welke nu genoegzaam licht heeft, al is het nog zoo donker weder. Daarop heb
ik de Kerk geverwd, namelijk ik moest het aan het volkje leeren (bij welke gelegenheid
eene gabba-gabba ladder, op welke ik stond, brak en ik bijna een zwaar ongeluk
bekwam). De Kerk had van het Gouvernement de verwstoffen bekomen. Ik heb daarop
ook van Soerabaja glasruiten besteld, die ik hun eveneens geleerd heb in te zetten, terwijl
eindelijk die oude vermolmde banken (eigenlijk planken op balken, die, op neuten
geplaatst, amphitiaters-gewijs opliepen, zoodat de Kerk veel van een paardenspel had)
doen wegbreken en thans zijn er losse banken, die zóó zijn geplaatst dat de gemeente
thans het middenvak en niet slechts de wanden der Kerk bezet, iets dat vroeger volgens
hun idee óók al niet mogt, daar de kleine man door zijn gezigt naar den preêkstoel te
keeren, noodzakelijk den rug (welk vergrijp!) naar de daarover geplaatste regentsbank
wenden zou. Bestuurders zien, dat met de verkregene vernieuwing der Kerk ook tevens
de dood is verklaard aan menig verouderd begrip. Voorts hebben wij nog een en ander
tot nuttige versiering kunnen doen. Sinds 3½ jaren heb ik verzameld (onder behoorlijke
www.cgfdejong.nl
voorzorg van verantwoordelijkheid: daar ik geen Kerkeraad heb, zoo teekenen regent en
orang tuwah agama’s telkenmale de lijst dier gelden af) aan vrijwillige giften eene som
van ± ƒ 400, welke nu besteed is voor glasruiten en tot aankoop van lampen, ten deele
lampen met onder- en boven-ballon, ten deele (aan de zijden) Solarlampen,796 in den
vorm van gaslampen, die netjes staan en goed voldoen. Ook pilaar-stolpen voor
waskaarsen. Onze kerk is thans een allerliefst bedehuis en de Ass. Res. en andere heeren,
die voor eenige dagen hier waren, verklaarden dat er op al de eilanden thans geen netter
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Kerk te vinden is! Nu moeten er nog vaste banken gemaakt worden en dan is alles klaar,
doch het heeft moeite gekost om met zulk volk te werken en haast zou men er toe komen
om in dit opzigt niets te doen voor menschen, die zóó weinig prijs toonen te stellen op
al wat men voor hen doet. Echter is er toch altijd dit meê gewonnen dat nu andere
negorijën, door jaloezij gedreven, als: Sila-Leijnitoe en Aboeboe, reeds gevraagd hebben
om ook hunne oude Kerken door nieuwe te mogen doen vervangen en dat deze nu wel
hun best zullen doen om die zoo mooi mogelijk te maken. Nu, ’t is dan ook hoognodig
want de Kerken op Noesalaut zijn oude kavaljes, op die van Titawaaij na. Ook de
schoolgebouwen worden op sommige plaatsen zeer verbeterd, doch dat is een artikel,
waarmede ik mij niet bemoei.
Ik wenschte wel dat ik over den zedelijken toestand der gemeente zoo veel goeds kon
zeggen of althans iets beters spellen voor de toekomst. Doch dat laat steeds veel te
wenschen over en de gezigteinder is in dat opzigt zeer beneveld. Ik spreek thans niet van
de buitengemeenten; als men nagaat de leiding, die de gemeenten van de meesters
hebben, en men bedenkt verder hoe ver de onzedelijkheid, de onregtvaardigheid, het
misbruik van gezag der meeste gemeenten gaat, dan is het waarlijk niet te verwonderen
dat gemeenten, welke de Zendeling-leeraar slechts nu en dan en voor korten tijd kan
bezoeken (ik schreef vroeger reeds een- en andermaal over de beletselen die tegen een
langer of meer herhaald bezoek bestaan797), zoo al niet achter- dan toch stellig niet
vóóruitgaan. Ik sprak van de meesters. Er is in den laatsten tijd veel geschreven en nog
veel meer mondeling getwist over de meesters en het onderwijs. Ik heb nu 9 jaren lang
vele meesters van nabij gekend en nu en dan ook eene schoolinspectie bijgewoond, o.a.
de flinke, onpartijdige inspectie van den Gouverneur Wiltens in 1864. Ik wil wel
gelooven dat de meesters op Ambon, daar zij onder contrôle staan, zich zedelijker en
ijveriger gedragen dan deze menschen, die in het minst niet gecontroleerd worden. Maar
voor zoover ik de meesters ken, mag ik niet anders zeggen dan dat zij, op zeer enkele
uitzonderingen na, ongeschikt zijn en dat sommigen gansch onwaardige sujetten
verdienen genoemd te worden, dien het alleen om een lui leven, een stuk brood en om
eene betrekking te doen is, welke hen in zekere achting brengt onder de bevolking en hen
in de gelegenheid stelt allerlei goddeloosheid onder den mantel van godsvrucht te
bedrijven, en dat de onwaardige sujetten “altijd” gestraft worden, zooals heer Roskott
onlangs in een Courant-artikel beweerde,798 is geheel en al bezijden de waarheid. Tot
heden toe zijn de meesten quand-même gesoutineerd en zij die niet anders dan ontslagen
konden worden, werden meestal aanstonds of na korten tijd voor een poosje in het
instituut weder opgenomen en daarna weder aangesteld. In dit oordeel sta ik niet alleen,
maar weet dat ik de BB. Bossert, v. Ekris, de Vries, welligt ook Bär, zeker den
vertrokken br. Schot799 op mijne zijde heb en als Bestuurders de waarheid willen weten,
www.cgfdejong.nl
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Zie bijv. J.J. Verhoeff a. HB NZG, 4/6/1857, ARvdZ 29/4/A; en document 47.
Zie voetnoot 604.
De controleur van Saparua en Haruku, W.C.F. Goldman, was van oordeel dat “de Zendeling leeraar
Schot – – – bij de hoofden en bevolking niet de minste achting” genoot en beschuldigde hem van “een
grove wijze van omgaan met de gemeenten” die op den duur tot ongeregeldheden aanleiding kon
geven. Met name de negorij Amahai (zuidelijk Ceram), Schot’s standplaats, was zijns inziens
“gebeten” op Schot. Citaten ontleend aan W.C.F. Goldman a. GdME, 13/1/1862, nr 42, AA 1564.
Uitvoerige klachten over Schot in J.E. Wattimena, gezagh. Amahai, a. Contr. Saparua-Haruku,
10/1/1862, AA 1564. Als gevolg hiervan verliet Schot zijn post te Amahai, legde zijn betrekking
aldaar neer en vertrok naar Batavia, waar hij tot regent van het Parapattan-wezengesticht benoemd
werd (per 1/1/1863), Hb NZG a. C.G. Schot, 28/4/1863, 24/10/1864, ARvdZ 20/V; Kruijf,
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zij vragen den Heer Andrée Wiltens, thans met verlof in Holland. Als voorgangers der
gemeenten deugen de meesters in allen geval niet en zij zijn daarbij te trotsch om zich
door ons te laten leiden, gelijk mij voortdurend blijkt als ik in de gemeenten kom of ook
op den maandelijksche Catechisatie, die ik met hen houd. Voor het overige, daar zij in
Roskott hun grootsten steun kwijt zijn, zoo passen zij tegenwoordig wel wat op hun
tellen, althans van die mooije stukjes, die men tot voor korten tijd bij de vleet aangaande
hen vernam, hoort men thans zoo niet meer. Ik heb, sedert het ontslag van dien van SilaLeijnitoe, een luije dronkaard en nadat zijn opvolger, een echte brutale schoft, is
verplaatst, over het thans op N. Laut aanwezige personeel (10 in getal, waarvan 3 te
Ameth, 1 te Akoon, 2 te Aboeboe, 2 te Titawaaij, 1 te Sila-Leynitoe, 1 te Nalahia) geen
bijzondere reden van klagen. Echter aansluiting, opregtheid, waarheidsliefde, vertrouwen,
achting, hulp, liefde voor hunne gemeenten zoek ik bij hen te vergeefs. Dat de meesters
gansch anders vis à vis de Zendelingen zouden zijn, indien zij, als op Menado, hunne
eerste opleiding bij ons genoten, bewijst mij weder de onlangs hier gekomen 3e meester,
een gewezen murid van br. Schot, die in vriendelijkheid en eerbiedigheid een groot
contrast maakt met zijne confraters. Het is zeer te wenschen ofschoon, helaas!
genoegzaam te betwijfelen, dat bij de nieuwe organisatie der Kweekschool de meesters
in zake van godsdienst kennis voortaan beter zullen onderwezen worden en men
begrijpen zal, dat zij óók als voorgangers der gemeenten én krankbezoekers pligten te
vervullen hebben, waartoe eene bloote opleiding in mondaine wetenschap niet voldoende
is. En meer nog is het te hopen dat de murids, vooral indien de tegenwoordige wederom
in de nieuwe school worden aangenomen, onder strenge curatele zullen komen.
De murids toch zijn een regte pest in onze gemeenten. Zoolang ze onder het oog waren
van Roskott, waren zij de lieftalligheid en volgzaamheid zelve, maar in de negorijën hoort
men dagelijks aangaande hen de grofste en onbeschaamdste onzedelijkheid; te lui en te
trotsch om te werken of om iets te leeren (ik stelde in den vacantie-tijd eene bijbellezing
voor hen open, maar ja wel, wie er gebruik van maakten, de murids niet!), slenteren zij
dag en nacht rond en durven, zoodra de pandita hun iets omtrent hunne gemeene

Geschiedenis, 154-156; MNZ, jrg. 17 (1873) 105. Schot’s vervanger was de door het NZG opgeleide
(vanaf 1857) en op 8 juni 1863 door de Haagse Commissie geëxamineerde en bevestigde Sijtze Jans
de Vries. De Vries, die van Doopsgezinde huize was, kwam in december 1863 te Ambon aan en werd
bij Gb van 7 jan. 1864, nr 23, benoemd tot zendeling-leraar te Amahai. In 1873 ging De Vries over
in dienst van de Indische Kerk, waar hij, bij Gb van 30 maart 1873, nr 2, werd benoemd tot
hulpprediker der tweede klasse ten dienste van de inlandse christengemeenten, standplaats Amahai.
Zie Bijlage I. Bij Gb van 24 febr. 1874, nr 16, werd hij overgeplaatst naar Saparua. Doch al vanaf
1872 diende hij, tot aan de benoeming van B.C. Körnfeldt op Nusalaut, de gemeenten aldaar, zie Gb
van 12 dec. 1875, nr 4, en Kb a. GGvNI, 7/12/1875, nr 80, in: AAS Bt 10 dec. 1875, nr 4. In 1881,
nadat wegens het vertrek van hulpprediker Van der Wal een vacature te Bonthain (Z.-Celebes) was
www.cgfdejong.nl
ontstaan, solliciteerde De Vries (tevergeefs) naar de functie van hulpprediker der eerste klasse (d.w.z.
voor de Europese gemeente) aldaar. Zie S.J. de Vries a. HC, 2/4/1881, AHC 22, bijlage A347. In 1880
kreeg hij, naast de zorg voor zijn gemeenten op het eiland Saparua, ook die voor de gemeenten op
Nusalaut toegewezen. Die laatste dienst was slechts tijdelijk en eindigde in dec. 1880 met de tijdelijke
(6 maanden) plaatsing op Nusalaut van de hulpprediker Rinnooij. Hierop nam De Vries de dienst op
Haruku waar, ter vervanging van de wegens ziekte met verlof naar Europa vertrokken hulpprediker
Bossert. Zie Gbb 17/3/1880, nr 851, 9/12/1880, nr 665, en 23/7/1881, nr 34; S.J. de Vries a. GGvNI,
29/3/1881, stukken in AAS b337/s101, Bt 23 juli 1881, nr 34. Eerste benoeming van Rinnooij te
Ameth (Nusalaut), ter vervanging van de overgeplaatste Van Enst, gebeurde bij Gb van 3 sept. 880,
nr 29, AAS b337/s101, Bt 3 sept. 1880, nr 29; in sept. 1881 vertrok Rinnooij naar Leti (ZuidwesterEilanden), zijn tweede benoeming te Ameth volgde bij Gb van 7 nov. 1884, nr 26, AAS b337/s101,
Bt 7 nov. 1884, nr 26.
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levenswijze zegt, nog anderen tegen hem op te stoken. Nadat het instituut is gesloten
geworden, hebben de “buitenmurids” (de anderen hield Roskott maar aan tot op heden
toe) hier overal rondgezworven en dag aan dag verneemt men hunne schandalen. Daar
de inlanders hunne gabba² of wel atappen woningen niet behoorlijk sluiten kunnen, zoo
maken sommigen dier heeren er jagt op, om ’s nachts de huizen binnen te dringen, ten
einde (vergeef Bestuurders dat ik de waarheid niet meer bedektelijk kan voorstellen) de
jonge meisjes te gaan “bevoelen”, zooals ze dat noemen (“rabat² anak² parampoeän”). In
geen negorij kan ik komen of ik vind er onechte kinderen, waarvan de een of andere
murid als de vader wordt opgegeven. Doch alles heeten die seigneurs onbeschaamd weg
liegen. Onlangs nog werd zoo’n murid op Ameth betrapt, daar hij ’s nachts bij een meisje
(nog wel zijne eigene nicht) kwam, ‘t geen trouwens reeds de derde maal was. De vader
van dat meisje zei: “zie zoo man, nu hebben wij je toch eindelijk,” die jongen werd
gebonden en als een varken aan handen en voeten aan een zolderbalk gehangen. Toen nu
de vader wegging om den Kapala Soä der wijk te roepen, wist echter de jongen los te
komen en had de onbeschaamdheid mij den daaraan volgenden dag te vertellen, dat het
alles maar laster was van gemeene menschen die hem in het zoeken van zijns meesters
ambt wilden hinderen. Wel kan ik zeggen, dat Ameth bij de andere gemeenten nog
gunstig afsteekt, daar mijne onmiddellijke tegenwoordigheid velen nog weêrhoudt en wel
vooral in den laatsten tijd, toen de bevolking de overtuiging had van de welwillendheid
der Assistent-Residenten tegenover den Zendeling-leeraar. Maar wat zou ook te Ameth
niet gebeuren, als ik er niet was? Wat gebeurt hier nog niet, terwijl ik er ben? Hoevelen
moest ik niet bij het huisbezoek vóór het laatste Avondmaal den disch des Heeren
ontraden! Hoevele nog onlangs eerst aangenomen leden, die met tranen in de oogen
beloofden dat zij het spoor der geregtigheid wilden betreden en niet zooals anderen hunne
belijdenis verloochenden, hoevelen van hen, die reeds nu buiten den echt leven! Hoevele
ouders van verscheidene kinderen, die maar steeds blijven weigeren elkander te trouwen!
Hoevelen wien het niet meer schelen kan, dat hunne kinderen door hunne schuld
ongedoopt blijven en die brutaalweg zeggen: “nu, dan worden het maar Slammen”. Ja,
moest ik op Ameth niet een gansch gezin openlijk van de gemeenschap der gemeente
uitsluiten? Ik kon niet anders en heb van deze daad het H. Kerkbestuur kennis gegeven.
Het gold hier niet minder dan bloedschande van vader en dochter (de laatste eene
Catechisante van mij). Men zegt, dat die vent reeds met zijne dochter in verboden
omgang stond toen het kind nog schoolging!! Alles heb ik eerst beproefd, om hen die
zonde te doen verfoeijen en nalaten. Wij hebben het meisje bij ons in huis willen nemen,
zoo ook de Radja en een paar menschen van hare familie, – zij wilden niet. Reeds 2
kinderen heeft hij bij haar verwekt, welke kinderen spoedig na de geboorte zijn
gestorven, omtrent welk sterven mij de daarbij tegenwoordig geweest zijnde vroedvrouw
later heeft ingelicht, alleen de zaak was niet te bewijzen. Toen op mijne kennisgave het
www.cgfdejong.nl
bestuur verklaarde aan deze zaak “niets te kunnen doen, wegens gebrek aan wettige
bewijzen!” zoo heb ik mijne kerkelijke magt gebruikt en vader en dochter uitgesloten als
“heidenen”. De vrouw van dien man, de moeder van dat kind, zeide ik aan zich van het
Avondmaal te onthouden omdat zij door haar oogluiking der zonde van man en kind (zij
was het die er tegen was dat haar kind tijdelijk bij anderen te huis zou zijn en haar van
dáár terughaalde) medepligtig was. Ze scheen zeer desolaat en verzocht vergiffenis, “haar
hart was toch zoo opregt voor God,” “ze wist de zaken zoo niet, ze was zoo begeerig naar
het Avondmaal” en ze beloofde dat ze aanstonds haar kind bij een broeder van haar zou
brengen en dáár laten. Ze beloofde dit op den Bijbel en – ik ril er nog van – onder het
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aanroepen van Gods Naam en het inroepen van Zijn vloek, als zij meineedig was. Zij
kwam aan het Avondmaal, maar 14 dagen daarna was haar kind wederom en is nog bij
haar en haar man te huis, ja, zij laat haar dochter met dien man alleen naar het bosch gaan
en gedurende den oogst der vruchten dáár dag en nacht blijven. Ik mogt niet anders dan
ook haar censureren. Ik hoopte daarbij dat de gemeente, door alle vriendschapsbetrekking
met zoo een huisgezin af te breken, haar zegel op deze handeling zou zetten, haar
afkeuring zou te kennen geven, maar neen, bijna zonder uitzondering gaan allen juist met
dat gezin “en frère et compagnon” om.
Er is hier te Ameth eene meer getrouwe opkomst in de Kerk (men hoort dan ook hier een
verstaanbare preek, in de buitengemeenten niet!); er zijn zeer enkelen bij wie meer lust
is om onderwijs te genieten; ja, er is hier een gezin, dat mij van den beginne groote
verkleefdheid betoond heeft, die, hoewel daarom gehaat en belasterd door de gansche
bevolking, toch steeds daarin hebben volhard (de man is dan ook op mijn voordragt tot
tuwah agama aangesteld) en om welker wil het mij zeer zou spijten (’t zou trouwens het
éénigste zijn waarom het mij speet), als ik van hier moest gaan. Maar anders valt er
verder weinig goeds van de gemeente te zeggen. Velen komen nooit ter Kerk en
ontloopen mij bij het huisbezoek. Velen, die ik in ziekte bijstond, toonen mij geen andere
dank dan door hunne medeburgers tegen mij op te stoken en te zorgen, dat wij met
bedienden en levensmiddelen steeds de grootste moeite hebben. Zwijgen ook in den
laatsten tijd sommige vijanden des Evangelies, betoonen anderen mij voor het oog den
verschuldigden eerbied, ik weet, het is uit vrees voor den Assist. Resident. Voorts liegen,
valsche eeden, kijven, hoereren, overspel (niet schaarsch!), spelen, drinken,
sabbathschenden zijn lang geen vreemde, maar dagelijksche zaken. Wat daartegen
gepreêkt wordt, baat weinig. Onlangs behandelde ik achtereenvolgens de 10 geboden.800
Toen ik een zeer ernstig woord had gesproken over de Zondagsviering, liep oud en jong
dadelijk na Kerktijd even goed en zelfs even onbeschaamd (mijne deur voorbij waar wij
met de meesters zaten koffij te drinken) naar het bosch, als op andere tijden en werd er
aan geen Zondag meer gedacht. Toen ik preekte over het zevende der geboden hadden
sommige ouders ten aanhoore van hunne kinderen gezegd, in plaats van hen te vermanen,
“ik begrijp mij niet, hoe de pandita in de Kerk over zulke vuile dingen kan praten”. En
voorts is het als van ouds: “deze rede is hard, wie kan ze hooren!”
Mijne werkzaamheden gingen den ouden, geregelden gang. De Heer gaf mij de
gezondheid en vorige krachten weder, slechts nu en dan hindert mij de lever nog en maakt
door drukking op de zenuwvlecht mij van tijd tot tijd wat en hier noemt “onlekker”, doch
mijn werk heb ik steeds met opgewektheid mogen verrigten. Godsdienstoefeningen,
Catechisaties, Bijbellezing gaan den geregelden gang. Mijne avondbijéénkomst, 3 maal
’s weeks, waarover ik vroeger reeds schreef, houdt steeds stand en ik kan zeggen, zij is
van al mijne werkzaamheden mij de liefste. Ik heb daarop dan ook wel de kern der
www.cgfdejong.nl
gemeente bijéén. Wij behandelen tegenwoordig het Evangelie van Lukas en er is veel
attentie; ook ontvang ik menigmaal antwoorden of men doet enkele malen vragen, die van
nadenken en leerlust getuigen. Dit is voornamelijk het geval met de orang tuwah agama’s
en een paar vrouwen. Anderen daarentegen heb ik ook reeds moeten verwijderen wegens
onzedelijkheid. Wel wenschte ik dat de leden dier bijéénkomst meer acht hadden op
elkander en den wandel der zoodanigen uit eigen beweging en niet eerst op navraag van
mij openbaarden. Doch we mogen niet alles op éénmaal verlangen, maar willen hopen
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dat langzamerhand meerder kennis van de Evangeliewaarheid en beter begrip van de
Christelijke roeping tot meerder afzien van den mensch en opzien tot God zullen brengen.
Van mijne Catechisanten heb ik veel verdriet wegens den onwil om te leeren, over welke
ook de andere broeders klagen. Vooral is dat met de meisjes bedroevend. Vroeger had
ik een 12 tal op de Catechisatie, die de vreugd van mijn onderwijs uitmaakten. Deze zijn
nu aangenomen, hebben daarna gevraagd om weder nog onderwijs te ontvangen en ik heb
voor hen eene aparte bijbellezing geopend. We behandelen Mattheüs. Acht van deze
(meisjes) bezoeken die tot heden getrouw. Maar mijne Catechisanten maken het zeer
slecht. Nu, ze vinden dan ook weinig aanmoediging van buiten als de lust in hen
ontbreekt. De ouders toch verhinderen over het geheel hen meer dan dat ze hen aansporen
en als een jongen of meisje zich te huis oefent, is het vaak: “wil je ook pandita of meester
worden, dat je zoo druk in den bijbel studeert, een negorijmensch heeft dat niet noodig,
’t is genoeg als die kan sagokloppen, visschen, enz. Toen wij jong waren, dan kwam er
een pandita en die deed ons één of twee vragen en dan waren we net zoo goed lidmaten,
dat is ook genoeg voor domme en kleine menschen, zooals wij”. Het volslagen gebrek
aan kleine boekjes of tractaatjes, om nu en dan de vlijtigen eens te beloonen, draagt ook
veel bij dat ze voor leeren onverschillig zijn. En eindelijk dat wij niet zoo gemakkelijk
hen tot leden aannemen, omdat reeds zoo vaak anderen ons bedrogen. Waren zij met een
half jaar of een jaar leeren er af, ze zouden dan nog eens hun best doen, maar nu zeggen
ze: “ja, het begin van ons leeren weten wij, maar wie kan het eind daarvan zien”.801
Bij kranken roept men mij zeer weinig. Ik moet er bij toeval het berigt van krijgen dat er
een zieke is, en er dan ongeroepen heengaan, maar anders komen ze niet dan wanneer de
kranke met allerlei inlandsche middelen half verknoeid is en men denkt dat hij zal
sterven, dan komen ze om medicijn. Helpt die medicijn niet en wordt het werkelijk
sterven, zoo zullen zij, als ik niet juist kom, er mij nooit van verwittigen, maar laten den
stervende, als had hij geen ziel te verliezen. De onverschilligheid is in deze zeer groot.
Onlangs nog werd een mijner Catechisanten door eene vergiftige visch gestoken. Nadat
men lang geknoeid had met inlandsche middelen en het meisje reeds 2 dagen met de
hevigste krampen in den ruggestreng en met stuiptrekkingen had te bed gelegen, riep men
mij. Op al mijn vragen vertelde men mij nog niet de oorzaak, namelijk dat eene visch
haar had gestoken. Ik vroeg of ze ook wat schadelijks had gegeten, men zei eenvoudig
“neen”. Een paar uur daarna kwam de dokter Java en dien zei men het aanstonds. We
konden er niets meer aan doen, het kind stierf. Telkens als ik er kwam, zei ik, als ge ziet
dat zij sterven gaat òf er komt de eene of andere verandering, dan moet gij mij roepen.
Doch wie er geroepen werd, ik niet. Zoo gaat het meestal. En als men dan, vragende:
“waarom heb jelui mij nu niet geroepen, ik had het toch gezegd”, ten antwoord krijgt: “ja
Mijnheer, we hebben schuld, misschien komt het wel doordat we zoo dom zijn” en als
men verder hen bestraft niet over hunne “domheid” maar over hunne onverschilligheid,
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dat ze de ziel eens menschen niet beter rekenen dan die van een hond, en men hoort
wederom het eeuwig Indisch referein der slaafschheid: “ja Mijnheer! ’t is wel waar, wat
Mijnheer zegt; Mijnheer spreekt zeer juist” dan heeft men wel eene groote dosis
Christelijk geduld noodig om niet te zeggen: “loopen jelui rond, want je houdt mij toch
slechts voor den gek!”
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Van Febr. 1864 tot Febr. 1865 heb ik drie bezoekreizen gedaan naar de verschillende
gemeenten onder mijn ressort, behalve dat ik nu en dan zoo wel eens hier en daar ga
preken. Op genoemde bezoekreizen bediende ik op alle plaatsen 2 maal den doop en 1
maal het H. Avondmaal. Des namiddags hield ik tot het geven van Catechetisch
onderwijs. Bij die Catechisatie kwamen dan ook sommige leden der gemeente. Op mijn
laatste bezoekreis, ik zal niet zeggen, had ik de vrijmoedigheid (want ik ben hier hoe
langer zoo meer huiverig om de menschen hier eene belijdenis af te nemen, die men over
’t algemeen niet nakomt), maar ik kon toch niet weigeren om tot lidmaten aan te nemen:
te Ameth 16, te Nalahia 9, te Sila-Leynitoe 11, te Titawaay 27, te Aboeboe 14 en te
Akoon 5 totaal 82. Thans zijn er (volgens de laatste opgaaf der meesters) te Ameth 438
leden (zielental 1017), te Nalahia 259 leden (zielental 503), te Sila-Leynitoe 176 leden
(zielental 413), te Titawaaij 454 leden (zielental 955), te Aboeboe 329 leden (zielental
626) en te Akoon 148 leden (zielental 294). Totaal: 1804 leden (zielental 3808). Onechte
kinderen werden niet gedoopt. In den loop des jaars verbond ik in het huwelijk 16 paar,
waarvan 14 te Ameth, 1 te Aboeboe en 1 te Akoon. Velen blijven weigeren om te
trouwen. De meesten brengen als reden in, dat hunne ouders het niet willen. Of dit niet
wel eens bezijden de waarheid is, betwijfel ik zeer, hoewel sommige ouders om allerlei
redenen van eigen materieel belang werkelijk den zegen hunner kinderen in den weg
staan. Zoo was er o.a. een vader en eene moeder die ronduit verklaarden dan hunne
dochter zooveel onechte kinderen mogt krijgen als ze maar wilde (de grootouders
hoopten dat als hunne kleinkinderen bij hen bleven, zij dan later gemak en voordeel van
hen hebben konden), maar dat ze hun kind eerder doodsloegen dan het met dien man te
laten trouwen. Toen ik hun vroeg, of zij dan niet wisten dat dit eene groote zonde was en
dat zij er de grootste schuld van droegen, zeiden zij: “mijnheer spreekt de waarheid, maar
wij willen het evenwel niet hebben”. Ik twijfel soms wel eens of zulke menschen wel aan
God, eeuwig leven en toekomstig oordeel gelooven zouden. Het Avondmaal werd in de
meeste negorijën slecht bezocht. Op Ameth was dit beter. Vooral de Avondmaalsviering
hier gehouden in October a.p.802 was voor ons zeer plegtig. Wij hadden het voorregt aan
dit verre strand in ons net en goed verlicht bedehuis allen te zamen met mijne gemeente
aan te zitten: br. en zr. de Vries, mijne oudste zuster,803 mijne vrouw en ik. Dat dit voor
ons eene ure was van aandoening en dankbaar genot, behoef ik dat te zeggen? Wie weet,
keert ze ooit voor ons weder!
Met den Ass. Resident Nieuwenhuijs en den Officier van Gezondheid voor de Afd.
Saparoeä bezocht ik door den eersten daartoe uitgenodigd het leprozeneiland Molano 4
malen.804 Dit eiland was zeker in lange jaren door geen leeraar bezocht, dewijl het onder
geen der drie Uliasser-eilanden is ingedeeld. Het eiland Molano ligt zuidelijk tusschen
de beide eilanden Saparoeä en Haroeko, circa een mijl uit de kust van het eerste en
ongeveer ½ mijl uit de kust van het laatste. Aan de N.N.O. zijde heeft men eene zandige
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kust en ankerplaats, het overige des eilands is geheel rotsachtig en ook onbewoond,
behalve dat men er een enkel nachthutje vindt van menschen van de negorij Haria, die
hier hunne tuinen hebben, voor zoover het eiland wat oplevert, hetgeen luttel is. Aan de
genoemde zandige kust ligt het Lazareth. Een 40 tal lijders, Christenen en
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Mohammedanen, zijn er op dit oogenblik aanwezig. Ze worden gefourageerd op last en
kosten des Gouvernements door de negorijen van Haroeko en Saparoeä. Het ziekenhuis
en bijgebouwen moeten in den laatsten tijd zeer veel verbetering hebben ondergaan. Het
vroegere was een oud, bekrompen en ondoelmatig gebouw. Als men thans aan het strand
aankomt, waar de frissche berglucht van Ceram door de zeestraat Saparoeä komt
aanwaaijen, vindt men een ruim plein. Men komt allereerst aan twee lange gebouwen, elk
van eene koele voorgaanderij voorzien, het eerste voor de mannelijke, het tweede voor
de vrouwelijke lijders. Dit gebouw heeft geen zolder, maar alleen het hooge atappen dak
tot bedekking (dus zeer luchtig). In het midden van het gebouw over de gansche lengte
is eene breede gang, welke, als men de in het midden des gebouws geplaatste groote poort
intreedt, zich regts en links uitstrekt en op welke aan weêrskanten 12 cellen uitkomen.
Alzoo zijn er in de 2 gebouwen 48 mannen en 48 vrouwen cellen. Deze cellen of
kamertjes zijn vrij ruim en slechts voor één zieke bestemd. Elk heeft daarin zijne brits,
met een paar kussens en eene deken. Elk kamertje heeft een raam naar buiten. Het
ziekenhuis is slechts van gabba-gabba maar zeer sterk en netjes gebouwd. Wij vonden het
gebouw, ook al kwamen wij onverwacht, zeer zindelijk. Tegenover deze gebouwen
bevindt zich eene zeer lange keuken, waarin voor elk der zieken eene stookplaats en een
rookhok (parra-parra) is ingeruimd. De zieken hebben dus al wat zij behoeven. Rijst,
sago, visch, olie, etc. worden hun geregeld elke maand aangebragt. Verder krijgen zij nog
elk eenig zakgeld, ik meen vroeger 80 duiten per maand, doch door Gouverneur Wiltens,
die zich evenals de Heer Nieuwenhuijs het lot dezer menschen zeer aantrok, nu ƒ 1.50 per
maand. Als men het Lazareth voorbij is, komt men aan de nette gabba² (doch gewitte)
woning van de opziener, een gewezen tuwah agama van Hulalio (eiland Haroeko) die
tevens in de godsdienstoefeningen de zieken voorgaat. Daarna komt het huis van den
dokter Java, dat men bezig is te bouwen, en daartegenover heeft men het nette,
nieuwgebouwde Kerkje, dat ik de laatste maal, dat ik er was, heb ingewijd met eene
toespraak over Joh. 5: 2-9a “een bezoek van Jezus aan de gezondheidsbron te Bethesda,”
welke toespraak ik aan het H. Kerkbestuur verzocht heb, ten voordeele der lijders, te
doen drukken. Het manuscript verzend ik op uitnoodiging met deze boot. Thans heeft op
mijn verzoek het Kerkbestuur beloofd mij 50 bijbels voor de zieken te zullen toezenden.
Als men de Kerk voorbij is, komt men langs een’ goed onderhouden en koelen weg aan
eene bron, welke echter in de heete mouson veelal uitdroogt, weshalve het bestuur
gezorgd heeft voor het aanwezig zijn van een zestal groote watervaten, die in de
voorgaanderij van het Lazareth liggen. De eerste maal, dat ik Molano bezocht, wil ik wel
bekennen, dat ik, evenmin als de Ass. Res., niet op mijn gemak was, in de verwachting
der dingen die wij zien zouden. En ’t was een vreeselijk gezigt, het zien der
verwoestingen die deze vreemde ziekte aanrigt. Inzonderheid het gezigt der zoogenaamde
“natte lepra”. Er waren er toch, die bijna geen handen of voeten meer hadden of wel die
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andere deelen des ligchaams misten of veel groote, afzigtelijke gaten hadden. Het viel ons
echter op dat lijders aan zulk eene walgelijke kwaal zoo monter en tevreden er uitzagen.
Trouwens de ziekte veroorzaakt weinig pijn, gelijk ze ook in hooge mate op de
geslachtsdrift schijnt te werken, zoodat, naar ik meermalen hoorde, de onzedelijkheid
dáár groot moet wezen, hoewel wij er maar 1 kind vonden, dáár geboren uit de
zamenleving van 2 der lijders. Maar voor iemand die pas het gesticht bezoekt, is het
waarlijk een allesbehalve opvrolijkend gezigt, de ellende des menschelijken geslachts in
zulk een vorm. Eén man was er, een Tenimberees, die volstrekt geen aangezigt meer had.
Slechts flaauw kon men onderscheiden waar weleer de neus en oogen zaten. De mond
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bestond uit eene zeer kleine opening, in welke men de tong zich zag bewegen, als hij
sprak. Hij was evenwel de vrolijkste van al de zieken en bragt vaak het gansche Lazarethpersoneel aan het lagchen. Een ander had noch armen, noch beenen meer en werd door
de andere zieken gedragen als ware het een zak met rijst. Nog bezocht ik bijzonderlijk
in zijne cel een’ stervenden lijder (een man van Nalahia). Hij lag met levenden lijve te
verrotten. Chloor zelfs kon niet baten. Met eene zakdoek, plenty besproeid met eau de
cologne voor den neus, kon ik echter niet lang het uithouden met hem te praten, zulke
eene peststank was er bij hem. Ik verzamelde dus alle zieken op den gang vóór de cel en
sprak tot hen, waarna we zongen en baden en den stervende gedachten. Velen waren zeer
ontroerd, ook de Slammen wilde er allen bij tegenwoordig zijn, en er waren er die
weenden en mij bedankten dat ik met hen had gebeden. Er zijn twee van die Slammen,
die den doop hebben verzocht. Zoodra de bijbels komen, wensch ik aan hun verzoek te
voldoen en tevens de bijbels uit te deelen. Ik heb den opziener aanbevolen die
doopcandidaten eenig onderwijs aangaande de Christelijke godsdienst te geven, want als
een bloote vorm wil ik den doop niet bedienen, al schijnen die menschen er ook begeerig
naar. Ik heb hart voor die zieken en bij velen zag ik blijde gezigten, telkenmale als ik
meêkwam. Over de walgelijkheid der ziekte ben ik nu al heên, ik die er vroeger zoo bang
voor was, maar men gewent overal aan. De zieken hebben overigens een gemakkelijk
leventje, daar het Gouvernement het gesticht voorziet van de noodige koelis tot het
reinigen der gebouwen, het waterhalen, houthakken, enz. Het eenige is, dat zij van hunne
familie zijn gescheiden, maar zij hebben het veel beter dan in hunne negorijën, waar zij
den hunnen maar tot last zijn, en ik kan dus niet begrijpen dat er zóóvelen in de negorijën
blijven. Molano is ongetwijfeld hun een schrikbeeld, daar zij het niet kennen. Overigens,
hoewel de wet nog bestaat dat de leprozen uit de negorijën moeten verwijderd worden,
zoo is men in den laatsten tijd te zeer overtuigd geworden dat de ziekte niet epidemisch
is dan dat men deze wet al te streng zou handhaven.
Ik heb bij den aanvang van dit verslag gezegd, dat een schriftelijke arbeid mij
voornamelijk in den laatsten tijd heeft bezig gehouden. Het Gouvernement heeft namelijk
in de jaren 1858 en 1864 eene prijsvraag uitgeschreven tot het leveren van Mal. boeken
“tot verspreiding van nuttige kennis en wetenschap onder den inlander”. Toen Br. Van
Ekris mij in het vorig jaar te Saparoeä ontmoette (hij was alreeds bezig met eenigen
litterarischen arbeid in dezen), raadde hij mij om toch vooral te beproeven, het door mij
aan de meesters in mijn ressort gedurende 3½ jaar gegeven onderwijs voor de pers in
gereedheid te brengen. Ik heb mij dadelijk daartoe gezet en aan mijn dictaat eenige
meerdere uitgebreidheid en naauwkeurigheid geschonken, waarop ik het aan den
Algemeenen Secretaris heb ingediend onder den titel van: “Isagogie atau pengadjaran
hoeloe-hoeloe-än akan segala Soeratan Perdjandjian lama dan baharoe”. Het is eene Mal.
bewerking van Dr. J.J. Prins’ “Handboek tot de kennis der H.S.S.”805 waarbij ik
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verscheidene andere boeken raadpleegde. Ik heb getracht het werk zoo bevattelijk
mogelijk te maken, schoon steeds bedenkende dat het in zekeren zin een soort
wetenschappelijk werk moest blijven en mij toegelegd om het in het best verstaanbaar
Maleisch op te stellen, terwijl ik de door het Gouvernement gebruikte spelling volgde.
Ik meende en ik meen nog dat aan zulk een werk groote behoefte was, dat den inlander
met den oorsprong, de geschiedenis en het regt verstand der Schriften bekend maken kon,
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en had daarbij voornamelijk op het oog het belang dat zulk een arbeid voor de inlandsche
voorgangers der gemeenten kon hebben. Zoekt toch het Indische Gouvernement “nuttige
kennis en wetenschap” onder den inlander te verspreiden, er zal wel ongetwijfeld voor
den inlandschen voorganger der gemeenten geen noodiger en nuttiger kennis bestaan dan
die welke hem in staat stelt de HH. boeken regt te vatten, die hij aan anderen geroepen
is te verklaren. Het Gouvernement schijnt echter in dezen anders gedacht, althans deze
noodzakelijkheid niet ingezien te hebben. Ik had reeds een 60tal vellen schrifts ingediend,
maar heb ze teruggekregen met de aanmerking dat dit werk niet viel in de termen van de
bedoelde proclamatie. Ik ben van zins mijn arbeid verder te voltooijen, als God wil (ik
ben nu gevorderd tot de beschouwing van de Evangeliën in het algemeen en van het
verschil der Synoptici met den 4en Evangelist). Evenwel vraag ik, wie zal het drukken?
Ik heb geen geld en de inlanders willen wel boeken maar willen ze niet koopen, althans
hier niet. Welligt weten HH. Bestuurders er wat op. Ik ben thans van plan om aan een of
ander Mal. boekje ten dienst der scholen te beginnen.
Mijne ervaringen. Hiermede bedoel ik speciaal eenige, in den laatsten tijd voorgevallen
feiten in deze Missie, waarin ik deels met, deels tegen mijn wil en weten ben betrokken
geworden. Ze behooren eigentlijk niet tot het verslag. Evenwel acht ik eene meer
naauwkeurige kennis daarvan voor Bestuurders niet overbodig. Ze mogen dus hier bij
wijze van appendix een plaatsje vinden.
In het Batav. Handelsblad van 29 Augs 1863, nº 69 verscheen een artikel, houdende eene
min gunstige (en toch, volgens mijn oordeel, in menig opzigt ware) critiek van het
onderwijs in de inlandsche scholen op de Ambonsche eilanden. ’t Was voorwaar geen
wonder dat een man als de heer Roskott (al had ook een zijner vrienden, de Heer P. van
der Crab, in zijne “Reis van den Gouv.-Generaal Ch.F. Pahud Januarij 1862” blz 116 een
en ander dienaangaande in den zelfden geest in het midden gebragt806) er tegen opkwam.
Wat meer verwondering moest wekken, was een stuk van Br. Tobi ten voordeele der
scholen en meesters.807 Primo weet toch een elk hier dat Br. Tobi zelfs geen officieelen
brief van 6 regels kan stellen, secundo noemde Tobi, de tegenwoordige apologeet der
meesters, hen vroeger “eene pest voor de bevolking”. In allen gevalle was het noch eene
bedachtzame, noch ook eene Christelijke handelwijs te noemen, dat genoemde broeder
(gelijk U bekend is) daarbij de regenten van zijn eiland in het publiek zóó aan de kaak
stelde. Bestuurders weten dat de regenten geen genoegen hebben willen nemen met de
handeling van hun’ leeraar en dat de Gouverneur en de Ass. Resident808 zich de zaak der
regenten hebben aangetrokken. In Maart daaraanvolgende bezocht de Gouverneur, gelijk
hij reeds langen tijd was voornemens geweest, de Uliassers. ZHWEdGestr. logeerde met
den Ass. Resident op verzoek van den laatste ten mijnent. Die eer viel mij te beurt, omdat
de Radja van Ameth juist was gesuspendeerd. Deze bezoekreis had, naar ik vermoed,
voor een groot deel ten doel om den Gouverneur persoonlijk te doen bekend worden met
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de Zendelingen en hunne principes, voornamelijk met elks beschouwingswijze ten
opzigte van de gebeurtenissen die in den laatsten tijd in deze Missie hadden
plaatsgevonden. ’t Was toch niet te verwonderen dat een man van strenge beginselen als
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de Gouverneur, een man die zijne betrekking aanvaardde met te zeggen: “Mijne heeren,
men beweert, dat Ambon slechts een lastpost is, ik deel die overtuiging nog in geenen
deele. Met Gods hulp wil ik beproeven deze onze oudste bezitting, dit schoon land, een
gelukkiger toekomst te bereiden en het is Uw aller pligt, mijne heeren, om hier toe met
mij zamen te werken en Uw personeel belang aan het algemeene ten offer te brengen”.
’t Is, zeg ik, geen wonder dat een man als Gouverneur Wiltens geen gunstig idee had
omtrent de Zendelingen hier, na hetgeen achteréénvolgens was voorgevallen met Schot,809
met Teffer,810 met Roskott811 en met Tobi.812 Aan de andere zijde pleit het zeer ten gunste
van den Gouverneur dat hij, alvorens zich in het algemeen omtrent “de Zendelingen” uit
te spreken, op deze wijze met een elk onzer zocht bekend te worden. Daartoe echter was
het noodig dat de Gouverneur ons oordeel vroeg aangaande de genoemde zaken. Zoowel
met mij, als te Saparoeä met de BB. Bossert en de Vries sprak de Gouverneur
breedvoerig en hoorde, naar zijne eigenaardige manier, zonder veel te zeggen, wat wij
van al deze dingen dachten. Ik meende best te doen, in het belang van ’s Heeren zaak,
door juist te zeggen zooals ik de zaken beschouwde, gelijk ook de BB. Bossert en de
Vries deden. Wij moesten zelfs den minsten schijn van transactie, uit verkeerden
Corporatiegeest geboren, vermijden, opdat niet (ditmaal te regt!) het geheel naar deszelfs
deelen mogt worden beoordeeld.
De Gouverneur vertrok. ZHEdG. schijnt wel de vriendelijkheid gehad te hebben, moet
ik sommige menschen gelooven, zich gunstig uit te spreken over mij en over den
ontvangst dien ik hem op Ameth had bereid.
Wat gebeurt nu? De jaloezij bleef niet achter en dat wel bij menschen, die men op dit
punt geene jaloezij zou toeschrijven of die althans het zich zelven wijten moesten dat zij
in het oordeel des Gouverneurs minder gunstig stonden aangeschreven. Op een
broederlijk schrijven aan Tobi kreeg ik kort daarna een briefje van hem van dezen
inhoud: “ik verzoek U vriendelijk van alle cor(r)espondentie met U verschoont (d?) te
blijven. Uw(e) positie is van dien aard, dat ik met U niet verkeeren kan. Gij wandelt op
gladde(n) baan langs afgronden. Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen”.813
Natuurlijk, dat ik na zóó een briefje geheel de Correspondentie afbrak met een’ man met
wien ik evenwel al zeer weinig briefwisseling hield, daar hij steeds zoogenaamd “te
afgemat” is, om een’ ander met eenige regelen te verwaardigen. Tobi had het echter
anders verwacht en toen ik niet schreef, zond hij een brief aan mijne schoonzuster. In dien
brief maakte hij mij uit voor al wat leelijk is en trachtte kennelijk haar wantrouwen jegens
mij in te boezemen, gelijk hij reeds anderen tegen mij had opgezet. Zoo had hij aan de
gemeente van Haroeko (een gemeente die ten allen allen tijde, zoo vaak ik er kwam, mij
hare oude gehechtheid betoonde, iets waarover Tobi als Christen en Christenleeraar zich
wel eens wat meer verblijd had behooren te toonen!) verteld, dat ik hem van Haroeko
wilde verdrijven, dat ik een “hofman” was en eerepoorten voor den Gouverneur bouwde
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en den Gouverneur naar den mond praatte en alzoo, door hem te benadeelen, zocht in
zijne plaats te komen. Zoo wist hij aan Roskott te vertellen, dat ik den Gouverneur (’t is
om te lagchen!) had verzocht – zeker voor het geval het balletje voor Haroeko niet opging
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Zie voetnoot 799.
Zie voetnoot 737.
Zie document 103.
Zie document 107.
Demas was een medewerker van de apostel Paulus, die hem verliet “uit liefde voor de tegenwoordige
wereld”. Zie 2 Tim. 4: 10.
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– om Controleur van Boero te worden en natuurlijk dus Roskott’s zoon aldaar het pootje
had willen ligten.814 Ik kreeg van Roskott dan ook een’ langen tijd geen letter en eindelijk
op mijn schrijven een’ brief, waarin hij mij afvroeg of het waar was dat ik hem bij den
Gouverneur had belasterd. Hij had dit van 3 menschen gehoord (eerst waren die
menschen “oorgetuigen”, later bleek het dat zij het niet waren). Op mijn verzoek om de
namen dier lui te mogen kennen, wilde hij die niet opgeven. Later op Rumah Tiga
noemde hij mij vooreerst den kapitein van het stoomschip dat den Gouverneur hier
gebragt had, (een groot vriend van Roskott en Teffer), welke man echter met zijn schip
in de baai van Nalahia was geankerd gebleven en hoewel door mij uitgenoodigd om te
komen dineren, zich verontschuldigd had dat hij niet van boord kon. De tweede was een
heer (een oud vriend van Roskott) te Ambon, die man moet wel een zeer fijn gehoor
hebben gehad! Eindelijk, zei Roskott, heeft een Uwer eigene meesters het mij verteld.
Maar er had dien ganschen avond geen meester een voet over mijn’ drempel gehad. Nu
toen ik Br. Roskott (vóórdat ik de namen dier gedienstige inblazers kende) had
geschreven dat ik niet had gelasterd en hoe de zaken stonden, schreef Roskott terug, dat
hij mij op mijn woord geloofde en dat de zaak tusschen ons daarmeê uit was. Het bleek
echter later niet “uit” te zijn geweest.
Onder deze omstandigheden kwam in November de Conferentie. Volgens ten vorigen jare
gemaakte afspraak, zou die te Rumah Tiga gehouden worden. Juist kwam met de daaraan
voorafgaande boot (de Conferentie was reeds uitgeschreven, ik reeds te Saparoeä)
Roskott’s ontslag. Ik had toen nog minder zin, om naar Rumah Tiga te gaan, voorziende
dat het onder deze omstandigheden nog meer spaak zou loopen. Wij dachten echter dat
de Conferentie nog zou worde afgeschreven. Maar neen, het lag in Roskott’s plan, die
juist nu te houden. Wij moesten er dus heên. Door Roskott werden wij als naar gewoonte
zeer joviaal en luidruchtig ontvangen. Hij scheen in het minst niet gecontrarieerd door
het bekomen ontslag en had reeds in schema eene menigte voorstellen aan de Regering
en eene menigte plans tegen het Genootschap. Dat het hard voor hem was na 30 jaren
dienst te worden ontslagen, konden we ons begrijpen, dat het wenschelijker ware geweest
zoo Bestuurders hadden kunnen besluiten, hem een wenk te geven om zelf zijn ontslag
te nemen, meenden wij ten volle; op de rest antwoordden wij weinig of niet, allerminst
deelde wij de meening van Tobi, die luidkeels verkondigde dat het alleen was om
Roskott’s orthodoxe rigting, dat men zoo streng met hem handelde, een praatje dat later
nog vaak hier werd vernomen.
Tobi was tegen mij valsch vriendelijk, als ware er niets gebeurd. Enfin, daar hij met de
zijnen reeds 2 weken bij Roskott vertoefd had, vóór de Conferentie zamenkwam, zoo
meende hij zijne batterijën genoegzaam in orde gesteld te hebben ook met opzigt tot mij
en zijne vriendelijkheid was dus in de overtuiging van zijnen aanstaanden triomf. Toch
kon hij zich niet onthouden nu en dan te alluderen op de twee “Jesuïten” (de Gouverneur
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en de Ass. Resident) en op de Egyptenaren en Filistijnen (t.w. de broeders die het niet
met hem, Roskott en Luijke eens waren, en dus noodzakelijk “buiten” geacht moesten
worden). Aan den morgen, dat de vergadering een aanvang zou nemen, vroeg ik onzen
president Luijke, mede uit naam der andere broeders, alleen of Br. Roskott nu nog wel
zitting en het secretariaat in onze bijéénkomst kon hebben. Toen ik met Luijke sprak,
stond Mevrouw Tobi op den loer en vroeg, toen ik weg was, aan Luijke wat ik hem toch
te vertellen had. Luijke, die mede in het complot tegen ons was, (want een Complot moet
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Bernard Jacobus Ernestus Roskott, 1864-1865 controleur van Buru.
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ik het maar noemen), deelde het haar aanstonds mede en onze Zus op hooge beenen naar
Roskott en zijne vrouw om het “schandaal” te openbaren. De familie Tobi speelde in alles
al die dagen den baas. Tobi vervulde bepaaldelijk den rol van Roskott’s “biechtvader”.
De Conferentie nam zitting. Na een verslag door Roskott aangaande zijn ontslag, merkten
wij al zeer spoedig, waar het heên moest. Roskott verzocht mij de notulen te stellen, na
een poos echter “zou hij ze zelf wel afmaken”. Of deze notulen aan U zijn toegezonden,
betwijfel ik. Wij hebben ze niet eens geteekend. Het doel der vergadering was dan ook
(het bleek later), om tegenover den Gouverneur en het Genootschap een houding van
straffeloosheid aan te nemen en ons woorden of handelingen te ontlokken, die dan tot
zekere doeleinden konden gebezigd worden. Wat speet het ons, naar Rumah Tiga te zijn
gekomen! Aansluiting en vertrouwen bestond er niet en geene enkele zaak, de missie
regtstreeks betreffende, is er behandeld.
[Verhoeff besluit met een uitvoerige uiteenzetting van de persoonlijke tegenstellingen, die
ter conferentie tot ontlading kwamen.]

110. S.J. de Vries aan J.C. Neurdenburg, Director van het NZG te Rotterdam, Sameth
(Haruku), 27 oktober 1865; ARvdZ 24/4/B.
In september 1865 was in een aantal strandnegorijen langs de zuidkust van Ceram een opstand
uitgebroken.815 Dit was de derde opstand in dit gebied in tien jaar.

–––
Den 6e October kwam de Meester van Amaheij van Ambon terug waar hij eenige dagen
had moeten zijn wegens formele zaken. Op de Pas816 had hij gehoord dat de Alfoeren bij
Pierro zeven koppen gesneld hadden van menschen van Titawaay (eiland Noussalaut) die
in de bosschen van Pierro bezig waren met sagokloppen. Na deze menschen vermoord
te hebben, begonnen de Alfoeren de wapens tegen de strandbewoners te keeren, die in
plaats van tegenstand te bieden zich met de Alfoeren vereenigden tot een opstand tegen
het Gouvernement. Het gelukte den opstandelingen om de Meester van Kaybobo en twee
menschen van Kamarian, waaronder een Toeah Agama, in handen te krijgen. Deze drie
behielden het leven op voorwaarde dat zij deel zouden nemen aan den opstand. Zij
beloofden dit zeker slechts met de lippen, want bij de eerste de beste gelegenheid vlugtten
zij. Gelukkig is ’t dat zij intusschen bekend werden met het plan der Alfoeren om
Kamarian, Amahey en Wahaay af te loopen. Te Kamarian en Amahey liggen 25 man als
bezetting onder bevel van een 2e Luitenant. Op Wahaay zijn 50 man. Het berigt dat er 7
koppen gesneld waren bleek later onjuist te zijn, daar 2 van de 7 hun leven hadden gered
door
de vlugt. Zij waren beiden zwaar gewond en verklaarden dat de Alfoeren, terwijl zij
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hen nazaten, geroepen hadden “wij zullen Kamarian, Wahaay en Amahey vernielen”. Den
7e October werd de Ambtenaar te Amahey met het bovenstaande in kennis gesteld door
den Adsistent Resident van Saparoea. Zoodra er tijding van de opstand op Ambon kwam,
begaf zich Z.M. Stoomschip “Het Metalen Kruis” onder Commando van den Kollonel
Baak naar Ceram. Voor Kaybobo gekomen seinde de Kollonel het hoofd der negory om
815
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In november 1865 berichtte Roskott dat Kamarian en Kaibobo geheel platgebrand waren. B.N.J.
Roskott a. Hb NZG, 24/11/1865, ARvdZ 34/5. Zie ook voetnoot 447.
Pas Baguala.
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aan boord te komen. Toen er niemand naar boord kwam, liet de Kollonel zich met een
Adelborst naar wal roeyen – hij wist niet dat de bevolking zich met de opstandelingen
vereenigd had.
Naauwelijks was hij aan wal of de Alfoeren sprongen uit een hinderlaag te voorschijn met
geen ander doel dan om èn Kollonel èn Adelborst een kop kleiner te maken. Beiden
vloden de zee in. De Kollonel liep minder snel dan de Adelborst en dat is zeer
begrijpelijk, als men bedenkt, dat hij al 69 jaar is. De oude man werd van een wissen
dood gered door de Javaansche Matrozen die hem naar de wal hadden geroeid. Dezen het
gevaar ziende waarin hunnen Commandant verkeerde sprongen allen in zee en zwommen
de vlugteling tegemoet. Op het oogenblik dat zij hem bereikten was een Alfoer zoo digt
bij den Kollonel gekomen, dat hij reeds zijn zwaard ophief om diens hoofd van de romp
te scheiden. Het gelukte den Javanen evenwel om den Kollonel in de boot te werpen.
Terwijl zij dit deden werd een heerleger pijlen op hen afgezonden waarvan twee den Heer
Baak troffen en wel zoo, dat niet alleen zijn nek gewond maar ook een zijner armen
doorboord werd. Hij werd dadelijk naar Ambon gebragt om daar in het Hospitaal
verpleegd te worden. Dit een en ander viel voor op den 9 October. Het Fort te Kamarian
ontving inmiddels versterking van Ambon en Saparoea. De bevolking dier negory vlood
op het hooren dat de Alfoeren in opstand waren naar de bergen om zich met hen te
vereenigen. Op last der regering is Kamarian in asch gelegd: de kerk is afgebroken, alleen
de preekstoel is blijven staan. Ook is bereids last gegeven om de zendelingswoning af te
breken voordat de vijand zich daarin zou kunnen versterken. De Alfoeren, die alreede een
aanval op Kamarian gedaan hebben, rekenden er stellig weinig op dat zij daar zoo goed
onthaald zouden worden als geschied is. De Commandant begon dadelijk met kartetsen
te vuren. Het eerste schot doodde zeven, het tweede niet een doch het derde dertien
Alfoeren. Zij kregen, terwijl zij terugtrokken, nog 24 schoten mee op reis. Hoeveel
daardoor zijn gevallen is onbekend, daar de Alfoeren de verdere gesneuvelden schijnen
meegenomen te hebben. Onder bevel van den overste Strengaarts is thans een Expeditie
begonnen tegen de Alfoeren. Hij is van Kaybobo het land ingerukt met 500 soldaten, 100
mariniers met geschut en paarden en 180 schutters en 600 à 700 man hulptroepen van de
omliggende eilanden.
De Alfoeren zullen thans wel in de Elpapoetihbaai naar beneden komen om zich met de
daar wonende Alfoeren te vereenigen tot een aanval op Amahey. Geschiedt dit dan zal
de geheele negorij wel in brand gestoken worden, en wel ons huis het eerst omdat het een
Gouvernementsgebouw is. Wij hebben voorzichtigheidshalve een goed deel van ons goed
in het fort geborgen, terwijl wij een paar kisten van ons huisraad meegenomen hebben
naar Ameth, waar wij thans zijn. Ik heb gemeend dat wij het beste deden door tijdelijk
ons van Amahey te verwijderen, vooral doordat mij zulks dringend aangeraden werd door
den Militair Commandant. “Het is beter dat gij weggaat” zeide hij tot mij. “In geval van
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nood zou ik U in ’t fort kunnen bergen, maar dat is toch akelig voor Uwe vrouw met de
kleine. Wordt het fort bemagtigd dan zijn wij tot sterven gedoemd. Overgeven doe ik mij
nooit. Kan het niet anders dan laat ik de heele boel in de lucht vliegen”.
Ook de Adsistent Resident meende dat wij niet op Amahey konden blijven. Den 17
verlieten wij dan ook Amahey. Na een voorspoedige reis kwamen wij den volgenden dag
hier aan. Mijne vrouw en onze Clara817 waren beiden van Amahey af zeeziek.
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Clara was op het moment van schrijven acht maanden oud. Het eerste kind van De Vries was
negentien dagen oud overleden.
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Zie daar, dierbare leermeester, zo het een en ander medegedeeld aangaande een opstand
welks bedwinging welligt stroomen bloeds zal kosten. Wanneer wij naar Amahey terug
zullen gaan is natuurlijk geheel onzeker. Zoo veel is zeker dat wij hier blijven tot tijd en
wijle het daar weer rustig is. De laatste dagen op Amahey doorgebragt waren dagen van
spanning en onrust. Mijn geweer stond steeds geladen. – – –

111. A. van Ekris aan L.A.J.W. baron Sloet van de Beele, gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië, Haruku, 10 april 1866; AAS b337/s101, Bt 27 okt. 1866, nr 19.
Geeft met den verschuldigden eerbied te kennen
Arris van Ekris
Dat hij, ten gevolge van het tusschen de hooge regering en het Nederlandsch
Zendelinggenootschap dd 18 Maart 1854 gesloten contract,818 door dat genootschap in
1856 uitgezonden en in December van dat jaar te Amboina aangekomen zijnde, bij besluit
van den Gouverneur der Moluksche Eilanden, dd 6 Januarij 1857 no 1, als geordend
Zendeling met den dienst in al de Christengemeenten op het eiland Ceram werd belast.
Dat hem, bij besluit van den Gouverneur der Moluksche Eilanden, dd 9 Januarij 1858 no
1, de gemeente Kamarian op Ceram tot definitieve standplaats en deze benevens de
westelijk daarvan op Ceram gelegen gemeenten tot werkkring werden aangewezen.
Dat hij dus op Ceram van en met 1857, behoudens eene korte interruptie uit hoofde der
onlusten aldaar in 1860 ontstaan819 bij voortduring is werkzaam geweest tot in 1865, als
wanneer hem bij Gouvernementsbesluit dd 16 April 1865 no 16 de dienst in de gemeenten
op het eiland Haroeko is opgedragen.
Dat het Nederlandsche Zendeling Genootschap zich door financieele bezwaren heeft
gedwongen gezien, de Ambonsche Zending te laten varen, daarom geen nieuw contract
met de hooge regering heeft kunnen sluiten en zijne Zendelingen heeft aangeraden om
zoo mogelijk in den dienst van het Gouvernement over te gaan, waardoor de officiëele
band tusschen hen en dat genootschap losgemaakt is.
Dat hij hoezeer dankbaar erkennende, dat de Regering hem ook na de expiratie van het
genoemde contract nog in functie heeft laten blijven, zich reeds lang met een verzoek
dienaangaande tot de Regering zou gewend hebben, zoo hij niet reeds lang van wege het
Nederlandsch Zendeling-Genootschap tot hulpprediker aanbevolen ware geweest.
Dat zijn tegenwoordigen werkkring bestaat uit de gemeenten: Haroeko, hoofdplaats van
het eiland en van een deel van West Ceram, Sameth, Karioe, Hoelalioe, Aboroe, Wassoe
en Oma, allen op het eiland Haroeko gelegen.
Dat zijn voormalige werkkring bestaande uit de gemeenten Kamarian, Seroeawan,
Hatoesoea, Waisamoe, Kaiboboe, Piroe, Tanoenoe, Etti, Lokki en Loehoe, allen op
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Ceram gelegen, door het vertrek van den Zendeling Leeraar L. Tobi onbezet gebleven is.
Dat requestrant bescheidenlijk vermeent gedurende zijne werkzaamheid op Ceram zich
eenigermate het vertrouwen der bevolking te hebben verworven en haar meer dan
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Het betreffende Gb was van 18 mei 1854, nr 5 (in: AAS b337/s101, Bt 18 mei 1854, nr 5). Zie Deel
I, document 158.
De directe aanleiding van deze onlusten, die ontstonden langs de Elpaputih-baai doch zich over grote
delen van het eiland verspreidden, was de aanleg door planters van Saparua en Nusalaut van cacaoplantages langs Ceram’s zuidkust. Zie voetnoot 447.
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oppervlakkig te kennen, gelijk hij zich ook met eenige resultaat op hare oorspronkelijke
landtaal heeft toegelegd.820
Dat hij, nu de laatste onlusten op Ceram gedempt zijn, bij den dienst in zijn
tegenwoordigen, ook gevoegelijk die in zijn vorigen werkkring zou kunnen waarnemen,
daar deze, hoezeer eene uitgestrektheid van ± 16 uren varens uitmakende, nader bij zijne
standplaats dan bij die der andere Zendelingen gelegen is.
Dat hij zich derhalve tot Uwe Excellentie rigt met het eerbiedig verzoek hem ook te
willen belasten met den dienst in zijn vroegeren werkkring op West Ceram, zoo mogelijk
met de toekenning van den titel van hulpprediker en de bezoldiging en verdere
voordeelen daaraan verbonden.821

112. Ds. J.J. Diest Lorgion, predikant van de Indische Kerk te Ambon, aan zendeling R.
Bossert, Ambon, 15 juni 1866; ARvdZ 24/5.
Een van de verwijten die in kringen van het modernisme in Nederland en ook bij Harthoorn,
tot voor kort zendeling namens het NZG in Oost-Java, te beluisteren viel, was dat Europese
zendelingen de inheemse christenen een Europees model van het christendom opdrongen. Het
NZG-bestuur had de zendelingen W. Luijke, R. Bossert, J.J. Verhoeff en A. van Ekris een
aantal vragen voorgelegd over de kerkelijke situatie in hun werkkring in de Molukken en hen
tevens verzocht eventuele suggesties ter verbetering te doen. Bossert had deze vragen ook
voorgelegd aan ds. J.J. Diest Lorgion, die van 1863 tot 1866 predikant van de Indische Kerk
te Ambon was en de zending een warm hart toedroeg.

–––
’t Geldt hier een onderwerp, dat ook mijne aandacht voortdurend heeft tot zich getrokken,
sedert ik nu haast drie jaren geleden te Ambon kwam, geroepen om werkzaam te zijn in
de zoo te zeggen hoofdgemeente der Molukse eilanden. Om de waarheid te zeggen, hoe
meer ik er over denk, des te meer vind ik het een wanhopig onderwerp. Het is m.i. gansch
onnoodig zwaar te redeneren over den waren toestand onzer gemeenten; die toestand is,
kort gezegd, heel naar. Niet alleen in kerkelijk maar ook in maatschappelijk, in elk opzigt.
De vormen van ons kerkelijk christendom overgenomen hebbende, is de inlander over
’t geheel de oude Adam gebleven, zwerend bij zijne bijasa en daarvan door geene
redeneering af te brengen; lui in den hoogsten graad en trotsch op eene bespottelijke
manier; zonder regt begrip van ’t geen wij zedelijkheid noemen. Van dezen waren
toestand een in elk opzicht aan de waarheid beantwoordende beschrijving te geven, zoo
duidelijk dat ook zij, die nooit in de Molukken geweest zijn, zich daarvan eene heldere
voorstelling kunnen maken, zie daar in mijn oog eene onmogelijke taak. De Nederlander
in Nederland kan zich zulk eene toestand niet voorstellen en moet ons, wanneer wij de
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waarheid schrijven, van overdrijving beschuldigen.
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A. van Ekris, “Woordenlijst van eenige dialecten der landtaal op de Ambonsche eilanden”, MNZ, jrg.
8 (1864) 61-108, 301-336; jrg. 9 (1865) 109-136.
Het gouvernement willigde Van Ekris’ verzoek om toevoeging van zijn vorige gemeenten op Ceram
aan zijn nieuwe werkkring in, onder toekenning van een toelage voor reis- en verblijfskosten van ƒ
50,- per maand. Op zijn verzoek tot hulpprediker aangesteld te worden werd niet ingegaan, hij bleef
zendeling-leraar. Zie Gb van 27 okt. 1866, nr 19, en andere stukken in dossier AAS b337/s101, Bt
27 okt. 1866, nr 19.
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De oorzaak of oorzaken van den thans zoo treurigen staat dezer eilanden na te speuren
is weder niet gemakkelijk. Velen maken er zich af, eenvoudig door te wijzen op de
aangeboren luiheid van den inlander; en ik geloof ook wel dat zij veel duisters
verklaarbaar maakt. Hoe treurig die luiheid zij – het harde oordeel, doorgaans over haar
uitgesproken, verdient zij niet. Alle omstandigheden werken samen om haar te doen
ontstaan en te bestendigen. Als het “volk”, het plebs in Holland, zoo goed als niets
behoefde te werken om te leven, om aan den kost te komen, – er zou in ’t vaderland ook
juist zooveel niet gewerkt worden. Behoefte, armoede, bestaat hier direct niet; en waar
die scherpe prikkel onbekend is, zal “het volk” wel nergens in de wereld tot arbeid
genegen zijn. Of echter een beter, vrijer en zelfstandiger bestuur dan het onze geweest is
en nog is, niet in staat zou zijn geweest om iets goeds te maken van de bevolking dezer
eilanden, en of de bevolking niet beter zou zijn indien de “christelijke” Nederlanders haar
met een goed voorbeeld waren voorgegaan, dat zijn vragen, die ik gerust meen
bevestigend te mogen beantwoorden. De politieke geschiedenis der Molukken, sedert
onze komst in deze gewesten tot in onze dagen, kan onmogelijk gunstig voor ons
getuigen, en het voorbeeld dat de inlander heeft in de overgroote meerderheid van ons,
Hollandsche “christenen”, is wel niet geschikt om tot een “wedergeboorte” van dit volk
bij te dragen. Of eindelijk het instituut822 meer kwaad dan goed gedaan heeft, is eene
vraag, moeijelijk te beantwoorden door U en mij, die den toestand vóór de oprigting van
het “instituut” niet gekend hebben. Voor zoover ik de aan die instelling gevormde
meesters ken en de resultaten van het onderwijs in die weinige door mij bezochte scholen
kan beoordeelen, moet ik zeggen dat ik weinig op heb met de meesters en het onderwijs,
immers wat de ontwikkeling der eerste en den inhoud van het laatste aangaat. In alle
negerijen zijn nu “meesters” – inlanders door den heer Roskott opgeleid, of ten minste
jaren lang door hem als schoolopziener geleid; maar als ik nu vergelijk de toestand van
de bevolking dezer eilanden, zooals ze door Vader Valentijn823 is beschreven, met den
thans bestaanden, dan kan ik zoo weinig vooruitgang bespeuren, dat ik aan een waarlijk
nuttige werking van ’s Genootschaps instituut haast geen geloof kan slaan. Ook wat ik
eenigen tijd geleden door den heer Roskott vernam omtrent het zedelijk gedrag der
moerids ten zijnent versterkt in mij dien twijfel, dat ongeloof.
Gelijk de Heeren Bestuurders mede gevoelen is de moeijelijkste vraag bij de behandeling
van dit onderwerp – wat te doen opdat het beter worde – een vraag waarop ik mij stomp
zou kunnen denken.
“Vrijheid de eerste voorwaarde tot ontwikkeling! – Die schone leus staat thans ook in ’s
Gouvernementsvlag geschreven, – thans, nu er geen voordeel meer valt te behalen van
de dwangkultuur. Nu zijn afgeschaft het nagelmonopolie,824 de schoolpligtigheid,825 en
822
De kweekschool van Roskott in Batumerah, Ambon, die in 1864 werd gesloten.
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Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, II en III.
824
Over de afschaffing in de Molukken van de gedwongen teelt en levering van kruidnagelen aan het
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gouvernement m.i.v. 1 januari 1864, zie GdME a. GGvNI, 29/11/1862, AA 1568. Vgl. Van Goor, De
Nederlandse Koloniën, hfdst. vi; het Gb betreffende de afschaffing hiervan in de Molukken in:
Extract besluit GGvNI, nr 13, 18/4/1863, AA 1568.
De schoolplicht, afgedwongen door een systeem van boetes voor de ouders of verzorgers, was (wat
de negentiende eeuw betreft) al opgenomen in het schoolreglement van Carey uit 1815, zie Deel I,
document 9. Ook in de Instructie voor schoolmeesters (“Schoolreglement”) van 1826 was deze
verplichting opgenomen, zie art. 7 en 8 van Deel I, document 45, en ze werd opnieuw vastgesteld bij
art. 30 van de herziene Instructie van 1855, zie boven document 10; de schoolplicht werd formeel
ingetrokken bij Gb van 12 febr. 1867, doch in de Molukken was het regime al begin 1865 afgeschaft.
Kroeskamp, Early schoolmasters, 89.
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met 1 Januarij aanstaande ook de heerendiensten. Het laatstgemeld tijdstip zal de inlander
geheel vrij zijn in zijn doen en laten, tegen betaling van een betrekkelijk geringe
belasting. Wij zullen zien – en ik ben zeer nieuwsgierig naar de uitkomst – wat het bezit
van algeheele vrijheid nu zal bijdragen tot ontwikkeling en opheffing van dit volk. Ik
voor mij verwacht daarvan, in den eersten tijd ten minste, bitter weinig; want ik kan niet
gelooven dat de inlander reeds rijp zou zijn voor zulk eene mate van vrijheid, als waarvan
hij nu profiteert. De schromelijke achteruitgang van het schoolbezoek sedert de
afschaffing der schoolpligtigheid, hier ter hoofdplaats op te merken, is reeds een zeer
slecht teeken.
Van de geprojecteerde kweekschool voor inlandsche onderwijzers verwacht ik, bij
doelmatige inrigting, zeer veel goeds; doch van die inrigting heb ik nog hoegenaamd niets
vernomen – de zaak wordt wel lang in overweging gehouden;826 en ’t Gouvernement zal
nog een helen tijd gedwongen zijn om de opengevallen plaatsen aan te vullen met de
moerids van het vervallen instituut. Eenige meerdere haast ware hier zeker niet overbodig
geweest, maar – we zijn in Indië. – – –

113. R. Bossert aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Saparua, 21 juni 1866;
ARvdZ 64/4/4.
[Zie de inleiding bij het vorige document.]

Ik begin dezen met de beantwoording van die vragen en zal openhartig mijne meening
zeggen. De eerste vraag luidt: zou ook het Evangeliewerk op Ambon te veel geschoeid
zijn op de leest van dat in onze Europesche gemeenten? Misschien is dat wel het geval,
doch dat is nu eenmaal zoo en naar het mij voorkomt is de vorm waarin het
Evangeliewerk gedreven wordt, niet van zoo zeer veel belang, ten minste geene reden
waarom het Evangelie geen ingang zou kunnen vinden in de harten en deszelfs kracht niet
zou kunnen openbaren in het leven. Ik geloof wel dat tot heden alle genootschappen hun
kerkelijk christendom onder de Heidenen hebben gebragt, en toch is zeker op vele
plaatsen met zegen gewerkt. Getuige daarvan onder andere de Minahasse. Ook daar werd
immers het Evangelie, op Europeschen leest geschoeid, gebragt, en toch welke
uitkomsten zijn daar verkregen. Zij het al dat ook van daar, vooral in vroegere jaren,
sommige berigten wat gekleurd zijn, zoveel is zeker: het Evangelie doet daar zijne
werking; daar is christelijk leven. Mij dunkt de vorm doet minder af, wanneer men maar
niet alleen vorm geeft zonder wezen, zonder leven. Daarenboven zouden er hier tegen het
invoeren eener nieuwe methode dunkt mij nogal bezwaren bestaan. Het is hier geen
Heidendom of Mohammedanisme; wij werken in lang bestaande gemeenten. De weinige
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Mohammedanen, die hier zijn, kunnen niet in aanmerking komen, daar onder hen niet
mag gewerkt worden. Wij zijn hier voor de christenen. Onze instructie luidt alzoo, en de
Gouverneur Goldman wees mij daarop. Het groote gebrek alhier is dat men alleen den
vorm, de uiterlijke gebruiken van het christendom heeft leeren kennen en in acht neemt;
doop en avondmaal overschat, het kerk gaan niet als middel maar als doel beschouwt, en,
daar alle geest en leven ontbreekt, men meent dat het christendom in die vormen bestaat
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De kweekschool te Ambon werd geopend in 1874. Afschriften van enkele jaarverslagen van deze
school zijn bewaard gebleven in dossier ARvdZ 60/5.
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en men daaraan genoeg heeft. Hij die geregeld te kerk gaat, die aan het avondmaal
deelneemt, is hier een goed christen al is er overigens op zijn gedrag nogal wat aan te
merken. Het melakukan agama,827 zooals men hier zegt, toont aan wat voor den inlander
hier het christendom is. Ik zou er veel bezwaar in zien om hier eene nieuwe methode in
te voeren. Op Java en elders waar het Evangelie pas gebragt wordt, moge dat doelmatig,
wenschelijk en uitvoerbaar zijn, mij dunkt hier niet. En dat niet alleen of vooral omdat
deze gemeenten staan onder het Bestuur der Protestantsche Kerk en als zoodanig
gebonden zijn aan reglementen en verordeningen van daar uitgaande, maar meer omdat
eene nieuwe methode tegenstand zou vinden bij een volk, dat zoo zeer aan het oude
gehecht is. De oude methode is waarlijk wel ingeroest. Sints jaarhonderden is men aan
den ouden vorm gewoon, en iedere belangrijke verandering zou dunkt mij schade doen.
Indien hier sprake kon zijn van eene nieuwe methode, dan zou die zoo langzamerhand
moeten worden ingevoerd, dat men er niets van bemerkte. Een joodsch-farizeesch
element, als hier bestaat, hecht aan vormen, aan uitwendigheden. Waar dat nu zoo lang
bestaan heeft daar behoeft men zich niet te verwonderen dat er nog tot heden met weinig
vrucht is gewerkt. Alles stuit daarop af: Jezus zelf kon bij de Farizeeën niet veel
uitwerken.
En van waar nu die ellendige toestand? Zeker is wel de wijze van invoering van het
christendom alhier eene eerste oorzaak. Die wijze van invoering is te bekend dan dat ik
daarover hier verder zou spreken. Men nam op bevel de agama compania aan. Maar ook
de wijze waarop men is voortgegaan te werken heeft daaraan groote schuld. Er is hier aan
de christen gemeenten nog zeer weinig gedaan. Nu en dan, soms om de twee of drie jaren,
eene bezoekreis van eenen Predikant, die zeer dikwijls niet eens genoegzaam met de
Maleische taal bekend was, en dus wel moest steunen op anderen, die hem dikwijls
misleidden – wat kon dat uitwerken. Voor de rest overgelaten aan de inlandsche
schoolmeesters, even onzedelijk, dom en bijgeloovig als het volk. Zelfs Do Kam, die op
het hier gezegde natuurlijk uitzondering maakt, hoeveel die hier gedaan heeft, kon, in een
zoo uitgebreide werkkring, immers alles lag voor zijne rekening, wel niet veel meer doen
dan de vormen in stand houden. Anders zou het er hier ook beter uitzien.
Het Genootschap werkte hier in vroegere jaren vooral door de kweekschool voor
inlandsche onderwijzers. Zendelingen waren, vóór het contract,828 enkelen slechts, en
daaronder mannen die, door vroegere langdurige moeijelijkheden en ontberingen of door
vergevorderde jaren, niet veel meer doen konden. Van de kweekschool zijn, vooral voor
dat wij hier kwamen, steeds gunstige berigten ingekomen. Geen wonder: ze kwamen van
Roskott zelf, rechtstreeks of zijdelings, zelfs de Inspector van Rhijn zag door zijne
oogen.829 Nu, hij was de eerste niet, en daarbij veel te kort op Ambon om alles met eigene
oogen te zien. Wij schreven nu en dan minder gunstig over die kweekschool, vooral over
de daaruit voortgekomen meesters, maar ... vonden niet veel gehoor. Enfin, die tijden zijn
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voorbij. Nu willen Bestuurders weten wat naar ons oordeel die kweekschool heeft
uitgewerkt. Welnu dan, openhartig gesproken, naar mijn oordeel niet veel, zoo ook eenig
goeds. De meesters die hier nu zijn (ik gewaag hier niet van hunne kennis als

827
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Melakukan agama - aan godsdienst doen, godsdienst bedrijven, verrichten, uitvoeren; godsdienstige
voorschriften en plichten in acht nemen.
Het contract op basis waarvan in 1854 zes (in 1858 werd de zevende toegevoegd) zendelingen door
het NZG ter beschikking werden gesteld van de inlandse christengemeenten in de Molukken. Zie Deel
I, document 158.
Van Rhijn sprak inderdaad zeer lovend over Roskott, zie diens Reis, 451-452.
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schoolmeester, en kan daarover ook minder oordeelen aangezien de scholen voor ons
gesloten zijn), zijn, op eene enkele uitzondering na, even slecht als de bevolking. Hun
gedrag maakt hen ongeschikt om voorgangers der gemeenten te zijn. Hun zedelijk leven
maakt hun woord tot leugen. En ook doet hunne zeer oppervlakkige Evangelie kennis hen
weinig hooger staan dan de bevolking. Oorzaken daarvan? Vooral hunne opleiding in het
instituut en daarbij zeer slappe tucht in geval van misdragingen. Roskott nam zoo
ongeveer ieder aan, die zich aanbood. Hij wenschte veel kwekelingen. Soms waren er
meer dan 200. Op zedelijk gedrag werd niet veel gelet. Roskott heeft meer dan eens
gezegd dat hij daar niet op letten kon en ook niet wilde. Zelfs bekende deugnieten werden
aangenomen, en bleven, niettegenstaande Roskott voor hen gewaarschuwd werd.830
[Bossert geeft vervolgens enkele voorbeelden van de zedeloosheid en het gebrek aan tucht,
die op Roskott’s kweekschool bestaan zouden hebben.]

Evenals nu Roskott blind was of wilde zijn voor de gebreken van zijne kwekelingen, is
hij het ook voor die zijner meesters. (Het zij hier tusschen beiden opgemerkt dat er nog
altijd een getal kwekelingen op Rumah Tiga is.831 Dat daaruit nog altijd meesters worden
aangesteld. Roskott is ontslagen en werkt toch voort. De Gouverneur neemt zijne
kwekelingen als meesters aan, vraagt er zelfs zegt men. Welk een bestuur is dat?)
Wanneer een meester zich verregaande misdraagt en daarover klagten komen, dan volgde
gewoonlijk geen ontslag, maar meestal verplaatsing naar eene andere negerij. Wat kon
dat zoo’n meester schelen? Moest een enkele maal ontslag volgen, dan ging meestal de
ontslagene weer in de school832 en werd, zoo het kon slechter, later weer aangesteld, of
was hij daartoe wat oud, hij kreeg pensioen. Een meester van Boäno werd op herhaald
sterk aandringen van Teffer om onzedelijk gedrag, hij leefde in onecht, ontslagen. Maar,
nadat Teffer weg was, is die man weer aangesteld en thans meester op het Eiland
Saparoea in de negerij Ouw. Hoererij en dronkenschap (enkelen waren soms beschonken
tijdens zij hun dienstwerk in de gemeente verrigtten) waren nog geen reden voor ontslag.
Elk der Broeders kan dit getuigen.
[Volgen enkele voorbeelden van zedeloosheid onder de meesters.]

En nu der meesters geschiktheid om Evangelische kennis te verbreiden in de gemeente,
om zoo den zendelingen tot medehulp te zijn. Maar wat men zelf niet bezit kan men ook
anderen niet mededeelen. De meesters hebben wel, de een meer de ander minder,
Dat aantal van 200 omvatte zowel de eigenlijke kwekelingen van Roskott’s Instituut als een
aanmerkelijk grotere groep jongere leerlingen die voorbereidend onderwijs ontvingen. Opgemerkt zij
www.cgfdejong.nl
voorts dat Roskott nooit overgegaan is tot uitbreiding van het aantal leerlingen en/of kwekelingen van
het Instituut zonder hiervoor de toestemming van het hoofdbestuur gevraagd en ontvangen te hebben,
zie Hb NZG a. B.N.J. Roskott, 29/11/1858, en B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 30/3/1859, beide in ARvdZ
34/5. In 1857 en 1858 stelde het hoofdbestuur aan Roskott zelfs voor een tweede Europese
onderwijzer aan zijn Instituut aan te stellen, teneinde het aantal leerlingen te kunnen uitbreiden om
sneller aan de groeiende behoefte aan onderwijzers in de Molukken, de Minahasa en de Zuidoosteren Zuidwester-Eilanden tegemoet te kunnen komen dan op dat moment mogelijk was. Roskott heeft
zich echter altijd tegen de komst van een tweede Europese onderwijzer verzet. B.N.J. Roskott a. Hb
NZG, 13/11/1857, 30/3/1859, beide in ARvdZ 34/5.
831
Behalve een huis te Ambon (Batumerah) bezat Roskott een buitenplaats in Rumah Tiga, gelegen aan
de overzijde van de baai tegenover Ambon-stad.
832
Bedoeld is de kweekschool van Roskott in Batumerah, Ambon.
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bijbelkennis, d.i. ze weten wat er in den bijbel staat; maar bijbelverstand, onderscheiding
van het meer of minder belangrijke ontbreekt. Een woord van Job, of uit het Hooglied of
de openbaring is hun even zooveel waard als een woord van Jezus of de Apostelen. Als
het maar een text is dan is het ook een bewijs. De geest des Evangelies vatten ze niet en
daarom hangen ze aan de letter. Maar dit is hunne schuld niet, ze hebben niet anders
geleerd, en, hoewel Roskott eene reeks van jaren aan het hoofd van het instituut gestaan
heeft, hij heeft letterlijk niets gedaan om zijne meesters gelegenheid te geven, na het
verlaten van het instituut, zich zelven verder te oefenen of het geleerde te onderhouden.
Geen enkele handleiding, geen enkel dictaat voor godsdienstig onderwijs bezitten zij.
Wie dan van de beteren onder hen wat meer weten wilde, hij kan niet, want de middelen
ontbreken hem. Wat hij heeft is de hoog maleische Bijbel, en ... Bunjan!!833 Voeg nu
daarbij, en dat vloeit ook alweer uit gebrek aan heldere kennis voort, ten deele althans,
dat de meester in den regel even bijgeloovig is als het volk en even als dit aan de bijasa
gehecht, dan kan men gemakkelijk nagaan welke hulp wij van de meesters gehad hebben
en nog hebben in onze uitgebreide werkkringen, te weten niets, ja soms tegenwerking. Na
hetgeen hier is gezegd over de uit het instituut van Roskott voortgekomene meesters,
kunnen Bestuurders zelf opmaken of het wel wat goeds heeft uitgewerkt.834 Maar ’t heeft
Roskott rijk gemaakt.835
[Bossert zou graag zien dat hier een goede kweekschool werd geopend, naar het voorbeeld
van de kweekschool van zendeling N. Graafland in Tanawangko, de Minahasa.836
Daarnaast dienen de zendelingen meer gezag over de scholen en de schoolmeesters in hun
werkkring te krijgen. De toelating tot de nieuwe kweekschool dient, naar het voorbeeld van
de Minahasa, voorbehouden te zijn aan kandidaten die minstens een jaar bij een der
zendelingen in huis hebben gewoond. Ook het lesmateriaal, zowel voor de schoolkinderen
als hun meesters, dient verbeterd te worden. Wat hier tot heden op de scholen wordt
gebruikt zijn een paar hoog-Maleise spelboekjes,837 Wester’s leesboek,838 het Nieuwe
Testament en John Bunyan.839 Verder dient een nieuwe vertaling van het Nieuwe
Testament gemaakt te worden. De bestaande vertaling is voor het volk volstrekt
onbegrijpelijk door de vele Arabische en andere vreemde woorden. Bossert vreest dat, nu
de kweekschool is opgeheven en de gouverneur zelfs geen godsdienstonderwijs op de
scholen wil toelaten, deze plannen niet gerealiseerd zullen worden.840]
Zie voetnoot 377.
Niet iedereen was zo negatief over Roskott’s Instituut. Zendeling Tobi wees erop dat Roskott zwoegde
en sloofde en het werk van drie zendelingen deed. Het ontbrak hem evenwel aan voldoende middelen.
Bovendien moesten de leerlingen van het Instituut veel afschriften maken van preken en boeken, die
onder de schoolmeesters en in de gemeenten verspreid werden, dat kostte veel tijd. Ze kopieerden
Roskott’s bijbels woordenboek (zie Deel I, documenten 87 en 104), de door hem geschreven
inleidingen der bijbelboeken en zijn beschrijving van Palestina (zie voetnoot 58), alsmede van andere
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auteurs verschillende taal- en rekenboekjes en andere boekjes voor het volksonderwijs. Dat
afschrijven was noodzakelijk omdat het genootschap lang niet altijd toestemming gaf om eigen werk
van Roskott en andere zendelingen te laten drukken. Zie hierover L. Tobi a. Hb NZG, 1/12/1860,
10/1/1862, ARvdZ 24/1/B.
835
Misschien een zinspeling op de vermeende diefstal door Roskott en zijn vrouw, zie document 76.
836
N. Graafland; 1827-1902; 1851-1854 zendeling te Sonder (Min.); 1854-1871 te Tanawangko (Min.),
tevens directeur kweekschool; 1871-1883 te Tanawangko, alleen dir. kweekschool. Graafland, De
Minahassa, I, 90; Kroeskamp, Early schoolmasters, 145-226; Cooslma, Zendingseeuw, 582.
837
Zie voetnoot 631.
838
Zie voetnoot 60.
839
Zie voetnoot 377.
840
Zie document 117.
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Wat de bahasa tanah aangaat, maar bedenk ik spreek over het Eiland Saparoea, elders kan
het anders zijn, zijn Bestuurders niet goed ingelicht. De bahasa tanah is hier niet meer te
huis. Zij is grootendeels door het Maleisch vervangen. Ouden van dagen spreken die nog,
maar ook onder hen is er niemand, die niet het Maleisch verstaat en spreekt. Onder de
jongeren zijn er die nog wel de bahasa spreken, onderling, maar dan vermengd met vele
Maleise woorden. Maar er zijn er ook, en hun getal is niet gering, die van de bahasa niets
weten dan een paar woorden. Meestal is het twee talen.
Daarbij, evenals de liplap hier niet gaarne in het Maleisch wil aangesproken zijn, maar
liever in het Hollandsch, evenmin de inlander in de bahasa. Dat is vernederend, ten
minste hier. – – –

114. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april
1865 tot en met maart 1866, Rumah Tiga (Ambon), 5 juli 1866; ARvdZ 24/5.
[Op 25 juni 1865 deed Luijke de dienst in de gemeente te Lata en Lateri. In deze beide
negorijen heersten juist de pokken.]

Hier was het verders ook al nood en klagt, maar geen vragen: wat moet ik doen om van
de straf der zonde ontheven en om zalig te worden. Maar stil! Daarover mag ik mij niet
al te ongunstig, doch ook niet al te gunstig uitlaten; want wie den Bijbel voor het Woord
des Waarachtige houdt, Die het ons geopenbaard heeft, die gelooft ook dat in den
middelijken weg, zoo min regen en sneeuw tevergeefs op aarde valt, Gods Woord, dat
hier nog onverdraaid onder de gemeenten, hoe eenvoudig dan ook, geleerd en gepredikt
wordt, ook niet tevergeefs, zoo vele jaren, onder haar zal zijn medegedeeld en nog wordt
onderhouden. Maar dat naar beide meesters zeggen, te Amboina niet meer zoo schijnt
plaats te hebben! Want na kerktijd onder een groot gezelschap te zamen zittende, deelden
zij ons hunne verwondering mede van het gene zij onlangs in de kerk te Amboina
gehoord en gezien te hebben, toen zij daar de maleische Avondmaalsbediening mede
bijwoonden. En om nu niet te herhalen wat voor de bediening gesproken was, hadden zij
zich nog te meer verwonderd over de nieuwe wijze van die bediening en wel dat er geen
formulier meer werd voorgelezen en over de woorden, die bij ’t breken en uitdeelen des
broods en overgeven van den beker gesproken werden en moeten dan geweest zijn:
“ambillah dan makan rawti ini, akan pengingatan dan akan ingat punja guruw”, dat is:
“neem en eet dit brood tot gedachtenis en gedenk of hoor naar uwe meesters of
voorgangers”, en insgelijks zoo bij den beker. Ik vroeg, omdat ik het moeijelijk kon
gelooven, of zij het wel goed gehoort en verstaan hadden? Ja, het was zoo gezegd! Welk
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onderscheid met hetgene deze gemeente altijd gewoon is te hooren bij het breken des
broods, dat is “Rawti jang kamij pitjahkan itu ada persakutuan dengan tuboh Elmesehh”,
“Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het ligchaam van Christus”.841
Maar wat moest ik daar nu op zeggen? Of moest ik zwijgen en goedkeuren? Dat in geene
deelen! Te meer daar het niet de eerste keer was, dat ik van zulke droevige verschijnzelen
moest hooren. Ik zocht daarom het gezelschap te verstaan te geven, dat dit droevig
verschijnzel wel nog hier, maar toch niet iets nieuws onder de gemeente van Christus, dat
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I Kor. 10: 16.
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het slechts een opgewarmd stelzel uit de vorige eeuwen, was. En dat het nog, als het altijd
geweest was, zooals onze Heer gezegd en geleerd heeft: “wie met Mij niet is, die is tegen
Mij”. Dus voorganger of leek, die zijn verstand door den heiligen Geest niet verlicht en
zijn hart niet vernieuwd en door geloof en liefde met Hem niet verbonden is, die is ook
tegen Hem, die is openbaar of in ’t geheim een vijand van Hem! Maar dat in geene deelen
de leer des Bijbels kon veranderen of tekort doen. Dat zij daarom hunne Bijbels als goud
moesten waarderen en gebruiken, te meer daar ik vernomen had: dat het Ned.
Bijbelgenootschap geene maleische Bijbels meer liet drukken en er dus wel mogelijkheid
bestond, dat ons tegenwoordig geslacht geene nieuwe Bijbels meer zal kunnen bekomen.
Tenzij dat de heer Roskott zijne vertaling van het Nieuwe Testament in het middel
Maleisch, dat is niet te hoog en niet te laag, zoo als het hier op de eilanden verstaan
wordt, mogt geëindigd hebben, waar mede hij reeds ver gevorderd is en als dat in het licht
kon verschijnen, eene zeer groote weldaad voor onze maleische gemeenten zou kunnen
worden; want is er hier iemand op de hoogte van het hoog maleisch en van het laag
maleisch, dat hier gesproken en verstaan wordt, dan is het de heer Roskott, die daarbij de
kunde heeft en een getrouw vriend van de waarheden des Bijbels is.842
Verder raadde ik mijn gezelschap ook nog ernstig aan, van zoo veel doenlijk, alle leer en
nieuwigheden, die het in kerk en school of elders hoorde, van leeraar, meester of wie het
zij, aan den Bijbel moesten toetsen en wat daar niet mede overeenkomt, als valsch, als
gift verwerpen. – – –

115. W. Luijke aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Rumah Tiga (Ambon),
16 juli 1866; ARvdZ 24/5.
Het NZG-bestuur had in een brief van 8 november 1865 bij Luijke geïnformeerd naar de
herkomst van door hem gesignaleerde geruchten die onder inlandse christenen de ronde deden,
dat het binnen korte tijd met het christendom in de Molukken gedaan zou zijn.843

Waar ik nu nog bijvoegen kan en toen niet aan gedacht heb, is dat de Dageraad, waar de
moderne rigting zoo aan grenzend is,844 daartoe ook al mede reeds den weg toe
voorbereid had! Die Duivelszaad! Ik meen de Dageraad, want door Gods geest wordt hij
niet geschreven! Maar door wiens geest dan? Door dien des ongeloofs! Die is natuurlijk
in de Hollandsche taal en komt hier voor eerst in handen van de noblesse en in de
sociëteit en dus de inlander is er nog ver van af, hij kan ook geene hollandsche taal; maar
hij komt toch onder de inlanders, en wel op de volgende wijze: op de sociëteits
verkooping van boeken en andere heeren vendutiën wordt ook de Dageraad voor spotprijs
verkocht, maar wie koopt hem? Een Chinees? Neen! Een Arabier? Neen! Maar
inlandsche
jongelingen, klerken, regentszonen, van welken velen zeer wel in het
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hollandsch bedreven zijn of genoeg verstaan om het vergift dat er in gevonden wordt uit
te zuigen of op te zamelen en op hunne gezelschappen en festiviteiten te verspreiden!
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Zie voetnoot 520. Zie bijv. Jesus Kristus Permula-an dan Kasudahan. Tertara pada penara’an
perhimponan utus’an Wolandawij, menurut karang’an deri pada B.N.J. Roskott. Bulan Junij 1864.
Door Luijke aan het genootschap bericht sub 20 nov., W. Luijke, “Kort verslag der Werkzaamheden.
Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1864
tot en met Maart 1865”, 13/7/1865, ARvdZ 24/5. Zie document 108.
Zie voetnoot 504.
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Zoodat men van gemoedelijke of weldenkende inlandsche christenen verneemt: hoe dat
die Dageraad lezers op bruiloften, begravenissen en andere bijeenkomsten komen, wat
zij bij zulke gelegenheden uit den Dageraad in verband met de moderne rigting, die hier
te Ambon voor goed in werking is, verkondigen! Hoe de bijbelwoorden behandeld,
veracht, belacht en bespot worden! Dat zijn de bronnen, maar niet wij broederen die toen
de hierboven vermelde verbreiding hebben veroorzaakt. Daarbij kwam toen het ontslag
van Broeder Roskott en de ontbinding van de institut, dat te zamen groote verbazing en
opzien baarde onder de inlanders, die het onderscheid niet vatten kunnen, wat er bestaat
tusschen Nederlandsche Kerk en N.Z. Genootschap! En daarom is het immers zeer
gemakkelijk te verstaan: dat de inlanders onder elkander het besluit uit de opheffing van
de institut gemaakt hebben: nu is het gedaan met onze Christelijke godsdienst, want nu
zullen de meesters eerlang ook wel ontslagen worden enz. Zoo oordeelt een inlander,
maar niet iemand die kennis van zaken heeft.

116. J.J. Bär jr aan J.C. Neurdenburg, director van het NZG te Rotterdam, Waai
(Ambon), 22 december 1866; ARvdZ 18/1.
–––
Onze verhouding tegen over de Regeering is nog dezelfde gebleven. Zy dient evenwel tot
eene beslissing te komen. Ik ben blyde en dankbaar dat het Genootschap, na de expiratie
van het Contract, ons hier heeft gelaten.845 Het Gouvernement zal ons in het belang der
Amb: gemeenten ook hier aanhouden. Of het ons allen tot Hulppredikers zal benoemen,
is eene andere vraag, die evenwel geene hoofdzaak is. Genoeg indien wy de verzekering
hebben van altyd hier te kunnen blyven, opdat die gemeenten niet meer verlaten
worden.846
Van myne bezigheden in de gemeenten valt voor ditmaal niet veel te melden. Alles gaat
zyn’ gewonen gang voort. Het Evangelie wordt gepredikt, de Katechisatien worden
gehouden, de gemeenten worden bezocht enz. enz., alles onder afwachting van Gods
onmisbaren Zegen.
Myne werkkring is thans uitgebreid geworden. Op myn verzoek heeft de Hooge
Regeering my toegestaan om ook van tyd tot tyd de verlaten gemeenten van Teffer op
Hitoe, behalve Boâno en Manipa, kerkelyk te bezoeken onder toekenning aan my
derwege van eene toelage van vyftig gulden ’s maands. Behalve dus die kampongs in de
binnenbaai van Ambon onder den werkkring van Br. Luyke behoorende, heb ik al de
gemeenten op Hitoe onder myne zorg. De Heer spare my nog lang het leven om er steeds
met opgewektheid werkzaam te kunnen zyn.
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Naar ik dezer dagen heb vernomen, schynt Harthoorn, die nu ter beschikking van den
Gouverneur Generaal te Batavia is, kans te hebben om als Hoofdonderwyzer op Ambon
te komen voor de kweekschool van Inlandsche Onderwyzers.847 Wat zal ik daarvan
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Zie Deel I, document 158.
Zie bijlage I.
Deze kweekschool diende het Instituut van Roskott te vervangen. De school werd geopend in 1874.
Aritonang, “Streven en effect van het zendingsonderwijs in Indonesië”, 118; Kroeskamp, Early
Schoolmasters, hfdst. viii. Niet alleen werd Harthoorn (1830-1881; 1854-1863 te O.-Java) genoemd
als mogelijke directeur van de nieuwe kweekschool, ook werd door het gouvernement aan zendeling
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zeggen!? In allen geval heb ik liever Harthoorn hier dan menig ander onderwyzer zoo als
wy die hier in Indië hebben. Het Christelyke element in Harthoorns onderwys, hoe
gewyzigd, zal, geloof ik, altyd wel blyven en dat is een goed ding daar de onderwyzers
tevens voorgangers der gemeenten zyn. Maar laat ons de tyd afwachten.
Wy waren zeer blyde met de uitnoodiging om een en ander te verzamelen voor de
Parysche tentoonstelling;848 jammer maar dat dat schryven van HH: Bestuurders ons wat
laat ter hand kwam. Wy hebben echter gedaan wat wy konden en de voorwerpen zyn
reeds geëxpediëerd. De Heeren ten Brink en Cº meldden my reeds de goede ontvangst
dier kisten, welke ook ten spoedigste naar Nederland zouden verzonden worden.849
De lyst van de door my verzamelde voorwerpen, kleedingstukken enz. heb ik ter
verzending naar Rotterdam aan Br: Bossert gestuurd. Tot mijn leedwezen moet ik U
zeggen dat niet alles wat in die lyst voorkomt, verzonden is, a. omdat ik niet alles by tyds
kon krijgen, wat ik wilde zenden, en b. omdat Br: Verhoeff my verzocht om de
sagoklopper gereedschappen maar aan hem over te laten. Ik heb dat gedaan en tegelyk
Bossert geschreven om die voorwerpen in myn lyst voorkomende dóór te halen en er HH:
Bestuurders met een woord kennis van te geven.
De voorwerpen van Van Ekris heb ik by de myne gedaan – op die twee poppen na (man
en vrouw) zyn zy allen van Ceram afkomstig. Ik hoop dat die bezending goed overkomt.
U zult wel het onderscheid zien tusschen het Costuum van de poppen van V. Ekris en die
van my. Die van my hebben het echt Amb. Trouw Costuum aan. V. Ekris, op Haroekoe
zittende, is niet in de gelegenheid geweest om zich al die kleinigheden aan te schaffen en
heeft zich met koraaltjes enz. moeten behelpen. De bruidegoms heb ik, om de kosten en
ook omdat de kleeding niet veel byzonders is, weggelaten. Die kruidnagel voorwerpen
zyn van Br: Luyke. – – –

117. De Subcommissie van onderwijs te Ambon aan B.N.J. Roskott, Ambon, 28 januari
1867; ARvdZ 34/5.
Roskott, inmiddels ambteloos burger, had de Subcommissie van onderwijs zijn vertaling van
brief van Paulus aan de Efeziërs toegezonden, vergezeld van een uitvoerige brief, gedateerd
15 januari 1867. Daarin had hij, met het oog op de ophanden zijnde inwerkingtreding van het
“Grondslagenbesluit” (1871),850 met klem gewezen op het belang van kerk en christendom
voor het volksonderwijs en meegedeeld dat hij werkte aan een Maleise bijbelvertaling “zuiver
en beschaafd genoeg, maar niet te hoog voor het volk, om algemeen verstaan te kunnen
worden”. Niet in de laatste plaats had hij met zijn vertaalarbeid het volksonderwijs op het oog

Van Ekris gedacht. In beide gevallen leidde dit evenwel niet tot hun aanstelling. Zie A. van Ekris a.
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J.C. Neurdenburg, 12/12/1867, ARvdZ 24/3/A; vgl. AMvK, Mailrapporten 1872, nrs 519/XLII,
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519/28 en 519/5443 over de voorbereidingen van de oprichting te Ambon van de nieuwe
kweekschool. Na zijn ontslag werkte Harthoorn korte tijd op Madura. In 1873 trad hij aan docent
Indische volkenkunde en geschiedenis aan de afdeling B van het Gymnasium Willem III te Batavia,
de Indische opleiding voor bestuursambtenaren. Over de kwestie-Harthoorn, zie Boone, Bekering en
beschaving, 120-160.
De Wereldtentoonstelling te Parijs in 1867.
Handelshuis E. ten Brink & Co, met vestigingen in Surabaya en Batavia. Ook Bossert zond
voorwerpen voor de Parijse Wereldtentoonstelling naar Nederland, zie R. Bossert a. Hb NZG,
20/7/1866, 20/9/1866, ARvdZ 64/4/4. Zie “Land en Volkenkunde van Neêrlandsch Indië. Catalogus
van voorwerpen en modellen.”
Zie de inleiding bij document 118. Zie ook Van Randwijck, Handelen, par. 29.
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en in genoemde brief had hij de wens uitgesproken, dat de bijbel in de inlandse volksscholen
als leer- en leesboek behouden zou blijven, daar het volksonderwijs in christelijke geest voor
de Molukse bevolking van onschatbare waarde was.851

Wij hebben de eer UWED: hiernevens terug aan te bieden de bij Uw schrijven van den
15: dezer onze kommissie toegezondene proeve eener bijbelvertaling.
Alhoewel onze kommissie ten volle waardeert de pogingen door UWED: aangewend om
het Christendom alhier bevorderlijk te zijn, zoo brengt onze roeping echter niet mede om
op de inlandsche scholen den bijbel als leer- of leesboek in te voeren of te bestendigen.
De voet waarop thans het onderwijs op de inlandsche scholen door het Gouvernement is
geregeld brengt mede dat zoowel Christenen als Mahomedanen en alfoeren aan het
onderwijs deel kunnen nemen, zoodat daarop alle Godsdienstig onderwijs wordt geweerd.
In de Christen-negerijen blijft echter de inlandsche schoolmeester buiten de schooluren
bevorderlijk aan het Godsdienstig onderwijs en op die plaatsen beämen wij volkomen de
noodzakelijkheid en het nut van den Bijbel naast het inlandsch onderwijs.
Onze commissie is het overigens met UWED: geheel eens over het schadelijk werken van
den maatregel waarbij de schoolpligtigheid is opgeheven.

118. B.N.J. Roskott aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon, 19 februari
1867; ARvdZ 34/5.
De liberale onderwijswet van 1857, die geënt was op de nieuwe grondwet van 1848, bepaalde
o.m. dat het curriculum van met overheidsgeld gefinancierde scholen geen godsdienstig
onderwijs mocht bevatten. Bij Kon. Besluit van 3 mei 1871, nr 17, werd deze wet ook in Ned.Indië van kracht, waar hij bekendheid kreeg onder de naam “Grondslagenbesluit”. De
invoering wierp echter haar schaduwen ver vooruit. In kringen van de zending in de MiddenMolukken waren de reacties afwijzend van aard.852

Al dadelijk na mijn ontslag als schoolopziener en lid der plaatselijke commissie van
onderwijs, ging de anti-Christelijke partij er toe over, tot stand te brengen, hetgeen reeds
menigmaal was beproefd voorheen, doch onder mijn bestuur niet mogt gelukken.
Naauwelijks echter vandaar verwijderd, ging men er toe over tal van leden te benoemen,
die uit den aard der zaak niet zouden kunnen sympathiseren met hetgeen de christelijke
liefde tot stand had gebracht. Israëlieten, Catholieken en ongeloovigen vonden toegang
B.N.J. Roskott a. GdME/SCO Ambon, 15/1/1867, ARvdZ 34/5. Zie ook voetnoot 520.
Voor het standpunt van het NZG-bestuur inzake deze wet, zie Hb NZG a. P. Mijer, GGvNI, 5/6/1868,
ARvdZ 20/VI; niet opgenomen. De grondslagen van het door het gouvernement verzorgde inlands
www.cgfdejong.nl
onderwijs werden vastgesteld bij Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1871, nr 104, en nader
uitgewerkt bij Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1872, nr 99; zie ook de “Grondslagen van het
Inlandsch onderwijs, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 28 September 1892, nr 44”, Staatsblad
van Nederlandsch-Indië 1893, nr 125 en idem 1916, nr 591. Uitgegaan werd van de neutraliteit van
de openbare inlandse scholen: alle godsdienstig onderwijs onder schooltijd werd verboden, al werden
de schoolgebouwen buiten de normale schooltijden wel beschikbaar gesteld voor
godsdienstonderwijs. In 1874 kwam een subsidieregeling voor bijzondere scholen in Ned.-Indië tot
stand. Van Randwijck, Handelen, 621; Kroeskamp, Early Schoolmasters, hfdst. vi, viii. Volgens het
Reglement voor de openbare lagere scholen, vastgesteld bij Besluit van de GGvNI van 5 juni 1893,
nr 23 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1893, nr 128), kon voor openbare scholen waarvan het
merendeel der leerlingen het christendom aanhing, ten behoeve van het godsdienstonderwijs het
aantal uren per week met twee verminderd worden.
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tot een collegio, hetgeen in vroegere dagen onder beteren invloed had gestaan.853 De
gevolgen lieten niet lang op zich wachten. Het schoolreglement, voorheen zoo hoogelijk
geroemd en zoo gelukkig in zijne werking, werd ter zijde gelegd854 en de cardinale
artikelen van hetzelve bij besluit ingetrokken. De inlandsche school had blijkbaar hare
goede dagen achter den rug en dreigde eerlang in het niet terug te zinken. Weldra stonden
sommige geheel leedig, andere, voorheen geregeld door 200 à 250 leerlingen bezocht,
hielden een 20 tot 25 tal over; de meesten slechts van 5 tot 8 kleine kinderen. Voorheen
stond er één onderwijzer voor 200 à 300 kinderen, thans heeft de omgekeerde
misverhouding plaats, en ziet men 2 tot 3 onderwijzers voor 5 of 6 jonge kinderen.
Immers geen godsdienstonderwijs, geen bijbel meer op de school – zoo spreekt de
inboorling – wat doet mijn jongen nog op de school!? En wat zal hiervan het gevolg
wezen?? Eerlang zal het heeten van de andere zijde: de inboorling maakt geen gebruik
van de school, ’t is weggeworpen geld en een voorstel tot geheele of gedeeltelijke
opheffing zal niet achterblijven, en Satanas heeft zijn zin, en alles wat Christus haat en
tegen den Bijbel opstaat, mag den triumph-kreet aanheffen eener zegepraal, waarover
Gods kinderen bloedige tranen schreijen ... en wiens schuld? Onze ontrouw, onze
flaauwheid, onze laauwheid, onze eigene groote en zware schuld. Christus, die trouwe
dierbare Christus, konde niet zegenen een arbeid met zoo weinige warme liefde
kommerlijk volbragt.
Maar nu, wat zal des Heeren schuldig volk thans doen!? De handen in den schoot leggen,
zuchten en klagen of mogelijk verwijten en bedillen? ... Dwaasheid, al te maal dwaasheid
... zoo iets hebben wij in de school van onzen Heer niet geleerd ... maar wij willen schuld
belijden, groote zware, zwarte schuld voor den Heer onzen God en voor de menschen,
maar dan tevens ons opmaken en werken en strijden met goeden moed, niet twijfelende,
dat wij zullen herwinnen wat verloren is niet alléén, maar door droeve ervaring geleerd
steeds voorwaarts streven, wel overtuigd dat in Christus onzen Heer, ons laatste beter zal
zijn dan ons eerste, en thans reeds, om ons eene betere toekomst te spellen, zijn er
verschijnselen, die voorheen onder Ambon’s Christenen nooit werden bespeurd. Er is
schifting en scheiding, er ontstaat hier en daar een zoeken, een vragen, dat in weerwil van
den openbaar gepredikten afval, hope geeft op eene betere toekomst, op eene kern, op een
klein kuddeke dat trouwe houdt in den kwaden dag.
Hiernevens vindt UWEg. afschrift van een adres van mijne hand aan de plaatselijke
Subcommissie, benevens een, ook voor het Nederlandsch Zendeling-Genootschap,
allergewigtigst antwoord op hetzelve.855 Duidelijk en onbewimpeld is nu met ronde
woorden uitgesproken, dat Bijbel en alle godsdienstonderwijs van de inlandsche ChristenDeze benoemingen vloeiden voort uit de nieuwe onderwijswet van 1857, zie vorige noot. De
samenstelling van de Subcommissie van onderwijs te Ambon was in 1869 als volgt: voorzitter: de
www.cgfdejong.nl
resident van Ambon; leden: H.S. Balsem, predikant te Ambon (lid sinds 4/10/1865), G.H. Beer (lid
sinds 4/10/1865), G.J. Keizer (lid sinds 8/7/1866), B.Th.W. van Hasselt, predikant te Ambon (lid
sinds 3/4/1867), G.A. Hoedt (lid sinds 9/5/1868), E.J. Vermandel, secr., zie: “Opgave voor het naam
register van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1869. Departement van Onderwijs, Eredienst en
Nijverheid”, 1/9/1868, AA 419. In 1865 werd de zorg voor het onderwijs aan de christen-inlanders
aan de in 1864 benoemde Inspecteur van het inlandse onderwijs, J.A. van der Chijs, toevertrouwd.
Het einde van de Hoofd- en Subcommissies van onderwijs kwam per 1 januari 1867, waarna het
nieuw ingestelde Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid het toezicht op het onderwijs
overnam. Brugmans, Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië, 78, 154, 155, 159;
Kroeskamp, Early Schoolmasters, 239.
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Zie document 10.
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Zie document 117.
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scholen in deze gewesten geweerd zal worden. Met deze uitspraak is in ieder geval zoo
veel gewonnen, dat we thans weten waar het op staat, en al heeft dan ook de Ambonsche
Missie haar belang verloren voor het Genootschap, dan zullen Bestuurderen niet voorbij
zien dat de uitgesproken beginselen evenzeer Menado als Ambon en geheel Ned.-Indië
gelden.
Afschrift van dit adres, etc. etc. verzend ik met deze boot aan Z.E. den GouverneurGeneraal, benevens een verzoekschrift, houdende in substantie, om de nieuwe Maleise
bijbelvertaling van mijne hand, na behoorlijk onderzoek voor rekening van den lande te
doen drukken en de inlandsche scholen te begunstigen met 8.000 exemplaren van
hetzelve. Reeds werden mij van engelsche zijde zeer vriendelijke aanbiedingen gedaan,
maar wanneer deze zaak van de regering uitgaat, dan is dat, in de gegevene
omstandigheden, beter. Daarom, mogt ik te Batavia niet slagen, dan wend ik mij regelregt
tot den Koning.856
Indien vlijt en goede wil alleen voldoende waren om eene goede bijbelvertaling te
leveren, dan zoude de thans door mij voltooide gewis eene wel geslaagde genoemd
mogen worden. Sinds jaar en dag afstand gedaan hebbende van al hetgeen naar
uitspanning, naar rust, naar siesta’s gelijkt, werkte ik van den vroegen morgen tot den
avond toe, en gun mij naauwelijks den tijd voor het nuttigen van een’ frugalen maaltijd.
Mijn eenige drank is water en een kop koffij, nooit en te nimmer iets anders, eens deels
omdat ik afschaffer ben, maar een afschaffer, die regt heeft van spreken, tegen het
misbruik niet slechts van spirituosa, maar van alles wat bedwelmen kan, anderen deels
omdat bij den velen arbeid het denkvermogen door niets belemmerd mag worden. Vele
en herhaalde malen vergeleek ik dus mijne nieuwe vertaling met den griekschen text en
met een tal van hollandsche, duitsche, fransche en engelsche overzettingen. Mijne
vrienden gingen daarna aan het werk, om nog eens alles naauwkeurig na te zien,
waaronder onze oude brave broeder Luijke, weliswaar geen taalman, maar van veel
ervaring en zeer naauwlettend.
Bij ieder vers bijna schreef ik een deel van den grondtext en ontleedde, voor zoo veel
noodig, het grieksche woord en trachtte alles duidelijk te maken, door de hulpmiddelen
die mij in verschillende talen ter beschikking stonden, alles toelichtende door ernstige
studie en eene dertig jarige ervaring. Dan ofschoon dit alles hope moge geven op wel
gelukten arbeid, zoo zoude het er met iedere bijbelvertaling droevig genoeg uitzien,
wanneer men zich alleenlijk op diergelijke dingen, die van buiten komen, zoude willen
verlaten, maar levende als aan het hart van Hem, dien mijne ziele liefheeft en die mij
redde uit bangen bitteren nood, zoo wenschte ik in mijn éénzaam hutje niet anders te
arbeiden dan onder Zijn oog en in Zijnen Geest, en daarom, maar ook daarom alléén,
weet ik stellig en zeker dat deze Bijbelvertaling (dat is het N.T.) over lang of kort gedrukt
zal worden, ten zegen voor velen, tot blijdschap van allen die Christus liefhebben als den
www.cgfdejong.nl
Zoon des Vaders, als hunnen Heer en God, met een oordeelend harte. Met het Oude
Testament ben ik een goed eind op weg, maar nog op lang na niet gereed. Ik kom echter
iederen dag eene schrede verder en zoo ik ootmoedig en nederig en trouw en opregt moge
worden bevonden voor den Heer mijnen God, dan zal het ons alles wel gelukken en ons
niet laten ontmoedigen, door wie en wat het ook zij. – – –
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Zie voetnoot 520.
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119. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van april tot
en met december 1866, Rumah Tiga (Ambon), 2 mei 1867; ARvdZ 24/5.
[Op 6 april heeft Luijke bezoek gehad van de schoolmeester te Rumah Tiga. Die had op
zijn beurt juist die morgen de magistraat en de schoolopziener op bezoek gehad.]

Nu was natuurlijk de vraag: waar over het onderzoek alzoo gegaan was? Dat was geweest
naar de gewone vakken, doch zeer oppervlakkig en kort. Maar wat over het
godsdienstonderwijs? O, daar was geen sprake van! Dat werd met verachting van de hand
gewezen! Wat meer en nog jammerlijker is: Het wordt verboden, het wordt geweerd!!
Zoodat onze protestante inlandsche, gelijk de nederduitsche of hollandsche scholen, ook
heidenscholen zijn geworden. Daar komt nu nog die voortreffelijke vrijheid en gelijkheid
bij! Namelijk de opheffing van de schoolboete en de stok voor de kinderen; ofschoon de
meesters aan den band lagen van niet meer dan zes slagen te mogen geven; daar komt nu
uit voort dat de kinderen, die nog ter school gezonden worden en die nog ter school
willen komen, meer den meester dan de meester hen kan regeren! Wetende dat de meester
niet meer mag slaan, brutaliseren de meesten van hen hem op allerlei wijze. Deze komt
op zijn’ tijd, gene een a twee uren later, deze blijft tot de school uitgaat, gene loopt er
voor dien tijd uit! Deze zit onverschillig en lui, niet willende leeren, wat hem opgegeven
wordt en gene ligt op den grond enz. enz. Komt de meester klagen dat de school niet
loopt, dan is het eenvoudig antwoord: dan kunt of moet gij die school maar sluiten.
Zoodat men gerust kan aannemen dat er thans over de geheele hoeveelheid scholen van
zes tot tien procent schoolpligtige kinderen eenig gebrekkig onderwijs genieten en dat is
dan nog slechts materiëel. Dus welk een ontmoedigend vooruitzigt voor de welmeenende
zaaijers der Woords onder de gemeenten. Want wat zal er, wat moet er hier nu van het
opkomend geslacht worden anders dan een barbaarsch, slechter dan het islamsch, dan het
heidensch geslacht! – – –
[1 Mei. Ambon.] Heden bezocht ik eene meer ingetogene of godsdienstige familie uit de
afstammelingen onzes volks.857 Men treft hier meestal niet anders aan dan eene arme
weelde, men hoort bijna niet dan van feest en maskerade-bal, daarbij staat de kerk zoo
goed als ledig. De moderne leeraars prediken het kerkzaam gedeelte der gemeente meer
uit dan in de kerk. Onzen Heer wordt op allerlei wijze voorgesteld, als ware Hij slechts
een gewoon leeraar geweest, Die zich voor meer heeft uitgegeven en laten gelden dan Hij
in waarheid, zoo men zegt, zou geweest zijn. Ik vroeg aan den goeden man en vader van
vijf kinderen of hij nog trouw ter kerk ging: “och”, zeide hij, “wat zal ik er in doen?” De
man haalde eens zijne schouders op en zeide verder: “ik weet het niet, maar ik gevoel mij
onaangenaam onder de tegenwoordige predikanten hunne prediking en handelingen,
zoodat ik zins lang niet in de kerk ben geweest en lees des Zondags liever eene der
www.cgfdejong.nl
leerredenen,
die mijne ouders nog hebben nagelaten”.
[20 mei. Na de afschaffing van de schoolboete en de stok bleef de school te Saparua van
180 leerlingen nagenoeg leeg. Het hoofd van het plaatselijk bestuur en de meeste
negorijhoofden zijn tegen het christendom. Zondag 8 juli deed Luijke dienst te Lata en
Lateri. De kerk was vrijwel leeg wegens het slechte weer.]
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518

Document 120

Na kerktijd in gezelschap zittende met de mannen van kerk en staat, zoude men in ’s
Gravenhage zeggen, vernam ik nog een staaltje van het bijgeloof, dat niet alleen nog
onder de Muhamedanen en heidenen maar ook veel onder de inlandsche christenen
gevonden wordt. En wel naar aanleiding van een’ negerijman uit de gemeente Passoh, die
het huis van den meester en mijn logie gepasseerd was met het postpaket van Saparoea
voor Amboina. Van dien man zeide een onzer awrang tuwah agama: “dat zijne voeten
nog niet geheel genezen of nog niet droog waren”, waarop het volgend verhaal
voortkwam: Genoemd man nog niet geheel volwassen zijnde, kwamen zijne ouders te
overlijden en hij bleef als eenig zoon en kind over, dus was hij de eenige erfgenaam van
de gehele nalatenschap, ’t erf, ’t huis en alles wat er was, dus was hij ook universele
erfgenaam van de huisgoden zijns vaders, dat is: van alle voorwerpen van ’t bijgeloof, die
zijn vader er op na gehouden had; maar door zijnen vader nog niet genoegzaam ingewijd
zijnde, op welke wijze hij die huisgoden moest waarderen en bedienen, zoo moet hij ze
ongemoeid aan zijne plaats gelaten en slechts uit bijgeloof en vrees goed bewaard en
gezorgd hebben, dat ze niet mishandeld of gestolen werden. Ze moeten bestaan hebben
uit eene gouden slang en van zilver dit en van koper dat, met eenige kleedingstukken.
Maar wat nu de eigenlijke reden was, waarom dat er in ons midden over gesproken werd,
dat was: om aan te toonen hoe bijgeloof eene groote dwaasheid en van geen vermogen
was, om iets goeds te kunnen uitwerken; want om kort te gaan, de jongeling was
volwassen geworden, had eene vrouw getrouwd, was reeds verscheidene jaren getrouwd
zonder kinderen en zijne beenen bleven immer nog gaande en komende met wonden.
Zoodat hij hoe langer hoe verder en meerder begon te geloven dat de oorzaak zijner plaag
gelegen lag: omdat hij die goden zijns vaders onder zich hield en niet mede konde of
wilde handelen naar de vereischte van ’t bijgeloof en er toch nog te veel vrees voor
hebbende, om ze voor zijn eigen personeel voordeel te gebruiken of te verkoopen, zoo
moet hij, kort voor mij dit verhaald werd, door een vertrouwd persoon die voorwerpen
op eene vendutie te Ambon hebben laten verkoopen en de geheele opbrengst ervan, hoe
veel wist men niet te zeggen, een gedeelte aan ’t diakonie- en armfonds en het ander deel
aan ’t kerkfonds geschonken hebben, in de hoop van er beterschap aan zijne voeten door
te zullen erlangen. – – –

120. W. Luijke aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Rumah Tiga (Ambon),
10 mei 1867; ARvdZ 24/5.
Met ingang van 1 januari 1864 werd in de Residentie Ambon en Onderhorigheden het systeem
van verplichte teelt en levering van kruidnagelen (het cultuurstelsel) afgeschaft.858 Luijke had
het NZG-bestuur laten weten dat voor de negorijmensen het systeem van gedwongen arbeid
en herendiensten, dat samenhing met het cultuurstelsel, ingrijpend zou worden veranderd en
www.cgfdejong.nl
dat de beperking op verhuizen der negorij-ingezetenen, die in de jaren twintig was ingevoerd,
grotendeels zou worden opgeheven.859 Hierop had het NZG-bestuur bij hem geïnformeerd
welke gevolgen de toegenomen bewegingsvrijheid der negorijbevolking voor het kerkelijk
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leven, voor de samenstelling der kerkelijke gemeenten en voor het onderhoud van kerk- en
schoolgebouwen en dergelijke zaken zou hebben.860

Uwe Eerwaarden geeft te kennen alsof de negerijman in dienst bij het hoofd zijner negerij
zou staan en dat is het geval niet. In verhouding tot het Gouvernement, dienen zij allen
het Gouvernement. Zoo als eene Compagnie militairen het land dienen, van kapitein tot
soldaat (maar met groot onderscheid van bezoldiging). Als negerij man staat het hoofd
gelijk alle mannen in zijne negerij en dat bestaat daar door, dat elk hoofd eener familie
zijn erfgrond heeft, dat men hier Datij noemt. Elke negerij heeft van voorouderlijke tijden
zijne limiten, zoo als onder Israel van de dagen Jozua enz. elke stam zijne limiten had,
groot of klein, vet of schraal. Die datij gronden zijn verdeeld onder de
hoofdafstammelingen van elk eene familie, zoodat elke familie haar bepaald aandeel in
die gronden heeft, zoo hoofden als elk ander; zoodat elke negerij kan en moet kunnen
opgeven in hoe vele daties hare limiten inhoud verdeeld is, het hoofd der negerij een
register van moet op nahouden en allen onder controle van het Gouvernement staan, waar
aan jaarlijks verslag van moet gegeven worden. Daarbij mogen ze op geenerlei wijze tot
particuliere eigendom overgaan. Dus onverkoopbaar. Komt nu een datij open te vallen
door ’t uitsterven eener familie en tegenwoordig ook door verhuizing, dan moet het hoofd
daar voor waken en de voordeelen er van in de algemene of negerij kas storten en die kas
wordt ook door het Gouvernement gecontroleerd. Dus het hoofd eener negerij met zijne
familie, zoo wel als elk hoofd eener familie, heeft of moet zijn bestaan uit zijne eigene
datij gronden hebben. Geven die niet voldoende, dan moet men op eene andere wijs het
noodige bij zoeken te verdienen. Dit is de toestand dezer landen, die reeds voor de komst
der Portugezen en Nederlanders heeft bestaan en ze nog onder de magt van den Sulthan
van Ternate of Tidorij stonden.
Daar deze landen nu onder de magt en bestuur van een Gouvernement zijn gekomen,
moet het natuurlijk daar voor ook zijne tegemoetkoming genieten; het zij door
belastingen, het leveren van producten, materijalen, het zij door gedwongen arbeid (zins
lang tegen betaling, dus Heerendiensten bestaan niet meer).861 Voor de orde en levering
van het zoo even genoemden, stelt het Gouvernement in elke negerij, groot of klein, een
hoofd aan, zoo veel doenlijk, zoo hij er is en bruikbaar is, uit de familie die van ouds af
dien post of rang bekleed heeft en hier den titel van radja, pattij of awrangkaja dragen.
De tweede persoon in elke negerij is Kapala So’a of hoofd van de wijk, dus zoo vele
so’a’s of wijken in eene negerij, zoo vele Kapala So’a’s, die ook door het Gouvernement
benoemd of aangesteld worden (en nog van minderen rang meer). Maar geen van alle
deze personen genieten eenige bezoldiging van het Gouvernement en moeten dus, zoo als
elk negerij man, van hunne datij gronden leven, doch met uitzondering dat het hoofd der
negerij eenige procenten geniet bij de uitbetaling der gelden van de kruidnagelen (daar
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natuurlijk
ook zijn eigen aandeel nagelen uit zijn datij gronden is) en dan heeft hij ook
nog, als hoofd der negerij, eenige manschap voor zijn eigen gebruik (van een tot vier) uit
de afdeeling der werkbare manschap, onder de verpligting van ze te moeten zoo lang den
kost geven (doch dat wel nimmer gebeurd). Die persoon of personen worden hem elke
maand gegeven van die afdeeling of troep, maar wat is dat voor eene afdeeling of troep?
Dat is namelijk zoo: dat alle werkbare manschap in eene negerij verdeeld wordt, als zij
groot is in vier en klein in twee, doch meestal in drie troepen en dat is om den gedwongen
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arbeid zoo veel doenlijk geregeld te verdeelen, waarom dat elk troep bij opvolging eene
maand heeft om den gedwongen arbeid te verrigten, en de andere afdeelingen behooren
daar van zoo lang bevrijd te blijven. Dus hoe minder troepen, hoe minder tusschen ruimte
of vrijheid om voor zijne eigene behoeften te zorgen; waar de kleine negerijen het meest
onder te lijden hebben, want die vallen al spoedig in de moeijelijkheid (die nog al eens
voorkomt) dat er een Gouvernementswerk onderhanden is, voor hetwelk de manschap,
die de maand heeft, niet genoegzaam is. Wat dan? Dan moeten er zoo velen uit de vrije
afdeelingen genomen worden als er noodig geoordeeld wordt. Maar wie worden daar
voor door ’t negerij hoofd gekozen of genomen? O! Hoe vele grieven ontstaan daardoor
voor den negerijman! Nu zou aan de andere kant ook behooren te zijn, dat wanneer er
geen Gouvernementswerk voorhanden of niet genoeg voorhanden was, dat dan die troep
of overbodige manschap voor zich zelve kon gaan werken! Maar, neen daar is nimmer
sprake van, want al maakt het hoofd daar ook al geen misbruik van, dan is er altijd wat
te doen aan het gene de negerij verpligt is te onderhouden, zoo kerk en schoolgebouw,
als meester en het hoofd zijner woning enz.
Wat nu het loon betreft, dat de mannen dier afdeeling in die maand genieten, is moeilijk
te bepalen. Nu wat! Dan niet met al! Doen ze dienst buiten de negerij, bij de
Gouvernementswerken, pakhuizen, kantoren enz., dan heeft een man ƒ 7 à 7:50 per
maand zonder kost, dat noode is om er zijn eten voor te bekomen en moet er eene gehele
maand uit zijne negerij en familie om blijven. En zij die in de negerij blijven, hebben het
vervaardigen van materijalen en onbepaalde diensten, zoo bij de negerij haar transport
vaartuig of bij hare draagstoelen enz. De gelden voor het leveren van materijalen worden
gewoonlijk in de negerij kas gestort, om goed te maken wat voor het algemeen noodig
is, bij voorbeeld een vaartuig, draagstoelen, vlaggen, ijzerwerk enz. Maar waar van moet
het hoofd eener negerij nu zijn’ stand boven een’ negerij man ophouden? Die de hoofden
van Christen negerijen gewoonlijk te hoog en hooger dan inlandsche negerijen opvoeren?
Want zijne datij gronden, zijne nagelperken en paar man uit de maandafdeeling zijn op
verre na niet genoeg om dien stand te kunnen ophouden, hij moet er dus nog wat bij
zoeken of weten te verkrijgen. En dat leidt velen om daar door niet altijd de wegen der
billijkheid of regtvaardigheid in te slaan. En wie moet dat het meest gevoelen, anders dan
de bevolking der negerij? Oud en jong, mannen en vrouwen. De meesten van hen, zoo
islamsche als christen hoofden, doen hun uiterste best om bij het Hoofd van ’t Bestuur
in een goed blaadje te staan, dat altijd, ook al niet kosteloos, kan verkregen worden,
natuurlijk met het oogmerk om vrijer, ruimer onder de bevolking te kunnen handelen.
Daarbij gaat het Bestuur nog van ’t beginsel uit, van de hoofden der negerijen, zoo veel
doenlijk, de hand boven het hoofd te houden, zoodat zelfs de billijke klagten der
bevolking zelden ingang kunnen vinden.
Het misbruik maken van gezag geeft gewoonlijk de meeste aanleiding tot
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onaangenaamheden tusschen het hoofd en de bevolking zijner negerij, het zij door
misbruik van gezag over den man of over zijne vrouw en kinderen of zijn eigendom enz.
En daar nu de negerij man tegenover zijn hoofd bij ’t Bestuur gewoonlijk ongelijk moet
hebben en daarna te meer door zijn hoofd geplaagd en gedrukt wordt, waaruit dan
ontstaan kan en dikwijls ontstaan is, dat de jongeling dienst neemt voor soldaat en vaders
of familien hunne verhuizing verkiezen boven de verongelijkingen of plagerijen, die zij
nacht en dag in hunne eigene negerijen moeten ondervinden. Dat zekerlijk eene zeer
groote opoffering voor eene familie is, want daardoor moeten zij hunne geboortegrond,
voorvaderlijke gronden en graven prijs geven, verdere bloedverwanten en geburen
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verlaten en, zoo reeds gezegd is, op het gevaar af of zij het beter zullen bekomen. Wat
dan ook de reden is, dat uit groote negerijen of waar eenigszins regt en billijkheid
gehandhaafd wordt, geen man of familie verhuizen gaat.
Maar wanneer een negerijman tot eene andere negerij overgaat, wat dan met zijne
woning, is verders uwe vraag. Over het algemeen zijn de woningen der inlanders van
weinig duur en waarde, bestaande uit eenige palen in den grond, door of met sagobladen
of gabegabe, zonder zoldering of verdieping, omkleed en van kleinen omvang. Slechts
van vier tot zes vadem lengte; gaat nu het geheele huisgezin het huis verlaten en is het dan
nog niet al te zeer vergaan, mogelijk dat hij of zij er dan nog eenige gulden voor kunnen
bekomen. Doch blijven er nog eenigen of een in wonen, dan blijft het huisje eenvoudig
voor degenen die niet tot eene andere negerij overgaan.
Maar welk een’ weg moet de negerijman nu inslaan, om van zijne in eene andere negerij
over te gaan? Hij verneemt natuurlijk vooruit welke negerij voor hem de beste kan zijn.
Hij meldt zich aan, maar eene andere negerij is niet verpligt om hem te moeten
ontvangen, dus heeft hij niet veel te pretenderen. Een huisje staat er stellig voor hem niet
ledig om in te kunnen trekken. Want die zijn wel te weinig maar nimmer over in eene
negerij. Hij moet dus bij iemand anders onderdak zien te komen, totdat hij een huisje
voor zich kan bouwen. Maar wanneer? Zijn er voor hem datij gronden overcompleet, dan
kan hij die, voor welke hij verlaten heeft, in bezit nemen. Zoo niet, wat dan? Dan moet
hij maar zien op welke wijze hij zijn bestaan kan vinden, onder de verpligting van zijn
aandeel in den gedwongen arbeid getrouwe bij te brengen. Dus bestaat zijne geheele
meerdere vrijheid van beweging slechts daarin dat hij, wanneer hij wil (zoo als boven
gemeld is) zonder bemoeijelijking kan verhuizen; en de belofte dat hij in 1867 in het
genot van vrijen arbeid zou deelen, onder de verpligting van ƒ 5. jaars hoofdgeld te zullen
betalen.
Daar komt nu nog bij, dat het Gouvernement het monopolie op de kruidnagelen heeft
doen ophouden en die wil de nagelen nog tot ultimo 1868 kan leveren, maar ook niet
langer zal ontvangen en hier op de markt, als elders, de nagel te geringe prijs halende
tegen de moeite en koste die aan goed inoogsten verbonden is, zoo begint hij reeds zijne
boomen, waaraan hij zijn leven lang zoo veel zweet heeft laten vloeijen en bij de minste
fout zoo veel straf heeft ondergaan, voor palen zijner woning of brandhout te gebruiken.
[Het aantal gouvernementsbeambten in de Molukken zal gereduceerd worden, evenals de
omvang van de militaire bezetting.]

Uwe vraag is ook nog: wat die meerdere vrijheid van beweging in mijne negerijen werkt?
Uwe Eerwaarden zult reeds uit mijne Journalen opgemerkt hebben, dat ik hier in de
binnenbaai genoegzaam alleen onder de inlandsche burgers werkzaam ben; want onder
www.cgfdejong.nl
de
zes gemeenten mijns werkkrings van ruim twee duizend zielen, heb ik slechts 41 zielen
onder de gemeente Rumahtiga en 54 te Halong.862 En wat nu die meerdere vrijheid van
beweging onder de negerij menschen gewerkt heeft, weet ik voor mij niet anders of
verders van: als dat de negerij Halong (door verhuizing) zins 1865 tot nu van 108 tot op
54 zielen verminderd en dat het zielental te Rumahtiga met 10 à 12 vermeerderd is; die
hier, door de boven opgegevene toestanden dier bevolking, zoo in den zelfden toestand
zijn gebleven, doch geen gebrek aan datij gronden en een weinig beter hoofd hebben.
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Luijke bedoelt hier negorijmensen, niet burgers.
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Daarbij is den stok verboden, dien zij nu niet meer behoeven te vreezen,863 maar hoe
werkt dat nu? Ach, zoo als de schoolkinderen den meester brutaliseren, nu ook de luije
of brutale man het negerij hoofd op allerlei wijze brutaliseert. Dus ook al weder niet goed
getroffen.
Welligt is door het zoo even genoemde de vraag bij Uwe Eerwaarden opgekomen: wat
onderscheid er hier bestaat tusschen den negerij man en den inlandschen burger? Wat de
negerij man betreft, heb ik Uwe Eerwaarden hoofdzakelijk zoeken voor te stellen. Wat
de inlandsche burgers betreffen, die zijn van vroeger of later uit de negerijmannen
ontstaan, doordat hunne vaderen of zij zich door een of ander verdienstelijk hebben
gemaakt bij het Gouvernement. De meesten door een’ getrouwen militairen dienst, dat
nog bestaat, zoodat die tegenwoordig twaalf jaren getrouwen dienst heeft en die 20 jaren
dienst heeft, zijn paspoort niet alleen met het burger regt maar ook met een pensioentje
van ƒ 4 à 5 ’s maands geniet. Maar wat voorregt heeft hij dan, als hij in zijne negerij terug
wil komen? Dat hij vrij is van alle gedwongen arbeid, doch ook geen aandeel meer heeft
aan de datij of negerij gronden, waarom dan ook weinigen tot in hunne negerijen terug
keeren en zich meestal in de kampongs der inlandsche burgers vestigen; zoo als bij mij
de gemeente Lata en Laterij, die thans uit 770 zielen bestaat. Maar buitendien heeft men
hier ook nog inlandsche burgers, die niet uit de hier zijnde negerijmannen hunnen
oorsprong hebben zoo als: afstammelingen van vrijgegeven slaven, van vreemdelingen,
die zich van elders hier hebben komen vestigen en de in 1860 hier vrijgegevenen of door
het Gouvernement vrijgekochten,864 zijn allen onder de inlandsche burgers, zoo
islammers, heidenen als christenen, opgenomen. Al deze opgenoemde burgers van 18-60
jaren moeten, als ze geen dienst doen, ƒ 6 jaars aan de kas der schutterij contribueren.
Zoo blijft dus de negerijman hier nog alleen en beneden de vrijgelatenen onder het juk
van den gedwongen arbeid bukken. Maar het Gouvernement gevoelt nog, hoe gaarne ook,
dat het moeijelijk anders kan. Eenvoudig omdat, zoo als ik meermalen gemeld heb, de
inlander ons veel minder dan wij hem noodig hebben. Welk een onderscheid met den
arbeidsstanden in Europa!
Maar wie is in het algemeen in zijn levensgedrag nu nader aan of naar het Evangelie? De
negerij menschen of de inlandsche burgers? De inlandsche burgers of de Europeanen en
daar mede gelijk gestelden? Wij kunnen hier van onderop beginnen of van de
laatstgenoemden slechts een woordje zeggen en wel: dat het aller bedroevendst en
schrikverwekkend is, hoe dat zij (met weinig uitzondering) onzen drieëenigen, eeuwigen,
onveranderlijken God, Vader, Zoon en H. Geest met woord en daad verloochenen! En
als die nu eens allen geloovige christenen waren en de Evangelie leeraren meer ijverig
waren en het voorbeeld van de Apostelen in ’t oog hielden en minder of geen
tafelvrienden van hen die de Bijbelwaarheden als met voeten treden, waren, dan zou men
niet zoo zeer over de verdrukking der negerij christenen en over die christenen zelf
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behoeven te klagen. Dan volgen de inlandsche burgers, die zijn in ’t algemeen, ofschoon
meer vrijheid hebbende, minder gezeggelijk, minder godsdienstig dan de negerij
menschen, die meer aan te moeten werken en gehoorzaam zijn, gewoon zijn. Daar komt
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hier in de binnenbaai van Ambon nog bij (zoo als het spreekwoord zegt) hoe digter bij
Rome, hoe slechter de christenen. Maar waar aan of aan wien ligt de schuld van dat alles?
Ik houde het voor ons aller schuld. Want waar wordt hier iemand verboden of belemmerd
zijn godsdienst waar te nemen? Of te moeten verzaken? Hier in de Molukken en elders
of onder het Nederlands Gouvernement kan men net zoo en nog gemakkelijker een opregt
geloovig belijder van den naam zijns Heeren (en ik voeg erbij, in navolging van den
Apostel Paulus), van den naam zijns Heeren Jezus Christus zijn of worden als in de dagen
der Apostelen. Het Gouvernement geeft hier niet minder vrijheid van godsdienst als de
Romeinen in de dagen der Apostelen. Dat nu eenige individuwen gedrukt worden, waar
is dat niet? Neen, de negerij menschen en inlandsche burgers zijn niet zoo als ze zijn,
omdat ze door hunne hoofden of wie ook zouden gedrukt worden, maar wel omdat
hoofden en geen hoofden, inlanders en Europeanen te zamen een diep gezonken en
bedorven geslacht uitmaken en geen andere redding, zoo voor den een als voor den ander
is, dan alleen door ’t geloof en de liefde tot Christus en dien gekruisigd, die hier door zoo
velen, van kerk en staat, zoo jammerlijk miskend of verloochend wordt. Doch in weerwil
van dat, is Hij (de Christus God) hier ook nog te vinden. Hij wordt hier al omme nog, hoe
gebrekkig of eenvoudig dan ook, naar het Evangelie gepredikt, zoo als in Nederland en
veel beter dan in Spanje, Italije enz. Dat hier veel onkruid en weinig vruchten zijn is
waar, maar wij zijn hier ook nog geen duizend jaren Christen en toch waar wordt hier
geene zonde door den inlander bedreven, die in Londen, Parijs, Amsterdam enz. niet
fijnder en meerder wordt bedreven?
Het is waar, individuwen worden hier en daar door zedelooze negerijhoofden gedrukt,
maar is dat zoo zeer aan die hoofden als hoofd toe te schrijven? Wel neen! Wanneer een
negerijman vandaag of morgen eens hoofd werd, zoude hij het beter maken dan zijn
voorganger? En wie is daar van dan al weder de meeste schuld? Wel wij Europeanen!
Omdat de hoofden meestal niet genoeg of naar behooren door ’t Bestuur gecontroleerd
worden! Daardoor wordt veel nagelaten en te veel toegelaten, wat op den geringen man
nederkomt en drukt. En niet te vergeten, dat wij Europeanen in ’t algemeen een zeer
onchristelijk voorbeeld aan hoofden en volk en bijna overal waar wij komen, geven. Hoe
vele bedroevende staaltjes zou ik daarvan kunnen opgeven. – – –
Doch om nu op het verzoek te komen, naar aanleiding van uwen brief, “om voor de
Moluksche christenen nog wat te willen of genegen zijn te doen”. Dan is dit nu de zaak,
dat de oude gang (die op verre na niet volkomen was of altijd nog te wenschen overliet)
toch nog beter ware dan de nieuwe gang, die zins ruim een jaar hier is begonnen gegaan
te worden. Nog veel slechter is en dat is, zoals Uwe Eerwaarden van elders reeds bekent
zal zijn en in mijn hier nevensgaand verslag ook een weinig heb medegedeeld,865 en dat
is, dat de schoolboete voor de ouders en stok voor de kinderen zijn opgeheven, Bijbel en
godsdienst onderwijs ook uit de inlandsche scholen moeten verwijderd worden, zoodat
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men nu als met een’ herculischen slag de scholen de hersens schijnt te willen ingeslagen
hebben.866 Welk een wandaad van de vijanden, rooms of onrooms, van het Kruis Christi.
Want in de verschenen week vernam ik nog tot mijn innig leedwezen, dat de scholen in
de negerij Allang, Lelibooi en Hatu te zamen nu ook gesloten waren of stil stonden.
Allang eene negerij van ruim elf honderd zielen, met drie meesters, Lelibooi met zes
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honderd zielen, met twee meesters en Hatu met vier honderd zielen met een’ meester.
Wat moet er nu van die schoolkinderen worden?
Daarom is met dezen mijn minzaam verzoek, in het belang van kerk en school, aan Uwe
Eerwaarden: als Uwe Eerwaarden nog iets vermag te kunnen doen voor de Molukken,
help dan dat wij vooreerst, dat wij den ouden gang, hoe onvolkomen ook, weder terug
moge bekomen, dat is dat de Bijbel en godsdienstonderwijs naar den Bijbel in de scholen
weder in werking moge komen en het schoolregelement van boete en stok weder kracht
van wet moge worden. – – –

121. Kort verslag van de werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van januari
tot en met juni 1867, Rumah Tiga (Ambon), 23 augustus 1867; ARvdZ 24/5.
[Zaterdag 19 januari vertrok Luijke van zijn woonplaats Rumah Tiga naar de gemeente te
Lata en Lateri. Op de eerste dag van zijn bezoek onderzocht hij een aantal
belijdenisleerlingen en nam hen vervolgens aan. Op de zondag hield hij met de gemeente
voorbereiding voor het avondmaal, doopte twee kinderen, sloot een huwelijk en bevestigde
de nieuwe leden.]

Des avonds had ik het genoegen, het godsdienstig gezelschap mede bij te wonen, van het
welk ik in mijn vorig verslag reeds gemeld heb;867 dat ten doel heeft: vermeerdering van
kennis en verstand in de waarheden des Bijbels, van geloof en christelijken wandel.
Dezen avond werd het in de nabijheid van mijn logie gehouden en bestaat alleen uit
mannen en toen reeds uit 22 personen. Dezen avond werd voor het eerst het reglement
der bijeenkomst voorgelezen,868 waarnaar zich elk te gedragen had, dat vrij breedvoerig
was, want het bevatte niet alleen de verpligtingen, die men in de bijeenkomst maar ook
die men in ’t dagelijksche leven had in acht te nemen. De bepaling: dat in wiens woning
de beurt was om het gezelschap te ontvangen, ook voorganger in ’t gebed, het opgeven
van Psalmen en de dankzegging moest zijn, werd nu ook opgevolgd en die beurt was
hedenavond aan het hoofd van de kampong Lata, tweeling broeder van den meester
Galala. Het onderwerp dat behandeld wordt is reeds de vorige bijeenkomst bepaald en
was hedenavond over Lukas 2: 25. Waar naar men over en weer aan malkander zijne
meening vermag te vragen. Zeer diep werd er over den persoon van Simeon niet
gehandeld; ja, er kwamen nu en dan al zeer verwijderde meeningen over den vroomen
man ter tafel. Bijzonder over de woorden: “en de H. Geest was op hem”. Daar ik vooraf
bepaald had: van in hun gezelschap slechts als aanschouwer en toehoorder te zullen zijn,
zoo moest ik mij onder de behandeling ook van alle aanmerkingen onthouden, maar er
naderhand in mijn logie met den meester toch een weinig over sprak en nu slechts, na den
www.cgfdejong.nl
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Luijke had in een vorig verslag meegedeeld, dat te Lata en Lateri een aantal gemeenteleden een
vereniging wilde oprichten, die tot doel had de godsdienstige vorming der gemeenteleden te
bevorderen. Te Galala bestond reeds zo’n vereniging. Dit “reveil” gebeurde geheel op initiatief van
een aantal gemeenteleden, noch Luijke noch de meester hadden ooit aangedrongen op de oprichting
van dergelijke verenigingen. Te Lata en Lateri en te Galala vond binnen de kerk volgens Luijke
kennelijk een omgekeerde beweging plaats in vergelijking met Ambon waar tot zijn ergernis het
modernisme steeds meer veld won. Zie sub 20 mei, “Kort verslag der Werkzaamheden van W. Luijke.
Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam. Over April tot en
met December 1866”, 2/5/1867, ARvdZ 24/5.
Niet aangetroffen.
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afloop, eene aanspraak hield om mijn bijzonder genoegen te kennen te geven: dat ik zoo
vele hoofden en vaders van huisgezinnen onder de gemeente met zulk een edel doel
vereenigd mogt zien, dat ik wenschte en hoopte, zulks van duur mogt zijn en wat ik hen
mogt herinneren en op ’t hart drukken: van zoo veel in hen was de eensgezindheid zoeken
te bewaren, ligte geraaktheden te onderdrukken, enz., enz. – – –
Februarij. Den 2 kwam Br. Roskott even bij ons overloopen, om mij het antwoord mede
te deelen op zijn stuk onlangs hier bij de Subcommissie van onderwijs ingediend om een
antwoord te kunnen bekomen over Bijbel en godsdienst onderwijs in de inlandsche
scholen te behouden en niet te weren.869 En dat was zoo als verwacht werd. Dat de
Subcommissie in onzen broeders beschouwingen niet kon deelen, omdat het
Gouvernement het beginsel had aangenomen van: geen Bijbel en godsdienstonderwijs in
de scholen toe te laten, maar geweerd werd.870 Dat de scholen voor de islammers en
alvoeren als voor de Christenen gelijkelijk toegankelijk waren. Dus als of men zich voor
den Bijbel schamen moet. Alsof Bijbel en godsdienstonderwijs de pest voor Muhamedaan
en Alvoer is. En daarom moet het onder de korenmaat. Welk een bewijs van vijandschap,
onder voorwendzel van bezorgdheid voor Rome en Mekka en de Alvoer, tegen Gods
Woord. Is het niet betreurenswaardig dat een protestant land en ons Gouvernement den
Bijbel, bron van Nederlands vrijheid en welvaart, zoo met allerlei puin en zand van
bijgeloof, ongeloof en ligtzinnigheid zoekt toe te stoppen. Is dat niet zoo geheel het werk
der roomsche en onroomsche Jesuiten, door wien de protestanten zich zoo jammerlijk
laten misleiden of om den tuin laten leiden. Onkunde! Onkunde! van Gods Woord,
roepen de Jesuiten. Want in zulk troebel water is het voor ons goed te visschen! – – –

122. Het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam aan P. Mijer, gouverneur-generaal
van Nederlands-Indië, Rotterdam, 15 november 1867; ARvdZ 20/VI.
Met groote bescheidenheid, maar met den ernst dien de zaak vordert, geven Bestuurders
van het Ned. Zend. Gen. zich de eer, zich eerbiedig tot Uwe Exc. te wenden ter
bevordering van de godsdienstige en zedelyke belangen van de bevolkingen der
Ambonsche Eilanden.
Bestuurders zyn overtuigd, dat die belangen Uwe Exc. ter harte gaan; maar zy vertrouwen
tevens dat een welgemeend woord van mannen, die zich sedert vele jaren daarmede
hebben bezig gehouden Uwe Exc. niet onwelkom zal zyn; dat zy het veeleer aan
onverschilligheid toeschryven, wanneer Bestuurders van het Ned. Zend. Gen. geen bewys
hoegenaamd van hunne belangstelling gaven.
Bestuurders behoeven Uwe Exc. niet te herinneren den prys, dien de O.I. Compagnie op
www.cgfdejong.nl
hare bezittingen in de Molukken stelde, en wat zy daar deed voor kerk en school, hoe
haar verval ook den ondergang van dezen ten gevolge had, zoodat de gemeenten op de
Ambonsche Eilanden in het begin dezer eeuw van voorgangers en scholen zoo goed als
geheel verstoken waren. Het Ned. Zend. Gen. vaardigde reeds in 1813 den Zendeling J.
Kam naar O. Indië af, die in 1815 een werkkring vond in de Molukken. Tot in 1833, het
jaar van zyn dood, werkte deze aldaar met zeldzamen yver en groote zelfopoffering,
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Zie document 117.
Zie inleiding bij document 118.
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terwyl zyn werk werd voortgezet door de Zendelingen Gericke, Holtz, Keyser, Ruden,
allen vroeg overleden, later nog door de Zendelingen Bär en Luyke, aanmerkelyk
verzwakt door de ontberingen, die zy op de Zuidwestereilanden hadden moeten
doorstaan; van welke echter de laatste nog steeds voor rekening van het Genootschap
enkele gemeenten in de nabyheid van Poka verzorgt. Zoo verrigtte het Genootschap op
zyne kosten het werk dat by de O. Indische Kerk te huis behoorde.
In 1834 rigtte het Genootschap eene kweekschool op voor inlandsche onderwyzers, die
hoewel zy niet geheel aan de verwachting beantwoordde, by veel lof en veel blaam haar
toegedeeld, toch zeker bygedragen heeft om het onderwys op Ambon, de Uliassers,
Ceram, enz. te organiseren, en die aan hare bestemming beter zou beantwoord hebben als
de inlandsche onderwyzers onder meer bepaald toezigt hadden gestaan, dan door de
Commissie van Onderwys te Amboina kon worden geoefend, dan ook later door de
benoeming van een schoolopziener heeft plaatsgehad. Ook die kweekschool heeft aan het
Genootschap duizenden gekost en toch was het niet dan met tegenzin, dat Bestuurders in
het laatst van 1864 tot hare opheffing besloten, daartoe genoopt doordien zy den
hoofdonderwyzer moesten vervangen,871 en gedwongen doordien zy by de voortdurende
uitbreiding der werkzaamheden van het Genootschap in de Minahassa en op Java en het
stationaire van zyne inkomsten, niet langer over de vereischte middelen konden
beschikken.
Steeds heeft de Regering erkend, dat zy te voorzien had in de bezoldiging van
voorgangers in de Christen gemeenten. De ervaring heeft haar geleerd dat zulks niet kon
geschieden door predikanten voor de Indische dienst bestemd; en toen eene laatste
poging, daartoe aangewend door de Commissie voor de Protantsche kerken in
Neêrlandsch Oost- en West-Indië mislukt was,872 wendde de Regering zich tot het Ned.
Zend. Gen., dat in 1854 een Contract met haar aanging, waarby het op zich nam 6
Zendelingen op de Ambonsche eilanden te plaatsen, in negeryen, daartoe door de
Regering aan te wyzen, onder voorwaarden, die by Uwe Exc. bekend zyn.873
Bestuurders hebben nooit eenige vreugde van dit Contract beleefd. Zy willen volstrekt
niet beweren, dat de schuld daarvan by de Regering berustte. Zy hebben echter
ondervonden dat een tweeledig bestuur, een vanwege de Regering en een vanwege het
Genootschap, de Zendelingen in eene moeyelyke positie brengt en betoonden zy zich in
1862 (by missive aan Zyne Exc. den Minister van Kolonien dd. 27 April 1862) nog
gezind het Contract onder bepaalde voorwaarden te vernieuwen, later in 1864 hebben zy
begrepen daarvan geheel te moeten afzien en liever hunne Zendelingen op de Ambonsche
Eilanden ter beschikking van de Regering te moeten stellen. Zy gaven daarvan kennis aan
Z. Exc. den toenmaligen Minister van Kolonien per missive dd. 17 October 1864.
Sedert is de toestand op de Ambonsche Eilanden onveranderd gebleven. Drie
Zendelingen namen hun ontslag, waarvan één boven het getal was en vervangen werd,
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Zie document 103.
Die poging was gedaan in 1853, zie MvF a. MvK, 4/7/1853, AHC 18, bijlage 85. In deze brief werd
meegedeeld dat de Haagse Commissie nog geen geschikte predikanten voor de Molukken gevonden
had. Ook zouden binnen afzienbare tijd geen geschikte zendelingen beschikbaar zijn, zo werd
verwacht. Men drong er voorts op aan voor predikanten het gangbare traktement van ƒ 125 te
verhogen. Bovendien moest hen na vier dienstjaren in de Molukken de kans gegeven worden elders
in Ned.-Indië benoemd te worden.
D.w.z. het contract op basis waarvan in 1854 zes (in 1858 werd de zevende toegevoegd) zendelingen
door het NZG ter beschikking waren gesteld van de inlandse christengemeenten in de Molukken. Zie
Deel I, document 158.
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zoodat thans nog daar werkzaam zyn: op Ambon de Zendeling J.J. Bär, op Haroeko A.
van Ekris, op Saparoea R. Bossert, op Noessalaoet J.J. Verhoef, op Ceram S.J. de Vries;
zoodat aan het oorspronkelyke getal nog een voor Ceram ontbreekt, die door Bestuurders
zou zyn afgevaardigd als het Contract ware vernieuwd.
De genoemde Zendelingen worden door de Hooge Regering voorloopig in hunne
betrekking gehandhaafd, doch blyven zoo lang door haar geene beslissing is genomen in
het onzekere omtrent hunne verdere bestemming. Het is duidelyk, dat daardoor hunne
positie verre van aangenaam is en Bestuurders nemen uit dien hoofde de vryheid tot Uwe
Exc. in de eerste plaats de eerbiedige vraag te rigten of het mogelyk zou zyn aan de
onzekerheid, waarin de Zendelingleeraren op Ambon verkeeren, een eind te maken. Maar
ook vordert de toestand van kerk en school op de Ambonsche Eilanden dringend
voorziening. Zyn de gevoelens over den aard der Ambonsche bevolking zeer
verschillend, algemeen wordt toch de aanleg en de goede gezindheid van die inlanders
geroemd. Zeer zyn zy gesteld op de uiterlyke vormen van het Christendom en dit is reeds
een waarborg, dat zy by leiding van mannen, die zich geheel aan de gemeente konden
wyden, vooruit zouden gaan in godsdienstigheid en zedelykheid, de hechtste grondlagen
voor het geluk van een volk. Op vele plaatsen zyn goede kerkgebouwen en voor de
Zendelingen werden huizen gebouwd, die over het geheel voldoende mogten geacht
worden. Kon de Regering besluiten een genoegzaam getal Zendelingleeraren te vestigen
in de gemeenten, die daartoe reeds vroeger door haar werden aangewezen, en aan dezen
de gelegenheid te verschaffen voortdurend de filiaalgemeenten te bezoeken, zoo twyfelen
bestuurders niet of zulk eene regeling, onder toezigt van het Protestantsche Kerkbestuur
te Batavia, zou gewenschte vruchten dragen, en wel zekerder naarmate aan die leeraren
eene betere positie in de Indische maatschappy werd verleend, die hun ook in de oogen
der inlandsche hoofden het aanzien van ambtenaren verleende.
In de tweede plaats dus bevelen Bestuurders Uwe Exc. zeer de belangen aan van de
inlandsche gemeenten op de Ambonsche Eilanden en geven zy Uwe Exc. beleefdelyk in
overweging deze onder de leiding te plaatsen van Zendelingleeraren, onder bestuur van
het Protestantsche kerkbestuur te Batavia.
Met den toestand der gemeenten staat in het nauwst verband het schoolwezen. Heeft het
Genootschap gedurende 30 jaren getracht te voorzien in de opleiding van inlandsche
onderwyzers, het zal toch wel niet zonder grond vertrouwen dat de Regering thans die
zaak zal willen overnemen. Zou het noodig zyn Uwe Exc. van de noodzakelykheid
daarvan te overtuigen? Bestuurders weten, dat de Regering die erkent. Maar dan zy het
hun vergund Uwe Exc. op het hart te drukken, dat zoodanige inrigting voor eene
christelyke bevolking, die nog zooveel behoefte aan opleiding heeft, ook doordrongen
behoort te zyn van een christelyken geest. Bestuurders houden zich overtuigd dat dit ook
het gevoelen is van Uwe Exc. Hoezeer zouden zy wenschen dat die kweekschool een echt
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christelyk paedagogisch karakter kon dragen, even als ’s Genootschaps kweekschool in
de Minahassa.
In de derde plaats verzoeken Bestuurders dus Uwe Exc. te willen bevorderen de stichting
eener kweekschool voor inlandsche onderwyzers op Amboina of eene der Uliassers, en
deze in te rigten naar de behoeften eener inlandsche christenbevolking. Mogen
Bestuurders ten laatste nog wyzen op de noodzakelykheid, dat de scholen voor christen
inlanders in verband worden gehouden met de leiding der gemeenten! Mogen zy den
wensch uitspreken, dat voortaan de scholen onder toezigt komen van de
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Zendelingleeraren, die daartoe alleszins geschikt en bevoegd zyn wegens hunne kennis
van het volk en zyne taal, wegens de opleiding die zy ontvingen!
Uwe Exc. gelieve toch wel in overweging te nemen dat noch persoonlyk, noch
genootschappelyk belang de Bestuurders van het Ned. Zend. Gen. kan dringen, om haar
met zooveel aandrang de belangen der Ambonezen en hunne stamverwanten aan te
bevelen. Zy gevoelen zich daartoe alleen genoopt uit christelyke liefde, neen! ook nog
omdat zy als Nederlanders de zware verantwoording gevoelen die op onze natie rust en
die haar van zoo verschillende zyden gedurig dringender herinnerd wordt.874

123. Extract uit het Register der Besluiten van de Directeur van Onderwijs, Eredienst
en Nijverheid, Batavia, 26 mei 1869, nr H233; AA 1595.
Gelezen etc.
Heeft besloten
Bij het inlandsch schoolwezen in de Residentie Amboina:
Eerstelijk. Wegens wangedrag te ontslaan uit zijne betrekking den inlandschen
schoolmeester der 4de klasse te Paulohi, J. Anakotta.875
Ten tweede. Te benoemen
a. tot inlandschen schoolmeester van de 2e klasse op de daartoe staande bezoldiging van
ƒ 20: (twintig gulden) ’s maands, den schoolmeester van de 3e klasse J. Lopulisa.876
b. tot inlandschen schoolmeester van de 3e klasse, op de daartoe staande bezoldiging van
ƒ 15: (vijftien gulden) ’s maands, den schoolmeester van de 4e klasse P.D. Lehitoe.
c. tot inlandschen schoolmeester van de 4e klasse op de daartoe staande bezoldiging van
ƒ 12: (twaalf gulden) ’s maands, de geexamineerde kandidaten J.R. Soselisa, P.M.C.
Patiselano en M. Tatihalawa.
Ten derde. Te plaatsen
a. te Leahari, den schoolmeester van de 1e klasse P. Pelupessi877 van Manipa;
b. te Manipa, den schoolmeester van de 2e klasse B. Lansampeito van Roematiga;
c. te Roematiga, den schoolmeester van de 4e klasse J.B. Nanlohij van Mardika;
d. te Mardika, den benoemden schoolmeester der 4e klasse J.R. Soselisa;
e. te Roetong, den schoolmeester der 2e klasse R.L. Wakanno van Boeroe;
f. te Boeroe, den schoolmeester der 4e klasse P.N. Alfons van Groot Hative;
g. te Groot Hative, den schoolmeester der 1e klasse S. Hoekom van Roetong;
h. te Paulohij, den benoemden schoolmeester der 4e klasse P.M.C. Patiselano;
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Dossiers AMvK 1474, Vb 23 mei 1864, nr 22, en AMvK 1486, Exh. 25 juni 1864, nr 19, zijn gewijd
aan een mogelijke nieuwe overeenkomst tussen de regering en het NZG. Het laatste bevat het advies
terzake van de Raad van State, van 23 okt. 1863, nr XXI.
Anakotta was ontslagen wegens “vrouwenroof”; naar later bleek was de jonge dame in kwestie
bepaald niet tegen haar zin “geroofd”. Zie over deze zaak Contr. van Elpaputih a. RvA, 17/12/1868,
10/4/1869, 19/4/1869, AA 1595.
J. Lopolisa werd op 12 april 1873 wegens ouderdom eervol ontslagen. Extract besluit Dir. OEN,
12/4/1873, nr 3526, AHCO 371.
J.P. Pelupessi (ook Pelupessij). Zie “Opgave voor de zamenstelling van het naamregister van
Nederlandsch Indië voor 1869”, 20/8/1868, AA 419.
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i. te Kelang, den schoolmeester van de 2e klasse J.L. Wattimena van Soija;
k. te Soija, den schoolmeester der 3e klasse D. Lesteine van Kelang;
l. te Groot Hative den benoemden schoolmeester der 4e klasse M. Tatihalawa.

124. J.J. Bär jr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Waai (Ambon), 28 juni
1869; ARvdZ 18/2.
–––
Het schoolwezen gaat hier zoo hard mogelyk achteruit. Byna overal komen de kinderen
zeer slecht ter schole. Het gevolg daarvan zal zyn, dat wy later Katechisanten krygen
waarvan de meesten niet lezen kunnen. Treurig vooruitzigt om met dezulken de
bijbelsche geschiedenis te behandelen; dubbel treurig daar hier op al de scholen de Bijbel
niet meer mag gelezen worden!
Daarby behooren de tegenwoordig door Bestuur aangestelde inl: schoolmeesters tot de
zeer slecht ontwikkelden. Gelukkig dat het maar weinige kan aanstellen. Van den Bijbel
weten zy natuurlyk niets of zeer weinig. Verleden jaar kon men van de ± 120 adspiranten
maar zeven tot schoolmeesters benoemen. In deze maand heeft men te Ambon weder
examen gehouden met 80 adspiranten waarvan er slechts een is doorgekomen. Hoe
volstrekt noodig dat de kweekschool weer in werking komt! Van harte hoop ik dat Br.
Tendeloo878 hier komt, dan ontvangen de aanstaande schoolmeesters ten minste ook
godsdienstig onderwys, wat niet te verwachten is wanneer een gewone Hollandsche
onderwijzer die betrekking moet vervullen.

125. W.C.F. Goldman, tijdelijk wnd controleur van Ambon, aan M.H.W. Nieuwenhuijs,
resident van Ambon, Ambon 30 juli 1869, nr 67; AA 1595.
[Beschrijft uitvoerig de slechte staat waarin het onderwijs aan de school te Waai zich
bevindt. De oorzaak is dat de schoolmeester, Jeremias Latuheru, te oud is om zijn
werkzaamheden naar behoren te verrichten. De leerlingen zijn onkundig in allerlei vakken.
Latuheru wil graag met pensioen. Enkele gegadigde voor de opvolging worden besproken.]

Het valt niet te ontkennen dat het inlandsch onderwijs alhier, bij onpartijdige
beoordeeling, geene schrede vooruit-, maar schier dagelijks achteruitgaat, en dat voor het
tegenwoordige hetzelve zoo onvruchtbaar mogelijk is.
De ondervinding wijst onbedriegelijk op twee incidenten, die als hoofdoorzaken van dien
toestand kunnen worden beschouwd. Eenige wijziging daarin is wezentlijk noodzakelijk,
wil
men zich niet bij voortduur meerdere nuttelooze geldopofferingen en moeiten
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getroosten.
De eerste bron voor dien onwelgevalligen stand van dat onderwijs moet gezocht worden
in het feit, dat op de meeste scholen schoolmeesters met de leiding en het toezigt belast
zijn, die te weinige bedrevenheid en geschiktheid bezitten om met kans van welslagen
werkzaam te kunnen zijn.
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Die kwam niet. H.J. Tendeloo; geb. 1830; 1857-1861 zendeling-leraar namens het NZG te Amurang
(Min.); 1861-1862 te Kema (Min.); 1862-1873 te Airmadidi (Min.); 1873 als hulpprediker te
Airmadidi; 1890 Europ. verlof; 1892 hulpprediker te Airmadidi.
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Voor zoo ver mij bekend, werd meer direct op anciënniteit, dan wel op ijver,
bekwaamheid en geschiktheid gelet en de gevolgen daarvan zijn: dat op de meeste
scholen schoolmeesters aan het hoofd staan, die in facto als leerlingen van de onder hen
geplaatste ondergeschikte schoolmeesters kunnen doorgaan.
Komen echter buitengewone ijver en bekwaamheid ook in de weegschaal voor
bevordering, dan zal men door dit incentief middel weldra een zekeren wedstrijd en
naijver ontwaren, die, naar mijn inzien, tot heilzamer uitkomsten leiden en het inlandsch
onderwijs tot eenige verbetering en welligt bloei brengen zal, voor zoo verre dit namelijk
nog mogelijk zal wezen; terwijl anciënniteit gepaard met ongeschiktheid al de anderen
die daartoe waardig zijn, voor bevordering uitsluiten of althans jaren lang daarnaar doen
wachten, ten ongerieve van een goed onderwijs alhier en van de vele geldelijke
opofferingen door de regeering reeds gedaan en welligt nog te doen.
Een bijvoorbeeld aan het hoofd eener inlandsche school alhier geplaatste schoolmeester
der eerste klasse wacht geene andere bevordering dan die van opperschoolmeester; het
getal der opperschoolmeesters is echter hoogst gering, terwijl dat der eerste klasse vrij
talrijk is.
Hij is er dus vrij zeker van zijn doel, als hij dat nog heeft, niet zoo spoedig te zullen
bereiken, wordt onverschillig en lui, omdat hij weet dat hij zijn hoogste standpunt bereikt
heeft en een despoot voor zijne ondergeschikten, voor wien hij, niettegenstaande vele
dringende vertoogen tot samenwerking, met al de hem aangeborene domheid hardnekkig
den baas blijft spelen.
Er zijn vele meesters der eerste klasse die onder deze categorie sorteren en die in het
belang van de vele doellooze geldelijke offers moesten worden gedemoveerd. Dat die
toestand hinderlijk is voor voortvarende bekwame ondergeschikte schoolmeesters en hen
niet aanmoedigt tot meerdere ontwikkeling hunner gaven, laat staan de verdubbeling van
hunnen ijver in het belang der hen aanvertrouwde jeugd, behoeft naauwelijks te worden
gezegd.
Als tweede hoofdoorzaak moet worden aangemerkt de intrekking van het beginsel van
verpligten schoolgang, ten gevolge waarvan de eertijds vrij druk bezochte scholen zoo
niet geheel ontruimd zijn, dan toch nog door een bespottelijk klein getal leerlingen
bezocht worden.
Ik zou UHoogEdelGestrenge op tal van voorbeelden kunnen wijzen, doch beroep mij
kortheidshalve op hetgeen door UHoogEdelGestrenge zelf onlangs werd gezien en
waargenomen. Het kan daarom geene verwondering baren, dat met diergelijke
ingrijpende gebeurtenissen het goede onderwijs op de inlandsche scholen alhier eene
fictie begint te worden en den achteruitgang hebben bewerkt, dien men bijkans overal
bespeurt, waarom tot wering van nog nadeeliger gevolgen uitdrukkelijk eene strengere
regeling wordt vereischt, tot verhoeding voornamelijk van het te niet gaan der meeste
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scholen in deze afdeeling. – – –

126. M.H.W. Nieuwenhuijs, resident van Ambon, Nota betreffende de toestand der
Residentie Ambon, Ambon, 3 november 1869, nr 33; AMvK 2269. Verbaal 3 nov. 1869,
nr 33.
–––

Document 127

531

Na de opheffing van het instituut van het Nederlandsch Zendeling Genootschap te
Rotterdam alhier bestaat thans geene gelegenheid tot vorming van inlandsche
onderwijzers. Om in de behoefte aan het onderwijzend personeel tegemoet te komen werd
bij besluit van 24 Julij 1868 No 14 de Resident van Amboina gemagtigd om jaarlijks eene
commissie te benoemen tot het afnemen van een examen voor de betrekking van
inlandschen onderwijzer aan de inlandsche scholen in deze Residentie, met bepaling dat
dit examen zich zal uitstrekken tot het lezen, schrijven, rekenen met geheele getallen en
gewone en tiendeelige breuken, ook met toepassing op gevallen uit het dagelijksch leven,
alsmede de beginselen van taal en aardrijkskunde.
Het eerste examen was gehouden in November 1868. Hoe gering de eisch ook gesteld zij,
was het resultaat allerbedroevendst. Van de 117 aspiranten toch die zich voor het examen
hebben aangemeld, zijn slechts zeven aangenomen kunnen worden.
Het in dit jaar op den 17/18 Junij gehouden examen leverde geen betere resultaten op.
Van de 68 aspiranten zijn 34 dadelijk moeten worden afgewezen, om reden zij niet of
naauwelijks konden lezen of schrijven, terwijl van de resterende 34 slechts 1 is geslaagd
met slechts voldoend afgelegd examen.879
Daarom is het dringend noodzakelijk dat de kweekschool voor de opleiding van
inlandsche schoolmeesters, tot welker oprigting reeds in 1865 was besloten, zoo spoedig
mogelijk tot stand kome.
De begraafplaats voor lijken van Europeanen en inlandsche Christenen ter hoofdplaats
Amboina is in zeer vervallen staat en gelijkt een wildernis. Met 1o Julij 1869 ging het
beheer dat tot dus ver door den kerkeraad der Protestantsche gemeente alhier werd
gevoerd, op eene afzonderlijke commissie over.880 Ten einde haar in staat te stellen dat
beheer naar eisch te voeren, werd bij missive van den 29 April j.l. No 1066 het voorstel
gedaan om aan haar een renteloos voorschot van ƒ 3000: uit ’s lands kas te verleenen,
welk voorstel naar gehoopt wordt door eene gunstige beschikking moge worden
achtervolgd. – – –

127. De kerkeraad van de Protestantse gemeente te Ambon, namens deze ds. B.Th.W. van
Hasselt, praeses en scriba, aan M.H.W. Nieuwenhuijs, resident van Ambon, Ambon, 25
november 1869, nr 28; AA 1599.
Door UHEG. in Uwen brief dd 22 November ll. Nº 2909, naar ons gevoelen gevraagd
zijnde omtrent een ons door UHEG. ter lezing aangeboden request van den heer J.J.
Verhoeff, Zendeling-leeraar te Ameth (eiland Noesalaut) aan Zijne Excellentie den
Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, hebben wij de eer aan UHEG. mede te
deelen, onder terugzending van genoemd request en bijgevoegd geneeskundig
www.cgfdejong.nl
certificaat:881
879
880
881

Het examen werd door enkele onderwijzers en leden van de Subcommissie van onderwijs afgenomen
in fort Nieuw Victoria, zie “Proces Verbaal”, 21/6/1869, AA 1588.
Genaamd: Commissie voor het beheer der begraafplaatsen voor lijken van Europeanen en inlandsche
christen.
Beide bedoelde documenten, Verhoeff’s rekest en het geneeskundig certificaat, zijn niet aangetroffen.
Dit dossier AA 1599 bevat, behalve het hier opgenomen stuk, slechts een briefje van Verhoeff aan
de resident van Ambon van 18 november 1869, ingediend ter begeleiding van zijn verzoekschrift.
Verhoeff’s verzoek tot overplaatsing was ingegeven door zijn slechte gezondheid. Hij leed aan een
leverontsteking, die zich in juli 1869 geopenbaard en hem aan de rand van het graf gebracht had. Op
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dat uit het request van den heer Verhoeff is af te leiden dat ZEW. wenscht belast te
worden met den dienst onder de Maleische Christenen, zoo ter hoofdplaatse als in de
negorijen van Leijtimor, die door de predikanten van Amboina twee maal ’s jaars plegen
bezocht te worden. Is deze opvatting van het verzoekschrift juist, dan kunnen wij ons
volstrekt niet vereenigen met den wensch van den heer Verhoeff. Voornamelijk rezen er
bij ons twee gewigtige bedenkingen, en wel deze:
1º dat wij het noodzakelijk achten, dat onze groote en belangrijke gemeente aan de zorg
van twee predikanten blijft toevertrouwd en het zouden betreuren indien een hunner voor
het vervolg door een Zendeling leeraar werd vervangen, ’t geen in de bedoeling van den
heer Verhoeff schijnt te liggen.
2º dat het voor den tegenwoordigen predikant, den heer B.Th.W. van Hasselt, eene groote
opoffering zoude zijn, den dienst der Maleische gemeente te moeten afstaan aan den heer
Verhoeff en zelf alleen met den dienst der Hollandsche gemeente belast te blijven, terwijl
toch de dienst der Maleische gemeente, volgens verklaring van voornoemden predikant,
door hem niet slechts als het meest belangrijke gedeelte van zijnen werkkring wordt
beschouwd, maar hem ook meer voldoening schenkt dan de dienst der Hollandsche
gemeente, die zich hier ter stede over het algemeen niet kenmerkt door hooge
ingenomenheid met den godsdienst en, behoudens loffelijke uitzonderingen, niet
bijzonder getrouw is in het bijwonen der godsdienstoefeningen.
Kunnen wij om deze redenen het verzoek van den heer Verhoeff niet ondersteunen,
evenwel meenen wij UHEG. te moeten schrijven dat wij er, met het oog op de vele
werkzaamheden van den heer Van Hasselt, geen bezwaar in zouden vinden den heer
Verhoeff den dienst op te dragen onder de Maleische Christenen in de boven bedoelde
negorijen van Leijtimor, nl.: Hoetoemoerij, Leaharij, Roetong, Ema, Hukurila, Kilang,
Nakoe, Hatalaij, Soija di atas en Amahoesoe, zoo lang ten minste in de hier sedert 1
January 1869 bestaande vacature van eenen predikant niet is voorzien.

128. Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Resident der Molukse
Eilanden, M.H.W. Nieuwenhuijs, Ambon, 9 december 1869, nr 3099; AA 1594.
De Resident,
Gelezen de missive van den Kerkeraad der Protestantsche gemeente te Amboina van den
4e dezer Nr 30 houdende verzoek om autorisatie tot het doen eener uitgave van ƒ 200,uit het diaconie-armenfonds voor het verwen van de bijgebouwen van het onder zijn
beheer staande weeshuis en voor den inkoop van 100 glasruiten ten behoeve van gemeld
huis en bijgebouwen.882
Gelet op de resolutie van den Gouverneur Generaal van 20 July 1835 Nº 21 – Staatsblad
www.cgfdejong.nl
Nº 34 – zoo mede op art: 22 1º alinea van de by ordinnancie van 30 Augustus 1867
(Staatsblad Nº 114) afgekondigde instructie voor de hoofden van gewestelijk bestuur op
Java en Madura (Staatsblad 1859 Nr 102) voorwaardelijk van toepassing verklaard op de
hoofden van gewestelyk bestuur op de buitenbezittingen (Staatsblad 1861 Nº 44).
Heeft besloten:

882

dat moment was een der beide predikantsplaatsen vacant wegens het vertrek van H.S. Balsem (18631869), welke omstandigheid Verhoeff tot het voorstel had gebracht hem die vacature te laten
vervullen. Zie S.J. de Vries a. J.C. Neurdenburg, 20/8/1869, ARvdZ 24/4/B.
Zie B.Th.W. van Hasselt a. RvA, 4/12/1869, nr 30, AA 1594.
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De verzochte autorisatie te verleenen gelijk geschiedt bij deze.
Extract Kerkeraad der protestantsche gemeente te Amboina tot informatie en narigt.

129. De kerkeraad van de Protestantse gemeente te Ambon, namens deze ds. B.Th.W. van
Hasselt, praeses en scriba, Verslag van de toestand der Protestantse gemeente te Ambon
over het jaar 1869, Ambon, [begin 1870]; AHC 21, bijlage A94.
Hoofdstuk I
De bevolking van Amboina, voor zoover aangaat Europeanen en hunne afstammelingen,
bedroeg volgens de jongste telling 662 personen, welke bijna allen tot de Protestantsche
gemeente behoorden. Onder dit getal zijn niet begrepen de officieren en mindere
militairen van het garnizoen, waaronder zich 154 Protestanten bevinden, noch de 54
schepelingen van den hier in station liggenden Stoomer Vesuvius, die de Protestantsche
godsdienst belijden.
De Maleische gemeente ter hoofdplaatse telde 7038 zielen, waarvan echter 3260 in
buitenwijken wonen, voor een gedeelte op verren afstand van de stad gelegen.
Het zielental der 10 negorijen op Leijtimor, die door de predikanten van Amboina sedert
1864 bezocht worden, nl. Hoetoemoerij, Leahary, Roetong, Ema, Hukurila, Soya diatas,
Kilang, Naku, Hatalay en Amahoesoe, beloopt gezamenlijk 3710.
Het aantal lidmaten van de Nederduitsche afdeeling der gemeente kan door ons
bezwaarlijk worden opgegeven, dewijl haar over het algemeen de gewoonte vreemd is
bij den kerkeraad attestatiën in te dienen bij aankomst of te vragen bij vertrek. Ook wordt
bij ons geene aangift gedaan van het overlijden van leden der gemeente.
Het aantal lidmaten van de Maleische gemeente ter hoofdplaatse wordt door ons by
benadering op ruim 2000 geschat. Dat van de gemeenten in de buitennegorijen bedraagt
1900.
Van de officieren en mindere militairen van het garnizoen hebben 119, van de
schepelingen van den Stoomer Vesuvius 32 hunne belijdenis afgelegd.
Door aflegging van belydenis zijn in dit jaar tot de Nederduitsche afdeeling der gemeente
toegetreden 13 mannen en jongelingen en 5 meisjes. Vijf personen vertrokken met
attestatie naar elders, vier kwamen met attestatie tot ons.
De maleische gemeente ter hoofdplaatse werd vermeerderd met 197 nieuwe leden (124
m. en 73 vr.), in de bovengenoemde negorijen met 70 (40 m. en 30 vr.).
Aan 45 Saparoeneezen, die te Amboina ter catechisatie gingen en belijdenis des geloofs
aflegden, werden bij hun vertrek naar hun geboorteland attestatiën afgegeven.
In de Nederduitsche afdeeling werden 15 kinderen gedoopt, in de maleische 355.
Van de gedoopte kinderen waren 2 tot de eerste en 134 tot de laatste afdeeling
www.cgfdejong.nl
behoorende buiten den echt verwekt.
In de negorijen werd aan 109 echte en aan 29 onechte kinderen de doop toegediend. Bij
de Nederduitsche afdeeling zijn kerkelijk ingezegend 3 huwelijken, bij de Maleische 4.
Kerkelijk voltrokken werd het huwelijk van 83 paren, waarvan 34 in de negorijen.
Hoofdstuk II
De kerk der Maleische gemeente wordt tevens door de Nederduitsche gebruikt. Zij werd
in 1780 gebouwd, verkeert in een goeden staat en is voorzien van een groot orgel. Sedert
lang liet de verlichting van het gebouw gedurende de avondgodsdienstoefeningen, die
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tweemaal ’s jaars op den goeden Vrijdag en op den Ouden jaarsavond worden gehouden,
veel te wenschen over, weshalve de kerkeraad besloot daarin verbetering te brengen.
Dientengevolge zijn door ons reeds 12 hanglampen aangekocht en vijf kroonen met vier
lichten ieder in Holland besteld.
De kerk wordt onderhouden uit het door den kerkeraad beheerde fonds, dat op ultimo
December 1869 was ƒ 32.346,89.
Het diakonie-armenfonds, insgelijks onder het beheer van den kerkeraad, was op gemeld
tydstip ƒ 97.432,07½ en strekt tot ondersteuning van de armen der gemeente, alsmede tot
onderhoud van het Weeshuis.
Overeenkomstig een bestaand huishoudelijk reglement,883 dat in dit jaar eenige
verbeteringen heeft ondergaan, draagt de kerkeraad het dagelijksch beheer over het
Weeshuis op aan een buitenregent, dien hij uit de predikanten of ouderlingen kiest. Deze
wordt door eene buitenregentes, zooveel mogelijk zijne echtgenoote, ter zijde gestaan.
Na het vertrek van den heer Balsem werden tot buitenregent en buitenregentes benoemd
de Ouderling, de heer J.F. Peuchen en Mevrouw Peuchen, zijne echtgenoote.
De huishouding van het Weeshuis wordt bestuurd door eene binnenmoeder, die door den
kerkeraad wordt aangesteld en behalve huisvesting en voeding een tractement van ƒ 60.’s maands geniet. Sedert jaren wordt deze betrekking bekleed door Mevrouw de weduwe
Arndt,884 die zich bij voortduring het vertrouwen waardig maakt door den kerkeraad in
haar gesteld.
Het aantal weezen die gedurende dit jaar in het huis werden verpleegd, bedroeg 13
kinderen, 2 jongens en 11 meisjes, welke een meisje in de maand October overleden is.
Volgens getuigenis van den buitenregent geeft het gedrag der kinderen aan de
binnenmoeder stof tot tevredenheid.
Voor het verwen van het weeshuis en de bijgebouwen en voor het doen van eenige
noodzakelijke reparatiën aan het hoofdgebouw, werd dit jaar eene som van ƒ 350,00
besteed.
Hoewel het aantal der bedeelden ieder jaar, ja elke maand toeneemt kan tot hiertoe uit het
armenfonds in de behoeften der armen worden voorzien, terwijl ook het kerkfonds
toereikend is voor het doel, waartoe het wordt aangewend, vooral sedert wij eindelijk
ontheven zijn van de verpligting om uit dat fonds de Algemeene begraafplaats te
onderhouden, waarvan het beheer en het toezigt in de maand Julij jl. is opgedragen aan
eene commissie van 7 leden, onder het oppertoezigt van den Resident.
Van beide fondsen, waarvan het eerstgenoemde door den Ouderling den heer G.A.
Hoedt885 en het tweede door den predikant Ds B.Th.W. van Hasselt wordt
geadministreerd, is behoorlijk rekening en verantwoording gedaan aan de Algemeene
Rekenkamer.
www.cgfdejong.nl
Hoofdstuk III
De zedelijke en godsdienstige toestand der gemeente is uit den aard der zaak afhankelijk
van het steeds wisselend personeel van ambtenaren en officieren en mindere militairen,
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Zie Deel I, document 49.
Wellicht mevr. H.G. Timmerman, de weduwe van J.W.E. Arndt, een reder.
George Alexander Hoedt; 1821-1876; gedoopt op 28 maart 1821; zoon van Joh. Hoedt; ouderling;
reder; handelaar; opende in 1853 een fabriek voor de verwerking van sago bestemd voor de Europese
markt. Zie Visser, “De landbouw in de Residentie Amboina in het jaar 1853”, 43.
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die een groot gedeelte der gemeente uitmaken. Over het geheel was die toestand niet
ongunstiger te noemen dan in vorige jaren.
Weliswaar bevinden zich ook hier gelijk elders personen, voor wie het Christendom tot
die dingen behoort, waarmede zij zich niet inlaten, waarom zij dan ook niet alleen de
godsdienstoefeningen niet bijwonen maar zich ook schuldig maken aan geringschatting
van de eischen des zedelijken levens, welke geringschatting zich hier in het zamenwonen
met inlandsche vrouwen, daar in zedelooze gesprekken, elders in ligtzinnigheid
openbaart, maar tegen hen over staan velen op wier huiselijk en maatschappelijk leven
niet valt aan te merken en die zich onderscheiden door ingetogenheid en godsdienst zin.
Namen wij de belangstelling die de Maleische gemeente aan den dag legt in den
openbaren eeredienst tot maatstaf van haren godsdienstigen-zeedelyken toestand, dan
zouden wij een gunstig getuigenis van haar kunnen geven.
Maar evenmin als de weinige kerkelijke zin van het meerendeel der Europeanen, die te
Amboina gevestigd zijn, op zich zelf een voldoend bewijs is van hunne
ongodsdienstigheid, evenmin mogen wij uit het trouwe kerkbezoek van de inlanders reeds
afleiden dat in hen de godsdienst des harten eene gestalte heeft aangenomen. Neen, bij
de meesten hunner is de godsdienst van Jezus nog niet doorgedrongen tot het hart en kan
zich dan ook niet in hun leven openbaren. Vandaar dat de Christen-Ambonees zich
dikwijls kenmerkt door ondeugden, die met de leer van Jezus in strijd zijn, vandaar b.v.
dat sommigen er geen bezwaar in vinden een valsch getuigenis af te leggen, anderen de
opvoeding hunner kinderen verwaarloozen en velen in concubinaat leven.
Groot blijft nog altijd het aantal onechte geboorten, ofschoon wij met blijdschap
vermelden dat de verhouding van de echte tot de onechte kinderen, die in dit jaar den
doop ontvingen, iets gunstiger was dan in vorige jaren, terwijl eveneens het aantal
voltrokken huwelijken in dit jaar buitengemeen groot is te noemen.
Zooals uit onze opgave onder hoofdstuk I blykt, worden in de negorijen betrekkelijk
minder kinderen buiten den echt verwekt dan op de hoofdplaats. Dat de bovengenoemde
ondeugden niet aan alle inlandsche Christenen in onze gemeente eigen zijn, zal wel
naauwelijks betoogd behoeven te worden, gelijk het ons dan ook niet moeijelijk zou
vallen op velen hunner te wijzen, die door hun zedelijk leven den wenk van Jezus ter
harte nemen, dat niet ieder die Heere Heere zegt zal ingaan in het koningrijk der
Hemelen, maar die daar doet den wil des Vaders, die in de hemelen is.
Ook willen wij niet verzwijgen, dat de Maleische gemeente, waar het op liefdadigheid
aankomt, een beschamend voorbeeld geeft aan de meer bevoorregte Nederduitsche
gemeente.
Bij het avondmaal op den tweeden paaschdag werd door 956 maleische communicanten
de belangrijke som van ƒ 176,00 ten behoeve der armen bijeengebragt.
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Hoofdstuk IV
Ten gevolge van de voortdurende vakature, ontstaan door het vertrek van Ds H.S. Balsem
naar Pasoeroean op 2 Januarij 1869, heeft de kerkeraad besloten dat door den
overgeblevenen predikant op elken Zondag des voormiddags te 9 ure beurtelings
hollandsch of maleisch zou worden gepredikt, met bepaling dat op dagen waarop de
predikant ’s morgens voor de Nederduitsche afdeeling der gemeente optrad, door den
opperschoolmeester de maleische dienst zou worden waargenomen, ’s middags te 4 ure.
Overeenkomstig dit besluit hebben de predikant en de opperschoolmeester zich gedragen.
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Wat de feestdagen betreft, werd door den predikant op elken eersten feestdag voor de
Nederduitsche en op elken tweeden feestdag voor de Maleische afdeeling gepredikt,
terwijl voor deze laatste ook op den eersten feestdag in de namiddag ure door den
opperschoolmeester godsdienstoefening werd gehouden.
Op den hemelvaartsdag vervulde de predikant ’s morgens de hollandsche en ’s middags
de maleische beurt.
Hoewel er zoowel onder de Europeanen als hunne afstammelingen worden gevonden die
vrij getrouw de kerk bezoeken en er zelfs zijn, vooral onder de dames, die zelden of nooit
eene godsdienstoefening laten voorbijgaan, laat de opkomst van de Nederduitsche
afdeeling der gemeente over het algemeen te wenschen over.
De maleische onderscheidt zich daarentegen door een trouw kerkbezoek; op feestdagen
is het ruime kerkgebouw schier te klein om de talrijk opgekomen schare te bevatten.
Het avondmaal werd volgens gewoonte voor iedere afdeeling tweemaal gevierd.
De kinderen van Europeanen werden op elken Zondag waarop de ouders het verlangden,
gedoopt, die der inlanders op den laatsten Zondag van iedere maand. De huisdoop werd
zeven maal bediend, tweemaal aan kinderen tot de hollandsche, 5 maal aan kinderen tot
de Maleische gemeente behoorende. Vertrek van ouders of doopgetuigen naar elders was
hiervan de oorzaak.
Zondag ’s avonds houden de inlandsche schoolmeesters in hunne scholen
godsdienstoefeningen.
Hoofdstuk V
Van Januarij tot het midden van Maart hield de predikant twee catechisatiën met
Maleische mannen en jongens, waarvan de eene door 115, de andere door 97 personen
werd bezocht, en eene catechisatie met 115 Maleische vrouwen en meisjes. Voorts gaf
hij godsdienstonderwijs aan 72 Hollandsch sprekende jongens, gedurende één uur ’s
weeks, en aan 35 meisjes tot de Hollandsche gemeente behoorende desgelijks één uur ’s
weeks.
Twee uren wijdde hij aan het onderrigt van 20 meer gevorderde jongelingen en aan vijf
meisjes, die hare belijdenis wenschten te doen, terwijl hij eindelijk op afzonderlijke uren
aan twee soldaten en aan twee bejaarde menschen onderwijs gaf.
Nadat een groot gedeelte vooral van zijne Maleische leerlingen vóór Paschen tot lidmaten
der gemeente waren aangenomen, hield hij sedert April 8 catechisatiën. Twee met
inlanders, de een met 156 mannen en jongens en de andere met 74 vrouwen en meisjes.
Twee met leerlingen tot de Nederduitsche afdeeling der gemeente behoorende waarvan
de eerste door 65 jongens, de tweede door 35 meisjes werd bijgewoond.
Verder catechiseerde hij nog één uur met 20 meergevorderde hollandsch sprekende
leerlingen, één uur met 13 matrozen, één uur met 6 soldaten en één uur met een stuurman
www.cgfdejong.nl
van de Gouvernements-marine. Met uitzondering van eene werden al deze catechisatiën
in de kerk gehouden.
Daar de predikant begreep dat de inlanders, waar zij in zoo grooten getale catechetisch
onderrigt verlangden, gedurende een uur in de week te weinig konden profiteren en hij
geen tyd kon vinden om nog meer catechisatiën te houden, heeft hij eenige
schoolmeesters verzocht ook catechisatiën voor zijne leerlingen te openen.
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Ten gevolge hiervan gaf de opperschoolmeester Huwaë886 nog les aan de vrouwen en
meisjes, en twee andere schoolmeesters, Soumokil887 en Risakotta888, aan de mannen en
jongens.
Hoofdstuk VI
De kerkeraad was zamen[gesteld] als volgt:
W. van Hasselt889, praeses en scriba
Ouderlingen:

J.F. Peuchen
G.A. Hoedt890
L. Huwae891
C. Picaulij892

Diakenen:

J.A. Rijkschroeff
J. Berkman
A. den Hamer
H.P. Julsing, vervangen door J. Heaviside den 24 November
1869893
C. Dias
S. de Costa
E.F. Soumokil
A. de Costa894

De kerkeraad vergadert op den tweeden Woensdag van iedere maand. De notulen worden
behoorlijk bijgehouden, insgelijks de trouw-, doop- en lidmatenboeken. Een
huishoudelijk reglement bestaat niet. Door diaken [– – –] [– – –]derlijk collegie [– – –]
[– – –]den de armen [– – –] bijeenkomsten van den kerkeraad afgedaan. Het zedelijk
leven van de ouderlingen en diakenen is, voor zoover ons bekend is, onberispelijk.895
Hoofdstuk VII

886
Ch.L. Huwaë.
887
E.F. Soumokil.
888
P.P. Risakotta.
889
Ds. B.Th.W. van Hasselt.
890
Peuchen en Hoedt waren ouderlingen van het Nederduitse deel der gemeente.
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891
Ch.L. Huwae.
892
Huwae en Picaulij waren ouderlingen van het Maleise deel der gemeente.
893
De eerste vier waren diakenen van het Nederduitse deel der gemeente. J. Heaviside was als landmeter
894
895

en algemeen brandspuitmeester in dienst van het gouvernement.
De tweede vier waren diakenen van het Maleise deel der gemeente.
De organist te Ambon was H.J. Poncetet. Voorlezers waren C.H. Kohler en Ch.L. Huwae.
Ouderlingen te Saparua waren: M.H. Risakotta en B.J. Pattiwael; diakenen: J. Pietersz, B.G.
Pattiwael, J.B. Poetiraij en E. Noija; voorlezer: L. Wattimena; koster: D. Pattiwael. Ouderlingen te
Haruku waren: H. Breemer, J. Mustamu; diakenen: J. Singadji, J. Pattinama; voorlezer: C.M.
Haulussij; koster: E. Rieuwpassa. De ouderling te Nusalaut was: J.L. Lawakabessij. Ontleend aan
“Opgave voor de zamenstelling van het naamregister van Nederlandsch Indië voor 1869”, 1/9/1868,
AA 419.

538

Document 130, 131

Gedurende het gansche jaar was de predikant Van Hasselt alleen met den dienst in de
beide afdeelingen der gemeente ter hoofdplaatse en met dien in de bovengenoemde
negorijen belast.
Die negorijen bezocht hij tweemaal met uitzondering van Amahoesoe, waarheen hij
slechts eene dienstreis deed.896
Wegens zijne vele bezigheden heeft de predikant geen geregeld huisbezoek kunnen
houden en bepaalde hij zich hoofdzakelijk tot het opzoeken van kranken.
Van tijd tot tijd ging hij naar het hospitaal en in de gevangenis sprak hij om de 14 dagen
eene leerrede uit. Het zedelijk gedrag van den predikant, liet voor zoover den kerkeraad
bekend is, niet te wenschen over.

130. J.J. Bär jr aan J.C. Neurdenburg, director van het NZG te Rotterdam, Waai
(Ambon), 26 maart 1870; ARvdZ 18/1.
–––
Ik zal het Genootschap eens gaan schryven, doch ik zeg U vooraf dat ik geen
byzonderheden zal weten te melden.897 Daar wy hier bestaande of gevestigde gemeenten
hebben en onze bezoekreizen zeer vlugtig zyn – schoolmeesters die niets met ons te
maken hebben en die by ons ook, enkelen uitgezonderd, weinig geloof verdienen, zoo is
het dat wy van veel dingen onkundig blyven, wat anders niet het geval zoude zyn, en
kregen we al inlichtingen aangaande het een of ander, dan waren zij van dien aard dat
men onmogelijk daaraan geloof kan hechten. Veel minder zijn de Regenten nog in dezen
te vertrouwen. Zy zyn meestal partijdig. Kan de Regeering het goedvinden om ons
daggelden te geven, dat wy na gedane dienstwerk een paar dagen langer in eene
buitennegory voor eigene rekening zouden blyven, dat zou veel waard zijn.
In deze maand (in ’t begin) hebben wij te Ambon weêr het examen voor inlandsche
schoolmeesters afgenomen. Van de 37 adspiranten kwamen er slechts 3 door. De
examinatoren bestonden uit een paar Europeanen, een paar inlandsche Regenten en een
paar inlandsche schoolmeesters.898
Dossier AA 1597 (1869) bevat afschriften van een briefwisseling tussen Van Hasselt en de
gouverneur der Molukken over een voor april 1869 voorgenomen dienstreis van de eerste naar
Hutumuri, Rutong, Leahari en Ema. Van dergelijke kerkelijke dienstreizen is slechts in enkele
gevallen een verslag aangetroffen, zoals van de dienstreis die Van Hasselt in april 1872 naar de
Zuidwester-Eilanden maakte: “Kort verslag van den stand van zaken, en van het personeel in de
residentie Amboina over de maand April 1872”, 4/5/1872, AA 587; in mei 1872 bezocht zijn collega
J. van der Ven de Aru-Eilanden, “Kort verslag van den stand van zaken en van het personeel in de
residentie Amboina over de maand Mei 1872", 6/6/1872, AA 587. In de jaren tachtig groeide bij het
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gouvernement de twijfel aan het nut van dergelijke dure dienstreizen van predikanten. In de periode
mei-dec. 1881 maakte de predikant H. Knottnerus, die kort daarvoor van Ambon naar Batavia was
overgeplaatst, in zijn kwaliteit van lid van het Kerkbestuur een dienstreis naar de Minahasa, Ambon
en de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden. Hiervoor was een speciale machtiging van de GG nodig,
die deze alleen wilde geven na lang aandringen van het Kerkbestuur. Zie dossier AAS b337/s101, Bt
16 okt. 1881, nr 29. Reisverslag van Knottnerus in document 151.
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Zie inleiding document 133.
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Om in de behoefte aan onderwijzers te voorzien, werden in 1873 twintig jongens voor rekening van
het gouvernement naar de Kweekschool voor Inlandse Onderwijzers te Tondano (N.-Celebes)
gezonden. Begin 1875 keerden ze terug op Ambon om hun opleiding te voltooien aan de tweede
gouvernementsschool, die voor burgerkinderen bestemd was. J.J. Bär a. Hb NZG, 17/2/1875, ARvdZ
18/2.
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In en by alles kan men zien dat Ambon achteruit gaat, in het geestelyke zoowel als in het
stoffelyke. De nagelcultuur, waarbij vroeger de bevolking ± 3 zegge drie ton ontving, is
thans afgeschaft en eene hoofdelyke belasting in geld in de plaats gekomen. Men betaalt
ƒ 5 ’s jaars per hoofd. Doch die gelden komen dan ook met zeer veel moeite binnen. Er
is thans sprake van vermindering van het Europeesche personeel ter hoofdplaats, en
Manado tot een militaire hoofdpost te verheffen. De militaire posten op Ceram zyn
successievelyk ingetrokken. De Controleur van Saparoea (Kiehl)899 gaat dezer dagen naar
Kayratoe (Ceram) om het fortje aldaar met toebehooren op de vendutie te verkoopen.
Vandaar terug moeten zy Haroekoe aandoen om de Zendelingwoning hetzelfde lot te
doen ondergaan. Amahey blyft nu nog voorloopig versterkt, en Wahaay, maar anders wil
men Ceram aan zyn lot overlaten. – – –

131. Kort verslag der werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van januari tot
en met juni 1870, Rumah Tiga (Ambon), 22 augustus 1870; ARvdZ 24/5.
–––
Om vele meer gewone ontmoetingen onder de gemeenten met stil zwijgen voorbij te
gaan, behoor ik toch eene ongewone ontmoeting niet met stilzwijgen voorbij te gaan. En
die was met drie arabieren, die hier kwamen om eenige bambuzen te koopen, welke zaak
zij reeds met mijne vrouw hadden afgemaakt, toen ik met mijne katechizatie den 24sten
[Februarij] geëindigd had en hen met haar kwam te ontmoeten. Een was onze kennis
Achmed, van Ambon, de andere twee lagen met hun schip aldaar voor anker. Die
bambuzen, 300 stuks, hadden ze noodig om te gebruiken als zij naar het eiland Sumbawa
gaan zouden (dat nog niet zeker was) om paarden te koopen, om ze op Java weder te
verkoopen. Naar der arabieren gewoonte waren deze mannen ook zeer vriendelijk, hoe
scherp hunne aangezigten ook teekenen, zoo buigen zij diep maar slechts voor hem van
wien zij wat te wachten, te verdienen of te vreezen hebben. Verder zijn zij zeer aan hunne
godsdienst gehecht en kunnen daarin wel eenigzins vergeleken worden met de secte der
farizeeërs in de dagen onzes Heeren. Daarbij staan of zijn de arabieren hier tegenover de
Ambonsche muhamedanen als wij europeanen hier staan tegenover de Ambonsche
christenen; want eerstgenoemden hunne voorvaders hebben het islamismus en de
europeanen hunne voorvaders het christendom hier gebragt. Daardoor zijn de arabieren
hier zeer geacht onder de Ambonsche muhamedanen, te meer daar zij in ’t algemeen
godsdienstiger en ingetogener leven dan helaas wij europeanen, maar staan ten achteren
tegenover de europeanen omdat die het Bestuur hier in handen hebben, waardoor zij in
het openbaar meer op den achtergrond staan, maar dat schrikt hen in het geheel niet af,
doch het tegendeel, want zij streven een menig europeaan vooruit door hunne energie,
www.cgfdejong.nl
matigheid en vertrouwelijkheid en hulpvaardigheid, onder en met elkander, zoodat
vroeger de meeste kustvaarders de schepen van arabieren waren, maar thans door de
invoering der stoomboot-maatschappijen reeds veel verminderd moeten zijn, omdat
zoodanige ondernemingen nog te ver boven hun bereik zijn.
Om nu niet verder te gaan over de arabieren in ’t algemeen, zoo moet ik toch ook nog een
woordje melden over de ontmoeting met hen en meld vooraf, dat ik zeer goed wist, hoe
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D.N.F. Kiehl; 1867 (maart) controleur bij het binnenlands bestuur te Ambon; 1868 controleur te
Buru; 1870 en 1877-1879 controleur te Saparua.
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ook gewenscht, met al mijn spreken met hen, ze toch niet te zullen bekeeren en zij ook
wel geloofd zullen hebben van mij niet tot islam te zullen maken. Maar dat nam toch niet
weg dat zij wetende hier bij een’ christen leeraar en europeaan te zijn, dat zij konden en
moesten verwachten, als hij nog iets met zijne leeraarsbetrekking op hadt, er wel wat over
onze godsdiensten zouden moeten gesproken worden; te meer doordat ze hier, niet zoo
als te Ambon, waar ze gewoonlijk meer terloops met de europeanen en
Gouvernementspersonen in aanraking komen, maar op hun gemak een kop koffij zaten
te drinken, terwijl hunne matrozen aan het bambuzen afhakken waren, dat twee malen op
die wijze plaats vondt eer alles gereed en tot vlotten gebonden was, om er de overvaart
mede naar de haven en hun schip te kunnen doen.
De stuurman kwam buiten die twee malen, nog twee keeren alleen, met wien mijne vrouw
en ik dan ook nog het meeste heb kunnen spreken, die dan ook (zoo ’t scheen) met
genoegen een maleisch Nieuwe Testament met arabisch karakter van mij heeft
aangenomen, dat hij toonde vlot te kunnen lezen, maar van het hoog maleische wel niet
veel zal kunnen verstaan. Mijn spreken met hen over den godsdienst was hoofdzakelijk,
dat ik hen zocht te verstaan te geven dat ik wist dat zij muhamedanen waren, omdat zij
onder muhamedanen geboren en opgevoed waren, zoo de chinees, zoo ook ik, ik ben een
christen (maar niet rooms) omdat ik onder de christenen ben geboren en opgevoed. Dus
gij zijt geen volgeling van uw’ profeet omdat gij overtuigd kunt zijn dat hij eene betere
godsdienst zoude ingevoerd hebben dan Confucius in China enz. enz. Maar wat overtuigd
mij nu, dat de leer en godsdienst naar den Bijbel de eenige en ware leer van den eenigen
eeuwigen en waren God bevat, Die zich als Vader, Zoon en Heiligen Geest geopenbaart
heeft? Omdat ik uw’ Koran met den Bijbel vergeleken of onderzocht heb en nog
onderzoek, waarbij ik toen den Koran, die ik in het duitsche heb, en den maleischen,
hollandschen en duitschen Bijbel op tafel voor hen lag en te zien gaf. Den Koran zagen
zij dadelijk in en werden ook overtuigd dat het de Koran was, door de vele arabische
aanteekeningen met arabisch karacter, die er in te vinden zijn. Zoo doe ik, maar zoo doet
gij lieden niet, gij blijft eenzijdig en vijandig tegenover anders denkenden, zooals de
roomzen ook doen, die gij lieden (en te regt) voor afgodendienaars houdt. En wat ik nu
van uw’ Koran moet zeggen, in vergelijking met den Bijbel: dan moet ik erkennen dat hij
rijk aan wraak, maar arm aan liefde is over anders denkenden of ongeloovigen en wat den
naam van goed verdient is óf letterlijk óf gedeeltelijk en veelal nog verminkt uit den
Bijbel overgenomen enz. Maar zoo men zegt, dan moet de Koran eene zeer schoone taal
en sierlijke stijl hebben en daarom als taal zeer geroemd wordt, zoodat de sierlijkheid der
taal de armoede van de inhoud moet dekken, waardoor wel eens eenige geleerde en
ongeloovige christenen, die geen onderscheid tusschen taal en inhoud willen of kunnen
maken, zoo verblind zijn geworden, dat ze den Koran, zoo niet boven, dan toch gelijk met
den Bijbel wilden gesteld hebben, enz.
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Het resultaat van onze ontmoetingen is dan slechts geweest dat ze, met mijne vrouw eens
alleen zijnde, gezegd hebben dat ze te Ambon nog nergens zulk eene ontmoeting gehad,
ofschoon ze vele christenen ontmoet, mede gezeten en gesproken hadden; wel hier en
daar spotterneijen moesten hooren, doch nergens op zulk eene redelijke wijze over hunne
en onze godsdienst hadden hooren en kunnen spreken. Dat zal nu wel meer een
compliment dan gemeend zijn geweest, en mogt dit nu alzoo van hunne zijde, maar het
is niet alzoo van onze zijde geweest. – – –
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132. Het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam aan het Bestuur over de Protestantse
Kerken in Nederlands-Indië, Rotterdam, 21 januari 1871; ARvdZ 20/VI.
Het is bekend, dat het Nederlands Zendelinggenootschap reeds sedert het jaar 1815 heeft
medegewerkt aan de opbouwing der inlandsche gemeenten in de Molukken; dat het sedert
1854900 een zestal zyner zendelingen voor die gemeenten bestemde, die door het
Gouvernement zouden bezoldigd worden, en dat de overeenkomst ten dezen door het
Genootschap in 1865 werd opgezegd, met aanbeveling van de nog in de Molukken
werkzaam gebleven zendelingen ter vervulling van den dienst by de inlandsche
gemeenten aldaar, op den eens door de Regering bepaalden voet.
Tot nog toe bleven de Zendelingen R. Bossert, J.J. Verhoeff, J.J. Bär en S.J. de Vries,901
respectievelyk op Saparoea, Noessa-laoet, Ambon en Ceram werkzaam, en werden zy
door de Regering met ƒ 135 ’s maands, vrije woning, onder verpligting van deelneming
aan het Weduwenfonds bezoldigd.
Het besluit van Z.M. dd. 22 December 1867 tot het benoemen van tien hulppredikers,902
scheen bestemd om o.a. ook de betrekking der inlandsche gemeenten in de Molukken tot
de Protestansche Kerk in Indië te regelen. En ofschoon wy bezwaar hadden tegen enkele
bepalingen in dat besluit, hebben wy voornoemde Zendelingen toch aangeraden zich eene
eventuële benoeming te laten welgevallen, met het oog op de belangen van de gemeenten,
van de betrokken Zendelingen en van ons Genootschap. Daar dit besluit echter in Indië
niet dan in 1870 werd afgekondigd en er reden bestond voor het vermoeden dat het niet
zou worden uitgevoerd, hebben wy vroeger geen genoegzamen grond gevonden om ons
tot Uw College te wenden.
Thans echter nemen wy de vryheid, de bovengenoemde Broeders by U aan te bevelen tot
het plaatsen op eene voordragt voor de gemeenten, waarin zy werkzaam zyn, of wel voor
andere, wanneer zulks U noodig zal voorkomen. Wy doen dit in het vertrouwen dat zy
daartoe geschiktheid zelfs boven anderen bezitten, met het oog op de diensten die zy daar
reeds gepresteerd hebben en in het belang der inlandsche gemeenten.
Het komt ons voor, dat wy aan onze Zendelingen en aan ons Genootschap verschuldigd
zyn, ons op deze wyze tot U te wenden en tevens U beleefdelyk te verzoeken, in het
belang dier Zendelingen te doen wat U mogelyk zal zyn. Hunne positie heeft welligt iets
te wenschen overgelaten. Het zal in Uwe bedoeling liggen die zoo aangenaam mogelyk
te maken, en in dat vertrouwen zullen wy hen gaarne ten dienste van de Protestansche
Kerk in Neerlandsch-Indië afstaan.
Vergun ons deze gelegenheid te gebruiken, om U de verzekering te geven, dat wy niet
geweten hebben van Uwe voordragt van den Zendeling Verhoeff voor de gemeente van
Bonthain. Wy hebben ons in der tyd tot Z. Exc. den Minister van Koloniën gewend, met
het verzoek den Zendeling M. van de Wal903 voor die betrekking te bestemmen, juist
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Zie Deel I, document 158.
Een van De Vries’ aan het Kerkbestuur gerichte rapporten is in druk verschenen, zie “Kerkelijk
Rapport”. Dit stuk is ongedateerd, doch is geschreven in of vòòr 1872, daar blijkens p. 252 zendeling
Verhoeff, De Vries’ zwager, nog in leven was. Deze overleed in 1872.
Aanstelling van hulppredikers bij inlandsche protestantsche gemeenten, zie Verzameling der
voorschriften, 56-58. Zie ook Bijlage I.
M. van der Wal; ca. 1835-1904; 1864-1866 te Talawan (Maumbi, Min.); 1866-1869 Nederland;
1869-1881 hulpprediker te Bonthain (Z.-Celebes). Van der Wal arriveerde op 29 nov. 1866 te
Ambon. Hij ging er voor in de Hollandse dienst, terwijl zijn vrouw er enige tijd in het hospitaal
opgenomen was. In maart 1867 bezocht hij De Vries te Amahai (Ceram). In mei 1867 keerde Van der
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omdat de gemeente van Bonthain sedert jaren geen leeraar had; omdat de Wede van onzen
Zendeling Goudswaard904 herhaaldelyk by ons aandrong, een’ van onze Zendelingen daar
te plaatsen, wat wij niet konden doen; omdat van de Wal vroeger, toen wy nog te
Bonthain werkten, voor die missie bestemd was geweest en nu door redenen buiten hem
en ons in het Vaderland gekomen, terwyl wij zyne dienst in de Minahasa konden missen,
als aangewezen scheen voor de bedoelde betrekking.
Wy meenen U dit te moeten mededeelen, omdat ons gebleken is, dat, waarschynlyk door
misverstand, verkeerde voorstellingen omtrent de toedragt dezer zaak gegeven zyn.

133. J.J. Bär jr aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Waai (Ambon), 22
februari 1871; ARvdZ 18/2.
Het NZG-Bestuur had in een brief van 24 oktober 1870 aan zijn zendelingen op de Ambonse
Eilanden te kennen gegeven niet tevreden over hen te zijn: ze zonden geen of te weinig
jaarverslagen in, ze beklaagden zich al te openlijk over hun toekomst als hulppredikers905 en
hun verstandhouding zowel onderling als met de bestuurshoofden liet over het algemeen te
wensen over.906 Bär jr, geboren en getogen in Waai op Ambon, waar hij thans ook als
zendeling werkzaam was, beloofde wederom jaarverslagen in te zenden en gaf vervolgens aan
hoe hij met de bestuurshoofden omging.

–––
Ik ben het geheel eens met Bestuurders dat zy altyd verdriet hebben gehad van de
Ambonsche Zendelingen. Daar was te weinig harmonie onder hen, ook thans is die nog
ver te zoeken. Ieder handelt naar eigen goedvinden. Dikwijls klaagden zy over
nietigheden, over zaken die hun eigenlyke werk niet aangingen, maar welke allen, gelyk
Bestuurders zeggen, “tot het materieele terug te brengen waren”. “Er waren er echter die
geenszins klaagden” lezen wy verder. En daaronder mag U my gerust rekenen. Niet dat
ik ook geene onaangenaamheden en verdriet, vooral te Waay, gehad heb. Neen, die heb
ik genoeg, meer dan my lief was, ondervonden en ondervind die tot heden nog. Maar ik
zie de noodzakelykheid daarvan niet in om het Bestuur te Rotterdam telkens daarmede
lastig te vallen. Nu en dan evenwel ben ik genoodzaakt geweest myne klagten by de
Kontroleurs in te brengen. Ik ben daarmede evenwel, afwykende van de gewoonte der
meeste BBr:, altyd heel spaarzaam geweest; want die te dikwyls klaagt wordt al heel
spoedig, al heeft hy ook gelyk, voor een lastig mensch gehouden. Vooral by een
Zendeling ziet men zoo iets, hoewel verkeerdelyk, ongaarne. Het is alsof de Zendeling
alles wat men hem belieft aan te doen, zelfs van regenten en negory’s menschen, maar
voor lief moet aannemen.
Myne aanklagten hebben altyd goede resultaten gehad. En dat is geloof ik om deze twee
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redenen: a omdat zy spaarzaam werden ingediend, en b omdat ik de Assist. Residenten
en de Kontroleurs van de afdeeling eerst goed wilde leeren kennen, alvorens hun met
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Wal terug naar N.-Celebes, doch al snel zag hij zich wegens de verslechterende gezondheidstoestand
van zijn vrouw gedwongen met haar naar Nederland te gaan. Na terugkeer in Ned.-Indië werd hij als
hulpprediker te Bonthain geplaatst. Zijn dossier is ARvdZ 19/1/A.
A. Goudswaard; ca. 1830-1864; 1854-1864 NZG-zendeling te Bonthain (Z.-Celebes).
Voor een toelichting, zie Bijlage I.
Zie voetnoot 569.
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myne klagten lastig te vallen. Ja, het is in het oog dier heeren dikwyls een “lastig” vallen.
Die man heeft weêr met die en die “nesten” gehad, hoort men niet zelden beweren.
Heb ik eerst myn menschen (de Kontrol. van de afdeeling) betrekkelyk goed leeren
kennen, zoodat wy elkander kunnen vertrouwen en zij, gelyk ze zeggen, van my beginnen
te houden, dan kom ik eerst met myne klagten, wanneer zy van eenig gewigt zijn. Over
nietigheden heb ik nog nooit geklaagd, die maak ik zelf af en geldt dat jongelieden, dan
krygen zy meestal een oorveeg toe, die zy altyd goed opnemen.
En gelyk gezegd is, myne klagten worden nooit tevergeefsch ingediend en dat is altyd in
mijn voordeel. Maar men zou kunnen vragen: gaat dan een Kontroleur of een vroeger
Assist: Resident, by gegronde klagten, zoo maar partijdig te werk? Ik antwoord neen; hy
gaat niet geheel partydig te werk ... Maar heeft men hun te vijand of is hy ons
onverschillig, dan worden onze klagten niet zelden heel ligt opgenomen, als komende
weêr van een’ Zendeling en omdat die meestal loopen over plageryen van de zyde der
Regenten, maakt men de zaken heel flauwtjes af, soms onder vier oogen. Men weet dan
de zaken zoodanig te schikken dat de Zendeling ja, gelyk krygt, maar toch zoodanig dat,
geldt dat nu een inlandsche regent, hy achter den rug den Zendeling nog uitlacht dat hy
er zoo goed is afgekomen, hoewel hy geheel anders verdiende gestraft te worden. En hy
plaagt den Zendeling later natuurlyk weêr en de Zendeling, uit ondervinding wyzer
geworden, wil maar liever niet meer klagen omdat het toch niets helpt. Ziet zoo ver moet
het nooit komen; want dan beklaag ik den Zendeling zeer. Dit alles heb ik steeds voor
oogen gehad en het met goed succes weten te voorkomen. – – –

134. J.J. Bär jr, Jaarverslag over 1871, bestemd voor het Hoofdbestuur van het NZG te
Rotterdam, Waai (Ambon), 26 maart 1872; ARvdZ 18/2.
Ik heb de eer Uw Bestuur hierbij aan te bieden verslag over den toestand myner
gemeenten over het afgeloopen jaar.
Deze gemeenten zijn tien in getal en allen gelegen op Hitoe, eiland Amboina. De namen
der negoryen, het getal zielen en lidmaten, benevens het aantal gehuwden, gedoopten en
nieuw aangenomenen in dat jaar volgen hier achter.
Het getal schoolkinderen in al deze negoryen kan ik niet opgeven, daar de meeste
schoolmeesters in gebreke zyn gebleven my de gevraagde opgave te doen toekomen;
zeker ook dewijl ze wel weten, dat schoolzaken buiten myne bemoeyenis zijn. Dit is
zeker dat de opkomst in de meeste scholen zeer te wenschen overlaat, schoon ik er moet
byvoegen dat de negoryen Passo, Negory Lama en Allang in dezen eene gunstige
uitzondering maken.
De kerkgebouwen zijn altijd in goede orde. Elke gemeente heeft er een, jammer maar dat
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ook niet elke negory een schoolgebouw bezit. Deze zyn de kleinere negoryen als Tial,
Negory Lama, Larieke en Hila. Vandaar dat de schoolmeesters genoodzaakt zijn school
te houden òf in de kerken òf in hunne huizen zoo deze genoegzame ruimte daartoe
aanbieden. Meestal zijn de huizen der meesters echter te klein tot dat doel. De kerk is dus
tevens het schoollokaal. Het wekt wel bevreemding dat de chefs der afdeelingen, zijnde
de Controleurs van Ambon en Hila, in deze aangelegenheid niet beter hadden gezorgd.
Vooral nu er een Inspecteur voor het inlandsch onderwijs is aangewezen, die over dat
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alles een waakzaam oog houdt.907 Zeker is het, dat de kerken in deze reeds zoo lang
bestaande gemeenten niet moeten dienen tot schoollokalen. En hoe gemakkelijk is het
hier niet om een eenvoudig schoolgebouw op te rigten! Geld behoeven zy daarvoor niet
uit te geven. Al de materialen kunnen uit het bosch gehaald worden. Alleen moet er
natuurlyk wat moeite voor gedaan worden. De negoryman is onverschillig op dat punt.
De meeste der negorys- en kampongs-hoofden evenzoo. De kampongs worden alleen
bewoond door burgers die contributie betalen in de schutterykas te Amboina ten bedrage
van ƒ 5,34 ’s jaars per man. Hun hoofd draagt den titel van Sergeant wijkmeester.
Evenwel vindt men ook burgers in negorijen door de zoogenaamde Kwarto’s bewoond
en die thans, nu de verpligte arbeid voor een groot deel opgehouden is, aan het
Gouvernement by wyze van belasting ’s jaars ƒ 5 per man betalen. Het zy hier in het
voorby gaan opgemerkt, dat de inning dezer gelden in de afdeeling Ambon met zeer veel
moeite gepaard gaat. Onder het schrijven dezes is er hier een bevel uitgegaan om degenen
op te pakken en naar Ambon te brengen, die in de betaling daarvan nalatig zijn geweest.
Of dit nu juist de bedoeling van het Gouvernement is, laat ik daar.908 Zeker is het dat door
die menschen te Ambon op te sluiten of daar aan de publieke wegen te laten werken, dus
hun gelyk te stellen met bannelingen, het Gouvernement er niet bij gebaat is. Want de
voeding krygen ze daar kosteloos en beter dan wanneer zy die zelf moeten zoeken. Een
schande is het tegenwoordig voor vele christenen niet meer, zulke straffen te ondergaan.
Want het gebeurt te dikwijls en dan nogal wegens nietigheden. Jammer genoeg! Ik zou
hierover meer kunnen uitweiden, doch ik mag niet verder, daar ik nog meer andere zaken
te vertellen heb.
Wat de Zondag godsdienstoefening betreft, deze wordt geregeld des voormiddags in alle
kerken gehouden. De opkomst in die kerken is natuurlijk verschillend. Soely en Lilibooy
munten daarin volstrekt niet uit. Opmerkelijk is het, dat juist deze twee negorijen twee
schoolmeesters hebben die de liefde en achting der gemeenteleden niet weten te
verwerven; integendeel zy maken zich gehaat onder de bevolking.
Soely heeft twee schoolmeesters. Zy zyn onderling overeengekomen dat de eerste, de
oudste, des Zondags den dienst zoude waarnemen en de tweede, veel jonger in leeftijd
en ook in dienstjaren, zich zoude belasten met Katechetisch onderwijs door de week. In
het eerste, en dat is geweest in 69, had hy ruim 20 leerlingen, doch door zyne norsche en
ruwe handelwijze, aan het onbescheidene grenzende, hadden de leerlingen zich van
lieverlede van hem verwijderd. Op het laatst werd er geene Katechisatie meer gehouden.
Niemand wilde meer bij hem komen leeren. De leerlingen kwamen zich deswege by my
beklagen en tevens verzochten ze om voortaan bij my te mogen Katechiseren. Dat aanbod
deed my natuurlyk veel genoegen. Het getuigde ten gunste voor die leerlingen. Doch de
afstand tusschen Waay en Soely is nogal wat groot (9 palen, d.i. 3 uren gaans) en ik had
reden te vreezen dat zij, vooral in de oostmouson, de Katechisatie niet getrouw konden
www.cgfdejong.nl
bezoeken. Doch ik beloofde hun de schoolmeester daarover te zullen spreken. Ik vond
het beter dat zy in hunne eigene negory onderwijs ontvangen. Niet lang daarna kwam ik
te Soely en onderzocht ik de zaak. Ik bevond dat de meester de meest schuldige was,
ofschoon de leerlingen ook eene groote mate van koppigheid hadden aan den dag gelegd.
De zaak werd bygelegd. De meester beloofde de Katechisatie weer te houden en de
907
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J.A. van der Chijs, benoemd in 1864. De adjunct-inspecteur van het inlands onderwijs in de
Molukken was F.S.A. de Clercq.
Noot van de auteur: “Alleen de last daartoe is geschied. Het is mij nog niet bekend of die nalatigen
veroordeeld zijn geworden met dwangarbeid.”
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leerlingen dat zy die zouden bywonen. Doch het duurde niet lang of de oude klagten
lieten zich weêr hooren. Op myn tweede bezoek te Soely gaf ik voor goed een einde aan
de zaak. Het katechetisch onderwijs werd nu door my aan den eersten meester
opgedragen.
Van dien tyd af nam het getal leerlingen steeds toe en toen ik in Maart verleden jaar
weder te Soely was, had hy meer dan 60 leerlingen waarvan ik 28 kon aannemen. Dat
waren meer de ouderen van dagen.
De schoolmeester van Lilibooy, de eerste n.l. want er zyn er twee, leefde in onmin met
den regent aldaar en daar deze, een bejaard man, zeer toegeeflyk is voor zyn bevolking
en in zyne negory eigenlyk niets uitrigt, zoo schynt men van hem wel te houden en heeft
hy dus de bevolking op zyne hand. Bovendien is de meester niet van pedanterie vry te
pleiten.
Ik zeide daareven dat de Zondagmorgen godsdienstoefening geregeld werd gehouden.
Dat is ook altijd zoo geweest, behalve verleden jaar waar die drie malen noodeloos is
gestoord geworden. De schuld daarvan moet voor een groot deel geweten worden aan het
hoofd der afdeeling, de Controleur. Na den dood van Contr: Goldman die de afdeeling
Ambon bestuurde, kwam er in zijne plaats de heer Palm,909 die als zoodanig te Sumatra
werkzaam was geweest. Naauwelijks eenige maanden te Ambon, deed hij verleden jaar
zijne gewone bezoekreizen en zoo kwam hy ook achtereenvolgens in April te Waaij om
aanslag en schoolexamen te houden. Ik moet vooraf opmerken dat wy tot nu toe elkander
persoonlyk onbekend zijn.
Zoo was hy dan op 21 April 71 voor de tweede maal hier en ging den daarop volgenden
dag, zynde Zaturdag middag, naar Soely om er den nacht door te brengen. Behalve een
europeaan, die hem vergezelde, had hy onderscheidene regenten by zich. Nu moeten HH.
Bestuurders weten dat vele regenten van deze afdeeling, o.a. Waay, Soely, Hatoe, Allang,
Halong, Kilang en Hutumury, in de laatste drie vier jaren de gewoonte hebben
aangenomen om bij de komst van den Control: in de negory hun ter eere een dansparty
te geven. Zoo werd er op die Zaturdag avond ook te Soely gedanst, na eerst den vorigen
nacht op dezelfde wyze alhier te hebben doorgebragt. De beide schoolmeesters waren er
ook by tegenwoordig en moesten mede dansen. Of zy dat goed of slecht deden, dat kwam
er niet op aan. Men maakte pret den geheelen nacht door tot Zondag morgen ongeveer
acht ure. Nu begreep de meester dat hy naar huis moest om Kerk te houden. Hy ging den
Control: groeten, hem tevens zeggende dat er heden morgen Kerk zoude gehouden
worden. “Ja maar, de menschen zyn vermoeid,” antwoordde hem de Controleur, “stel de
kerk maar uit”. En werkelyk gingen de marinjo’s op bevel van een paar regenten,
natuurlyk alweder op last van den Control:, de negory rond om de menschen het
Kerkgaan af te zeggen. Zoo is het dan op Soely toegegaan! Omdat de Control: enz. den
heelen nacht gedanst hadden, meende hy (Control.) dat de menschen te vermoeid waren
www.cgfdejong.nl
en stelde hij de kerk uit. Is dat eene handelwyze van een hoofd der afdeeling! Nu zou men
kunnen zeggen dat de meester ook daarin schuld had, daar hy voor zyn werk moest
zorgen. In zeker opzigt is dat waar; maar men vergete niet dat de Contr., behalve de
Inspecteur, zyn onmiddellyke chef is en dat de meesters by zoodanige gelegenheden
geheel onder den onmiddellyken invloed van hem zijn. Zy hebben niet veel tegen te
spreken. Neen, het had den Contr. beter gepast om in den vooravond reeds den
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schoolmeester naar huis te doen gaan, aangezien hy den volgenden morgen dienst te
verrigten had. Doch al had hy (den meester) ook dien morgen, 9 ure, godsdienstoefening
gehouden, hoe kon hy die naar behooren gedaan hebben!
Den geheelen nacht opgebleven en mede gedanst en zeker ook wat gedronken, tot ’s
morgens 8 ure en dan een uur later de gemeente voor te gaan! O, dat is schandelyk en
tevens bedroevend! Hoe verlaagt men toch de reine godsdienst van den Heer! Wy zyn
maar al te gereed den kleinen man te beschuldigen, doch waarlyk zy zyn de slechten niet.
En wanneer zy slecht worden, dan hebben zy dat te danken aan zulke heerlyke
voorbeelden van Controleurs (niet van allen natuurlyk), van negory’s hoofden en
schoolmeesters.
Zelfs regenten koesteren eene slaafsche vrees voor zulk een man. Als bewijs daarvan
diene het volgende: den 13e dez: is genoemde chef weêr hier geweest met onderscheidene
regenten o.a. die van Allang, Hatoe en Tial, allen dus die my goed kennen en met wie ik
op vriendschappelyke voet omga en die my dus hier zynde, wel hadden kunnen opzoeken.
Men bleef hier twee dagen en had ik niet het genoegen een dezer heeren te ontmoeten.
En waarom kwamen zy niet by my? Uit vrees voor den Controleur.
De meergenoemde chef nu vertrok eerst dien Zondag morgen à 12 ure van Soely. Eerst
daarna deed de meester dienst, na zich eerst een uurtje uitgerust te hebben. Dit alles is
gebeurd op den 22 April 1871. Ik deel dat mede grootendeels uit een’ brief van den
meester zelve, die vóór my ligt.
Een maand later, – ik zal maar met zulke vertellingen voortgaan, want H.H. Bestuurders
moeten alles weten en zoo veel mogelyk van alles op de hoogte zyn, juist nu het erger en
erger wordt – eene maand later dus op den 14en Mei, zynde weer een Zondag, werd te
Passo in het geheel geen kerk gehouden. En waarom? De Controleur Palm was te
Hutumurij en moest dien Zondag morgen naar Passo om er schoolexamen te houden en
zou na den eten 12 ure naar Ambon terug keeren. Dien morgen was alles en ieder
natuurlyk weer op de been en de tifa en gong lieten zich ieder oogenblik hooren. By zulk
geraas en leven had de meester het beter geacht om de kerk uit te stellen tot na het vertrek
van den Controleur. Doch wat gebeurde? Wie er ook kwam, de verwachte chef bleef
echter weg. Ik moet intusschen opmerken dat dien Zaturdag nacht ook duchtig te
Hutumurij is gedanst geworden en dat daar ook byna dien dag geen Kerk is kunnen
gehouden worden. (Hutumurij is voorloopig onder Br. Verhoeff). Te Passo bleef men
wachten, ieder oogenblik kon men de orembai zien aankomen. Eindelijk kwam hij dan,
maar tegen den avond. Zy hebben zeker eerst wat uitgerust van de doorgestane
vermoeyenissen. De meester had dus geen tyd meer om Kerk te houden en het
aangekondigde schoolexamen kon ook niet plaatsvinden. Zoo handelt men thans te
Ambon, althans in de buitennegorijen dier afdeeling. Men beschikt vry over de uren aan
de openbare godsdienstoefening gewijd. Ook deze mededeeling heb ik geput uit eenen
www.cgfdejong.nl
brief van dien meester, die onder myne bewaring ligt. Van dit een en ander heeft de
Resident reeds kennis gedragen.
Doch ik ga verder, want het wordt hoe langer hoe fraaijer. Het was op een Zaturdag den
18e November j.l. dat Palm weêr naar Soely ging. Ik zal maar niet meer opgeven wie hem
vergezeld hadden en welke onderscheidene regenten hy by zich had. Het zyn waarlyk
pynlyke dagen, zulke dagen, voor eenen armen regent, die zonder noodzaak zoo veel
menschen ontvangen moet. Onder de christen-regenten van de afdeeling Ambon is er niet
één die eenigzins bij kas is. Het weinigje dat zy met moeite hebben verzameld, wordt
weêr uitgegeven ter gelegenheid van zoodanige bezoekreizen. Er zyn maar enkele
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regenten, die zoodanige kosten bestryden uit de negorykas. De regent van Soely toonde
my in die maand nog eene rekening van ruim ƒ 300 aan uitgaven, door hem zelf
gedragen, voor de twee laatste bezoekreizen van zyn’ Controleur. Het was zyn geheele
rykdom. Hy koesterde de hoop dat hem dat geld zou worden gerestitueerd, doch die hoop
is ydel geweest.
Nu ter zake. De chef der afdeeling was dus dien Zaturdag weer op Soely. Den volgenden
dag evenwel hield de meester op den gewonen tyd godsdienstoefening. Doch ZEd. wilde
dien Zaturdag nacht gaarne met dansen doorgebragt hebben. Instede nu van het negory’s
huis waarin hy logeerde, daartoe te laten inrigten, vond hy het beter, ook op aanraden van
anderen, daarvoor het schoolgebouw te nemen. H.H. Bestuurders weten dat de
schoollokalen door de week ’s middags of ’s avonds byna altyd dienen tot godsdienstige
bijeenkomsten en dat de christenen en ieder die wel denkt, altyd eerbied voor zulke
plaatsen heeft. Met den meesten spoed, waarby de Contr: zelf er by tegenwoordig was,
werd het gebouw in gereedheid gebragt. Er terwyl de lampen reeds lustig brandden,
gingen de marinjo’s etc. de negory rond om de danseressen uit naam van den controleur
ten dans uit te noodigen.
Doch de brave ouders gaven voor ditmaal geen gehoor aan die uitnoodiging. Zij gaven
ten antwoord dat zij wel hunne dochters in het negory’s huis maar niet in het
schoolgebouw wilden laten dansen. Zij waren gereed voor deze weigering de straf te
ondergaan. En zoo werd er dien avond, ten spijt van al de heeren, niet gedanst. Wat een
edel antwoord van de ouders! En hoe laag heeft zich de Controleur gesteld tegenover die
menschen!
Dat de meergenoemde chef der afdeeling luttel weinig godsdienst zin heeft, behoef ik U
na al het bovenvermelde wel niet te verzekeren; ook niet, dat hij geen vriend is der
zending en van degenen die de zending voorstaan. Maar dat hij, Europeaan zijnde en
hoofd der afdeeling, feitenlijk zijne geringschatting zoo aan den dag legde van hetgeen
anderen zoo heilig is, dat is zeer lakenswaardig en geheel in strijd ook met de bedoeling
van het Gouvernement.
Het laatste voorval te Soely heb ik ook aan het Bestuur over de protestantsche kerken te
Batavia medegedeeld.
En nu heb ik Uw Bestuur eigenlyk meer geschreven over handelingen van anderen dan
over myne gemeenteleden. Omtrent dit laatste kan ik kort zijn. Het eerste heb ik niet
zonder belang geacht uitvoerig mede te deelen, dewyl het de strekking had en heeft om
ons tegen te werken.
Om dit nog duidelijker aan te toonen, diene het volgende, waarbij de man zich evenwel
zeer bespottelyk heeft aangesteld.
H.H. Bestuurders weten dat wy onze bezoekreizen nooit alleen op Zondagen kunnen
www.cgfdejong.nl
bepalen, daar wy dikwyls 2 à 4 gemeenten op eene reis tegelyk bezoeken en het dus altyd
moet uitvallen dat wy ook door de week in de negoryen zijn om nieuwe lidmaten te
onderzoeken, voorbereiding en het Avondmaal te houden. Er zyn maar enkele negoryen
waar des avonds dienst kan gedaan worden. Ook dikwyls kan dit niet eens geschieden uit
gebrek aan brand-olie. Derhalve alles moet overdag geschieden. Dat by zoodanige
gelegenheid de scholen gesloten zijn, is eene gewoonte van oudsher. Het kan ook niet
anders. De ouders gaan naar de kerk, ook een deel der jeugd laat zich daar zien, het
andere deel blyft òf te huis òf draagt zijn jongere broertjes of zusjes naar de kerk ten
doop. Kortom op zulk een dag is alles groot en klein op de been, maar ook de meesters
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willen gaarne naar de kerk om het avondmaal te vieren of houden hunne kinderen ten
doop, terwyl zy ambtshalve ook voorlezers zijn. Het is dus eene onmogelykheid om
school te houden, wanneer de Zendeling in eene negory is in dienst.
Doch wat gaat nu de Heer Palm doen? Nauwelyks op Ambon en met de zaken nog geheel
onbekend, nog minder met onze personen en werkzaamheden, daarby eene groote mate
van vertrouwen schenkende aan regenten die hem onbekend zijn en die hem veeleer op
het dwaalspoor brengen – nauwelijks was hij dus op Ambon of hy verbood de meesters
om ons door de week in ons werk behulpzaam te zijn. Volgens hem moeten de scholen
als naar gewoonte gehouden worden. Eerst na schooltyd kunnen de meesters ons helpen.
Eenigen tyd later bezocht ik myne gemeenten en het bleek dat men zich aan die bepaling
niet kon houden. De oude gewoonte werd natuurlyk gevolgd en er kon geen school
gehouden worden. De geheele zaak werd nu ook te Ambon ruchtbaar. Het gevolg daarvan
was dat eenige weken later het geheele verbod door den zelfden Heer maar namens den
Resident910 officieel werd opgeheven.
Als curiositeit stuur ik Uw Bestuur hierby afschrift van dat schryven in het Maleisch,
luidende als volgt:

Ambon 29 November 1871
No 917.
Dengatakan bagi kamu, bahuwa menurut kata² deri Tuwan Besar (Resident) manakala
ada kadatangan tuwan pandita di negery kamu dan salama tuwan itu ada didalam
negery, kamu haros kaseh berhenti anakh² midras deri pada adjarannja, djika tuwan
tersebut itu sudah kaluwar deri negerij dan disitu pegang midras seperti bejasa.
Controleur Ambon
(w.g.) C.W. Palm
Pada Pemarentah² negery, Guruw² midras Mardika, Rumahtiga, Halong, Passo, Soely,
Tial dan Waay.911

Of de man nu het bespottelyke van het schryven en het intrekken van zyne bepaling wel
zal hebben ingezien, ben ik zoo vry dat zeer in twyfel te trekken. Hy schynt op dat punt
nogal wat ongevoelig te zyn.
Uw Bestuur zal dit verslag misschien wat heel vreemd vinden als handelende te weinig
over myne gemeenteleden. In dat geval verzoek ik wel verschooning, ofschoon ik van
www.cgfdejong.nl
910
D. Boes Lutjens.
911

Vertaling:
Ambon 29 November 1871
No 917.
U wordt te kennen gegeven, dat de Hoge Regering (Resident) bepaald heeft, dat wanneer de zendeling
uw negorij bezoekt, u verplicht bent om voor de duur van zijn verblijf in uw negorij de
schoolkinderen vrij te geven. Zodra genoemde heer uw negorij weer verlaten heeft, dient u het
onderwijs weer als gebruikelijk te verzorgen.
De Controleur van Ambon
(w.g.) C.W. Palm
Aan de Bestuurders en Schoolmeesters van de negorijen Mardika, Rumah Tiga, Halong, Paso, Suli,
Tial en Waai.
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meening ben, dat zulke dingen, als bovenvermeld, wel onder de aandacht van Uw Bestuur
mogen worden gebragt. Zy hangen te naauw zamen met ons werk dan dat zy onvermeld
mochten blyven.
Ik heb nu nog niet eens vermeld de zydelingsche min aangename bejegeningen my door
dien heer aangedaan – schoon wy elkander persoonlyk onbekend zijn. Ik trek my
persoonlyke zaken niet te zeer aan. Bovendien moet in dit opzigt eigenbelang op den
achtergrond staan. Maar wat eene zaak der gemeente is, daar kan ik niet zwijgen, daar
moet ik tegen op komen. Ik hoop van harte dat dien heer (Contr. 1e-kl.) het eindelyk zal
gaan inzien dat het tyd wordt om de Christenen onder zyne afdeeling in hunne zondag
godsdienst-oefening niet meer zóó te storen als dat in den laatsten tyd het geval is
geweest.
Om niet onnauwkeurig te zijn moet ik hierby melding maken dat de vorige Controleurs
dezer afdeeling de Zondagen altyd in eere hebben gehouden en voor zoover ik weet is dat
ook het geval met de andere Controleurs van dit geweest. Alleen de heer Palm maakt
daarop een uitzondering.912

Het bleef niet bij deze incidenten, andere wrijvingen volgden, die licht werpen op de verhouding kerkstaat op dorpsniveau. Zie hierover ook Cooley, Altar and throne, passim. Op 23 maart 1872
beklaagde controleur Palm zich in een brief aan de resident van Ambon D. Boes Lutjens erover dat
Bär de sleutels van de kerk te Waai, die normaliter bewaard werden door de regent en de kepala soa
van Waai, ingenomen had en voortaan als bewaarder van de kerk wenste op te treden. Op herhaalde
verzoeken van de door de regent te hulp geroepen Palm om de sleutels terug te geven, reageerde Bär
afwijzend. Palm betoogde, dat een zendeling-leraar in het geheel niet de bevoegdheid had om de
sleutels van een aan een negorij toebehorend kerkgebouw in zijn bezit te hebben. Bovendien vroeg
hij zich af wie het kerkfonds moest beheren. Hij wees erop dat in Rumah Tiga, waar ook een
zendeling woonde (Luijke), het fonds beheerd werd door het dorpsbestuur. Doch te Waai had Bär op
eigen gezag de administratie aan zich getrokken en beheerde hij het fonds alleen. C.W. Palm, contr.
van Ambon, a. RvA, 23/3/1872, ARvdZ 18/2. De resident van Ambon, een oude bekende van de
zending, die als AR magistraat een aantal jaren eerder belast was geweest met het strafrechtelijke
onderzoek naar zendeling Teffer, kwam Palm te hulp en beriep zich daarbij op wat in de residentie
van oudsher in dergelijke zaken gebruikelijk zou zijn geweest, zie RvA a. J.J. Bär jr, 29/3/1872,
ARvdZ 18/2. Zijn tussenkomst leidde er evenwel niet toe dat Bär de sleutels van de kerk uit handen
gaf of dat hij het beheer van het kerkfonds aan het dorpsbestuur overdroeg. Het motief van Bär om
zowel het beheer van de kerk als van het kerkfonds op zich te nemen was naar eigen zeggen gelegen
in het feit dat zowel het kerkgebouw als het kerkfonds voorheen voor doeleinden waren gebruikt, die
niet overeenkwamen met hun oorspronkelijke bestemming. Tijdens epidemieën en bij andere
gelegenheden werd de kerk wel gebruikt voor “het verrigten van uiterlyke plegtigheden geheel buiten
www.cgfdejong.nl
my om en zulks als een gevolg van bygelovige opvatting of begrippen.” Bär betoogde dat hij het
beheer van het kerkfonds, dat geen fonds in de zin van Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1832, nr
55, was, maar een kleine kerkelijke kas, had overgenomen van de tua agama toen hem gebleken was
dat het was gaan functioneren als een soort bank van lening voor de dorpselite. Hij beheerde het op
last van het Kerkbestuur, dat in 1861 had bepaald (bij Circulaire van 5 juni 1861, nr 118) dat hij
jaarlijks aan het Kerkbestuur verslag moest doen van de stand van kerkgebouw en financiën in die
gemeenten waarvan het toezicht aan hem (Bär) was opgedragen. Zie J.J. Bär jr a. RvA, 10/4/1872,
ARvdZ 18/2. Deze kwestie werd de aanleiding voor de oprichting in Waai in mei 1872 van een
kerkeraad, de eerste in de geschiedenis van deze gemeente. De raad bestond uit twee ouderlingen en
twee diakenen, met Bär als voorzitter. J.J. Bär jr a. Hb NZG, 16/5/1872, ARvdZ 18/2. NB Anders dan
de resident meende, werd het kerkfonds in de Molukken in de regel beheerd door de kerkeraad (v.z.v.
die er was), waarbij de regent soms voor gezien tekende. Zie bijv. document 86.
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Namen der
negoryen

aantal
zielen

aantal
lidmaten

aantal
gedoopten
in 71

aantal
gehuwde
paren in 71

aangenomen
lidmaten in
70 en 71

Waay

868

354

31

11

-

Soely

445

168

33

11

28

76

42

2

-

-

Passo

373

145

12

8

14

Negery
Lama

191

78

15

1

1

Hatoe

310

135

13

5

28

Lilibooy

585

169

24

6

-

1182

435

46

14

21

87

30

6

2

-

165

73

7

-

-

4282

1629

189

58

92

Tial Christen

Allang
Larieke
Hila
Totaal

Gelyk boven gezegd is, ben ik niet in staat Uw Bestuur opgave te doen van het aantal
scholieren in deze gemeenten en van de trouwe opkomst in de scholen.
Van de beide schoolmeesters alhier heb ik de schoollijst over de maand Febr. j.l. ter
inzage gekregen, en die is als volgt:
de eerste school telde in die maand 76 leerlingen waarvan gezet opkwamen 18 kinderen.
De tweede school had 54 kinderen terwyl 14 getrouw opkwamen. – – –

135. Besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, P. Mijer, Buitenzorg,
9 mei 1872; AAS b337/s101, Bt 9 mei 1872, nr 6.
–––
Is goedgevonden en verstaan:913
Eerstelijk: met wijziging in zooverre van art. 2 van het besluit van 10 September 1870
No 17 (Staatsblad No 126) te bepalen, dat, instede van te Kamarian, te Amaheij een
hulpprediker ten dienste der inlandsche Christengemeenten zal zijn gevestigd.914
Ten tweede: te bepalen, dat behooren:
www.cgfdejong.nl
a. tot den werkkring van den hulpprediker te Waaij, de gemeenten Soeli, Tial, Passo,
Negeri Lama en Waiheroe;
913
914

Dit besluit was geheel conform een desbetreffend voorstel van het Kerkbestuur, zie Kb a. GGvNI,
5/7/1871, te vinden in ditzelfde dossier.
Aldus werd tegen de wens van het Kerkbestuur het betreffende voorstel van DOEN door de regering
overgenomen. Het Kb had betoogd dat plaatsing van een hulpprediker te Amahai overbodig was,
aangezien daar reeds een zendeling woonde. In plaats van te Amahai stelde het Kb voor te Kayeli op
Buru een hulppredikerspost te openen, zie Kb a. GGvNI, 17/1/1872, nr 22; DOEN a. GGvNI,
3/2/1872, nr 986, AAS b337/s101, Bt 9 mei 1872, nr 6.
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b. tot den werkkring van den hulpprediker te Hutumurij, de gemeenten Soia di Atas,
Hatalai, Ema, Hoekoerila, Nakoe, Kilang, Roetong, Leahari, Lateri, Lata, Halong, Roema
Tiga en Galala, de vijf laatsten bij ontstentenis van den thans aldaar werkzamen
zendeling-leeraar;
c. tot den werkkring van den hulpprediker te Allang, de gemeenten Hila, Larike, Liliboi
en Hatoe, alsmede die op de eilanden Manipa, Boano en Boeroe;
d. tot den werkkring van den hulpprediker te Saparoea, de gemeenten Tiouw, Paperoe,
Booi, Haria, Porto, Nollot, Itawaka, Ihamahoe, Serri Sorri, Oelath en Ouw;
e. tot den werkkring van den hulpprediker te Haroeko, de gemeenten Oma, Wassoe,
Aboroe, Hoelalioe en Kario, alsmede de op West-Ceram gelegen gemeenten Hatoesoa,
Waisamoe, Kaibobo, Etti en Piroe;
f. tot den werkkring van den hulpprediker te Ameth, de gemeenten Nalahia, Sila en
Leinitoe, Titawai, Aboeboe en Akoön;
g. tot den werkkring van den hulpprediker te Amaheij, de gemeenten Souhoekoe,
Makariki, Awaia en Waraka, Apisanoe, Elpapoeti, Roemakai, Tihoelale en Kamarian;
h. tot den werkkring van den hulpprediker op Letti, de gemeenten te Toeteke, Serwaroe,
Batoemeouw, Seraai en Leitoetoe;915 – – –
Ten derde: Onder mededeeling, dat tegen de bij missive van het bestuur over de
Protestantsche kerk in N.I. van 5 Julij 1871 No 75 aangeboden bepalingen omtrent de
examens ter verkrijging van het getuigschrift van bekwaamheid als hulpprediker ten
dienste der inlandsche Christengemeenten, en die omtrent de opleiding, den werkkring
enz. der inlandsche leeraars bij die gemeenten,916 bij de Regering geene verdere
bedenkingen bestaan, het bestuur voornoemd te vergunnen, aan die bepalingen, nadat zij
door het bestuur zullen zijn gearresteerd, openbaarheid te geven door plaatsing in het
officieel nieuwsblad, als bekendmaking van het bestuur uitgaande en op te nemen onder
de rubriek advertentiën, evenals zulks geschiedt met de door de hoofden van gewestelijk
bestuur uitgevaardigde keuren van politie als anderszins.
–––

136. Het Bestuur over de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië aan de Commissie tot
de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië te ’s-Gravenhage,
Batavia, 16 juni 1873; AHC 21, bijlage A162.
–––
Zoodra de positie der hulppredikers ten dienste van inlandsche Christengemeenten,
bedoeld bij het Koninklijk besluit van 22 December 1867, no 4,917 door het daarop
gevolgd Koninklijk besluit van 31 October 1872 no 41 belangrijk was verbeterd, hebben
www.cgfdejong.nl
wij aan de Regering in overweging gegeven om de te Waai, Saparoea en Amaheij

915

916

917

Leti was sinds 1870 een hulppredikersressort. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1870, nr 126; en
document 140. De eerste hulpprediker te Serwaru op Leti (na Jäsrich’s kortstondige verblijf in 1866)
was N. Rinnooij, 1878-1880.
Voor het Reglement op het hulppredikerschap en het inlandsch leeraarsambt bij de inlandsche
Christengemeenten in Nederlandsch-Indië, en andere bepalingen en regelingen voor hulppredikers
en inlandse leraars, zie Verzameling der voorschriften, 60-72.
De Aanstelling van hulppredikers bij inlandsche protestantsche gemeenten, zie Verzameling der
voorschriften, 56-58.
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gevestigde zendelingleeraren op den voet der aangehaalde besluiten te benoemen tot
hulppredikers en is dienovereenkomstig door de Regering beschikt.918
Het was ons echter niet mogelijk voor de overige plaatsen, waar hulppredikers behooren
gevestigd te zijn, geschikte personen voor te dragen.
Wij deelden daarom aan de Regering mede dat wij het gevolg wenschten af te wachten
van de bekendmaking der voorwaarden, waaronder zendelingen door ons Bestuur kunnen
worden bevoegd en geregtigd verklaard tot uitoefening van het leeraarsambt, alvorens de
tusschenkomst Uwer Commissie in te roepen tot uitzending van het noodig aantal
hulppredikers.
Sedert zijn verscheidene maanden verloopen, zonder dat een der hier te lande aanwezige
zendelingen heeft doen blijken van zijn verlangen om voor de betrekking van
hulpprediker in aanmerking te komen. Het belang der betrokken gemeenten vordert echter
dat zij niet langer verstoken blijven van de geestelijke zorg, die haar door de milde
bedoelingen der Regering is toegedacht.
Uwe commissie zal het billijken, dat wij voor de vervulling der gewigtige betrekking van
hulpprediker de voorkeur gaven aan personen die reeds hier te lande hadden getoond
voor die betrekking geschikt te zijn.
Bij gemis van zoodanige personen achten wij ons evenwel verpligt Uwer Commissie te
verzoeken, ons Bestuur behulpzaam te willen zijn in de aanwijzing van personen, van wie
verwacht mag worden dat zij door verdubbelde inspanning zullen trachten het gemis van
ervaring te vergoeden.
De omgang met den inlander is geen gemakkelijke taak. Voor hare goede vervulling is
kennis der taal een hoofdvereischte. Wij mogen niet vorderen, dat de aanstaande
hulpprediker vertrouwd zij met het dialect waarin hij welligt zal worden geroepen
onderwijs te geven. Maar wel meenen wij in billijkheid te mogen verlangen, dat hij het
Maleisch grondig versta en daardoor den grondslag hebbe gelegd voor verdere studie der
talen van den Indischen Archipel. Wij achter ons verpligt Uwer Commissie dringend te
verzoeken aan dien eisch streng te willen vasthouden en liever traag te zijn in de
uitzending van personen dan toegefelijk te zijn in den eisch eener grondige kennis van
het Maleisch. Het belang der gemeenten zoowel als van de hulppredikers zelven is
daarmede te zeer gemoeid.
Overigens verlaten wij ons gaarne op het verlichte oordeel Uwer Commissie ter bepaling
der voorwaarden, waaraan de aanstaande hulppredikers behooren te voldoen. Ten
overvloede voegen wij hierbij het programma der kundigheden, dat door ons Bestuur is
vastgesteld, voor hen, die hier te lande wenschen bevoegd en geregtigd te worden
verklaard tot uitoefening van het leeraarsambt.919
Ingevolge het bepaalde bij artikel 1 van het boven aangehaalde Koninklijk besluit van 31
October 1872, no 41, kunnen voor verschillende inlandsche Christengemeenten 12
www.cgfdejong.nl
hulppredikers worden aangesteld.920
Van dezen zijn, zooals wij hierboven mededeelden, 3 reeds benoemd, zoodat nog een
negental kan worden geplaatst. Wij achten het niet waarschijnlijk, dat reeds dadelijk een
zoo belangrijk aantal geschikte personen in Nederland zal kunnen worden gevonden en

918
919
920

Zie Bijlage I.
Het Reglement op het hulppredikerschap en het inlandsch leeraarsambt bij de inlandsche
Christengemeenten in Nederlandsch-Indië, in Verzameling der voorschriften, 60-62.
Zie Bijlage I.
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zullen ons zeer gelukkig rekenen wanneer het vereischte personeel langzamerhand zal
kunnen worden aangewezen.
Wij nemen mitsdien de vrijheid Uwer Commissie beleefd te verzoeken, om naar mate de
gelegenheid zich voordoet, aan het opperbestuur de noodige voorstellen te willen doen
tot uitzending van personen, geschikt om te worden benoemd tot hulpprediker ten dienste
eener inlandsche Christengemeente, tot dat het vereischte aantal voltallig zal zijn.921

137. Kort verslag der werkzaamheden van zendeling W. Luijke, lopende van juli tot en
met december 1874, Rumah Tiga (Ambon), 12 februari 1875; ARvdZ 24/5.
–––
Den 25sten [September] ontvingen wij de kennisgeving van Ambon van het overlijden
van Adrijan (de lepralijder) over wiens geloof en bekeering ik vroeger, reeds meer dan
eens iets heb gemeld;922 dat in ’t kort, bij deze gelegenheid nog even moge herhaald
worden: Dat hij voor ruim 8 jaren geleden, toen hij hier in onze nabijheid woonde en nog
(naar zijne eigene getuigenis) geheel vervreemd zijnde van het leven Gods, door de
onwetendheid, die in hem was, onze zondag avond maleitsche bijbellezing mede kwam
bijwonen (maar nog met amuletten, of een bundeltje beschermgoden onder zijne kleeding
verborgen!) en aan dien tijd den eersten brief, aan die van Corinthe, behandeld wordende,
heeft de Heere dat aan hem gelieve te zegenen; zoodat na lang worstelen of strijd in zijn
binnenste, tevens veel in zijn Nieuwe Testament lezende, hij overtuigd werd, een Helper,
een Verlosser van zonde en ellende te behoeven, zich begon te schamen over zijne
amuletten, dezelve in de diepte der zee wierp en zich verwonderen moest van zulke
dwaas of nietigheden te hebben kunnen aankleven. Na hier een geruimen tijd met zijne
moeder (eene islamsche vrouw) vertoefd hebbende, verlangde de moeder naar Ambon
en hare andere kinderen terug te keeren, te meer om dat Adrijan door een paar personen,
hier uit zijne familie, kwalijk bejegend werd en ging toen met zijne moeder te Ambon
onder islammers wonen, waar ik hem nu en dan ook bezocht, als ook nu en dan heb laten
afhalen en eenige dagen bij mij laten logeren, te meer, omdat hij zich verblijden kon in
den Heere Jezus geloovig te zijn geworden en Hem lief te kunnen hebben, bij welke
gelegenheid ik hem dan onderrigtte, de waarheden des Bijbels ontvouwend tot versterking
in ’t geloof aan eene betere toekomst, want zoo wij in dit leven alleenlijk hopende waren
op Christus, zoo waren zulke zieken met regt de ellendigste aller schepselen. Verders kan
ik van hem nog te herinneren geven, dat hij meer om den naam des Heeren geleden heeft
als ik nog niet heb behoeven te lijden; want onder de islammers in zijne omgeving heeft
www.cgfdejong.nl
921
Om in deze vacatures te voorzien wendde de Haagse Commissie zich bij monde van haar praeses dr.

922

C.E. van Koetsveld tot het NZG. NZG-director Neurdenburg stelde voor dat de commissie zich ook
tot de NZV en UZV zou wenden met het verzoek hun zendelinghuis open te stellen voor de opleiding
van kandidaat-hulppredikers. In het geval van het NZG zegde Neurdenburg toe dat het kandidaten
zou oproepen voor het ambt van hulpprediker en hun opleiding zou verzorgen. Die opleiding zou
volgens Neurdenburg ten minste twee jaar moeten duren en naast Maleis ook land- en volkenkunde
en kennis der Indische godsdiensten moeten omvatten. Tevens vestigde hij de aandacht van de Haagse
Commissie op J.N. Wiersma en H.J. Tendeloo, twee NZG-zendelingen in de Minahasa (N.-Celebes),
als kandidaten voor benoeming tot hulpprediker. Zie J.C. Neurdenburg a. C.E. van Koetsveld,
2/10/1873, AHC 21, bijlage A165. In 1882 werden de voorwaarden van samenwerking definitief
geregeld, zie Bijlage I.
Zie document 108.
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hij zijn licht niet onder de korenmaat verborgen gehouden, zoodat de fanatike islammers,
in plaats van hem tot het islamismus over te halen, hij hen uit den Bijbel zocht te
bewijzen dat zij op het dwaalspoor waren, waardoor zij menigmaal zoo vijandig werden
dat zij hem dreigden te mishandelen en zijne boeken te verbranden. Op die wijze is hij
blijven volharden tot het einde toe, met de erkentenis en dank tot zijnen en onzen Heer,
dat hij in den middelijken weg, den weg des heils, in mijne woning had beginnen te leeren
kennen. Een paar dagen na zijn verscheiden (dat voor ons toch nog verrassend was
geweest) kwam zijne moeder tot ons, die hem tot aan zijn einde getrouw ter zijde had
gestaan, om haars zoons laatste groeten en dankbetuiging tot ons over te brengen en
mogten van haar, ofschoon slechts korte, maar toch verblijdende tijding vernemen en wel:
dat hij in zijne laatste dagen, zijne smerte met veel geduld en liefde tot zijne moeder had
gedragen en wat zij in of aan den laatsten nacht zijns levens, toen zij slechts alleen hem
ter zijde stond, van hem had gezien en gehoord en dat was: om streek de klokke vier, toen
begon hij een’ Psalm of gezang (zoo als hij vroeger meermalen deed) te zingen, daarna
weder wat stil gelegen hebbende, tot even na vijffe, heeft hij met gevouwen handen zacht,
maar toch hoorbaar, gebeden en toen er weder zulke een tusschenruimte voorbij was,
sloeg hij met zigtbare blijmoedigheid zijne oogen open, als of hij iets zag en zeide ‘hej’,
verders niet, maar het was als of hij wilde zeggen: wat is dat? of wie is daar? en daarna
is hij onmiddellijk uit zijne aardsche en ligchamelijke ellende verlost. – – –
December. – – –
Zondag den 13, aan welks dag ik met lief weer en stille zee naar Poka toe vermogt te gaan
en ook aan haar verlangen konde voldoen. Wij hadden hier nog veel te spreken voor wij
naar de kerk gingen om den H. Doop aan twee kinderen, buiten het eerbaar huwelijk
geboren, bij deze gelegenheid te kunnen bedienen. Ofschoon ik ongaarne zulk eenen
Doop bedien, zoo is zulks dan toch ook niet verboden, want ik ben er van overtuigd dat
men er de deur der ontucht meer door helpt verwijden dan vernaauwen, en daarvoor is
ons den H. Doop niet toevertrouwd! Het komt er dus veel op aan, hoe de toestand der
moeders van zulke geboorten zich laat aanzien. Leeft de moeder met den vader van zulk
een kind openbaar te zamen, als man en vrouw? Dan vermag ik het niet te doen, omdat
men niet wil trouwen! Doch zoo dit nu niet het geval is, heeft de vader de moeder laten
zitten of ontkent hij zijn vaderschap van dat kind, waardoor er geene hoop over blijft voor
de moeder om met haar kind vereerlijkt te kunnen worden, dan is de reden vervallen,
waarom ik weiger kinderen buiten het huwelijk geboren te doopen. Het kwam er dan
dezen morgen nu maar op aan, dat men mij verzekeren kon: of die twee vaders die
laagheid (of hoe zal ik het noemen) begaan hadden? Of dat men mij zulks maar wijs zocht
te maken om die kinderen te gemakkelijker te kunnen laten doopen? Om die zaak te
kunnen bewijzen en te verzekeren, gaf eene zeer levendige beweging in onze vergadering.
Om kort te gaan: na de moeders (die vroeger hier door mij tot ledemaat waren
www.cgfdejong.nl
aangenomen) aangesproken, vermaand, beklaagd en beloofd hebbende (hoe ongaarne ook
voor mij) aan haar verlangen te zullen voldoen, gingen wij naar het huis des gebeds, in
het welke ik voorganger was. – – –
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138. R. Bossert, hulpprediker, aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Ambon,
31 januari 1876; ARvdZ 19/2/E.
Na een Europees verlof keerde Bossert in januari 1876 op Ambon terug. Hij had de reis van
Nederland naar Java gemaakt in gezelschap van hulpprediker Körnfeldt.923 Door het
Kerkbestuur was hen tijdens een oponthoud in Batavia meegedeeld dat Bossert als
hulpprediker te Alang (Ambon) was geplaatst en dat Körnfeldt naar Nusalaut zou gaan.924

Met blijdschap en dankbaarheid kan ik U melden dat wij op 9 dezer des avonds behouden
te Amboina zijn aangekomen. Van Batavia gingen wij via Samarang, Sourabaja,
Macassar, Bima, Timor Koepang, Timor Dehli en Banda. Te Samarang was het te
gevaarlijk om aan wal te gaan en zoo konden wij Hoezoo925 niet ontmoeten, wat ons zeer
speet, maar waar niets aan te doen was. De rede van Samarang is in de west mousson niet
te vertrouwen. Men gaat met goed weer aan wal, er komt eene bui op en men kan niet
weer aan boord komen. Het is meermalen gebeurd dat passagiers, tegen den raad van den
Kapitein in, naar wal gingen en de reis, met eene onkoste van ongeveer ƒ 300,-, overland
naar Sourabaja moesten maken, daar de boot intusschen vertrokken was. Te Sourabaja
vertoefden wij drie dagen, moesten van boord, en logeerden bij den Heer Davids.926 Het
was daar zeer onaangenaam weder; dagelijks regen en een half voet dik modder op de
straten. Zonder rijtuig was het niet mogelijk uit te gaan. Körnfeldt beproefde het, maar
was haast zijne schoenen in de slik kwijt geraakt. Op Timor Koepang is de reede even
zoo gevaarlijk als op Samarang, zoodat wij ook daar niet van boord durfden. Maar des
morgens, een paar uren voor ons vertrek, kwam Donselaar aan boord en hebben wij nog
een poos genoegelijk gepraat. Hij zag er zeer goed uit en ook zijne familie was wel
varende. Een dochter van Donselaar is gehuwd en woont op Ambon, en die zullen wij wel
eens gaan bezoeken.
En nu wat over Allang. Toen ik op Ambon kwam hoorde ik de tegenstrijdigste berigten
omtrent deze negerij. De een zeide: er is een goed huis, waar vroeger Br. Teffer in
woonde. Anderen: dit huis bestaat al sinds lang niet meer, het is voor afbraak verkocht,
enz. Dus was het beste om maar zelf eens te gaan zien. Zaturdag den 22 gingen wij (mijne

Reisverslag Nederland-Java van Körnfeldt in B.C. Körnfeldt a. C.E. van Koetsveld en H.L. Oort (resp.
praeses en secretaris van de Haagse Commissie), 10/12/1875, AHC 21, bijlage 243.
924
R. Bossert a. J.C. Neurdenburg, 8/12/1875, ARvdZ 19/2/E. De verzorging van de gemeenten op
Nusalaut, die vacant waren geweest sedert het vertrek van J.J. Verhoeff in 1868, was in 1872
opgedragen aan de hulpprediker te Amahai op Ceram (waar echter op dat moment nog niemand
benoemd was). Zie Kb, “Verslag van den toestand der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië
gedurende 1872”, AHC 21, bijlage A149. Het jaarverslag van het Kerkbestuur over 1875 maakt
hiervan als volgt melding: “De uitzending van den bij het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1875
www.cgfdejong.nl
benoemden hulpprediker maakte het mogelijk te voorzien in den vacature op het eiland Noesa-laut,
terwijl de van buitenlandsch verlof teruggekeerde hulpprediker [Bossert] op zijne vorige standplaats,
Allang, werd herplaatst”, AHC 21, bijlage A227. Bossert ging evenwel niet naar Alang, maar naar
Haruku.
925
W. Hoezoo; 1826-1896; 1850-1860 Semarang (M.-Java); 1860-1864 Mojowarno (O.-Java); 18641896 Semarang.
926
De meeste lijnschepen die van Batavia op de Grote Oost voeren, deden Surabaya aan. F.W. Davids
te Surabaya was veel zendelingen en hun kinderen behulpzaam bij het boeken van passage, het
voorschieten van geld, het verzenden van bagage, het bieden van onderdak, e.d.. Hij had deze taak
in 1874 overgenomen van de predikant J.K. Kam Jzn (te Surabaya van 1863-1864 en 1869-1874),
die voorheen te Ambon gestaan had. Zie bijv. J.J. Bär jr a. J.C. Neurdenburg, 2/10/1876, ARvdZ
18/1.
923
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vrouw en ik) des morgens per orembaai naar Allang. De Regent ontving ons zeer wel,
maar toen wij begonnen te onderzoeken of wij daar ons konden vestigen, bleek het alras
dat daar niet aan te denken viel. Allang is, behalve aan de zeezijde, geheel door hooge
bergen ingesloten, en dus onvatbaar voor uitbreiding. De negerij is met 1500 zielen zoo
overbevolkt dat 2 à 3 huisgezinnen in één klein huisje wonen. De Regent woont in een
tamelijk goed huis, eigenlijk de meesterswoning. Hij zou wel een huis voor zich willen
bouwen, maar daarvoor is geheel geen plaats. De huizen staan digt op elkander, geheel
zonder erven. De plaats waar vroeger de zendelingswoning stond, is negerij grond, en nu
ingenomen door vijf kleine huisjes; in ’t kort op Allang is geen huis voor ons en ook geen
plaats om er een te bouwen, gesteld dat het Gouvernement daartoe zou kunnen besluiten,
wat ik meen dat niet het geval zal zijn, daar van de vroeger gebouwde huizen er nog maar
drie over zijn, en die op Allang, Haroeko en Noussalaut niet meer bestaan.927
Ik heb des Zondags te Allang gepredikt, kinderen gedoopt en drie huwelijken gesloten.
Er waren niet veel menschen in de kerk, een groot verschil met Saparoea. Toen ik
terugkwam heb ik den Resident verslag gedaan van mijne bevindingen op Allang en
Z.W.Eerw. verzocht mij te vergunnen op Ambon te blijven wonen en van daaruit de
gemeenten op Hitoe te bezoeken, wat nog al gemakkelijk geschieden kan, want Allang
ligt ± 4 uur van Ambon en Liliboi en Hatu nog zoo ver niet vandaar. Hila en Larike zijn
zeer onbeduidend. Daar zijn meest alleen Mohammedanen en alleen eenige burgers, die
zich daar gevestigd hebben, christenen. Wat overigens de opleiding van jonge lieden
aangaat, dat kan op Ambon even goed geschieden als op Allang. Maar ik zie er
voorloopig nog niet veel van gebeuren, want ik ken nog niemand vandaar en mag van
andere buiten mijn’ werkkring gelegene gemeenten geen jonge lieden nemen.928 Het
Bedoeld zijn de huizen die, onder de termen van het contract van 1854, door het gouvernement voor
de zendelingen waren gebouwd. Zie Deel I, document 158.
928
Deze opmerking heeft betrekking op de opleiding tot inlands leraars. Hun opleiding werd geregeld
bij Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1870, nr 125, gewijzigd bij Idem 1885, nr 84, Idem 1902, nrs
57 en 59, Idem 1906, nr 88, Idem 1907, nr 460, Idem 1910, nr 602, Idem 1911, nr 583 en Idem 1915,
nr 696. Voor het betreffende reglement (1870), zie Verzameling der voorschriften, 60-62, 67-69. Bij
Gb van 30 juni 1926, nr 52 (Bijblad op het Staatsblad nr 11089, gewijzigd bij Bijblad, nr 11924)
werd een nieuw Reglement op het Hulppredikerschap uitgevaardigd. Hierin werd over de opleiding
van inlandse leraars weinig méér gezegd dan dat daarmee hulppredikers werden belast. Volgens het
reglement van 1870 was het aantal leerlingen per hulpprediker tot vier beperkt (art. 2). Het jaarverslag
van het Kerkbestuur over 1875 vermeldde hierover: “Van het organiek bepaalde getal van 15
hulppredikers der 2e klasse zijn er thans 9 werkzaam. Aan slechts drie van dezen is het mogen
gelukken eenige jongelieden te vinden, geschikt om tot het leeraarsambt te worden opgeleid. Hun
aantal bedraagt in het geheel 11, van welke 4 onder de leiding van den hulpprediker te Waai, 4 onder
die van den hulpprediker te Saparoea, en 3 onder die van den hulpprediker te Hoetoemoeri”, zie AHC
21, bijlage A227; vgl. R. Bossert a. J.C. Neurdenburg, 4/10/1876, ARvdZ 19/2/E. Nadat wegens een
in 1879/1880 ontstaan tekort aan hulppredikers (ontslag Van Enst) besloten werd toe te staan dat de
www.cgfdejong.nl
hulpprediker te Hutumuri (Körnfeldt) tijdelijk meer dan vier leerlingen mocht hebben (zie Kb a.
GGvNI, 20/10/1879, nr 113, en andere stukken in dossier AAS b337/s101, Bt 15 maart 1880, nr 15),
werd bij Gbb van 11 april 1885, nr 3, en 29 april 1886, nr 17, de opleiding van aanstaande inlands
leraren voorlopig aan twee speciaal daartoe aangestelde hulppredikers opgedragen, resp. één te
Ambon en één te Manado (bestendigd bij Gb van 12 sept. 1887 nr 2/c). Hiermee waren de facto de
Ambonse en Manadonese Stovils geboren. Voor de betreffende bepalingen (1891), zie Verzameling
der voorschriften, 67-69. De abituriënten waren bestemd voor N.-Celebes, de Molukken, Ternate en
Timor. Al snel bleek dat deze meer gecentraliseerde opleidingen op bevredigende wijze in de behoefte
der christengemeenten aan inlands leraren konden voorzien, en dat ze zelfs nog uitgebreid konden
worden: de opleiding in Ambon werd in 1890 gevolgd door 28 leerlingen, die in Manado door 33,
terwijl in de begroting voor dat jaar op totaal 100 kwekelingen was gerekend – in andere gewesten,
Timor en Batavia, waren bij elkaar slechts vier kwekelingen in opleiding. De in 1889 door minister
927
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wonen op Ambon zal mij natuurlijk duurder komen dan in eene buitennegerij. Ik zal bij
de ƒ 25 voor huishuur toegestaan nog wel zooveel moeten bijpassen, want onder ƒ 50 is
hier geen huis te huur. Maar, als ik eerst van den Resident toestemming heb verkregen,
dan wend ik mij dienaangaande tot het Kerkbestuur, in de hoop dat die som vermeerderd
worde.929
Körnfeldt is, zooals ik U reeds van Batavia berigtte, voor Noussalaut benoemd.930 Hij
logeerde hier eenige dagen bij den Resident (wij bij mevr. Jellesma)931 en vertrok daarna
naar Saparoea, waar hij wel eenigen tijd bij de Vries zal blijven tot oefening in de
Maleische taal en om wat met de werkzaamheden bekend te worden. – – –

139. R. Bossert, hulpprediker, aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Haruku,
16 april 1877; ARvdZ 19/2/E.
Nadat de gemeenten op Haruku enige tijd door de hulpprediker J.J. Bär jr vanuit Waai
(Ambon) verzorgd waren, vestigde de hulpprediker Bossert zich in 1877 op dat eiland.932

–––
1 Maart kwamen wij te Haroeko. Onze goederen waren 4 dagen vroeger gegaan en dus
dachten wij die boedel bij onzen aankomst te vinden, maar hoe stonden wij te kijken daar

van Koloniën L.W.C. Keuchenius (zie voetnoot 593) opgeworpen vraag of, gezien het feit dat er in
1888 in geheel Ned.-Indië slechts 75 inlands leraars in dienst waren en 71 in opleiding, wellicht de
bestaande bepalingen moesten worden uitgebreid en ook zendelingen of zendingsscholen zich (mede)
met deze opleiding zouden moeten gaan bezighouden, naar het voorbeeld van het vroegere Instituut
van Roskott te Ambon (1835-1864) en het seminarie te Depok (1878-1926), werd door het
Kerkbestuur, de Raad van Indië en DOEN ontkennend beantwoord. Zie MvK a. GGvNI, 17/9/1889,
Lett. A, nr 17/1671; id. a. id. 15/10/1889 Lett. A1, nr 33/1885a, en Gb van 28 juli 1890, nr 12, alle
stukken in: AAS b337/s101, Bt 28 juli 1890, nr 12; zie ook de overige stukken in dit dossier. Medio
jaren negentig werd aan regeringszijde, tegen het advies van de Indische Kerk te Ambon in, opnieuw
vastgesteld dat uitbreiding van het aantal inlands leraars aldaar niet nodig was, ondanks het feit dat
het totaal aantal benodigde inlands leraars in de Molukken was bepaald op 142, terwijl het feitelijk
in actieve dienst zijnde aantal slechts ruim 40 bedroeg. De regering zocht de oplossing enerzijds in
de aanstelling van laag-betaalde guru jemaat, anderzijds in de samenvoeging van gemeenten. Gb 1
mei 1896, nr 7, plus bijlagen, in AAS b337/s101, Bt 1 mei 1896, nr 7. In 1927 werden te Ambon en
te Tual (Kei) twee Sekolah Guru Jemaat (Scholen voor Gemeentevoorgangers der Indische Kerk)
geopend, die door hulppredikers geleid werden. [Van Oostrom Soede], Verslag, 28-29, 37. Zie ook
document 167.
929
Desgevraagd wees het Kerkbestuur alle verzoeken van Bossert om steun en bemiddeling af. Omdat
vestiging te Alang op grote bezwaren stuitte (de resident raadde Bossert aan een woning voor eigen
rekening te laten bouwen; de regent van Alang wenste geen hulpprediker in zijn negorij, die
www.cgfdejong.nl
beschouwde hij als “kijk in de pot”), verzocht Bossert de resident om op Haruku geplaatst te worden.
R. Bossert a. J.C. Neurdenburg, 4/10/1876, ARvdZ 19/2/E.
930
R. Bossert a. J.C. Neurdenburg, 8/12/1875, ARvdZ 19/2/E; N. Rinnooij a. HC, 26/11/1876, AHC 21,
bijlage A243.
931
De weduwe van zendeling Jellesma, Susanna Wilhelmina Bär.
932
Het Kerkbestuur meldde in zijn verslag over 1875: “Kerkelijke dienstreizen. Ten gevolge van de
ontstentenis van een voorganger der inlandsche gemeenten op het eiland Haroekoe en te Amaheij
werd bij het besluit van 10 October 1875 No 18 aan den te Waai bescheiden hulpprediker [J.J. Bär
jr], behalve de leiding der aan zijne zorgen toevertrouwde inlandsche gemeenten, tijdelijk ook de
kerkelijke dienst op genoemd eiland opgedragen en werden de predikanten bij de protestantsche
gemeente te Amboina mede tijdelijk belast met het bezoeken, vier malen ’s jaars, van de inlandsche
gemeenten te Amaheij”, Kb, “Jaarverslag 1875”, AHC 21, bijlage A227.
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we in een ledig huis kwamen. De goederen waren er nog niet. Gelukkig kwam het
vaartuig den volgenden dag en hadden wij ons maar een’ dag te behelpen. Het spreekt wel
van zelf dat wij het in het eerst nogal volhandig hadden. Toch preekte ik zondag 4 Maart
en had eene volle Kerk. Ik ben zeer dankbaar dat ik hier ben en werk met nieuwen lust.
De volgende week ga ik de buitengemeenten bezoeken, opdat dit afgedaan is voor de
oostmousson invalt, want dan is het hier gevaarlijk op zee, en er zijn gemeenten die ik
alleen met vaartuig bezoeken kan. Ons huisje is klein; een slaapkamer, een klein
kantoortje en heel klein achterkamertje 3 meter in het vierkant dat is alles, behalve vooren binnengaanderij, maar wij zijn met ons beiden en dus gaat dat wel. Dan hebben wij in
de bijgebouwen nog eene vrij goede kamer om voor logies te dienen als eens een der
broeders hier komt.
Met August Bär gaat het niet goed. De doctor majoor te Ambon, die hem heeft
onderzocht, zeide mij dat de jongen wel niet langer dan een paar jaren leven zal, daar de
long sterk is aangedaan.933 Ik heb dit natuurlijk niet aan Bär gezegd en dus houdt U het
ook maar voor U.
Körnfeldt maakt het goed. Hij is, zooals U wel zult weten, op Ameth. Eerst had hij daar
een ellendige woning, maar nu woont hij in het huis, vroeger door Verhoeff bewoond. Hij
werkt met lust en bevalt ons zeer. Minder goed kunnen wij het vinden met onze Van Enst.
Dat is zulk een geheimzinnig en potdigt man, dat men werkelijk niet weet wat men aan
hem heeft. Tijdens ons verblijf op Ambon kwam hij daar nu en dan, maar ik hoorde het
meestal als hij weêr weg was. Of hij menschenschuw is of ons niet vertrouwt, ik weet het
niet.
Rinnooij is te Amaheij, en vrij wel naar zijn zin, geplaatst. Meer weet ik van hem niet.
Ik ontmoette hem te Ambon waar hij met zijne vrouw eenige dagen bij Ds Schoorel
logeerde, maar verder heb ik niets van hem vernomen.
Pennings passeerde Ambon in het begin van Februarij, gaande naar Timor en vervolgens
naar Rottij. Hij was een dag bij ons, maar zijne vrouw bleef met de kinderen aan boord,
waar wij haar des avonds bezochten. Die man zou mij niet bevallen. Ik vind hem te vrij
(te brutaal zou ik haast zeggen). Maar misschien zou dat bij nader kennismaking wel
beter worden. Overigens geloof ik wel dat hij vol ijver is en dat is goed want Rottij is
eene uitgestrekte werkkring, te groot voor een hulpprediker.
En nu ben ik zoowat het rijtje rond geweest. Ja dat is waar, ik vergat nog Bär en de oude
Luijke. Beiden zijn wel en ook hunne gezinnen, voor zoover mij bekend.

140. J.J. Bär jr, hulpprediker, aan J.C. Neurdenburg, director van het NZG te
Rotterdam, Waai (Ambon), 3 juli 1877; ARvdZ 18/1.
www.cgfdejong.nl
In een brief van 15 december 1876 had het hoofdbestuur van het NZG aan Bär jr, sinds 1874
de thesaurier van de missie te Ambon, verzocht na te gaan in hoeverre de Ambonse
christenheid het werk van het Genootschap financieel zou kunnen steunen.934

933

934

Johann August (1860-1878) was de oudste zoon van J.J. Bär jr. Deze zoon was de zendingszaak zeer
toegedaan. Vanaf 1868 bezocht hij in Nederland de lagere school, waarna hij vanaf 1875 de
zendingsopleiding van het NZG te Rotterdam volgde. In 1876 moest hij die opleiding om
gezondheidsredenen afbreken, waarna hij naar Ambon terugkeerde. Uitvoerige corr. over hem in de
dossiers J.J. Bär jr, ARvdZ 18/1 en 18/2.
Zie J.J. Bär jr a. Hb NZG, 1/5/1877, ARvdZ 18/2.
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Allereerst eenige regels over myne nieuwe leden en begunstigers. Het zal U zeker regt
verblyden te vernemen dat onder myne inlandsche christenen zoo velen zyn die belang
stellen in de goede Zaak des Genootschaps en zy die van ganscher harte als begunstigers
willen ondersteunen. De uitkomst heeft myne verwachting verre overtroffen. De Heer zy
daarvoor gedankt!935
Ds Schoorel schreef my dat hy in die zaak nog niets had kunnen doen. Hy scheen
daarmeê eenigzins verlegen te zitten; hy wenschte my daarover eens te spreken. Het spyt
my dat ik met dit ruwe weder moeyelyk naar Ambon kan. Onder het Europ: personeel
geloof ik niet dat hy veel belangstelling in de zaak zal vinden; maar die moet ook dáár
niet gezocht worden, bovendien blyven die Heeren meestal maar kort te Ambon en
daarbij geven ze ’s jaars ook wat aan de liefdadige gestichten op Java, als daar zyn het
Parapatta Weeshuis936 en het Djatti-gesticht,937 waarvan de Resident van Ambon Agent
is.
Neen, onder de inlandsche Christenen moeten wy belangstelling in de Zendelingzaak
zoeken en opwekken. En ik geloof dat er ter hoofdplaats Ambon velen, misschien zeer
velen zijn, die gaarne iets zouden willen afzonderen voor de heidenen. Het moet hun
maar regt duidelyk gemaakt worden wat wy willen; er moet wat moeite voor gedaan
worden. Bekendheid met de werkzaamheden en den toestand van ons Genootschap staat
hier natuurlyk op den voorgrond.
Te Waay heb ik de geheele Kerkeraad938 die my in dezen ten dienst staat en in de
buitengemeenten de tuagama’s. Het moet vermeld worden dat ook de regenten zich deze
zaak interesseren. Binnen myn ressort zyn ze allen leden en betalen ƒ 6 sjaars, ten einde
eene ronde som te hebben.939
Ook te Ambon heb ik onder myne familie eenige leden gevonden; zelfs te Takka en ook
August940 heeft zich daartoe verklaard. Zyn zakgeld à ƒ 10 ’smaands stelt hem daartoe
uitmuntend in staat.

Hoe gering binnen de Indische Kerk te Ambon de kennis van het werk van het NZG was blijkt uit een
artikel van ds. Balsem. Hierin beschrijft hij hoe hij tijdens een dienstreis over Ambon-eiland in de
nieuwe kerk te Hatalai (Leitimor) de spreuk “Damej awleh darah tsalib” op de preekstoel aantrof. In
het feit dat veel gemeenteleden de betekenis hiervan nauwelijks bleken te begrijpen zag hij een bewijs
voor de oppervlakkigheid en verwarring van het geloofsleven van de meerderheid der inheemse
christelijke bevolking. Balsem evenwel gaf zelf geen blijk te weten dat deze spreuk in de kerk was
aangebracht als herinnering aan het werk van het NZG te Hatalai. “Vrede door het bloed des kruises”
(Maleis: “Damej awleh darah tsalib”) was namelijk de spreuk van het NZG. Zie H.S. Balsem, “Met
onmacht geslagen”, in: Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde. Eerste deel (1881) 615646.
www.cgfdejong.nl
936
Bestemd voor inlandse kinderen, gesticht in 1833. Hierover MNZ, jrg. 17 (1873) 105.
937
Een internaat voor meisjes uit de betere milieus te Batavia. President was Philip Abraham van Spall,
zijn vrouw, M.E. van Teijlingen, was directrice.
938
Waai had een kerkeraad sinds 1872, zie voetnoot 912.
939
In juli 1877 berichtte Bär over zijn werkkring dat te Waai 10 leden en 118 begunstigers voor het
genootschap waren, te Paso 2 leden en 76 begunstigers, te Negeri Lama 2 leden en 54 begunstigers,
en te Suli geen leden doch 199 begunstigers. De leden betaalden jaarlijks ƒ 5,25 contributie, de
begunstigers doneerden jaarlijks tussen de ƒ 1,40 en ƒ 3,50. Voor het bevorderen van de zendingszaak
was Bär geabonneerd op de bladen Tjahaja Siang en Bintang Djohar, die hij onder de leden en
begunstigers ter lezing rondstuurde en tevens in onderwijs en catechisatie gebruikte. J.J. Bär jr a. Hb
NZG, 1/5/1877, 2/7/1877, ARvdZ 18/2; J.J. Bär jr a. Hb NZG , 4/7/1882, ARvdZ 18/1.
940
Johann August Bär.
935
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Zouden Bossert en de Vries in deze zaak ook niet het hunne kunnen doen? Van Enst van
Hutumury, Körnfeldt van Ameth en Rinnooy van Amahey zyn, geloof is, te weinig of
misschien in ’t geheel niet bekend met ons Genootschap, dan dat wy in dezen iets goeds
zouden verwachten. Van Bossert en de Vries ontving ik sinds lang niets (pinkstercollecte
begrepen) voor het Genootschap.
Het stuk over de ZW. Eilanden, Maandb: 1877 No 2,941 las ik met genoegen. Ik moet U
evenwel mededeelen, dat bij besluit, Staatsblad 1870 No. 126, reeds is bepaald dat Letty
een hulpprediker hebben moet die van daaruit al de andere eilanden zal hebben te
bezoeken. Jammer dat er tot heden niemand is geplaatst.942 Ds Schoorl is pas van eene
bezoekreis naar die eilanden teruggekeerd. Zoodra dus een hulpprediker dáár geplaatst
is, zullen die verspreide Christenen voorloopig geholpen zijn. Het Gouvernement wil toch
ook iets doen. – – –

141. J.J. Bär jr, hulpprediker, aan J.C. Neurdenburg, director van het NZG te
Rotterdam, Waai (Ambon), 5 augustus 1877; ARvdZ 18/1.
Het is my aangenaam het hier volgende als antwoord op de door de commissie ons
gestelde vragen943 U thans te kunnen aanbieden.
Vr: 1, 2. De gevoelens der HH: ambtenaren en die der overige Heeren te Ambon te
weinig kennende, daar ik hun zeer zelden ontmoet, zoo kan ik daaromtrent niets met
zekerheid zeggen. Evenwel meen ik te bespeuren dat die HH: om den godsdienst van de
Slammen op al de Uliassers zeer weinig geven en er niet eens notitie van nemen. Zy
vreezen daarvan ook geenerlei gevaar voor den staat. Het getal Islamieten op de Amb:
eilanden is ook veel te gering. Bovendien hangt daarvan ook veel van de Regenten af en
dezen zullen niet ligt het fanatisme onder de bevolking aanmoedigen. Zy hebben hunne
betrekking veel te lief. Geheel anders is het met de Islamieten byv. van Atjeh, die
fanatieke Hadjis en priesters tot leidslieden hebben en in Britsch Indië, waar zoo vele
invloedrijke Mohammedanen zyn. De Arabieren die hier zyn, wonen allen op de
hoofdplaats en hebben in den regel weinig omgang met de bevolking.
De Slammen in myne nabyheid en over het algemeen, zyn nog dezelfde domme,
onwetende lieden ten aanzien hunner godsdienst als voor 20 jaar geleden.
Vr: 3. In myn’ kring, dus onder de christenbevolking, bespeur ik niets van ingenomenheid
met den Islam. Integendeel de Christenen weten al vry wel wat de godsdienst van den
“Hoe lang nog zullen de Zuidwestereilanden aan hun lot blijven overgelaten”, Maandberigten van
het Nederlandsche Zendelinggenootschap, (1877, nr 2) 17-26.
942
In 1866 werd de Duitse zendeling J.G.W. Jäsrich (Jaesrich), die, in dienst van het Berlijnse of Gossner
www.cgfdejong.nl
Genootschap, voordien te Batavia, Makassar (Z.-Celebes) en van 1862 tot 1864 te Doreh (of Dorei)
op Nw-Guinea werkzaam was geweest, als hulpprediker geplaatst op de Zuidwester-Eilanden. Zijn
werkkring omvatte zowel de Aru- als de Zuidwester-Eilanden. Hij vestigde zich in februari 1866, met
vrouw, kind en vijf Papoea’s die hem van Nw-Guinea waren gevolgd, op het eiland Leti, doch
overleed al op 27 april 1866. Het besluit van het gouvernement deze eilandengroepen weer te
bezetten, alsook in te stemmen met de plaatsing van Jäsrich op Leti, hing samen met het feit dat te
Leti een kolenlaadstation gebouwd was, zodat het eiland voortaan door stoomschepen zou worden
aangedaan. Hierdoor nam tevens de populatie gouvernementsambtenaren en militairen ter plaatse toe.
Kamma, “Dit Wonderlijke werk”, 811; sub 5 febr., “Kort verslag der Werkzaamheden van W. Luijke.
Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam. Over April 1865
tot en met Maart 1866”, 5/6/1866, ARvdZ 24/5; W. Luijke a. Hb NZG, 16/7/1866, ARvdZ 24/5.
943
Niet aangetroffen.
941
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valschen profeet is. Dat de Slammen zeer ingenomen zyn met hun eigen godsdienst, ja,
dat wel, want geen Slam hier zou gaarne christen willen worden.
Van propagatie hoor ik niets. Het is my niet bekend dat de Slammen werk maken om de
Christenen tot hun geloof over te halen. Zelfs op Ceram onder de heidenen wordt daartoe
geene poging aangewend, welke poging natuurlyk zou afstuiten op het Kakian-Verbond.
Er zyn hier in de Slamsche negoryen ook Hadjis, wier getal in de laatste 4, 5 jaren
langzamerhand is toegenomen, maar het zyn landgenooten – en worden in den regel
weinig geacht. Bovendien zyn ook zy onder toezigt der Regenten. Men heeft dus alleen
achting voor Arabieren, onder welken titel ook. Doch zoo als boven gezegd is, wonen
deze te Ambon en oefenen bitter weinig invloed op de bevolking uit – ja waar zy nog wat
te zeggen hebben, zuigen zy de kleine man uit.
Van een eigenlyk schoolwezen onder de Slammen in de buitennegoryen kan hier geen
sprake zyn. Zy hebben nergens scholen. En de regenten laten zich aan dien aard niets
gelegen liggen. Zy hebben liever dat hunne bevolking dom blyft. Zy kan alzoo te beter
bestuurd en ... bedrogen worden.
Ziedaar waarde Br. alles wat ik van die zaak weet! Br. de Vries en Bossert zullen U
misschien meer byzonderheden omtrent deze zaak mededeelen. – – –

142. J.J. Bär jr, hulpprediker, aan J.C. Neurdenburg, director van het NZG te
Rotterdam, Waai (Ambon), 4 augustus 1878; ARvdZ 18/1.
–––
Van myn leden en begunstigers die aanvankelyk zoo veel yver in de goede zaak des
Genootschaps toonden, hebben verscheidene zich tot myn leedwezen teruggetrokken. Dit
geldt vooral ten opzigte myner buitengemeenten. Op Waai zelf is daarin weinig
verandering gekomen. Een paar nieuwe leden heb ik te Ambon nog gewonnen. Ook Br.
Luyke doet al het mogelyke om door Contributie als anderszins het Genootschap te
steunen. Van Br. Bossert en de Vries ontving ik voor dat doel nog niets.
Eindelyk is het Gouvernement er toe overgegaan om ons te magtigen eenige godsdienstonderwyzers voorloopig in onze gemeenten aan te stellen, tegen eene bezoldiging van ƒ
15 ’s maands. Deze moeten het godsdienstig werk verrigten in die gemeenten waar de
inlandsche schoolmeesters geen kerkdienst doen. Het werk der nieuwe meesters uit de
kweekschool te Ambon – thans zyn er reeds 14 benoemd – bepaalt zich alleen tot hunne
scholen. Opmerkelyk is het dat eenigen dezer meesters aanzoek hebben gedaan om de
kerkdienst te mogen waarnemen, ofschoon zy hoegenaamd geen godsdienst-onderwys
hebben genoten. Zoodanig verzoek wordt dan ook steeds van de hand gewezen.
Myn werkkring is dit jaar by Gouvernementsbesluit, uitgebreid geworden. Behalve Waai
www.cgfdejong.nl
c.a.944 heb ik ook nog de vroegeren werkkring van wylen Br. Van Ekris er by gekregen.945
Het zyn de gemeenten aan de Zuid-Kust van Ceram, vanaf Kamarian tot en met Lokkie.
Dit zal waarschynlyk voorloopig zyn, daar het voorstel aan het Kerkbestuur is gedaan om

944
945

Voor jongste formele vaststelling van de werkkringen der hulppredikers (1872), zie document 135.
Van Ekris was op 14 febr. 1868 te Ambon aan dysenterie overleden. S.J. de Vries a. J.C.
Neurdenburg, 24/2/1868, ARvdZ 24/4/B; J.J. Bär jr a. Hb NZG,17/2/1868, ARvdZ 18/1.
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de gemeenten van Br. Luyke onder Waai te doen sorteren, zoodra deze zyn werk
nederlegt en waartoe hy dit jaar, denk ik, zal overgaan.946
Br. Rinnooy van Amahy is naar Letty overgeplaatst en door Graafland vervangen,947
terwyl Körnfeldt en Van Enst van standplaats hebben verwisseld.948
Met deze boot verwachten wy Ds Kemmann van Bandjarmassing. Ik wil hopen dat
ZEerw. als Agent hier iets voor het Genootschap kan doen. Ds Schoorel scheen daarvoor
niets te hebben kunnen verrigten. – – –

143. R. Bossert, hulpprediker, aan het Hoofdbestuur van het NZG te Rotterdam, Haruku,
14 september 1878; ARvdZ 19/2/E.
Ik heb het thans vrij druk, daar ik, behalve mijne gewone werkzaamheden in de
gemeenten op het eiland Haroeko, vier jonge lieden moet opleiden voor het leraarsambt.
Ik zou daar wel meer schik in hebben, als dat volkje niet zoo onleerzaam was en zoo
spoedig het gehoorde vergat. Ik laat hen daarom maar veel schrijven wat ik hen voor
dicteer, dan hebben ze iets blijvends, dat ze gedurig kunnen nazien. Ik gebruik ook de
boekjes van BB. Wilken, Graafland en Rooker, maar die zijn niet voldoende voor hen,
hoewel ze zeer goed zijn voor Katechizanten.949 – – –
[Bossert kon op Saparua zijn geld niet kwijt. Hij hoopt voor het eind van het jaar al zijn
schulden bij het NZG te hebben afbetaald.]

Dat is nu meer de goede zijde van het wonen op eene plaats, waar bijna niets te koop is.
Maar de keerzijde is niet zoo prettig: geen groente, geen vleesch dan kippen, maar visch
alle dagen, en rijst. Is het dan wel wonder dat de eetlust ons soms begeeft! Mijne vrouw
houdt gelukkig wel van brood en dat kunnen wij hier in den regel nog al goed bakken,
maar ik kan in Indië geen brood eten. Dus rijst maar.
Wat mijn werkkring alhier betreft, ja wat zal ik U daarvan zeggen. Was ik maar weêr op
Saparoea. Het is hier nog zeer achterlijk. Met genoegen werk ik hier niet, want ik zie geen
vrucht op den arbeid. Het is een verschrikkelijke leugenachtige en dronkene boel. Ik beef
alweer tegen Nieuwjaar, want dan is het al vrij erg. Dan is alles dronken en dan heeft men
In 1872 werden de gemeenten te Lateri, Lata, Halong, Rumah Tiga en Galala, wegens ziekte van de
toen nog aldaar werkzame zendeling Luijke, aan het ressort van de hulpprediker van Hutumuri
toegevoegd (Poka werd in het betreffende besluit niet genoemd), en onder diens zorg bleven ze ook
na 1878. In 1881 werden de gemeenten te Rumah Tiga en Poka toegevoegd aan de werkkring van de
hulpprediker te Waai. Gb van 4 april 1881, nr 14, AAS b337/s101, Bt 4 april 1881, nr 14.
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Zie Gb van 8 juni 1878, nr 1, AAS b337/s101, Bt 8 juni 1878, nr 1. Graafland was benoemd tot
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hulpprediker bij de inlandse christengemeenten in Ned.-Indië bij Kon. Besluit van 12 feb. 1878, nr
20; hij arriveerde begin 1878 in Ned.-Indië.
948
Zie voetnoot 951.
949
De meest gangbare lesboekjes van deze auteurs waren: N.Ph. Wilken, Inilah beberapa hikajat
Perdjandjian Lama dan Baharu. Rotterdam, 1875; N. Graafland, Bahuwa inilah Suling ija itu:
barapa kidong jang disampeikan kapada segala orang-orang muda di tanah Minahassa. Batavia,
Lands-drukkerij, 1871; N. Graafland, Inilah penghentaran akan beladjar kenal kenal dan
berindahkan segala Suratpun jang Khudus. Rotterdam: M. Wajt dan Anakh², 1863, herdr. 1889; N.
Graafland, Bahuwa inilah kitab pada menjatakan peri hal segala Machluk jang hidup diatas muka
bumi ja itu segala manusija, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Batavia: Lands-drukkerij, 1870; H.
Rooker, Pengadjaran Agama Mesehi. Rotterdam, 1870, herdr. 1891; H. Rooker, Kitab Sual akan
pengadjaran Agama Mesehi. Rotterdam, 1876, herdr. 1897.
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dag en nacht geen rust door het rumoer in de negerij. Schieten, allerlei oorverdovende
muziek, op tifa en gong, ja wat niet al, en de regenten, die de orde en rust moeten
bewaren, doen om het hardst mede. En wat een getob heeft mijne vrouw hier, want
niemand wil bij ons zijn. Ze verbeelden zich, als ze bij ons in dienst komen, dat ze dan
slaven zijn. Gelukkig hebben wij een man die kookt, anders zouden wij dit ook zelf
moeten doen. Alles noopt mij, zoo het maar mogelijk is, naar elders te gaan. Misschien
naar Benkoelen, dat nu vacant is. Nu, wij zullen zien.

144. Mevr. M.B. Bossert aan mevr. J.C. Neurdenburg, Haruku, 1 april / 27 mei 1879;
ARvdZ 18/1.
–––
Onze vriend Kornfelt moet hier door het oefenen van geduld ook staande blijven. Het is
dien eenzamen zeer tegengevallen, hij had gedacht te werken met vrucht, nu ja de
vruchten komen welligt later. Hij is een man, die het in waarheid goed meent, maar ach,
het is een bedorven boel hier, ’t is hier alles krom en verdraaid en wie zal het regt maken?
O lieve zuster! het is bedroevend als men ziet en hoort hoe de menschen hier zijn.
Dikwijls denk ik het is een en het zelfde of de hulppredikers hier zijn of niet, want er is
geene vooruitgang te bespeuren.
Kornfelt is nog altijd dezelfde, de goede man zal hier wel nimmer eene echtgenote
vinden; was hij gehuwd, dan had hij toch een rustiger leven, maar daar is nu niets aan te
doen. Hij is in October op reis geweest naar Batavia, om in het instituut van Schuurman
werkzaam te zijn.950 De boot heeft 3 dagen en nachten op een rif gezeten en is toen weer
naar Ambon gezeild of een andere stoomer heeft de passagiers op Ambon gebragt en toen
heeft de Heer Kornfelt besloten op Ambon te blijven en is nu op Hoetemoeri.951 De
hulppredikers hebben nu ieder vier jongelingen om op te leiden tot predikers.952 Die
studenten moeten vijf jaren studeren en dan krijgen ze een standplaats. Of het dan beter

Het seminarie te Depok (Java), opgericht door ds. J.A. Schuurman Johz. te Batavia, was een
onderwijzers- en evangelistenopleiding van de Indische Kerk, die van 1878 tot 1926 bestaan heeft.
Körnfeldt was benoemd tot assistent van director Schuurman. Coolsma, Zendingseeuw, 80-83; N.
Heertjes, “Het Seminarie te Depok 1878-1926”, Nederlandsch Zendingsblad, 23/11 (nov. 1940) 165166.
951
De benoeming van Körnfeldt, over wie overigens met lof werd gesproken, was bedoeld als een
oplossing van een conflict waarin hij op Nusalaut was geraakt met de regent van Ameth. Körnfeldt
beschuldigde de laatste van verduistering van geld en wilde hem ontslagen hebben als regent; hij
trachtte hem ook te ontslaan als ouderling. Doch het gouvernement ging hiermee niet akkoord, waarna
de positie van Körnfeldt te Nusalaut moeilijk werd. Na zijn mislukte reis naar Java (1878) wisselde
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hij van standplaats met hulpprediker Van Enst te Hutumuri. Deze laatste leefde samen met een
inlandse vrouw, bij wie hij een kind had, zie document 149. Van Enst werd begin 1880 wegens
“wangedrag” oneervol ontslagen, zie HC, “Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche
Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië over 1880”, 1/8/1881, AHC 22, bijlage A342. Hierop
verliet Van Enst Ameth en vestigde zich opnieuw te Hutumuri, waar hij vervolgens een bestaan vond
in de handel en de visvangst. Doch ook Körnfeldt bleef in Hutumuri, als hulpprediker en opleider van
een aantal jongelieden tot inlands leraar. Dit werd een bron van spanning in die gemeente. “Ik denk
dat ze wel nimmer een woord met elkaar wisselen, Kornfeldt en Van Enst”, merkte de vrouw van
hulpprediker Bossert op, die zich overigens in het algemeen beklaagde over de “onhartelijke” en
“akelige” verstandhouding tussen de hulppredikers onderling. Zie hierover ook mevr. M.B. Bossert
a. J.C. Neurdenburg, 13/6/1880, ARvdZ 19/2/E.
952
Conform art. 3 van het Kon. Besluit van 22 dec. 1867, zie voetnoot 902.
950
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zal worden is den Heer bekend, echter we willen er het besten van hopen! Ik ben zeer blij
dat Bossert ook studenten heeft, dat geeft hem een aangename bezigheid, het helpt mij
aan bedienden en het is nog gezellig op zoo’n plaats als Haroekoe.
Het is nu wel alles veel beter dan toen we pas hier kwamen, maar de menschen willen niet
bij ons werken en menschen moet men toch hebben. Had ik de kracht om zelve iets te
doen, lieve! dan zou ik het doen, maar ik heb de kracht niet om iets te doen. Ik heb nu
sedert eenigen tyd twee meisjes die me helpen naaijen en die de wasch stijven en strijken,
maar ach, ze blijven meer thuis dan dat ze komen en dan is ’t van 7 uur tot 12 of 1, de
namiddagen wil ik ze niet, want als ik ga slapen doen ze toch niets en zouden zich te vrij
maken met de jongelui. We zijn nu ruim twee jaar op Haroekoe, maar ik verlang zeer
naar Holland. Bossert is nog altijd werkzaam, maar ’t zou te wenschen zijn dat we
spoedig naar Holland gingen, de etenslust wordt elken dag minder en dikwijls smaakt ons
niets. We hebben overvloed van kippen en eijeren maar we gebruiken er bijna niets van.
We hopen nu weer op den regentijd, dan gevoelen we ons weer wat beter, als het een
aanhoudende koelte is. We hebben van half November tot nu toe veel wind gehad en
vooral Noorden en dat is voor ons zeer onaangenaam. Ik heb dan dadelijk de koorts en
heel veel hinder in ’t hoofd. Wij zijn wachtende op den goeden uitslag aangaande ’t
verzoek om ’t pensioen te verhogen en als dat afkomt dan zullen we wel niet lang hier
blijven. Het pensioen, lieve Mevrouw, is te klein om van te leven en daarom is er een
verzoek uit de Conferentie (77) opgezonden, in 78 is er een tweede gezonden, denkende
dat het eerste verloren was. Ik zal blij zijn als we weer in Holland zitten, dat kan ik U
zeggen. Niet dat ik zoo hunker om hier vandaar te gaan, of dat ik ontevreden ben, neen
dat is de zaak niet, maar omdat ik zie en gevoel hoeveel wij verminderen en onze leeftijd
is er dat de gebreken vermenigvuldigen. Maar we willen geduldig wachten en het alles
overlaten aan Hem, Die ons lot in handen heeft.
De Heer Graafland (van Amaheij) heeft ons in November eens bezocht. Hij kwam van
Ambon en moest ons voorbij, dus hebben we de eer gehad hem een uurtje bij ons te
hebben. Graafland heeft aanzoek gedaan bij Grietje Luijke, hij was dadelijk op haar
verliefd, maar Grietje heeft hem bedankt.953 We horen niets meer van hem, even zoo min
als van den Heer Van Enst, die eerst op Hoetemoerij stond, maar nu op Ameth. Nu, er is
geen vooruitgang ten goede met al die nieuwe hulppredikers. Welligt als Dominé
Schoorel Uw Echtgenoot bezoekt, dat de Heer Neurdenburg dan iets verneemt aangaande
die bezending. Die jufvrouw Graafland zal het zich ook wel beklagen dat ze daar op
Amaheij moet zitten.954 ’t Is daar in de buurt zeer onrustig, er zijn nu voor een dag of wat
17 koppen gesneld en het zal er wel zoo blijven. Neen, dan is het veel beter op Haroekoe,
daar is het wel ’t gebruik om alle dagen te kijven en te vechten maar moorden, neen daar
denken ze niet aan.
Ik zal maar eindigen, want mijn regter arm is zoo pijnlijk, misschien rheumatiek of zoo
www.cgfdejong.nl
iets. Op dat benaauwende Alang zitten nu een paar jonge menschen,955 nu ’t is voor ’t
gezelschap hulppredikers hetzelfde of ze er zijn of niet.
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Grietje Luijke trouwde korte tijd later met hulpprediker Körnfeldt. Zie hierover M.B. Bossert a. J.C.
Neurdenburg, 13/6/1880, ARvdZ 19/2/E.
Hulpprediker H. Graafland was in de Molukken gearriveerd in gezelschap van zijn zuster, een
weduwe, en haar kinderen. M.B. Bossert a. J.C. Neurdenburg, 13/6/1880, ARvdZ 19/2/E.
Te weten hulpprediker H. Step en echtgenote.
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27 mei. ’t Is al een zeer wonderlijke troep. Alleen de Genootschapsmannen
corresponderen met elkander, de anderen doen juist of ze alleen staan. U ziet, lieve
Mevrouw, dat deze letteren lang gewacht hebben op het einde. – – –

145. Ds. H. Knottnerus, voorzitter, en ds. F.W.G. Kemmann, secretaris, Verslag van de
conferentie van hulppredikers in de Residentie Ambon, gehouden te Ambon op
donderdag 24 oktober 1878, Ambon, 29 oktober 1878; ARvdZ 38/14.
Tegenwoordig de predikanten Knottnerus en Kemmann, de Hulppredikers Bossert, Bär,
de Vries, van Enst, Graafland, Luijke, Körnfeldt.
I. Betere regeling van het beheer der kerk- en armenfondsen in de gemeenten
Er worden inlichtingen gegeven omtrent misbruiken en willekeurige handelingen ter
dezer zake, vooral doordien vele regenten zich het recht aanmatigen om over de kerkekas
hunner gemeenten naar hun goeddunken en zonder verantwoordelijkheid te beschikken.
Besloten:
1º de kerkeraden en regenten bekend te maken met de bepalingen omtrent het geldelijk
beheer bij de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, waaraan zij zich te
onderwerpen hebben. Daartoe zal hun inzage worden gegeven van de Circulaire van het
Kerkbestuur do 11 mei 1871 no 57.956
2º overeenkomstig die bepalingen het daarheen te richten, dat de inkomsten van alle
bijgemeenten worden geadministreerd door den Kerkeraad der hoofdgemeente,
waaronder zij ressorteeren.
3º in iedere bijgemeente één of twee vertrouwbare kerkelijke gecommitteerden aan te
stellen, die ter plaatse den Kerkeraad vervangen. Deze aanstelling geschiedt door den
kerkeraad der hoofdgemeente. Ook vertrouwbare regenten kunnen hiertoe worden
aangesteld, doch bij voorkeur gemeenteleden die geen regent zijn.
De voorzitter verzoekt de Hulppredikers om vooral op solide belegging van disponibele
gelden der kerk- en armenkassen te letten en op behoorlijke inning der renten. Waar
geene gelegenheid tot solide geldbelegging is, kan de hulp van den Voorzitter tot
plaatsing dier gelden te Ambon worden ingeroepen.
II Over de goeroe’s djamaät en de toewa’s agama
Omtrent de benoeming en de taak der goeroe’s djamaät wordt bepaald: dat zij hunne
aanstelling ontvangen van den Voorzitter der Conferentie, maar dat de hulpprediker, in
wiens ressort de vacante plaats ligt, omtrent de geschiktheid der sollicitanten voor de
bedoelde plaats gehoord wordt en aanbevelingen doet. De goeroe’s djamaät en hun werk
www.cgfdejong.nl
staan verder onder het onmiddellijk toezicht der hulppredikers.
Conferentiën van goeroe’s djamaät kunnen desverkiezende door den Hulpprediker, die
dit voor hunne oefening en onderrichting noodig acht, gehouden worden, doch zonder
bezwaar van ’s lands of kerkelijke kassen.
Omtrent de toewa’s agama is door den Controleur van Saparoea aan de Hulppredikers
zijner afdeeling verzocht, dat de toewa’s agama hunne benoeming en hunne verrichtingen
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Zie Algemeene voorschriften omtrent het beheer van de middelen der Protestantsche gemeenten in
Nederlandsch-Indië, in Verzameling van Bescheiden, 27-31 (1875).
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in de gemeente meer onder kerkelijk toezicht gebracht en aan den willekeur der regenten
onttrokken zullen worden.
Besloten: bedoelden brief van den Controleur, na verkregen toestemming van den
Controleur aan den Voorzitter der Conferentie ter hand te stellen, opdat de Voorzitter ter
dezer zake met den Resident in overleg trede.
III. Over de bedeeling aan armen, die zich aan onzedelijke handelingen hebben schuldig
gemaakt
Naar aanleiding van eene kwestie omtrent het al of niet bedeelen van zoodanigen persoon
heeft de Heer de Vries deze zaak ter sprake gebracht. Het gevoelen der vergadering is,
dat geen algemeene regel omtrent deze zaak is te geven, dat elk geval op zich zelf moet
beoordeeld worden en dat er wel degelijk gevallen zijn, waarin ook aan bedoelde
personen onderstand gegeven moet worden hetzij om hen op den goeden weg terug te
brengen, of om andere overwegende redenen. Streng toezicht op de goede besteding der
bedeeling is in zoodanig geval dubbel noodig.
IV. Over de inmenging van regenten in kerkelijke zaken
Reeds behandeld in punt I en II.
V. Over het verzoek der hulppredikers om verbetering van hun pensioen, welk verzoek,
twee jaren geleden aan het Kerkbestuur te Batavia gezonden, tot heden onbeantwoord
bleef. Besloten: een copie van dat verzoek aan het Kerkbestuur te zenden en inlichting
te vragen, daar de mogelijkheid bestaat dat de brief, voor 2 jaren gezonden, niet terecht
gekomen is.
VIa. Op voorstel van den Heer Bossert worden besproken art. 10 en 11 op de bepalingen,
betreffende de opleiding, den werkkring en de verpligting der inlandsche leeraars.
Besloten: aan het Kerkbestuur te verzoeken, dat voor deze residentie dispensatie worde
verleend van art. 10c., zoodat dus hier de bedoelde leeraars niets anders worden dan
inlandsche katechiseermeesters. Hun de volle rechten van leeraars te verleenen, met
bediening van doop en avondmaal, acht de vergadering hoogst verderfelijk voor hen
zelven, omdat het hun een aanzien en invloed zou geven, die hunne aanmatiging en
hoogmoed voedt en verderfelijk is voor de gemeente, daar de twisten en de strijd om het
gezag, speciaal met de regenten, er stellig door toenemen zou. De volle uitoefening der
rechten van inlandsche leeraars, zoals die in art. 10 zijn omschreven, zou geheel andere
toestanden en veel hoogere ontwikkeling van de gemeente en van de leeraars eischen, dan
hier wordt gevonden.957
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Het reglement werd in deze zin enigszins aangepast: Art. 10: Aan de Inlandsche leeraars is, behalve
de herderlijke zorg voor hunne gemeenten, opgedragen: a. de leiding der godsdienstoefening; b. het
godsdienstonderwijs der jeugd; c. het voltrekken van huwelijken. Op deze huwelijksvoltrekkingen
houdt de hulpprediker van het ressort toezicht, en, waar het mogelijk is, overtuigt hij zich vooraf van
de wettigheid der stukken en het opvolgen der te dier zake bestaande bepalingen. Art. 11. Waar zulks
noodig blijkt kan, om bijzondere redenen, aan den inlandschen leeraar ook bevoegdheid tot bediening
van Doop en Avondmaal verleend worden door het bestuur over de protestantse kerk, op voorstel van
den predikant of hulpprediker, tot wiens ressort die inlandsche leeraar behoort. Bepalingen,
betreffende de opleiding, den werkkring en de verplichtingen der inlandsche leeraars bij de
inlandsche christengemeenten in Ned.-Indië, in Verzameling der voorschriften, 67-69 (1891).
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Voortzetting der Conferentie op Vrijdag 26 October 1878.
VIb. Als argument tegen het aanstellen van inlandsche leeraars met recht tot doop- en
avondmaalvieren wordt nog in het midden gebracht, dat als dan de hulppredikers een
voornamen prikkel tot het bezoeken der gemeenten zouden verliezen, daar hunne komst
voor doop en avondmaal dan niet meer zou worden vereischt.
Verder besloten: aan het Kerkbestuur dispensatie te vragen van art. 11 van de bepalingen
omtrent de inlandsche leeraars. De aanstelling van Kerkeraden in de bijgemeenten zou
aldaar eene nieuwe macht in het leven roepen, die de botsing en strijd om het gezag in de
gemeenten zeer zou vermeerderen. Gecommitteerden, die doen wat des Kerkeraads is en
ondergeschikt blijven aan den Hulpprediker en den Kerkeraad der hoofdgemeente, zijn
verreweg verkieselijker.958
VII. Voorstel van den Heer Körnfeldt om de moerids, thans onder de hulppredikers
verdeeld, te vereenigen te Ambon onder leiding van één hulpprediker.959
De vergadering is eenparig van gevoelen:
dat er éénheid in de methode van opleiding der leerlingen en de daarbij gebruikte
leermiddelen noodzakelijk is. Thans handelt hierin ieder naar eigen goedvinden;
dat het goed opleiden dezer moerids niet ieders werk is. Bij uitnemende bekwaamheden
in andere opzichten, ontbreekt toch vaak de takt en geschiktheid voor zoodanige taak. En
toch is de goede opleiding dezer moerids voor de toekomst der gemeenten van groot
gewicht;
dat het onderwijs thans groote schade lijdt doordien het telkens moet afgebroken worden,
wanneer de hulpprediker dienstreizen doet, reizen die in sommige streken door den
verren afstand van enkele gemeenten eene maand of langer duren. Nog erger wanneer,
wegens verlof of andere redenen, eene hulppredikersplaats vacant wordt en zijne moerids
geheel van leermeester beroofd zijn. Wie moet zich dan met hunne opleiding belasten,
indien de andere hulppredikers ieder hun maximum van vier moerids reeds hebben?
dat aan den anderen kant de verplichte opleiding van moerids den hulpprediker
verhindert, om zich, naar den vollen eisch der zaak, te wijden aan het predikambt en
herderlijk werk in zijne gemeenten, speciaal de gemeenten buiten de standplaats van den
hulpprediker gelegen. Wel zijn er personen, die hem in dat werk behulpzaam zijn, doch
die hulp is tot nog toe zeer onvoldoende. Op sommige plaatsen wordt door den
inlandschen schoolmeester gekatechiseerd en voorgegaan bij de godsdienstoefeningen
en het zoogenaamde ‘gebed’. Maar hunne kennis staat niet veel hooger, dan die hunner
medeburgers: zij bezitten alleen eene zekere routine, om anderen in te prenten wat zij
zelven weten. In andere gemeenten, waar in den laatsten tijd jongelieden van de
Gouvernementskweekschool te Ambon tot inlandsche schoolmeesters zijn aangesteld, is
de toestand nog ongunstiger, daar deze personen zich uitsluitend met de vakken van het
lager
onderwijs hebben bezig te houden, en alle opleiding, ervaring of routine voor
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godsdienstonderwijs missen. Zooveel mogelijk worden op zulke plaatsen eervol ontslagen
onderwijzers of andere min of meer geschikte personen tot godsdienstonderwijzers
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Dit artikel 11 werd in het definitieve reglement sterk afgezwakt. Art. 12 luidde: In iedere gemeente
kunnen manslidmaten, ten getale van hoogstens vier, worden aangesteld, om den inlandschen leeraar
in zijn dienstwerk bij te staan. Hun titel en de wijze hunner benoeming worden in ieder gewest door
de predikanten en hulppredikers, overeenkomstig plaatselijke gebruiken en behoeften, nader bepaald.
Bepalingen, betreffende de opleiding, den werkkring en de verplichtingen der inlandsche leeraars
bij de inlandsche christengemeenten in Ned.-Indië, in Verzameling der voorschriften, 67-69 (1891).
Zie voetnoot 928.
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(goeroe djamaät) aangesteld. Het behoeft wel geen betoog, dat onder deze
omstandigheden het gedurig toezicht en de persoonlijke leiding van den hulpprediker
dringend noodzakelijk is. Ook het Hoofd van Gewestelijk Bestuur heeft aan den
Voorzitter dezer vergadering als zijn gevoelen uitgesproken, dat het van het grootste
gewicht moet worden geacht, dat de hulpprediker zich zooveel mogelijk in zijn
gemeenten bewege.
Het is wenschelijk, dat de hulpprediker hiertoe al zijn tijd beschikbaar hebbe.
Eindelijk oordeelt de vergadering, dat voor dezelfde som (althans voor weinig meer), die
nu de opleiding van de 32 moerids der 8 hulppredikers aan het Gouvernement kost, bij
eene andere regeling der zaak, meer en degelijker godsdienstonderwijzers kunnen
gevormd worden dan thans; en in minder tijd, want bij beter onderricht kan de vijfjarige
cursus hoogstwaarschijnlijk worden bekort. Bedoelde som bedraagt voor 32 moerids à
ƒ 20,- per maand in 5 jaar ƒ 38.400,-. Om bovenvermelde redenen besluit de vergadering
aan het Kerkbestuur te verzoeken: dat de verschillende moerids in deze residentie mogen
verenigd worden op eene nader aan te wijzen plaats, en volgens bepaalde instructie
opgeleid door één hulpprediker die, van andere diensten ontheven, uitsluitend met de
vorming van inlandsche godsdienstonderwijzers worde belast.
Op die wijze komt er eenheid in de opleidingsmethode, kan voor degelijk en
onafgebroken onderwijs, door een bekwaam onderwijzer, voldoende en goede
leermiddelen, door geregelde orde en tucht gezorgd worden en mogen de gewenschte
vruchten van deze opleiding worden verwacht.
VIII. De voorzitter stelt de vraag aan de orde of bepaald zal worden hoevele keeren
minstens per jaar de gemeenten door de hulppredikers zullen bezocht worden. De
vergadering keurt zoodanige bepaling goed en stelt voorloopig vast, dat het minimum van
het aantal dienstreizen naar de verschillende gemeenten zal zijn:
voor de afdeeling Saparoea: 4 malen ’s jaars
voor de afdeeling Haroeko: 2 malen ’s jaars
voor de afdeeling Noesa-laut: 6 malen ’s jaars
voor de afdeeling Amahay: 3 malen ’s jaars
voor de afdeeling Hutumury: 3 malen ’s jaars
voor de afdeeling Waai: 6 malen ’s jaars in de gemeenten op Hitoe, 2 malen ’s jaars op
Ceram
voor de afdeeling Alang: 4 malen ’s jaars in de gemeenten op Hitoe, 2 malen ’s jaars in
de gemeenten op Boeroe, Boano, Manipa.
Besloten wordt van deze regeling kennis te geven aan den Resident.
IX. Van den Zendelingleeraar W. Luyke is ingekomen het verzoek om ontslagen te
worden
van de verantwoordelijkheid voor den dienst in de gemeenten zijner afdeeling
www.cgfdejong.nl
wegens zijn hoogen leeftijd en vermindering van krachten. Hij wenscht werkzaam te
blijven zooveel hij kan, doch zonder daartoe verplicht te zijn. Bedoeld ontslag wordt door
den Voorzitter verleend. De gemeenten van Br. Luijke gaan hierdoor wegens
Gouvernementsbesluit over tot den werkkring van den Hulpprediker te Hutumury, met
wien Br. Luijke den dienst naar zijne wensch kan regelen.
Een hartelijk woord van waardeering en hulde richt de voorzitter tot den 80 jarige
Evangeliedienaar die gedurende 52 jaren zijn arbeid met onvermoeiden ijver en trouw
heeft volbracht. Br. Luijke beantwoordt die toespraak.
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X. De secretaris vestigt de aandacht der vergadering op de Maleische Bijbel, hier in
gebruik, en vraagt of deze geene verbetering eischt wegens de vele Arabische en
Perzische woorden, die haar voor het volk minder verstaanbaar maken.
De vergadering besluit een verbeterde en voor het volk begrijpelijke vertaling van het
Nieuwe Testament gereed te maken. Daarbij wordt de vertaling van Roskott ten
grondslag gelegd.960 De bewerking zal geschieden door
den broeder Bär voor de 4 Evangeliën
den broeder Knottnerus voor de Handelingen
den broeder Bossert voor de Paulinische brieven
den broeder de Vries voor de Hebreeën – Openbaring
In de volgende Conferentie komt deze zaak verder aan de orde.
De Voorzitter sluit de vergadering. Op verzoek van den Voorzitter gaat Br. Luijke voor
in het dankgebed.

146. Het Bestuur over de Protestantse Kerken in Nederlands-Indië aan J.W. van
Lansberge, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië,961 Batavia, 26 oktober 1878, nr
118; AAS b337/s101, 14 nov. 1878, nr 27.
Bij zijne hierbij overgelegde missive van 7 Augustus jl No 56 geeft de voorzitter der
Commissie van Hulppredikers in de residentie Amboina ons Bestuur in overweging voor
te stellen dat, evenals bij het besluit van 13 Juni jl No 12, ook voor het jaar 1879 eene
som van ƒ 100,- ’s maands worde gesteld ter beschikking van den resident van Amboina
om daaruit te bestrijden de maandelijksche toelage voor eenige inlandsche
godsdienstonderwijzers.
Wij vereenigen ons geheel met dat denkbeeld en achten het wenschelijk, dat door tijdige
toekenning der toelagen staking van het onderwijs worde voorkomen.
Wij nemen derhalve de vrijheid Uwer Excellentie voor te stellen:
Ten vervolge van het besluit van 13 Juni 1878 No 12 gedurende 1879 te stellen ter
beschikking van den resident van Amboina eene som van ƒ 100 (één honderd gulden) ’s
maands ten einde daaruit te bestrijden eene maandelijksche toelage van ƒ 15,- voor ieder
der door den voorzitter der Commissie van hulppredikers in genoemd gewest aan te
wijzen inlandsche godsdienstonderwijzers te:
Kilang, Hatalai, Soelij, afdeeling Amboina
Ouw en Ihamahoe, afdeeling Saparoea,
alsmede eene maandelijksche toelage van ƒ 25,- (vijf en twintig gulden) voor den op
gelijke wijze aan te wijzen inlandschen godsdienstonderwijzers te Piroe (Ceram).962
www.cgfdejong.nl
147. G.J. van der Tuuk, resident van Ambon, aan J.W. van Lansberge, gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië, Ambon, 5 oktober 1879, nr 2774; AMvK, Mailrapport
1879, nr 674.
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Zie voetnoot 520.
Mr. J.W. van Lansberge; 1830-1905; 1875-1881 GG van Ned.-Indië.
Het gouvernement nam deze aanbeveling over, zie Gb 14 nov. 1878, nr 27, AAS b337/s101, Bt 14
nov. 1878, nr 27.
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Op de mij in Februarij jl. verleende audiëntie droeg Uwe Excellentie mij op om eenige
maanden na de aanvaarding van het bestuur alhier verslag te doen van den staat, waarin
de Residentie door mij is bevonden.
Gedurende mijn verblijf alhier, vanaf den 5en Maart jl., heb ik getracht mij zooveel
mogelijk bekend te maken met de eigenaardige toestanden van het land en volk.
In de eerste plaats heb ik mijne aandacht gevestigd op Ceram, omdat dit, met
uitzondering der kuststreken, nog niet onder geregeld bestuur gebragt eiland steeds de
grootste moeijelijkheden gebaard heeft, ofschoon het volstrekt geen baten voor den Lande
oplevert en er reeds kort na de aanvaarding van het bestuur door mij onlusten
uitbraken.963
De toestand van dat eiland is nog wat hij was een twintig tal jaren geleden. Aan de kusten
nederzettingen van Christenen, Mahomedanen en Alfoeren, die ons gezag erkennen, in
het binnenland de eigenlijk gezegde onverbasterde bevolking, onderscheiden in taal,
zeden en gewoonten, wordende o.a. in het Westelijk en grootste gedeelte de Pata-Siwa,
Pata-Lima en andere onder geen algemeenen naam bekend staande stammen
aangetroffen, die overgegeven zijn aan het koppensnellen, en het kleinste deel ten Oosten,
waar dat gebruik niet bestaat.
De kustbewoners, die onder bescherming van het Nederlandsch gezag staan, hebben
meermalen reden tot klagen gegeven, en kort vóór mijne komst hadden er nog oproerige
tooneelen plaats, die in eene welgeordende maatschappij nimmer aanschouwd zijn. Aan
de kust hebben zich op aandrang van het Bestuur ook Alfoeren uit het Binnenland
gevestigd, die telkens zich schuldig maken aan het koppensnellen. Het bestuur komt dan
tusschen beide, roept de schuldigen ter verantwoording en levert hen aan den regter
over.964
Meestal blijven zij echter ongestraft, omdat ze niet aangegeven worden door de hoofden,
die zelfs die moorden aanmoedigen en deelnemen aan de feesten, waartoe zij aanleiding
geven. Dit is vooral het geval bij de Pata-Siwa stammen die allen leden zijn van het
Kakian-verbond waarvan men alleen weet dat het voornaamste voorschrift het
koppensnellen betreft.
Het binnenland is geheel onbekend, niet alleen dat nimmer een Europeesch ambtenaar in
de laatste jaren daar doorgedrongen is, maar geen Regent heeft er immer den voet gezet
met uitzondering van een enkele, die door het Europeesch bestuur met eene zending werd
belast. Al de kennis van het binnenland dankt men dan ook bijna uitsluitend aan de
menigvuldige militaire expedities. De in vroegere tijden met het binnenland
aangeknoopte betrekkingen zijn geheel afgebroken, waaraan m.i. ten deele de telkens
daar uitbrekende onlusten geweten kunnen worden.

www.cgfdejong.nl
963

964

Zie ook AMvK Mailrapport 1879, nrs 126, 344, 393 en 557. Deze dossiers bevatten verslagen van
de resident, gericht aan de GG, betreffende de onrustige situatie in een aantal nederzettingen langs
de Elpaputih-baai, en de door de resident genomen maatregelen.
In 1885 merkte hulpprediker S.J. de Vries, die tot 1873 te Amahai gestaan had, al op dat het
koppensnellen na een periode van betrekkelijke rust, op dat moment weer aan de orde van de dag was.
Bepaalde het snellen zich vroeger tot de in het binnenland levende volken, thans waren ook de
kustbewoners het slachtoffer en van hen met name de christennegorijen. Meermalen was het
voorgekomen dat een christelijke gemeente tijdens de kerkdienst werd overvallen. Onveranderlijk
werd dan ook de kerk in brand gestoken; vrees heerste alom en De Vries ging op Ceram altijd
gewapend op stap. Zie S.J. de Vries a. J.C. Neurdenburg, 9/4/1885, ARvdZ 24/4/B.
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Voor zooveel bekend, is Ceram een vruchtbaar land, de kuststreken zijn geschikt voor
allerhande kultures, het binnenland levert sago, klappers, verschillende soorten van velden aardvruchten en bosch-voortbrengselen en o.a. damar en prachtig timmerhout.
De meeste strandnegoryen zien er verwaarloosd en vervallen uit. De ellendige hutjes met
de bijna geheel onbebouwde woonerven waaruit de negorijen bestaan, hebben zoo luttele
waarde dat er weinig gehechtheid voor huis en erf bestaat en de verhuizing van de
geheele bevolking om zich elders te vestigen geen ongewoon verschijnsel is. De
bevolking leeft bijna uitsluitend van de sago, die er in overvloed wordt aangetroffen en
bij eene ruime opbrengst nagenoeg geen arbeid vordert, verder van de vischvangst en de
jagt.
Oost Ceram wordt minder bezocht dan het westelijk deel. Het sorteert onder de afdeeling
Banda, doch de Assistent Resident heeft nog nimmer die streken kunnen bezoeken,
verhinderd door de accumulatie van de verschillende functies over politie, hoofd
algemeen ontvanger, notaris en vendumeester, die hem als het ware permanent binden aan
de Banda groep.
[Volgt de constatering dat de toestand op de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden veel te
wensen overlaat, daar die eilanden slechts een of twee maal per jaar door de controleur-terbeschikking van de resident bezocht kunnen worden, die dan bovendien te kort op elke
plaats verblijft om iets van betekenis te kunnen uitrichten. In de residentie wordt wel
belasting geheven, doch de inning verloopt meestal zeer moeizaam.]

Het onderwijs aan de onder Europeanen staande openbare lagere-, burger-, en
kweekscholen laat niets te wenschen over, evenzoo aan de inlandsche scholen, aan het
hoofd waarvan onderwijzers afkomstig van de kweekschool staan,965 doch aan de overige
inlandsche scholen is het onderwijs voor veel verbetering vatbaar.
Handel en scheepvaart zijn weinig beduidend, buiten de specerijen bestaan er geen
artikelen van uitvoer en in meest alle behoeften moet van uit elders voorzien worden.
Het land levert niets op dan sago en vruchten, de zee is vischrijk. De inlander heeft ten
gevolge van dien overvloed van voedsel, ofschoon hij weinig arbeid verrigt.
Over het algemeen hebben de inlanders op mij een slechten indruk gemaakt, in het
bijzonder de christenen, en onder deze voornamelijk die van de hoofdplaats Amboina.
Hunne beschaving stel ik vooral niet hooger dan die van den Javaan. Uit den toestand van
verdrukking, waarin zij tijdens het specerijmonopolie verkeerden, zijn zij langzamerhand,
vooral na de afschaffing der heerendiensten,966 gekomen in een toestand van vrijheid, die
noch op hunne materieele welvaart, noch op hunne intellectueele en moreele
hoedanigheden gunstig heeft gewerkt. Het ambtelijk personeel is trouwens lang niet
voldoende om de bronnen van welvaart die er in meer of mindere mate bestaan, te doen
vloeijen. Daarentegen wordt in onderwijs en godsdienst op zeer onbekrompen voorzien,
www.cgfdejong.nl
zonder dat, er volgens mijne kortstondige ervaring, daarvan eenige merkbare uitkomsten
verkregen zijn.
Omtrent het meerendeel der hoofden kan ik, tot dus ver mijne ervaring gaat, geen
gunstiger oordeel uitbrengen. De beschaving der hoofden moet uitsluitend gezocht
worden in het nabootsen der Europeanen in taal, kleeding en manieren.
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De kweekschool voor inlandse onderwijzers te Ambon telde eind 1879 46 leerlingen. Zes leerlingen
legden het eindexamen in genoemd jaar met goed gevolg af. Indische Gids, jrg. 2 (1880) 1073.
Bepaalde herendiensten waren per 1 januari 1867 afgeschaft.
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De Regenten hebben hunne opleiding gehad op bureaux van ambtenaren, waar zij leeren
copieren; maar de kennis van de landtaal vergeten zij, de behoeften van het volk leeren
zij nimmer kennen; zij zijn geheel van hun volk vervreemd en blijven immer
vreemdelingen. Gehoorzaamheid en tucht is dan ook in vele negorijen een bijna
onbekende zaak. Oproerige tooneelen komen er niet zelden voor. Het kost oneindig veel
moeite om de belasting te innen en de gemeentediensten te doen verrigten.
De Mahomedaansche negorijen geven over het algemeen minder reden tot klagen dat de
christen. De keuze van vele Regenten, hetzij vrijwillig door de kepala soa’s en
toewagama’s, hetzij onder de pressie van het bestuur, hetzij met eene ongeoorloofde
uitbreiding van het op zich zelf reeds te veroordeelen kiesstelsel door al de negorijlieden,
is slecht en het aanstellen van den zoon tot tweeden of jongen Regent, bij ongeschiktheid
van den vader, is niet alleen onwettig maar geeft vaak aanleiding tot vele
moeijelijkheden, daar zulk een tweede persoon zich een aanhang maakt onder de
bevolking, die, als de keuze der meerderheid later niet op hem valt, den nieuw gekozen
Regent tegenwerkt en onrust stookt.
Uit het voorgaande blijkt dat Ambon in alle opzigten een last-post is, waar de uitgaven
verre de inkomsten overtreffen en het veel moeite kost om rust, orde en vrede te
handhaven.
De vraag of er kans bestaat eenmaal de uitgaven gedekt te zien door de inkomsten, is
moeijelijk te beantwoorden, maar er kan toch wat, hoe onbeduidend dit ook moge
schijnen in vergelijking met de begrootingscijfers, gedaan worden om onnoodige kosten
te vermijden en de inkomsten te verhoogen.
O.a. kunnen m.i. de betrekkelijk groote sommen voor transportkosten van de
hulppredikers gevoegelijk ten laste der gemeenten, die er op gesteld zijn een geestelijke
in hun midden te zien, gebragt worden, gelijk eertijds gebruikelijk was. Ik zie ook niet
in waarom het Gouvernement in de huisvesting van de hulppredikers moet voorzien, dat
is evenzeer als de bouw en het onderhoud van de kerk en de school, eene op de gemeente
rustende verpligting. Welligt dat ook zonder schade voor het onderwijs, op de uitgaven
daarop nog menige bezuiniging te maken zou zijn. – – –

148. Ds. H. Knottnerus, voorzitter, en ds. F.W.G. Kemmann, secretaris, Verslag van de
conferentie van hulppredikers in de Residentie Ambon, gehouden te Ambon op woensdag
29 oktober 1879, Ambon, s.a.; ARvdZ 38/14.
Tegenwoordig zijn:
De predikanten
H. Knottnerus, voorzitter
F.W.G.
Kemmann, secretaris
www.cgfdejong.nl
de hulppredikers: Bossert, Bär, de Vries, Körnfeldt, van Enst, Step.
Afwezig: wegens ziekte de zendelingleeraar Luijke en de hulpprediker Graafland.
De Voorzitter opent de vergadering met toespraak en gebed. De notulen der vergadering
van 24 October 1878 worden na lezing goedgekeurd.
Ingekomen: rapporten en voorstellen van verschillende hulppredikers, die
achtereenvolgens aan de orde gesteld zullen worden.
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I. Herziening der Maleische Bijbelvertaling (Cf Notulen 24 October 1878 punt X)967
De Heren Bossert, Bär, de Vries deelen mede, dat zij hunne taak, die zij in de vorige
vergadering op zich namen, tot het herzien der Maleische bijbelvertaling, slechts ten
deele konden volbrengen, daar het hun weldra bleek, dat de vertaling van Roskott geen
geschikte grondslag is bij zoodanige herziening. De vertaling van Roskott zou, naar hun
oordeel, eene gehele omwerking vereischen. Er zijn vele uitlatingen van verzen of
gedeelten van verzen in en vele foutieve uitdrukkingen, waarschijnlijk een gevolg
daarvan, dat Roskott zelf, door zijn dood, de noodige verbeteringen bij de uitgave niet
heeft kunnen aanbrengen. Op hun voorstel besluit de vergadering de vertaling van
Leydekker en Werndly ten grondslag te leggen,968 die geene andere revisie noodig heeft
dan de vervanging der Arabische, Perzische woorden en verouderde uitdrukkingen door
andere, die voor de bevolking meer verstaanbaar zijn. Voorlopig worden alleen de
historische boeken van het Nieuwe Testament onder handen genomen en wel:
het Evangelie van Mattheüs door den Heer Bossert
het Evangelie van Marcus door den Heer Körnfeldt
het Evangelie van Lukas door den Heer de Vries
het Evangelie van Johannes door den Heer Bär
de Handelingen der Apostelen door den Heer Step.
In de volgende vergadering wordt de behandeling van dit onderwerp voortgezet.
II. Doopen en doopregisters
De voorzitter vestigt de aandacht op het groot aantal onechte kinderen, dat ten doop
wordt aangeboden, en op de verkeerde gewoonte, dat alleen de getuigen met de kinderen
bij den doop tegenwoordig zijn en de ouders meestal thuis blijven. Hij deelt mede welke
maatregelen genomen zijn te Ambon om dit te veranderen. Er worden geene kinderen
gedoopt, tenzij de ouders er bij zijn. En de doop van onechte kinderen wordt, zooveel
mogelijk, tot na het huwelijk der ouders uitgesteld.
De hulppredikers deelen hunne ervaringen ter dezer zake mede. Reeds vroeger zijn
dergelijke maatregelen ingevoerd als nu te Ambon, doch zij zijn weer opgeheven. Er zijn
oorzaken, die het niet trouwen in de hand werken. Is de vader negorij-man en de moeder
‘burgeres’, dan trouwen zij niet, want door het huwelijk volgen de kinderen den vader en
worden orang negri, terwijl zij buiten het huwelijk met de moeder tot de burgers
behooren. Vaak hebben de menschen ook groote moeite en kosten, om uit de handen van
regenten en andere beambten de benoodigde papieren te krijgen. Soms schrikken de
onkosten der huwelijksfeesten hen af. En op sommige plaatsen komt hoogst zelden de
Controleur en missen zij dus de gelegenheid, om zich voor den ondertrouw te laten
inschrijven, terwijl, wegens den afstand, het Controleurskantoor soms bezwaarlijk voor
hen te bereiken is. Zoo wachten te Kaibobo op Ceram 80 paren reeds lang op de komst
van
den Controleur, om zich te laten aantekenen voor ondertrouw.969
www.cgfdejong.nl
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Zie document 145.
De vertaling van M. Leijdecker, gereviseerd door onder anderen G.H. Werndly, was verschenen (in
Latijns schrift) in 1731 (Nieuwe Testament) en in 1733 (de gehele bijbel) te Amsterdam. In 1758 was
een uitgave in Arabisch-Maleise schrift verschenen. Zie Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, I,
13-20.
Er was nog een reden waarom het huwelijk van een vader met de moeder van zijn kinderen op
problemen kon stuiten. Die was gelegen in het verzet van de familie van de vrouw. Indien de vrouw
ongetrouwd bleef, lag het gezag over de kinderen bij haar familie. Zodra ze trouwde met de vader van
haar kinderen nam die het gezag op zich. De familie van de vrouw kon zo waardevolle en goedkope
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Omtrent de doopregisters wordt door verschillende heeren bericht, dat nu de gedoopten
worden ingeschreven door den goeroe djamaät of dengene, die diens plaats en functie
vervult, en dat de hulppredikers het boek nazien en contrasigneren. Maar de doopregisters
van vroegeren tijd zijn voor een groot deel verdwenen en die nog bestaan zijn meest in
handen der regenten, waarvan sommige alleen tegen goede betaling extracten geven. Te
Saparoea bestaat de gewoonte, dat een klerk van het controleursbureau de benoodigde
acten voor het huwelijk in orde brengt tegen betaling van ƒ 2,50.
De vergadering besluit:
a. Er zullen geen kinderen gedoopt worden, tenzij de ouders er bij tegenwoordig zijn,
uitgezonderd in geval van ziekte of andere wettige redenen, te beoordeelen door den
Hulpprediker. Hiervan zal publicatie geschieden in de gemeenten.
b. Ouders van onechte kinderen zullen met nadruk worden aangespoord tot het sluiten
van een wettig huwelijk. Daar geen algemeene tuchtmaatregel hiervoor kan
vastgesteld worden, blijven de middelen om het huwelijksluiten te bevorderen
overgelaten aan de hulppredikers.
c. Er zullen duplicaten worden aangelegd van de doop- en lidmaatboeken. Een
exemplaar blijft bij den goeroe djamaät van de gemeente, het andere komt onder
bewaring van den hulpprediker der afdeeling.
Voorts wenschen de predikanten van Ambon den Resident mededeeling te doen van
bovenvermeld feit der 80 paren te Kaibobo en van het misbruik op sommige plaatsen, om
voor doop- of geboortebewijzen geld te vorderen, met verzoek aan den Resident om
maatregelen in dezen te nemen.
III. De Toewa agama’s
De voorzitter deelt een besluit van den Resident mede, genomen ten gevolge van het op
onze vorige vergadering ter dezer zake besprokene.970 Volgens dat besluit zullen voortaan
de toewa agama’s door de Controleur benoemd worden op voordracht van den regent,
doch na gunstig advies van den Hulpprediker der afdeeling. Zijn regent en hulpprediker
het oneens, dan moeten de stukken opgezonden worden aan den Resident, die als dan na
onderzoek de benoeming doet. Voorts wordt het aantal toewa agama’s voor elke negorij
beperkt tot hoogstens twee. De hulppredikers berichten, naar aanleiding van dit punt, dat
de maatregel, in de vorige vergadering vastgesteld, om in iedere gemeente een kerkelijk
gecommitteerde aan te stellen, algemeen is ingevoerd. Deze gecommitteerden doen wat
des Kerkeraads is, speciaal ten opzichte van het innen, boeken en overmaken der kerken armengelden, zoodat de administratie der fondsen thans op wettigen voet is geregeld.

IV.
De Goeroe’s djamaät
www.cgfdejong.nl
De voorzitter bericht,
dat een brief van den Minister van Koloniën is ontvangen met verzoek om inlichtingen
betreffende de resultaten der opleiding van inlandsche voorgangers en over de vraag, in
hoeverre deze voorgangers te gebruiken zijn in het belang der verwaarloosde gemeenten
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arbeidskrachten kwijtraken. Zie bijv. sub 2 aug., “Kort verslag der Werkzaamheden van W. Luijke.
Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam. Over April 1863
tot en met Maart 1864”, 24/6/1864, ARvdZ 24/5.
Zie document 145.
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op sommige eilanden in deze streken. De predikanten van Ambon hebben hierop
medegedeeld, wat ten vorigen jare op de Conferentie over de inlandsche voorgangers
besproken en later aan het Kerkbestuur voorgesteld is. Verder is op den toestand der
verwaarloosde gemeenten van de Key-, Aroë- en Z.W. eilanden gewezen en voorgesteld
daar twee hulppredikers te plaatsen met het noodige aantal inlandsche voorgangers,
waartoe voormalige leerlingen van het instituut Roskott zeer goed te gebruiken zijn. Van
het Indisch Gouvernement is bericht ontvangen, dat de Regering bereid is in de
godsdienstige behoeften van inlandsche christengemeenten te voorzien door bezoldiging
van inlandsche voorgangers, mits die bezoldiging zoo matig mogelijk gesteld zij. Er werd
opgave verzocht van de gemeenten in deze residentie, die daaraan behoefte hebben, en
van de gelden daartoe vereischt. De predikanten van Ambon hebben hierop eene lijst
gegeven van 54 gemeenten op de Ambonsche eilanden en 17 gemeenten op de Key-,
Aroë- en Z.W. eilanden, waar inlandsche voorgangers vereischt worden en het benoodigd
bedrag berekend op ƒ 800 à ƒ 850 ’s maands.
De vergadering wordt verdaagd tot den volgenden morgen
Donderdag 30 October. Voortzetting der Conferentie.
Aanwezig waren dezelfde Heeren als gister, behalve de Heer van Enst, wegens
ongesteldheid niet tegenwoordig.
IV. Goeroe djamaät (Vervolg)
Op voorstel van den Heer Körnfeldt wordt besloten, eene instructie vast te stellen voor
de Goeroe’s djamaät, daar er omtrent hunne verplichtingen onzekerheid bestaat, ten
gevolge waarvan sommigen hunne functiën niet voldoende waarnemen of in andere
opzichten hunne bevoegdheid te buiten gaan. Elk der hulppredikers zal een concept voor
zoodanige instructie inzenden bij de predikanten van Ambon die hieruit eene definitieve
instructie voor de Goeroe’s djamaät zullen vaststellen.
Als punten, in bedoelde instructie noodzakelijk, worden opgegeven:
a. het geregeld en op de bepaalde uren houden van godsdienstoefeningen en ‘djam
gebed’.
b. het geregeld en op de bepaalde uren houden van de noodige catechisatiën.
c. het geregeld verblijven der goeroe’s in hunne negerij.
d. hun eigen zedelijk gedrag en hun toezicht op het zedelijk gedrag der gemeente.
e. verbod om eigenmachtig doopelingen en avondmaalgangers te weren.
f. verbod om eigenmachtig lidmaatbewijzen van andere gemeenten te erkennen,
afgegeven door goeroe’s en niet onderteekend door een hulpprediker.
g. verbod om eigenmachtig aankoopen van kerkmeubelen of andere uitgaven ten laste
van kerk- of diaconiekassen te doen.
www.cgfdejong.nl

V. Moerids
In het volgend jaar zullen eenige moerids gereed zijn om examen te doen voor Inlandsch
godsdienstonderwijzer. Tot examinatoren worden benoemd de voorzitter en de
hulppredikers Bossert, Körnfeldt.
De Heer Bossert herinnert, dat het traktement voor de geëxamineerde inlandsche
godsdienstonderwijzers (ƒ 25,- ’s maands) destijds geregeld is naar de traktementen der
schoolmeesters. Sedert is de toestand veranderd en kunnen de schoolonderwijzers tot een
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traktement van ƒ 50,- ’s maands klimmen. Daarnevens maakt de inlandsche
godsdienstonderwijzer met ƒ 25,- ’s maands eene povere figuur, hetgeen invloed heeft
op zijne positie in de oogen van de gemeenteleden. De Heer Bossert geeft in bedenking
of er geene pogingen zullen aangewend worden om ook nu, volgens het oorspronkelijke
principe, de traktementen van de inlandsche godsdienstonderwijzers en die der
schoolonderwijzers gelijk te stellen.
De vergadering erkent de wenschelijkheid dier gelijkstelling, doch acht het niet raadzaam
thans pogingen er toe te doen. De zaak wordt aangehouden tot eene volgende
bijeenkomst.

VI. Dienstreizen
De Heer Graafland, wegens ziekte afwezig, heeft een schriftelijk voorstel ingediend
omtrent de reis- en verblijfkosten der hulppredikers op hunne dienstreizen. Gedurig,
vooral in den laatsten tijd, krijgen de hulppredikers aanmerkingen wegens te hoog
berekende reis- of verblijfkosten. Vooral de transportkosten worden bezwarend
gevonden, hetgeen toch van de plaatselijke omstandigheden en transportprijzen afhangt.
De Heer Graafland stelt voor om te verzoeken, dat voortaan aan de hulppredikers eene
vaste som ’s maands voor dienstreizen worde toegekend. De vergadering besluit zoodanig
ingrijpend verzoek niet te doen, maar af te wachten wat de voorzitter bij den Resident zal
trachten te bewerken tot opheffing der moeijelijkheden ter dezer zake.
VII. Katechisatiën en scholen
De secretaris herinnert aan het katechetisch en schoolonderwijs, als de grondslag voor
godsdienstige en zedelijke ontwikkeling der Amboneezen. Hij betreurt het, dat op de
scholen hier geen godsdienstonderwijs meer gegeven mag worden en vraagt inlichtingen,
wat er thans tot bevordering van het schoolbezoek en voor het katechetisch onderwijs der
schoolkinderen gedaan wordt. Uit die inlichtingen blijkt, dat het schoolbezoek veel te
wenschen overlaat en dat voor het katechetisch onderwijs der schoolkinderen op de
meeste plaatsen niets gedaan wordt. De hulppredikers nemen op zich ieder in zijne
afdeeling het katechetisch onderwijs der schoolkinderen te bevorderen. De voorzitter
belooft met den Resident te spreken over het benoemen der hulppredikers tot lid der
inlandsche schoolcommissiën.
De Heer de Vries spreekt namens de hulppredikers een woord van dank aan den
voorzitter en den secretaris.
De voorzitter sluit de vergadering met dankgebed.

149.
Mevr. M.B. Bossert aan J.C. Neurdenburg, director van het NZG te Rotterdam,
www.cgfdejong.nl
Haruku, 18 juni 1880; ARvdZ 19/2/E.
In antwoord op Uw vraag naar V. Enst dient het volgende. Die man was een raadsel voor
ieder fatsoenlijk mensch. Hij kwam zeer dikwijls bij Ds Schoorel. Terwijl hij daar zat en
men het eten opbragt en hij uitgenodigd werd meê te eten dankte hij en liep weg. Een
enkele keer heeft hij er echter meêgegeten, maar zoo weinig dat het belagchelijk was,
voor zulk een jong en lang mensch. Als Mevrouw hem aanraadde te trouwen, werd hij
boos en antwoordde, dat hij bevreesd was dat de meisjes (de dames) van Ambon niet rein
waren. Zulk een mensch durft zoo iets te zeggen, terwijl hij op Indische wijze een vrouw
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en kind had. Zijn moeritten liet hij in de kampong, die mogten niet in zijn huis komen.
Op de Conferentie, toen men over de opvoeding der kweekelingen sprak, zei hij: mijn
jongelui leeren den geheelen dag, van ’s morgens zes uur tot ’s avonds tien. Toen het
uiteindelijk bekend was dat hij een kleintje had, verzocht, ik meen Ds Kam, dat de oude
Heer Luijke eens daarover met hem wilde spreken. Wel neen, ik heb geen kind, maar wil
die vrouw wel trouwen, was zijn antwoord. Op Ameth heeft hij zich aangesteld als een
dwaas, en brak af, al wat een ander had opgebouwd. Die man had geen stem, geen
mensch kon hem verstaan. De kweekelingen van Kornfeldt werden toen de zijnen, maar
hij liet ze maar hun hen zelve over. Voor zijn vertrek heeft hij al de kinderen van 13 tot
14 jaar aangenomen. Ze waren nog zoo kort op de katechisatie, ’t is of de man met alles
den spot dreef. Br. de Vries was in Mei op Noesalaut geweest en schreef ons zoo een en
ander. – – –

150. Het Bestuur over de Protestantse Kerken in Nederlands-Indië aan J.W. van
Lansberge, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Batavia, 21 februari 1881, nr
24; AAS b337/s101, Bt 9 maart 1881, nr 2.
Bij het besluit van 13 Augustus a.p. No 19 werd een der twee predikanten bij de
Protestantsche gemeente te Amboina, Ds H. Knottnerus, naar Batavia overgeplaatst,
zonder dat voor hem een vervanger kon worden aangewezen, daar er twee predikanten
aan de formatie ontbraken en verscheidene anderen met buitenlandsch verlof afwezig
waren.
Die toestand bestaat nog en zoodoende is die zeer omvangrijke gemeente nog steeds aan
de zorg van eenen leeraar toevertrouwd, hetgeen echter niet langer zonder schade voor
hare belangen kan voortduren.
Ons medelid Ds H. Knottnerus merkt in eene nota hieromtrent het volgende op:
Bij ondervinding is het mij gebleken hoe hoogst moeielijk, ja onmogelijk het is, als
predikant alleen te voorzien in de godsdienstige behoeften èn van de inlandsche èn van
de Europeesche Christengemeenten te Amboina. Behalve de gewone herderlijke zorg
toch, is de predikant belast met het toezicht op de hulppredikers in de residentie
Amboina, alsmede met de administratie van de diaconie- en kerkekas, te zamen een
kapitaal van ± ƒ 13.000,- vertegenwoordigende.
Al deze verplichtingen naar behooren na te komen, is hem onmogelijk, indien hij niet
door iemand ter zijde wordt gestaan.
Wordt nu de hulpprediker van Hoetoemoeri tijdelijk te Amboina geplaatst, dan heeft
de predikant slechts in de herderlijke zorg voor de inlandsche Christengemeente aldaar
te voorzien gedurende den tijd, dat de hulpprediker afwezig is om zijne andere
www.cgfdejong.nl
gemeenten te bezoeken. Dit bezoek kan hij evenwel niet brengen in de maanden Mei
tot September aangezien de regentijd het hem onmogelijk maakt.
Met deze beschouwingen kunnen wij ons geheel vereenigen: het is noodig dat aan den
predikant te Amboina eenige hulp gegeven wordt en die hulp kan het best worden
verleend door den hulpprediker van het nabijgelegen Hoetoemoeri tijdelijk naar Amboina
over te plaatsen. Ter belooning der meerdere diensten, die aldus van bedoelden
hulpprediker zouden worden gevergd, alsmede ter tegemoetkoming voor de kosten van
verhuizen en de grootere uitgaven voor huishuur als anderszins, waartoe zijn tijdelijk
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verblijf ter hoofdplaats hem noodzaken zal, achten wij het billijk hem eene toelage van
ƒ 150,- ’s maands te geven, die gereedelijk uit het stilstaande tractement van den
ontbrekenden predikant kan worden gevonden.
Derhalve hebben wij de eer Uwer Excellentie voor te stellen:
Den hulpprediker ten dienste der inlandsche Christengemeenten te Hoetoemoeri c.a.
(Amboina), zoolang eene der twee predikantsplaatsen bij de Protestantsche gemeente te
Amboina onvervuld is, als standplaats de hoofdplaats Amboina aan te wijzen, ten einde,
terwijl hij belast blijft met het dienstwerk in zijn ressort, tevens den predikant van
Amboina behulpzaam te zijn in den dienst bij de inlandsche Christengemeente aldaar,
onder genot van ƒ 150,- (een honderd en vijftig gulden) ’s maands, komende deze uitgaaf,
voor zooveel het jaar 1881 betreft, ten laste van artikel 265 der begrooting van dat jaar.971

151. Ds. H. Knottnerus, Extract uit een verslag van een kerkelijke dienstreis naar de
Minahasa en Ambon, gemaakt gedurende de maanden augustus en september 1881,
Batavia, januari 1882, nr 10; AMvK 3581.
[Dit stuk opent met een verslag van de toestand van de Indische Kerk in de Minahasa.]

Amboina.
Den 6en Augustus arriveerde ik te Amboina. In hoofdzaak was mij hier opgedragen:
a. Verdeeling van de ƒ 10.000 door de Indische regering toegestaan tot bezoldiging der
inlandsche godsdienstonderwijzers in deze residentie.
b. Regeling van de standplaatsen en de werkkring der hulppredikers in dit gewest.
c. Het bezoeken van de inlandsche Christengemeenten op de Aroe- en Z.W. eilanden.
Verdeeling van de ƒ 10.000.- door de Indische regering toegestaan tot bezoldiging der
inlandsche godsdienstonderwijzers in de residentie Amboina.
Reeds vanuit Menado had ik den predikant van Ambon verzocht, om de hulppredikers
in zijn ressort uit te noodigen bij hem in te dienen eene naauwkeurige opgaaf van de
Christengemeenten tot hunne afdeeling behoorende en van de namen der personen, door
wie het godsdienstonderwijs in de gemeenten gegeven wordt met bekendstelling, of zy
Gouvernementstractement of pensioen als inlandsche onderwijzers ontvangen of niet,
zoodat ik, te Ambon komende, terstond kon overgaan tot het opmaken van een staat van
verdeeling. Het godsdienstonderwijs wordt gegeven
a. buiten de schooluren door schoolmeesters die op het instituut van wijlen den Heer
Roskott gevormd en nog in functie zijn.
b.
door eervol ontslagen en gepensioneerde schoolmeesters.
www.cgfdejong.nl
c. door andere geschikte personen.
Geen hunner ontvangt voor deze werkzaamheden eenige toelage, hetgeen vooral voor de
personen van de laatste categorie een groot bezwaar is, daar zij hoegenaamd geen
inkomen hebben en dus afhankelijk zyn van de gemeente, in wier midden zij onderwijs
geven. Alleen de godsdienstonderwijzers te Kilang, Hatalaj, Soely, Ouw, Ihamahoe en
Pieroe ontvangen, ingevolge Gouvernementsbesluit dd 13 Juny 1878 No 10 eene
971
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maandelijksche toelage, de vijf eersten ƒ 15.-, de laatste ƒ 25, terwyl eerst onlangs aan
den godsdienstonderwijzer te Serwaroe (Lette) eene maandelijksche toelage van ƒ 25.is toegekend. Dat deze toestand onhoudbaar is, werd gelukkig door de regering ingezien,
en mogen wij de hoop koesteren dat haar besluit door het Opperbestuur zal worden
bekrachtigd, dan wordt daardoor in een dringende behoefte voorzien. Bij de toekenning
van eenige vergoeding voor het geven van godsdienstonderwijs heb ik gemeend den
volgenden maatstaf te moeten gebruiken.
a. aan de nog in functie zynde schoolmeesters ƒ 5.- per maand.
b. aan de eervol ontslagen en gepensioneerde schoolmeesters ƒ 10.- per maand.
c. aan de andere daartoe geschikte personen, geen ander inkomen hebbende, ƒ 15.- per
maand.
Voor de godsdienstonderwyzers op de Aroe- en Z.W. eilanden zal die toelage iets hooger
moeten zijn omdat zij, ver van hunne negory en familie verwijderd, van deze wel geene
tegemoetkoming voor hun levensonderhoud zullen ontvangen.
Ik acht het wenschelijk, dat de door de Regering beschikbaar gestelde som van ƒ 10.000.door het Hoofd van gewestelijk Bestuur worde uitbetaald volgens een staat maandelijks
door den predikant van Ambon in te dienen, die dan te zorgen heeft, dat de som van ƒ
830.- per maand niet overschreden worde, en dat hem door de hulppredikers tijdig elke
mutatie in het personeel der godsdienstonderwijzers worde medegedeeld. Om met de
toegestane som toe te komen en de toelagen niet al te gering te maken heb ik, waar dit
maar eenigzins mogelijk was, gemeenten te zaâm gevoegd, maar ook daarom acht ik het
noodzakelijk, dat in het reglement op het inlandsche onderwijs eene bepaling worde
opgenomen, zoowel voor de Molukken als de Minahassa, dat op elke school per week
twee morgenuren worden disponibel gesteld voor het godsdienstonderwijs. Dezelfde
redenen, die daarvoor bestaan bij de Gouvernements hollandsche scholen, bestaan ook
bij de Gouvernements inlandsche scholen.
Regeling van de standplaatsen en den werkkring der hulppredikers ten dienste der
inlandsche Christengemeenten in de residentie Ambon.
De Oeliassers en de beide gedeelten van het eiland Ambon (Hitoe en Lejtimor) mij
genoegzaam bekend zijnde, verzocht ik den Resident my reisgelegenheid te willen geven
naar het eiland Boano en de Christengemeenten aan de Zuid kust van Ceram, vooral in
de Piroe-baai.
Den 13 Augustus begaf ik my aan boord van den Gouvernementsstoomer “Tegal” die,
behalve de door mij verzochte plaatsen, ook de militaire nederzetting op de Noord Kust
“Wahaai” zou aandoen. Van deze gelegenheid maakte de predikant van Ambon gebruik
mij te verzoeken de christenen op die plaats te bezoeken en het werk te verrichten, dat
hem
was opgedragen.
www.cgfdejong.nl
Van Wahaai terugkeerende bezocht ik den 18den Augustus Boano, en wel met het speciale
doel om te zien of deze plaats geschikt is als standplaats van een hulpprediker.
Niet alleen de Christengemeenten in de Piroe-baai hebben betere verzorging noodig dan
de hulpprediker van Waai haar met den besten wil geven kan, maar ook de gemeenten op
Boano en Manipa, die slechts zelden bezocht kunnen worden door den hulpprediker van
Allang.
Bovendien hebben eenige Alifoersche negorijen op de Noord kust van Ceram bij
herhaling hunne wensch te kennen gegeven in de gelegenheid gesteld te mogen worden
om tot het Christendom te kunnen overgaan. Er moet dus eene plaats gezocht worden, van
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waaruit gemakkelijk de gemeenten op de Noord Kust van Ceram en aan de Piroe-baai
bezocht kunnen worden. Slechts tusschen Boano en Piroe kan de keus zijn. Boano is eene
lief gelegene strandnegory, waar goed water is, alsmede een negoryhuis dat men den
hulpprediker gaarne als woning wil afstaan. Een paar Engelsche mijlen ten Westen van
Ceram gelegen, heeft men te Boano niet te vreezen onverwacht overvallen te zullen
worden door Alifoeren, die hunne tochten gewoonlijk niet verder uitstrekken dan tot het
strand. De gemeente op Boano is zeer bygeloovig en hare moraliteit staat niet gunstig
bekend, ook daarom zal het, hoop ik, haar ten goede komen wanneer een hulpprediker
in haar midden komt wonen.
Den 19en Augustus de gemeenten Piroe-Etti en Tanoenoe bezoekende, werd ik in mijne
overtuiging, dat Boano de meest geschikte standplaats voor een hulpprediker is,
bevestigd. Die gemeenten maken een zeer treurigen indruk op den bezoeker. Het is alsof
de gedurige vrees door berg-Alifoeren overvallen te zullen worden, den menschen de lust
beneemt iets tot opvrolijking hunner negorijen te doen. Huizen en erven zien er
verwaarloosd uit, en droegen de bewoners geene Christenkleeding, men zou waarlijk niet
vermoeden hier in eene Christengemeente te zijn. Het water is nagenoeg ondrinkbaar en
het kan dus wel niet bevreemden, dat allerlei ziekten hier dikwerf worden aangetroffen.
Moge Piroe, wat de ligging betreft, aanbeveling verdienen voor eene
hulppredikersstandplaats, om bovengenoemde redenen moet het ten sterkste worden
afgeraden; en dat de vrees voor de berg-Alifoeren geene inbeelding is, werd ons dien dag
duidelijk, toen bewoners van Kaibobo den mij vergezellenden controleur kwamen
berichten, dat vóór weinige dagen in hunne gemeente was gesneld en men nog den
vorigen dag eene poging had gewaagd. Nog dien zelfden dag werd daarom naar Kaibobo
gestoomd om den Controleur in de gelegenheid te stellen die zaak te onderzoeken.
Den 20sten Augustus arriveerde ik te Amahay, waar ik den volgenden dag eene
godsdienstoefening bywoonde, die door den hulpprediker Graafland werd geleid. De
kerk, hoewel een noodgebouw, zag er netjes uit en de opkomst was zeer bevredigend.
Ofschoon worstelende met eene wankelende gezondheid, ontbreekt het den hulpprediker
niet aan yver, integendeel voor te grooten ijver moest ik hem zelfs waarschuwen. Bekend
met het verlangen van eenige gemeenten op de Noord kust om tot het Christendom over
te gaan, achtte hij het zijne roeping zoo mogelijk aan die wensch te voldoen. Daartoe had
hij reeds een paar godsdienstonderwijzers uit zijne afdeeling naar Wahaaj gezonden, om
den militairen en civielen gezaghebber aldaar over die zaak te spreken en was hij zelfs
van voornemen zelf eene reis over land naar die gemeenten te ondernemen. Ik achtte mij
verplicht hem dit ten sterkste af te raden, en om zijne zwakke gezondheid, en om het
gevaarvolle van die tocht, en maakte hem bekend met het voornemen te Boano een
hulpprediker te plaatsen, die dan daartoe beter in de gelegenheid zoude zijn. Met meer
ingenomenheid vernam ik wat door hem gedaan werd om te voldoen aan het verlangen
van
die heidensche gemeenten in zijne afdeeling, die tot het Christendom wenschten over
www.cgfdejong.nl
te gaan. Met zijn verzoek om Seroeawan, thans behoorende tot het ressort van den
hulpprediker van Waai, aan zijne afdeeling toe te voegen, kon ik mij ten volle vereenigen.
Seroeawan toch ligt slechts ¼ paal van de tot zijne afdeeling behoorende gemeente
Kamarian en kan dus gemakkelijker door hem dan door den hulpprediker van Waai
bezocht worden. Gaarne had ik eenige gemeenten in de Elpapoetih-baai bezocht, maar
de hevige branding, die overal op de kust stond, deed mij van dat voornemen afzien. Niet
onwelkom was het mij dat de gezaghebber van onzen stoomer in last had ook Saparoea
aan te doen, vooral omdat de administratie van het kerkfonds in die afdeeling nog niet
was zooals is voorgeschreven.
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Den 22sten Augustus was ik te Ambon terug, en daar het onmogelijk werd geoordeeld om
in de eerste weken naar de Aroe en Z.W. eilanden te gaan, was ik in de gelegenheid met
den predikant van Ambon de belangen der inlandsche Christengemeenten in die
residentie te bespreken.
[Vervolgens doet Knottnerus voorstellen ten aanzien van de standplaatsen en werkkringen
der hulppredikers.972 Daarna komt zijn reis naar de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden
aan de orde.]

152. Hulpprediker S.J. de Vries aan J.C. Neurdenburg, director van het NZG te
Rotterdam, Saparua, 6 april 1883; ARvdZ 24/4/B.
–––
Op Noussalaut werkt Ten Hove tegenwoordig. Gij kent hem in menig opzicht beter dan
ik, en ’t zou mij niet verwonderen indien Gij hem meer dan eens vergeleken hebt met den
rijken jongeling, die volgens Jezus niet verre was van het Koningrijk der Hemelen. Toen
hij uit Holland kwam bleef hij eenigen tijd bij ons logeeren en maakte over het geheel
een’ goeden indruk. Met de kinderen was hij al dadelijk bevriend. Al spoedig bleek mij
dat het hem mangelde aan een besliste overtuiging en dat onze opvatting “omtrent
Christus en wat die door ons wezen en worden moet” merkelijk verschilde. Hij is nu ruim
een jaar hier en denkt nu al geheel anders omtrent “Christus en het Evangelie” dan hij in
het Zendelinghuis deed, en dat geloof ik gaarne want had hij zich daar en met name
tegenover U zoo uitgesproken dan hadden Bestuurders, die volgens een onlangs afgelegd
getuigenis geen Modernen tot Zendeling opleiden of uitzenden, hem moeten ontslaan.973
Oordeel zelf. Onverholen zeide hij eenigen tijd geleden, “Aan een voorbestaan van
Christus geloof ik niet en wie daaraan niet gelooft moet Jezus noodwendig beschouwen
als een gewoon, laat ik maar zeggen, zondig mensch”. Voorts zegt Ten Hove “Christus
behoefde en is niet voor ons gestorven. Zijn dood heeft met onze verlossing niets te
maken. Hij stierf voor zijne discipelen d.w.z. om hen van vervolging en moeite te
vrijwaren. Voor ons stierf hij niet”. Aan een opstanding van Christus zegt hij te gelooven,
“omdat er plaats voor het gelooven van dat wonder in zijn verstand is”. Maar morgen of
overmorgen zal er vrees ik geen plaats meer voor blijven in zijn verstand. Het Avondmaal
is volgens hem een goed iets tot bevordering van broederliefde. Dwaasheid is het echter
er Hem bij te gedenken, die eenmaal aan de Emmaüsgangers vroeg “Moest niet de
Christus al deze dingen lijden en alzoo in Zijne heerlijkheid ingaan?”974 Het Evangelie
van Johannes is “een staaltje van nagebootste Grieksche philosophie”. Het lust mij niet
nog meer van zijne soms zeer sarkastische uitlatingen neer te schrijven. Wat hij gelooft
en
niet gelooft verkondigt hij luide. Het gerucht van hem is dan ook al uitgegaan op, van
www.cgfdejong.nl
en over het geheele eiland Noussalaut, dat zich over de komst van zulk een leeraar niet
behoeft te verblijden. Een inlandsch godsdienstonderwijzer uit zijne afdeeling heeft op
972
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voorbeeld van Ten Hove te Ambon bereids luide verkondigd “dat Jezus voor zijne
discipelen en niet voor ons gestorven is, enz.” Ik acht het inderdaad zeer wel mogelijk,
dat hetgeen verteld wordt door inlandsche Christenen volkomen juist is, nl. dat Ten Hove
in steede van “Toehan Isa” en “Heer Jezus” eenvoudig “Towan Isa”, “Mijnheer Jezus”,
zegt. In spijt van het hier steeds gehuldigde beginsel geen catechisanten tot lidmaat aan
te nemen, dan die wel onderwezen zijn en den leeftijd van 17 of 18 jaren bereikt hebben,
heeft Ten Hove alle catechisanten (waaronder er waren die slechts zeer kort onderwijs
genoten hadden en niet ouder dan 13 of 14 jaren) tot lidmaat aangenomen. Toen ik hem
zeide “Gij handelt in strijd met hetgeen door allen in beginsel aangenomen is en door
Uzelf op de Conferentie ook (en omtrent kerkelijke tucht) vastgesteld is” zeide hij “ik
stoor mij niet aan bepalingen en reglementen maar handel zooals ik goed vind. Het beste
is ze jong aan te nemen. Zijn ze eenmaal lidmaat dan kan ik ze gemakkelijk verder
onderwijzen”. Hij schijnt te vergeten dat wie eenmaal lidmaat is in den regel niet verder
leeren wil.
Niettegenstaande op de jongst gehouden Conferentie bepaald werd om bij wijze van
kerkelijke tucht “ouders die hunne kinderen ongestoord in ontucht laten leven, of die
zonder wettige redenen hunne in concubinaat levende kinderen verhinderen te trouwen,
van het Avondmaal uit te sluiten” acht Ten Hove zich daaraan niet gebonden, maar zegt
eenvoudig “ieder die komen wil kan komen: ik heb geen vrijmoedigheid iemand te weren.
Ieder moet dat voor zich zelven weten en verantwoorden”. En zoo komen nu bepaalde
dronkaards en overspelers en in concubinaat levenden aan den Avondmaalsdisch en
denken daarmede hunne schuld bij God uit te wisschen. Het Avondmaal vieren is hun een
vrijpas voor de zonde. Heeft hij als leeraar geene vrijmoedigheid iemand te weren, dan
hebben allen vrijmoedigheid te over om te komen. Zie, zoo wordt nu in weinig tijds
verwoest wat anderen met veel moeite en niet zonder tranen en gebeden trachten op te
bouwen.
Niet lang geleden zat hij op zekeren avond bij ons op de voorgalerij en toen begon hij
wederom — ik beschouw dit als een gemis aan piëteit — op eene voor ons pijnlijke wijze
over Christus te spreken en toen zeide ik tot hem: “Ten Hove, onze Jan975 wil zendeling
worden en dat verblijdt ons. God weet hoe lief wij hem hebben. God spare ons de
droefheid dat hij een ongeloovig zendeling worde. Liever heb ik dat God hem ons op
jeugdige leeftijd ontneemt dan dat wij zooiets moeten beleven. Sterft hij jong, kinderlijk
geloovig in Christus, dan kunnen wij ons troosten met de hope des wederziens. Als
ongeloovig leeraar gaat hij niet alleen reddeloos verloren maar voert degenen die hij tot
Christus moet leiden mede ten verderve”. Van het gesprokene neem ik, noch mijne lieve
vrouw, geen woord terug maar herhaal ze voor U en HH Bestuurders. Gij kent mij en
weet dat ik nimmer tot de onverdraagzamen behoord heb en tot de ketterjagers evenmin.
Ook tegenover Ten Hove ben ik nimmer hard. Ons huis staat steeds voor hem open en
komt
hij, dan is hij welkom, en ik zoek hem steeds ten goede te raden. Wel smart het mij
www.cgfdejong.nl
dat hij veelal doof is voor goeden raad en onverstandig eigen wil en zin volgt. God geve
dat hij veranderen moge, want zoo gaat het op den duur niet. Daarbij komt nog dat hij de
tegenstanders van ons Genootschap aanleiding geeft om te zeggen “Al beweren
Bestuurders van het NZG dat zij de kweekelingen geen Moderne begrippen inplanten, zij
doen het toch, zooals zonneklaar blijkt uit hetgeen door den Hulpprediker van Noussalaut
openlijk geleerd en verkondigd wordt. – – –
975

Sinds 1875 verbleven twee kinderen van De Vries voor hun onderwijs in Nederland, Jan (geboren in
1866) en Johan (geboren in 1867). S.J. de Vries a. J.C. Neurdenburg, 31/8/1874, ARvdZ 24/4/B.
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153. Het Bestuur over de Protestantse Kerken in Nederlands-Indië, Verslag van de
Protestantse Kerk in Nederlands-Indië over het jaar 1884, s.l., s.a.; AHC 22, bijlage
A448.
–––
Predikanten
–––
In den dienst te Amboina werd voorzien door éénen predikant en den hem toegevoegden
hulpprediker van het naburige Hoetoemoeri, B.C. Kornfeldt. – – –
Hulppredikers ten dienste der
Inlandsche Christen gemeenten (der 2de klasse)
Bij het begin des jaars waren van de 25 hulppredikers der formatie slechts 17 in functie,
daar R. Bossert met buitenlandsch verlof afwezig was, J.N. Wiersma976 zijne functiën in
afwachting van zulk een verlof had neergelegd en 6 nog niet hadden kunnen aangesteld
worden. Daardoor waren 8 plaatsen onvervuld, als: Ratahan in Menado, Baä (Rotti) in
Timor en Haroekoe, Boano, Waai, Amahei, Serwaroe en Wanggil in Amboina, terwijl
de hulppredikers van Hoetoemoeri, Batjan en Babauw, gelijk reeds boven werd
medegedeeld, tijdelijk met den dienst op de hoofdplaatsen Amboina, Ternate en Timor
Koepang belast bleven.
Het door den hulpprediker J.N. Wiersma aangevraagde verlof naar Nederland om
persoonlijke redenen werd hem in het begin des jaars verleend en in April werd het
bericht ontvangen dat R. Bossert in Nederland op verzoek een eervol ontslag uit ’s Lands
dienst had gekregen.
Daarentegen meldde K. Wiggelendam, zendeling der Utrechtsche Zendingsvereeniging,
zich voor eene plaatsing als hulpprediker aan en werd hij in November als zoodanig
geplaatst te Wonrelie op het eiland Kisser (Amboina). Bij dezelfde gelegenheid ging de
toenmalige hulpprediker van Wonreli, N. Rinnooij, wegens gezondheidsredenen naar
Ameth op het eiland Noesalaut (Amboina), welke laatste standplaats verlaten werd door
P.J. Pennings, die op zijn verzoek weer aangewezen werd voor Baä op Rotti (Timor),
waar hij reeds vroeger gediend had.977
Aan het einde des jaars waren derhalve 18 hulppredikers in functie, terwijl 7 plaatsen
onbezet bleven, namelijk Ratahan in Menado, Haroekoe, Boano, Waai, Amahei,
Serwaroe en Wanggil in Amboina, terwijl de hulppredikers van Hoetoemoeri, Batjan en
Babauw op dezelfde wijze, als boven vermeld, nog steeds aan hunnen eigenlijken
werkkring grootendeels onttrokken waren.
Inlandsche leeraars
www.cgfdejong.nl
Het aantal van deze vermeerderde in 1884 slechts met één, die met goeden uitslag het
eindexamen der kweekelingen te Amboina had afgelegd; zij waren daardoor aan het einde
des jaars 51 in getal, waarvan 38 in Menado en 13 in Amboina. Om zooveel mogelijk te
voorzien in de dringende behoefte aan hulp in de ressorten, waar hulppredikers

976

977

J.N. Wiersma; 1833-1907; 1881 hulpprediker te Ratahan (Min.); 1881 te Manado (Min.); 1884
verlof; 1886 eervol ontslag. Hij werd in 1886 tot hulpprediker te Waai benoemd doch hij aanvaardde
zijn benoeming niet. Over hem, zie Boone, “Moderne zendelingen 1850-1885”.
Kb a. GGvNI, 4/7/1881, AAS b337/s101, Bt 23 juli 1881 nr 34.
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ontbreken, is door de Indische Regeering, op voorstel van het Kerkbestuur, machtiging
verleend om inlandsche leeraars met het werk van den hulpprediker in een grooter of
kleiner deel van een ressort te belasten, onder genot eener telkens vast te stellen
indemniteit voor reiskosten. De resultaten van dezen maatregel, waartoe eerst dezer dagen
is kunnen worden overgegaan, worden met belangstelling verbeid. – – –

Godsdienstonderwijs
Het Kerkbestuur heeft ook in het afgeloopen jaar weder getracht voor het
godsdienstonderwijs der jeugd op plaatsen zonder eigenen leeraar, de met 1883 gestaakte
toelagen uit ’s Lands kas van ƒ 30,- ’s maands te verkrijgen, doch is daarin niet geslaagd.
De Minister van Koloniën heeft echter gemeend fondsen voor deze toelagen op de
begrooting voor 1885 te moeten laten en in overeenstemming daarmede tegen het einde
des jaars de vraag aanhangig gemaakt, of het niet beter zou zijn die toelagen weer te
verleenen, welke vraag nog in behandeling is. – – –
De toelagen voor het godsdienstonderwijs bij de inlandsche Christengemeenten in
Amboina werden aanvankelijk met het oog op de in 1883 benoemde inlandsche leeraars,
op ƒ 735,- ’s maands gesteld, tegen ƒ 780,- in het voorafgaande jaar; later werd echter
voor eenige nieuwe gemeenten op het eiland Boeroe nog ƒ 75,- ’s maands toegestaan. –
––

154. De Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en WestIndië te ’s-Gravenhage, Mededelingen over de toestand der Protestantse Kerken in
Nederlands-Indië, Den Haag, 1 augustus 1885; AHC 22, bijlage A461.
–––
1883
–––
Bij de Indische besluiten van 20 Maart 1883 no 10 en 11978 werden op voorstel van het
kerkbestuur de ressorten der hulppredikers in de gewesten Amboina en Menado definitief
geregeld en het aantal plaatsen voor deze gewesten respectievelijk vastgesteld op 11 en
10, namelijk voor Amboina: Hoetoemoeri,979 Allang980 en Waai (alle drie op het eiland
Amboina), Haroekoe, Saparoea en Boano981 (alle drie op de gelijknamige eilanden),
Men zie de voorbereiding tot deze besluiten, document 151.
Deze hulppredikerspost bleef tot 1902 te Hutumuri gevestigd, in welk jaar de post naar Batugantung
(een buitenwijk van Ambon-stad) werd verplaatst. Tot dan toe werd de dienst in Batugantung
waargenomen door de predikanten van Ambon. De verhuizing werd noodzakelijk geacht omdat
www.cgfdejong.nl
Hutumuri in een moeilijk bereikbare uithoek van het hulppredikersressort lag. Gb 4/10/1902, nr 2;
Kb a. GGvNI, 23/7/1902, nr 251a, plus bijlagen, in AAS b337/s101, Bt 4 okt. 1902, nr 2. De
verplaatsing leidde tot protesten van een aantal gemeenteleden te Hutumuri. Zie hierover dossier AAS
b337/s101, Bt 31 maart 1903, nr 34.
980
Tot het hulppredikersressort Alang behoorde ook het noordelijk en oostelijk deel van eiland Buru
(ressort Kayeli). Het zuidelijk deel van Buru werd inmiddels bewerkt door de Utrechtse
Zendingsvereniging. In 1907 werd deze hulppredikerspost van Alang verplaatst naar Hative Besar.
Zie Gb van 12 nov. 1907, nr 8; Kb a. GGvNI, 14/10/1907, nr294a; beide stukken in AAS b337/s101,
Bt 12 nov. 1907, nr 8.
981
Tot het ressort Boano behoorden ook de eilanden Manipa en Kelang. In februari 1887 werd bepaald
dat in plaats van te Boano, welk eiland door gebrek aan drinkwater ongezond was, de
ressortshulpprediker zou gevestigd zijn te Lokki aan de Pirubaai op het eiland Ceram. Samenstelling
978
979

Document 154

585

Ameth (eiland Noesalaut), Amahei (eiland Ceram),982 Wonreli (eiland Kisser), Serwaroe
(eiland Letti), en Wanggil (Aroe-eilanden); en voor Menado: Ajer-Madidi, Tondano,
Tomohon, Sonder, Langowan, Ratahan, Koemelemboeai, Amoerang, Tanawangko en
Maoembi.983
In Juni overleed de hulpprediker van Waai, J.J. Bär, terwijl in December die van Amahei,
H. Graafland, en van Rotti (Timor) W.H. van Malsen984 door den dood aan den dienst
ontvielen. In de aldus ontstane vacatures werd voorloopig zoo goed mogelijk voorzien
door opdrachten aan de hulppredikers der naburige ressorten, terwijl voor Waai werd
aangewezen de hulpprediker J.N. Wiersma, van Ratahan in Menado, die door bemoeiing
met en afkeuring in openbaren geschrifte van bestuurshandelingen zijne positie aldaar
moeielijk houdbaar gemaakt had. De heer Wiersma heeft echter zijne bestemming niet
gevolgd, maar een buitenlandsch verlof aangevraagd, dat hem bij het einde des jaars nog
niet was verleend. De hulpprediker P.J. Pennings werd in Maart van Haroekoe
overgeplaatst naar het nieuwe ressort Boano, maar kon wegens den minder gunstigen
toestand zijner gezondheid die bestemming niet volgen; daarom werd in October het
daartoe strekkende besluit ingetrokken en hem als standplaats aangewezen Ameth op
Noesa-Laut, intusschen vacant gekomen, doordien de aldaar bescheiden hulpprediker J.
ten Hove in Juni naar Tanawangko (Menado) overgeplaatst was. In December keerde de
hulpprediker M. Schippers van verlof uit Nederland terug en werd geplaatst in het nieuwe
ressort Maoembi (Menado).
Bij het einde des jaars bedroeg het aantal hulppredikers derhalve 19, waarvan 17 in
functie, daar R. Bossert nog met buitenlandsch verlof afwezig was en J.N. Wiersma zijne
functiën reeds had neergelegd. Destijds waren 8 plaatsen niet vervuld, namelijk Ratahan
in Menado, Baä (Rotti op Timor) en Haroekoe, Boano, Waai, Amahei, Serwaroe en
Wanggil in Amboina, terwijl de hulppredikers van Hoetoemoeri, Batjan en Babauw
respectievelijk tijdelijk op de hoofdplaatsen Amboina, Ternate en Timor Koepang waren
geplaatst en dus slechts een deel van hunnen tijd aan hunne eigenlijke gemeenten konden
wijden.
Onder deze omstandigheden is aan het Opperbestuur met aandrang verzocht, de opleiding
van hulppredikers door zendingsgenootschappen in Nederland zooveel mogelijk te doen
bespoedigen en intusschen is, zooveel mogelijk, in den dienst voorzien door opdrachten
aan de hulppredikers der naastbij zijnde ressorten, wat echter meestal slechts gebrekkig
en voor enkele in het geheel niet uitvoerbaar is. – – –

en omvang van het ressort Boano veranderden daarbij niet. In september 1887 werd de hulpprediker
Birkhoff om gezondheidsredenen van Serwaru (Leti) naar Lokki overgeplaatst. HC, “Mededeelingen
omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië, door de
www.cgfdejong.nl
Commissie ad hoc”, 15/7/1889, AHC 23, bijlage A593; Birkhoff, Mijn leven onder de
koppensnellers, 36-37.
982
Tot het hulppredikersressort Amahai behoorde ook de oostelijke helft van het eiland Ceram.
983
Na verloop van tijd werden de standplaatsen der hulppredikers ten dienste van de inlandse gemeenten
in het gouvernement der Molukken als volgt bepaald: twee te Ambon (Rumah Tiga en Leitimor) en
verder één te Ternate, Saparua, Tual (Klein-Kei), Dobo (Wamar, Aru-Eilanden), Larat (noordelijke
Tanimbar-Eilanden), Saumlaki (zuidelijke Tanimbar-Eilanden), Tepa (Babar), Piru (onderafd. W.Ceram), Amahai (onderafd. Amahai), Banda Neira en Wonreli (Kisar). Zie Regeling van de
standplaatsen en van de werkkring der predikanten bij de Protestantsche gemeenten en der
hulppredikers ten dienste der Inlandsche gemeenten in Nederlandsch-Indië (Gb van 12 jan. 1931,
nr 27), in Verzameling van Bescheiden, 47-58.
984
H.W. van Malsen; overl. 1883; 1878 hulpprediker te Bacan/Ternate; 1881 te Rote.
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Naar aanleiding van door het kerkbestuur uit de Minahassa ontvangen klachten heeft de
Regeering de residenten van Menado, Ternate, Amboina en Timor uitgenoodigd zooveel
noodig ter kennisse van de inlandsche hoofden te brengen, dat de Regeering het afkeurt
indien zij hunne onderhoorigen, die den Christelijken godsdienst belijden, zonder
bepaalde noodzakelijkheid dwingen op hunne zon- en feestdagen cultuur-, heeren- of
negridiensten te verrichten. – – –

155. De adjunct-inspecteur van het Inlands Onderwijs in de Molukken, Verslag van het
aan de Kweekschool voor Inlandse Onderwijzers te Ambon gehouden eindexamen, op
15-17, 19 en 20 oktober 1885, s.l., s.a.; ARvdZ 60/5.
Vrijwel alle onderwijzers die aan de in 1874 te Ambon opgerichte gouvernementskweekschool
waren opgeleid, waren van christelijken huize, al was hun kennis van het christendom
doorgaans niet groot. Dat gold ook voor de leerlingen der gouvernements inlandse scholen.
Van de abituriënten van de kweekschool toonden sommigen zich bereid als voorganger van
de kerkelijke gemeenten in hun standplaatsen op te treden.985

In voldoening aan het bepaalde bij 2º alinea van art. 20 Staatsblad 1872, Nº 99, heeft
ondergeteekende, Adjunct-Inspecteur van het Inlandsch Onderwijs in de Molukken, de
eer omtrent boven bedoeld examen het volgende verslag uit te brengen. Sedert Februari
1884 was aan deze kweekschool geen eindexamen gehouden,986 dewijl dit wegens de
J.J. Bär jr a. J.C. Neurdenburg, 4/8/1878, ARvdZ 18/1.
Zes kandidaten (vijf van Ambon en de Uliassers, te weten Lambert Gerardus Lilipalij, David Samuel
Sahanaja, Thomas Frans Kailola, Benjamin Mustamu, Philippus Jacobus Siahaija, en één van Timor,
namelijk Johannes Toepa) waren toen voor het examen van onderwijzer der eerste klasse geslaagd,
en drie (Izaak Elias Manuhutu, Reinaldus Elfarus Manuhutu en Izaak Adriaan Ferdinandus) voor dat
van onderwijzer der tweede klasse, zie: De Adjunct-inspecteur van het Inlands Onderwijs in de
Molukken, “Rapport van het eindexamen afgenomen op den 11 tot 15 Februari 1884 aan de
kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Ambon van candidaat-onderwijzers 1e klasse”, s.a.,
ARvdZ 60/5. Voor het examen voor hulponderwijzer der derde klasse slaagden toen zes kandidaten
(Jacob Tehupeiori, Josef Huliselan, Simon Johannes, Elihud Johannes, Hussein Bin Abdul Djamini
Boetong en Stefanus Lainsamputij), zie: De Adjunct-inspecteur van het Inlands Onderwijs in de
Molukken, “Rapport van het examen van adspirant-Onderwijzers 3e klasse, gehouden te Ambon dd.
20 en 21 Februari 1884”, s.a., ARvdZ 60/5. Het cursusjaar 1885 van de Ambonse kweekschool begon
met 39 kwekelingen uit de Residentie Ambon en elf uit de Residentie Timor, totaal 50. Ultimo 1885
(na de sluiting van de kweekschool te Tondano) bedroeg het aantal kwekelingen te Ambon 45, van
wie 20 afkomstig uit de Residentie Ambon, 20 uit de Residentie Manado, vier uit de Residentie Timor
en een uit de Residentie Ternate (NB het organiek vastgestelde aantal kwekelingen bedroeg voor
Manado 24, voor Ambon 20, voor Timor 5 en voor Ternate 1). Zie: “Verslag van het inlandsche
onderwijs in het ressort van den Adjunct-Inspecteur van het Inlandsche Onderwijs in de Molukken
www.cgfdejong.nl
[over 1885]”, s.a., ARvdZ 60/5. Aan het eind van het cursusjaar 1886 bedroeg het aantal leerlingen
der kweekschool 45: negentien van Ambon, twintig van Manado, vijf van Timor en een van Ternate.
De school telde vier klassen. Alle acht leerlingen der vierde klas slaagden dat jaar voor het
eindexamen. Zie “Verslag van het Inlandsch Onderwijs in het ressort van den Adjunct-Inspecteur van
het Inlandsch Onderwijs in de Molukken 1886”, s.a., ARvdZ 60/5; en: De Adjunct-Inspecteur van
het Inlands Onderwijs in de Molukken, “Verslag van het aan de Kweekschool voor Inlandsche
Onderwijzers te Ambon gehouden eindexamen dd. 7-11 December 1886”, s.a., ARvdZ 60/5. Zie ook:
De Adjunct-inspecteur van het Inlands Onderwijs in de Molukken, “Verslag van het examen van
adspirant-onderwijzers der 3de en 2de klasse gehouden te Amboina dd: 17-20 Januari 1887”,
24/1/1887, ARvdZ 60/5. Alle 22 kandidaten die in jan. 1887 het examen voor onderwijzer tweede
klasse aflegden, zakten; van de eveneens 22 kandidaten voor het onderwijzerschap der derde klasse
slaagden er veertien.
985
986
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eischen van de inspectie en een zuinig beheer van tijd en geld, niet vroeger kon plaats
vinden. Dit kon ditmaal echter het onderwijs aan de inrichting slechts ten goede komen,
omdat de gewijzigde richting van het onderwijs wel eenige meerdere voorbereiding
noodig maakte. Vroeger werd aan deze inrichting een onderwijs gegeven, dat evenzeer
zou kunnen dienen voor opleiding van inlandsche hoofden of doctor-djawa, buiten de
medische vakken gerekend: eenig kenmerk dat hier onderwijzers moesten gevormd
worden, vond men niet, dan de werkzaamheden in de externenschool, waar echter de
richting meer voor eene hollandsche dan maleische of inlandsche school paste. Thans is
dit reeds veel veranderd en verbeterd.987
Minder aangenaam was voor een grondig en nauwgezet onderzoek, dat het aantal
candidaten, dat nu aan het examen zou deelnemen te groot was, berekend naar den tijd
voor het examen bestemd.
Daardoor werd geëischt dat elken dag onafgebroken diende te worden voort gewerkt van
8 tot 1 à 2 ure, wat voor alle partijen wel wat vermoeiend was. Toch mocht het onderzoek
daarbij niet lijden en mag gezegd worden dat dit examen met de noodige nauwgezetheid
is afgenomen, overeenkomstig de eischen, al zijn die nog niet geheel naar de wenschen
van ondergeteekende.
Het verslag, dat hier volgt, zal echter de blijken dragen dat de practische richting bij het
onderzoek meer op den voorgrond is getreden. Vooreerst is dit op te merken in
I. de regeling van het examen
Ondergeteekende heeft de ervaring dat de inlander langzaam denkt en zich zeer moeielijk
dadelijk in een of ander onderwerp kan plaatsen. Daarom moet voor het schriftelijk werk
ruimte aan tijd zijn. Het mondeling onderzoek dient hoofdelijk te geschieden, maar kan
zonder stoornis te verwekken zeer goed plaats vinden gedurende de uren voor het
schriftelijk werk bestemd, als er maar geen overhaasting is.
De opgaven voor het schriftelijk werk werden allen door ondergeteekende gesteld, en het
mondeling onderzoek werd gedeeltelijk door hem gedaan, en voor zoover hij dit aan den
Hoofdonderwijzer of 2de onderwijzer opdroeg, bepaalde ondergeteekende de punten ter
bespreking.

Over de (drie-jarige) externenschool merkte de adjunct-inspecteur in 1885 op: “De externenschool,
verbonden aan de kweekschool te Ambon, gaf goede resultaten, wat betreft de kennis en ontwikkeling
der leerlingen, maar voor oefening der kweekelingen van de kweekschool is het verkeerd dat daar
kinderen worden toegelaten, die reeds eenig voorbereidend onderwijs genoten hebben. Ook het
gebouw eischt verbetering in het belang van het onderwijs.” Zie: “Verslag van het inlandsche
onderwijs in het ressort van den Adjunct Inspecteur van het Inlandsche Onderwijs in de Molukken
www.cgfdejong.nl
[over 1885]”, s.a., ARvdZ 60/5. In het daaropvolgende jaarverslag staat over de Ambonse
externenschool vermeld: “De externenschool, aan de Kweekschool verbonden, werd in 1886 bezocht
door 82 leerlingen, allen jongens. Zij zijn allen kinderen van Ambonschen oorsprong, en onder hen
waren er 16, wier ouders tot een eenigzins hoogeren stand behooren. Wegens geheerscht hebbende
ziekten was het schoolverzuim grooter dan gewoonlijk, en bedroeg 11%.” Het aantal leerlingen
fluctueerde sterk, aan het begin en eind van het schooljaar 1886 waren er 60; 22 leerlingen kwamen
er gedurende het schooljaar bij en 22 anderen verlieten de school. Van deze 82 leerlingen waren
dertien in de leeftijdscategorie van 5-8 jaar, 43 in de leeftijdscategorie van 9-12 jaar, 25 in de
leeftijdscategorie van 13-16 jaar en één in de leeftijdscategorie van 17-20 jaar. Er waren zestien zonen
van ambtenaren en aanzienlijken, en 66 zonen van inlandse minderen. Zie “Verslag van het Inlandsch
Onderwijs in het ressort van den Adjunct Inspecteur van het Inlandsch Onderwijs in de Molukken
1886”, s.a., ARvdZ 60/5.
987
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Alle leervakken en practische oefeningen werden behandeld in het maleisch, uitgenomen
de Nederlandsche taal en het lezen in een hollandsch boek, en een opstel dat in het
Nederlandsch moest gesteld worden.
Ook voor het schriftelijk werk in het maleisch werd de practische richting op den
voorgrond gesteld, blijkens de vragen ter beantwoording op het gebied van paedagogiek.
Het zwarte bord, de letterkast en het telraam werden gebruikt bij het mondeling
onderzoek.
Het programma voor het examen is te vinden in staat B bij dit Verslag gevoegd, en het
schriftelijk werk in staat C.
II. De candidaten en hunne vorderingen in onderscheidene vakken
Het aantal candidaten, dat ditmaal aan het examen zou deelnemen, was groot, zijnde 13.
Onder hen bevonden zich 2 candidaten van Timor afkomstig, en de overigen waren van
Ambon en de Uliassers. Zij zijn allen nog op betrekkelijk jeugdigen leeftijd, dewijl de
oudste pas 22 jaar is, en onder hen vier waren van 21 jaar, twee van 20 jaar, drie van 19
jaar, en drie van 18 jaar. Hun verblijf aan de kweekschool bleef bij de meesten hunner
beperkt binnen den gewonen leertijd, zijnde vijf hunner slechts 3 jaren aan de
kweekschool geweest, met name: L. Tapiheru, P.E. Waas, M.M. Lopulisa, H. Maspaitella
en P. Lilipalij, vijf anderen gedurende 4 jaren met name: W. Kirimasej, W.A. Schelling,
A. Siahaja, B. Leimena en J.F. Sahatapij, één 5 jaren met name: P.J. Kailola en een bijna
6 jaren, met name G. Thei. De meesten hunner hebben een goed voorkomen en maken
een aangenamen indruk: een hunner maakt daarop eene uitzondering door zijn slaperig
uiterlijk, terwijl de meesten hunner daarentegen een levendig oog en vlugge
bespraaktheid hebben.
Omtrent den uitslag van het examen in de onderscheidene vakken volge hier verslag van
elk der behandelde vakken afzonderlijk.
a. Talen. Naar aanleiding van gedane opmerkingen bij het eindexamen ten vorigen jare
omtrent de wenschelijkheid van een ruimer gebruik van de maleische taal bij de
onderscheidene leervakken, terwijl vroeger bijna uitsluitend het Nederlandsch werd
gebezigd, maar de leerlingen daardoor niet leerden om zich beter in de volksschool in het
Maleisch uit te drukken, werden ditmaal alle vakken behandeld in het Maleisch,
natuurlijk uitgezonderd de Nederlandsche taal.
Naar de kennis der candidaten omtrent het Nederlandsch werd onderzoek gedaan door
het lezen en bespreken van een lesje uit de Zoutkorreltjes No I,988 en bleek daarbij dat de
meesten tamelijk goed lazen, hoewel soms de klemtoon verkeerd werd gelegd, – een
gewoon gebrek bij het lezen van zamengestelde woorden, – en het bij enkelen uit den
leestoon was op te maken dat zij niet recht verstonden wat zij lazen. Dit bleek dan ook
dadelijk
bij het bespreken van het gelezene, waarbij de candidaten het gelezene met eigen
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woorden moesten teruggeven, en dit door sommigen tamelijk goed werd gedaan, terwijl
anderen aller zonderlingste dingen wisten te vertellen, gansch en al afwijkende van wat
de leesles inhield. De gemakkelijkheid om zich goed uit te drukken liet nog al te
wenschen over. Toch verstonden de meesten hunner wel waarover de les handelde en
konden zij ook wel eene eenvoudige taal- en redekundige ontleding goed doen afloopen.
Bij het schriftelijk werk, zijnde een opstel over een geschiedkundig onderwerp, en de
988

J.M.H. Bosman, Zoutkorreltjes: een leesboek voor de hoogste klassen der volksschool. 4 dln.; Tiel:
D. Mijs, [ca 1870]. Vele malen herdrukt.
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bewerking van rekenkundige voorstellen kwamen de candidaten op het terrein, waarop
zij in den regel zich meer te huis gevoelen, omdat zij bij schriftelijke werkzaamheden
zich gemakkelijk eenige termen, uitdrukkingen en zinswendingen kunnen inprenten om
eene dragelijke, zoo niet goede figuur te maken. Zes hunner hadden ten slotte voor het
Nederlandsch onvoldoende, en de overigen voldoende en één goed.
Bij het onderzoek van de kennis der candidaten aangaande het Maleisch, bleek ook mede
dat taalkennis niet tot de meest gewilde leervakken behoort. Er werd gelezen in Pandja
Tandaran,989 en naar aanleiding van het gelezene onderzocht naar het rechte begrip
daarvan en de mate van verkregen taalkennis van het Maleisch, waarbij vooral de
aandacht werd gevestigd op woordvorming, het gebruik van voor- en achtervoegsels, van
gebruikelijke vormen in het Maleisch, van de beteekenis van woorden en maleische
uitdrukkingen, enz. De uitslag van het onderzoek toonde aan dat de candidaten zich over
het algemeen in het Maleisch beter bewogen dan bij het examen ten vorigen jare moest
getuigd worden, en overigens de kennis van het Maleisch bij de candidaten zeer
uiteenloopend was, terwijl vijf hunner onvoldoende verkregen, en daarentegen acht
hunner goed, hebbende vier hunner 4 punten en vier anderen 8 punten behaald.
b. Rekenen. Het onderzoek naar de kennis in dit leervak is tweeledig: schriftelijk en
mondeling; voor schriftelijke oplossing van rekenkundige vraagstukken werden zes
sommen opgegeven (zie staat C. bij dit verslag gevoegd), die voor de krachten der
candidaten berekend waren, en zwaar genoeg mogen geacht worden voor de eischen, die
men stellen mag aan den toekomstigen onderwijzer eener inlandsche school. De
candidaten vonden die voorstellen over het geheel eerder licht dan zwaar, dewijl vijf
hunner ze allen goed hadden; drie hunner vijf voorstellen goed maakten; en vier hunner
vier voorstellen; en één hunner slechts drie voorstellen goed leverde.
Bij het mondeling onderzoek werd gevraagd naar de verklaring der tiendeelige breuken,
en de herleiding tot gewone breuken en omgekeerd, over het metrieke stelsel en over de
deelbaarheid der getallen. De uitslag was bevredigend: zeven leerlingen kregen goed; drie
hunner voldoende en drie hunner onvoldoende.
Uit het onderzoek bleek dat bij de onderwijzers van deze kweekschool niet meer het
streven bestaat om te schitteren met ingewikkelde redeneeringen, die later toch voor den
leerling verloren gaan, en dus geen nut hebben, maar dat de practische behandeling voor
toepassing in de school wordt voor oogen behouden. Toch moet op het onderwijs in deze
richting nog meer worden aangedrongen.
c. Aardrijkskunde en Geschiedenis. De kennis der candidaten van de Aardrijkskunde
bleek ook ditmaal meest of voldoende of goed te zijn, evenals ten vorigen jare.
Het onderzoek naar hunne kennis van de Wiskundige Aardrijkskunde liep over de
rondheid
der aarde en hare beweging, over zon en maan eclipsen, en over ons
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zonnestelsel; van de Natuurkundige Aardrijkskunde over de stroomen, de winden, de
aardbevingen en de vuurspuwende bergen; en van de Staatkundige en eigenlijke
Aardrijkskunde over de geheele aarde en wel over het merkwaardigste wat op dit gebied
989

Dat kan geweest zijn Kalilah, Pandja Tandaran, of De geschiedenis van Galilah en Daminah: eene
keur van Oostersche fabelen. Uit het Maleisch vert. door H.C. Klinkert. Zalt-Bommel: Noman, 1871;
maar ook De Pandja-Tandaran: Tamilsche omwerking van het Indische fabelboek De Pantja-Tantra
vermaleischt door Abdullah Ben Abdilqadir. Uitgeg. en met aantek. voorzien door H. Neubronner
van der Tuuk. Leiden: Brill, 1866; 2de dr., Leiden: Gualth. Koff, 1875-1881; 3de dr., Leiden: Kolff,
1881.
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dient gekend te worden. Voor Wiskundige Aardrijkskunde hadden vier candidaten
onvoldoende; drie hunner voldoende; en zes hunner goed.
Voor de Natuurkundige Aardrijkskunde hadden twee candidaten onvoldoende; acht
hunner voldoende en drie hunner goed. En voor Staatkundige en eigenlijke
Aardrijkskunde verwierven zes candidaten voldoende en zeven goed.
Door schriftelijk werk werd bovendien eene schetskaartje gevraagd van de Uliassers,
voor welke vervaardiging alle candidaten voldoende bekwamen, uitgenomen No 13 op
de lijst der candidaten (Bijlage D.) die slechts 3 punten behaalde.
Voor het onderzoek der candidaten van hunne kennis in de Geschiedenis werd gevraagd
de vervaardiging van een opstel in de Nederlandsche taal over een der volgende
onderwerpen naar keuze:
1. Eerste tochten der Nederlanders naar O.I. tot aan de oprichting der O.I. Compagnie.
2. Jan Pietersz Koen
3. G.G. Maetsuijker
4. De G.G. Daendels en Janssens
5. Cijrus
6. De ontdekking van Amerika
7. De Kruistochten
8. Peter de Groote
Slechts drie onderwerpen schijnen de voorkeur bij de candidaten gehad te hebben ter
vervaardiging van een opstel, en wel de Ontdekking van Amerika, dat door vijf
candidaten werd gekozen, en Cijrus en de Kruistochten die ieder door vier candidaten
werden behandeld. Onderwerpen waarbij sterk sprekende feiten zijn mede te deelen,
hebben altijd de voorkeur. Voor pragmatisch verband der Geschiedenis heeft de inlander
nog geen blik: voor hen hebben alleen tafereelen eenige aantrekkelijkheid en waarde.
De behaalde punten toonen aan dat de onderwerpen tamelijk goed waren behandeld, want
zeven der candidaten hadden voldoende, en de overigen goed.
d. Schoonschrift. Het schrift van Ambons kweekschool had van vroeger in den regel lof:
de Ambonees heeft goeden aanleg voor eene fraaie schrijfhand. Ook de op dit examen
geleverde schoonschriften bevestigen een en ander, en liepen de gegeven punten dan ook
van 5 tot 8, en hadden zes der candidaten voldoende en de overigen goed.
e. Natuurkennis, Natuurlijke Historie. De genoemde vakken werden bij het onderzoek
afzonderlijk behandeld. Vooral bewoog zich dat op practisch gebied, zoo mondeling als
schriftelijk. Voor het laatste waren een tiental vragen opgegeven in het maleisch ter
beantwoording. Zij zijn aan dit verslag toegevoegd bij het Examenwerk Staat C. Die gang
van het onderzoek werd gevolgd met het oog op hetgeen de onderwijzer van eene
inlandsche
school dient te kennen om vele verschijnselen rondom ons te kunnen
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verklaren. Het onderzoek viel over het geheel bevredigend uit, hoewel vier der candidaten
voor natuurkennis onvoldoende bekwamen, maar van de overigen hadden drie ruim
voldoende, en vijf goed, en één zelfs uitmuntend.
Het onderzoek in de Natuurlijke historie liep over de soorten van dieren, de spijsvertering
bij de herkauwers, ademhaling en bloedsomloop bij de zoogdieren, en verband tusschen
die functien; organen der planten, in ’t bijzondere de voortplantingsorganen. Drie der
candidaten verkregen slechts onvoldoende, negen anderen voldoende, en één goed.
Ook het mondeling onderzoek in deze leervakken geschiedde ditmaal geheel in het
Maleisch, en acht ondergeteekende dit een vooruitgang bij het vorige jaar toen dit in het
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Nederlandsch moest geschieden, omdat de leerlingen zich aan bepaalde vormen moesten
houden, zooals zij die in ’t Nederlandsch geleerd hadden, maar toen niet in staat waren
dit in ’t Maleisch te bespreken.
f. Paedagogiek. Moest ondergeteekende het ten vorigen jare betreuren dat de paedagogiek
op deze kweekschool niet tot haar recht kwam, ditmaal mag hij getuigen dat er veel was
gedaan in de goede richting om de kweekelingen tot practische onderwijzers te vormen,
en dus ook het onderzoek der candidaten ten aanzien van dit leervak veel betere
resultaten opleverde. Dat onderzoek had plaats schriftelijk en mondeling. Schriftelijk
waren door ondergeteekende een viertal vragen gesteld van paedagogische strekking,
waaruit de candidaten een onderwerp konden kiezen voor een opstel in het Maleisch (zie
Examenwerk, Staat C). De vraag: hoe het onderwijs in de aanvangsklasse aangenaam is
te maken? werd door negen candidaten gekozen; die over hetgeen de onderwijzer kan
doen om het geregeld schoolgaan te bevorderen? door drie hunner; en de vraag: hoe de
onderwijzer bij de schooljeugd goede manieren kan aankweeken? werd door één hunner
gekozen. De vraag of het onderwijs ook nuttig is voor meisjes, werd door geen der
candidaten gekozen.
De uitkomst van het onderzoek van dat schriftelijk werk was, dat twee der candidaten
onvoldoende hadden, door veel te praten zonder iets te zeggen van het onderwerp, – een
gebrek dat bij hen vaak voorkomt, – maar daarentegen hadden tien hunner voldoende en
ruim voldoende, en één had goed.
Het mondeling onderzoek liep over het aanvankelijk leesonderricht (spellen, letterkast,
cuben, enz.); ’t aanvankelijk rekenonderwijs (telraam, steentjes, enz.); hoofd-rekenen, en
hoe een en ander in te richten. De candidaten behaalden ditmaal allen voldoende en daar
boven zijnde zes met voldoende en zeven met goed.
g. Teekenen. Ook voor het teekenen is eene practische richting aan te wenden, waarbij
het te doen is de kweekelingen der kweekschool te oefenen in het teekenen naar de
natuur, en het gemakkelijk schetsen van voorwerpen en toestanden ter verduidelijking van
het onderwijs aan de schooljeugd. Dan zal dit leervak niet alleen kunnen dienen tot
opwekking van schoonheidsgevoel, maar ook tot vorming van het oog, het meten van
afstanden en proporties, en verlevendiging en opheldering van het onderwijs.
Tot zoo ver was het onderwijs in het teekenen op deze kweekschool nog niet gebragt.
Toch werd er geteekend naar de natuur, even als naar het voorbeeld, en werden de
kweekelingen ook nu en dan geoefend in het teekenen met krijt op het zwarte bord. De
proeven van teekenen, aan dit verslag toegevoegd,990 bewijzen dat de Heer van
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Niet aangetroffen.
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Helsdingen991 zich het laatste jaar zeer had beijverd om de kweekelingen tot eene betere
hoogte te brengen dan vroeger.
h. Zangleer. Ambons bevolking heeft grooten aanleg voor muzijk en zang, en daarom
heeft het niet de minste moeite in, om de kweekelingen der kweekschool goed zingen te
leeren. Eene fout is dat de onderwijzers, die dit onderwijs leidden, niet genoeg bedachten
dat de kweekelingen moeten worden gevormd tot onderwijzers ook in dit leervak.
Daarom voldeed het door de candidaten geleverde omtrent kennis en vaardigheid in de
notenleer niet genoeg, en moet dat beter worden. Voor de uitvoering konden echter over
’t geheel goede punten worden gegeven, en hadden slechts drie der candidaten
onvoldoende, twee voldoende en acht goed.
III. Uitslag van het examen
Over het geheel maakte dit examen een goeden indruk, en was het duidelijk dat er in den
laatsten tijd aan deze kweekschool veel was gewerkt en in de goede richting om
practische onderwijzers te vormen. De uitslag was dat van de dertien candidaten, die aan
het examen hebben deelgenomen, elf zijn geslaagd, terwijl de beide niet geslaagden
hunnen leertijd moeten verlengd zien, in de verwachting dat zij het volgende jaar beter
voorbereid aan het examen zullen deelnemen.
Die uitslag werd aan de candidaten bekend gemaakt in tegenwoordigheid der leden van
de Plaatselijke Inlandsche Schoolcommissie, onderwijzers en de overige kweekelingen
der kweekschool.
Dien ten gevolge heeft ondergeteekende de eer den Directeur van Onderwijs, Eeredienst
en Nijverheid beleefdelijk in overweging te geven het diploma van onderwijzer der 1e
klasse te verleenen, aan de elf voldoende personen, die hier zijn gerangschikt naar het
volgnummer der behaalde punten, als:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
991

Pieter Johannes Kailola
Alexander Siahaja
Bernardus Leimena
Pieter Everhardus Waas
Mattheus Mezag Lopulisa
Leonardus Tapiheru
Jacobus Frans Sahatapij
Gabriel Thei
C.C. van Helsdingen, derde onderwijzer aan de kweekschool te Ambon, onder meer belast met het
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onderwijs in het handtekenen. In febr. 1885 werd hij eervol uit die betrekking ontslagen en opgevolgd
door E. Kandou, die tot dan toe onderwijzer was geweest aan de (per 1/5/1885 opgeheven)
kweekschool te Tondano. Van Helsdingen was tevens hulponderwijzer aan de gouvernements lagere
school te Ambon. Als onderwijzer in het handtekenen aan de kweekschool bleef hij aan tot okt. 1885,
toen hij in die functie werd opgevolgd door P. Najaan (ook: Najoan). Zie “Verslag van het inlandsche
onderwijs in het ressort van den Adjunct Inspecteur van het Inlandsche Onderwijs in de Molukken
[over 1885]”, s.a., ARvdZ 60/5. Het onderwijzend personeel der kweekschool bestond in 1886 uit:
J. Habbema, hoofdonderwijzer; F.E. Luitjes, tweede onderwijzer; E. Kandou, inlands hulponderwijzer
van de eerste rang; D.P. Siahaija, inlands onderwijzer (voormalig schoolmeester te Larike); A.
Manusama, idem; P. Najaan, onderwijzer in het handtekenen. Citaat en gegevens ontleend aan:
“Verslag van het Inlandsch Onderwijs in het ressort van den Adjunct Inspecteur van het Inlandsch
Onderwijs in de Molukken 1886”, s.a., ARvdZ 60/5.
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Hermanus Maspaitella
Willem Alexander Schelling
Jacob Wattimena

Van bovenstaande personen zijn negen van de Residentie Ambon en twee (No 5 en 8) van
de Residentie Timor.
Staat A.
Staat der kweekelingen, die deelgenomen hebben aan het eindexamen gehouden te
Ambon dd. 15-17, 19 en 20 October 1885.
Num
mer

Namen

Afkomstig van

Leeftij
d

Opname op de
Kweekschool

1

Willem Ririmasej

Ambon

19 j.

Augustus 1881

2

Gabriel Thei

Timor (Rotti)

21 j.

Januari 1880

3

Leonardus Tapiheru

Haroekoe

19 j.

Juni 1882

4

Jacob Wattimena

Itawaka (Saparoea) 21 j.

Idem

5

Willem Alexander
Schelling

Ambon

22 j.

Augustus 1881

6

Pieter Everhardus Waas

Idem

20 j.

Juni 1882

7

Pieter Johannes Kailola

Idem

18 j.

September 1880

8

Alexander Siahaija

Hoelalioe

20 j.

Augustus 1881

9

Matheus Mezag Lopulisa

Timor

18 j.

Februari 1883

10

Bernardus Leimena

Ambon

21 j.

Augustus 1881

11

Hermanus Maspaitella

Idem

21 j.

Juni 1882

12

Jacob Frans Sahatapij

Lateri

19 j.

Augustus 1881

13

Paul Lilipalij

Ihamahoe

18 j.

Juni 1882

[Volgt “Staat B. Programma van het eindexamen aan de Kweekschool voor Inlandsche
Onderwijzers te Ambon dd. 15-17, 19 en 20 October 1885.”]
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Staat C.
Schriftelijke werkzaamheden voor het eindexamen aan de Kweekschool voor Inlandsche
Onderwijzers te Ambon dd. 15-17, 19 en 20 October 1885.
Schoonschrift
Zich zelven te kunnen beheerschen is de sleutel om anderen te kunnen leiden. – – –
Aardrijkskunde

594
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Maak een schetskaart van de Uliassers.
Rekenkundige voorstellen
1. B. is aan C. schuldig ƒ 1400, te betalen over 9 maanden; C. daarentegen aan B. ƒ 900
over 10 maanden. Als beiden nu 5 % rente rekenen, vraagt men: 1o hoeveel moeten zij
dan op den bestemden tijd betalen? 2o Als zij op hetzelfde tijdstip willen afrekenen,
wanneer moet dit dan zonder iemands nadeel geschieden?
2. Een rechthoekig stuk land, ter grootte van 21 Are en 6 M² en 54 M. lang, wordt met
boomen beplant die 5 M. van elkander staan. Hoe groot zal het aantal boomen zijn, als
de buitenste rijen twee M. van de kanten staan?
3. D. koopt suiker van ƒ 0,50 en van ƒ 0,60 de KG en betaalt in het geheel ƒ 162, zoo hij
nu in het geheel 300 KG gekocht heeft. Hoeveel dan van iedere soort?
4. Als men voor ’t bouwen van een tweesteensmuur die 1,9 M. hoog en 42 M. lang is ƒ
72 moet betalen, hoeveel zal dan naar evenredigheid een driesteensmuur kosten, die 1½
maal zoo hoog en 1½ maal zoo lang is?
5. Eenige menschen deelen een zeker getal guldens. Nemen zij er elk 12 dan blijven er
4 guldens over, en nemen zij er elk 15, dan komen er 20 tekort. Hoeveel menschen en
hoeveel guldens zijn er?
6. In een rechthoekig stuk land wordt een sloot gegraven over de lengte, waarvan de
breedte boven 4,8 M is en beneden 2,4 M. terwijl de diepte 3,6 M. bedraagt. Als dat land
75 DM lang en 129 M. breed is, en de aarde uit die sloot over ’t land wordt uitgespreid,
hoeveel d.M. zal die laag wel dik zijn?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beantwoording van vragen over Natuurkunde (dalam bahasa malajoe)992
Rakit jang timboel dilaoet, tenggelam di Koeala; apa sebabnja?
Apabila hoedjoeng sabelah deri sapanggal boeloeh atau kajoe dimasoekkan kadalam
ajer, maka boeloeh itoe kelihatan bengkok; apa sebabnja?
Apakah sebabnja, maka api saolah olah dibangoenkan oleh angin?
Apakah sebabnja, maka tangan djadi basah, apabila orang tjelopkan itu kadalam ajer
dan boeloe itik atau gansa tidak?
Apakah sebabnja, maka sawatoe kaberatan apabila ditimbang diatas poentjak
goenoeng jang tinggi koeranglah beratnja?
Deri manakah djadinja gempah boemi?
Bageimanakah djadinja balas bunji?

8. Deri hal pompa ajer
9. Deri hal thermometer
10. Deri hal barometer.
Uit
deze drie onderwerpen één te kiezen.
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Opstel over een der volgende onderwerpen naar keuze
1. Bageimana saorang goeroe dapat melakoekan, sopaja anak² masoek sekolah tetap.
2. Bageimana angkau dapat bersedapkan pengadjaran bagei anak² ketjel?
3. Adakah bergoena lagi anak perampuwan dapat pengadjaran disekola dan apa
sebabnja?

992

Voor de vertaling van deze perikoop, zie aan het eind van dit document.
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4. Bageimana goeroe dapat melakukan sopaja anak² tahoe adat bagoes dan kalakoean
baik dalam sekola?

Vertaling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beantwoording van vragen over Natuurkunde (in het Maleis)
Een vlot dat drijft op zee, zinkt in een riviermonding. Hoe komt dat?
Als een bamboestok of een houten stok voor de helft in het water wordt gestoken,
lijkt het alsof die stok krom is. Hoe komt dat?
Waardoor lijkt het alsof vuur door de wind oplaait?
Waarom wordt een hand nat als hij in water gedompeld wordt en een eenden- of
ganzenveer niet?
Waarom is een gewicht dat op een hoge bergtop gewogen wordt lichter?
Waardoor ontstaat een aardbeving?
Hoe ontstaat de echo?

8.
Over de waterpomp.
9.
Over de thermometer
10.
Over de barometer.
Uit deze drie onderwerpen één te kiezen.

1.
2.
3.
4.

Opstel over een der volgende onderwerpen naar keuze
Hoe kan een onderwijzer ervoor zorgen dat de kinderen naar school blijven gaan?
Hoe kun je de lessen voor kleine kinderen aantrekkelijk maken?
Is het nog nuttig dat meisjes onderwijs krijgen, en waarom?
Hoe kan een onderwijzer ervoor zorgen dat kinderen goede manieren krijgen en zich
op school netjes gedragen?
[Hierop volgt Staat D. “Aantal punten door elk der candidaten behaald in de
onderscheidene vakken bij het eindexamen aan de kweekschool voor Inlandsche
Onderwijzers te Ambon dd. 15-17, 19 en 20 October 1885”.]

156. Verslag van het inlandse onderwijs in het ressort van de adjunct-inspecteur van het
Inlands Onderwijs in de Molukken over 1885, s.l., s.a.; ARvdZ 60/5.993
www.cgfdejong.nl
–––
Volksscholen. Gedurende het verslagjaar heeft er weinig verandering plaats gehad in het
aantal gouvernements inlandsche volksscholen in het ressort van ondergeteekende.994

993
994

Zie de inleiding bij document 155.
Zie ook het uitvoerige: De adjunct-inspecteur van het Inlands Onderwijs in de Molukken,
“Inspectierapport van de gouvernements inlandsche scholen in de Residentie Ambon over 1885”,
maart 1886, ARvdZ 60/5.
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[Vervolgt met een bespreking van de situatie in de Minahasa, Gorontalo, Ternate en de
Sangir- en Talaud-Eilanden.]

In de Residentie Ambon bestaat het onderwijzerspersoneel uit 46 hoofdonderwijzers,
zijnde 31 onderwijzers der 1e klasse en 15 onderwijzers 2e klasse. Onder de onderwijzers
1e klasse had een sterfgeval plaats, en werd de overledene vervangen door een candidaathoofdonderwijzer, zoodat het aantal bleef op 31 als ten vorigen jare. Van de onderwijzers
der 2e klasse werd één waanzinnig, één kreeg pensioen, zoodat het aantal kwam op 15
onderwijzers der 2e klasse in plaats van 17 ten vorigen jare.
Verder waren er 33 hulponderwijzers der 3e klasse, die fungeerden als waarnemend
hoofdonderwijzers evenals het vorige jaar. Nog waren er 46 hulponderwijzers 3e klasse
in ondergeschikten rang werkzaam, tegen 50 van het vorige jaar, terwijl drie hunner
waarnemend hoofd onderwijzer werden en één, de bovengenoemde candidaat
hoofdonderwijzer, aan het hoofd eener school kwam als onderwijzer der 1e klasse.
Eindelijk waren er nog 24 kweekelingen, tegen 23 van het vorige jaar.
[Volgt een bespreking van de situatie in de Minahasa, Gorontalo, Ternate en de Sangiren Talaud-Eilanden.]

Het aantal ingeschreven leerlingen in de scholen onder Ambon bedroeg van 1 Januari tot
Juli des verslagjaars 5953, wat, zoo die cijfers later juist mogen worden bevonden, eene
vermeerdering zou beteekenen van 514 leerlingen, wat naar opgedane ervaring bij de
inspectie wel mogelijk is. In het Ambonsche ontvangen alle leerlingen gratis onderwijs.
Het debiet van leer- en leesboeken bleef nog gering. Voor allerlei wat de uitheemsche
beschaving medebrengt, geeft men geld uit, voor boeken niet of zelden.
[Volgt een bespreking van de situatie in de Minahasa, in Gorontalo, Ternate en de Sangiren Talaud-Eilanden.]

In het verslag des vorigen jaars werd aangetekend, dat in de Residentie Ambon geen
particuliere scholen waren. Daarin is sedert verandering gekomen. Door den Predikant
van Amboina zijn in den loop des verslagjaars 21 (een en twintig) particuliere scholen
opgericht, met plus minus 700 schoolgaande kinderen, terwijl omtrent het aantal
ingeschreven leerlingen geen opgaven zijn binnengekomen.995 Die scholen worden
bestuurd door godsdienstonderwijzers (Goeroe djumaät) die echter geen opleiding
hebben gehad voor de betrekking van schoolonderwijzer. De resultaten waren echter
bevredigend en bleek de ondersteuning der Regering voor aanschaffing van leermiddelen
goed aangewend. De Adjunct Inspecteur van het Inlandsche Onderwijs in de Molukken
overtuigde zich daarvan door een bezoek aan een tweetal dier scholen.
www.cgfdejong.nl
[Volgt een bespreking van de situatie in de Minahasa, in Gorontalo, Ternate en de Sangiren Talaud-Eilanden.]
995

Een volledige opgave van deze scholen is niet aangetroffen. Tot deze scholen behoorden in elk geval
die te Latuhalat, Hative Besar en Eri (Nusanive), alsmede die te Nahu (Saparua) met guru
jemaat/onderwijzer Heintje Latunama Soukotta en 50 leerlingen (op een kampongbevolking van 182
zielen), en die te Tawiri met guru jemaat/onderwijzer Z.M. Wairisal en als assistent een tuagama en
74 leerlingen. Zie H.L. Soukotta, “Bilangan jang diminta – – –”, 14/11/1887, en Z.M. Wairisal,
“Bilangan deri anak2 jang masok midras di Djamaat Tawiri”, 31/8/1887; beide stukken in ARvdZ
60/5.
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Meisjes zijn in alle soort der scholen minder in aantal dan de jongens. Voor
mohammedaansche streken ligt dit in den aard der zaak; in gechristende landen kan het
anders zijn. In de gouvernements inlandsche scholen valt dat echter het meest in het oog,
dewijl slechts één-vierde ruim der schoolgaande kinderen meisjes zijn. In de
Zendingsscholen is dit iets beter.996
Over het schoolverzuim is in dit verslagjaar moeilijk een goed oordeel te vellen:
epidemische ziekten hebben dat in de Minahassa grooter gemaakt dan in normalen
toestand het geval zou zijn. Er zijn scholen waar het verzuim gering is, anderen waar het
treurig is. In het Ambonsche zijn scholen, waar het school verzuim 14% bedraagt,
anderen waar het 20%, 32%, 40% is, en gemiddeld verkrijgt men 35% absentien. In ieder
geval is dit beter dan vroeger.
Nog altijd is het aantal schoolgaande kinderen te vlottend; 32% verlieten de
gouvernements inlandsche scholen in de Minahassa, waarvan drie-achtste deelen uit de
laagste klasse, en die dus van het onderwijs weinig voordeel genoten hebben. In het
Ambonsche is dit ietwat beter. Van de Zendingsscholen verliet slechts 18% de school en
waren van de laagste klasse slechts één-vierde daarvan.
De verkeerde voorstelling omtrent de school, in vroegere verslagen vermeld, maakt
langzamerhand plaats voor eene betere opvatting. Nog wel is de baantjesjacht niet geheel
verdwenen, maar de aandrang in die richting is niet meer zoo verontrustend; toch blijft
het aanbod om plaats te hebben bij het onderwijs of als schrijver nog altijd veel grooter
dan de vraag.
Eigenlijke priesterscholen worden in de Minahassa, Gorontalo, Ternate en Ambon niet
gevonden; op navraag daarnaar ontvangt de Adjunct Inspecteur altijd een ontkennend
antwoord. Alleen van Banda wordt gewag gemaakt van 8 mohammedaansche
godsdienstscholen, respectievelijk met 5, 14, 1, 2, 5, 14 en 14997 leerlingen.
De school, zoo als zij door ons is gebracht, heeft in dit ressort het volle burgerrecht
gekregen. Op vele plaatsen wordt nog naar scholen verlangd. De cardinale zaak, waarvan
de bloei van het onderwijs afhangt, is een geregeld en nauwgezet toezicht en goede
leiding. Onder de onderwijzers zijn velen die wel bekwaam zijn voor hunne betrekking,
maar voortdurend toezicht en goede leiding kan geen hunner ontberen, zonder controle
en leiding worden zij nalatig, en verliezen zij de veerkracht en zelfs de kennis en tact, die
zij oorspronkelijk bezaten.
De gouvernementsscholen zijn in alle opzichten in betere conditie dan de particuliere
scholen; de verplichte examens en de milde verstrekking van leermiddelen zijn de
gouvernements inlandsche scholen ten goede gekomen: zij zijn dan ook veel beter dan
de particuliere scholen, en het onderwijs heeft ook betere resultaten. In de onderwijzerswereld onder het gouvernement is een streven naar verbetering, zij het dan ook dat die
nog
meer het gevolg is van den aandrang, die van de inspectie uitgaat dan van eigen
www.cgfdejong.nl
initiatief. Dit is nu ook het geval met proeven, die genomen worden in het vlechten,
gedurende de uren van uitspanning, waarvan reeds hier en daar, en vooral in het
Ambonsche, verblijdende resultaten verkregen zijn. – – –
Tabel 8
996
997

Deze laatste opmerking heeft betrekking op N.-Celebes, de Sangir- en Talaud-Eilanden, en
Halmahera.
Sic.
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Ouderdom der leerlingen, die de Ambonsche burgerschool in het jaar 1884 bezochten.
Eiland

Gewest

5-8 jaar
jongens

Ambon Res.
Amboina

115

9-12 jaar

13-16

meisjes jonge meisjes
ns
19

99

17-20

jongens meisjes jongens meisjes

13

46

5

25

-

Tabel 9
Stand der ouders van de leerlingen, die in het jaar 1884 de school bezochten
Eiland

Gewest

Aantal kinderen van
ambtenaren en
aanzienlijken
jongens

Ambon Residentie
Amboina

142

meisjes
20

minderen

jongens
136

Vreemde oosterlingen
(chineezen, arabieren
enz.)

meisjes
17

jongens
7

meisjes
-

–––
157. D. Heijting, resident van Ambon en Onderhorigheden, Algemeen verslag van de
Residentie Ambon en Onderhorigheden met uitzondering van de Assistent-Residentie
Banda over het jaar 1885, s.l., s.a.; AA 853.
–––
II. Godsdienst
a. Bewegingen op godsdienstig gebied, nieuwe secten en ijveraars
Door Imam Djafar Hatala van Amboina, adviseerend lid bij den Landraad aldaar, werd
de verslaggever gerapporteerd dat tijdens hij den controleur van Amboina, ingevolge
dezerzijdsche opdracht, vergezelde bij diens bezoek aan de Islamsche negorij Toelehoe
(afdeeling Amboina) in de maand Juni jl., de bevolking aldaar bezwaren bij hem had
ingebracht tegen de verkeerde geloofsleer van hare kassisi’s en het hem bij onderzoek
gebleken was, dat de leerstellingen en handelingen van die kassisi’s geheel in strijd waren
met het geloof en de voorgeschreven verrichtingen van het Islamisme.
De controleur van Amboina,998 ter zake gehoord, deelt echter mede dat het hem ten
gevolge van zijn veertiendaagsch verblijf in gemelde negorij ter bevordering van de orde
en rust aldaar, gebleken was dat het rapport van dien hoofdpriester niet overeenkomstig
www.cgfdejong.nl
de
waarheid is en die priester zich in casu niet op een onpartijdig standpunt heeft
geplaatst;
dat toch zij die tot de aanhangers van den candidaat voor het regentschap van Toelehoe
– zijnde de zoon van den overleden regent – behooren, zich niet bij die aanklagers
hadden gevoegd, doch alleen zij, die den thans gewezen regent van Batoe Merah, Aboe
Rachman Hatala, voor hun regent verlangden en vermits gemelde gewezen regent een
familielid is van den Imam Djafar Hatala voornoemd en bij dezen van jongs af aan aan
998

K.H.F. Roos; 1885 controleur afdeling Ambon; 1886-1893 controleur afdeling Saparua, tevens fungd.
notaris.
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huis heeft verkeerd, het rapport van dien hoofdpriester niet van partijdigheid was vrij te
pleiten;
dat het derhalve opnieuw eene intrigue was van den gewezen regent van Batoe Merah
tevens waarnemend regent van de negorij Toelehoe ten einde verdeeldheid aan te
wakkeren, als zijnde de kapala’s soa en de door het bestuur aangewezen kassisi’s vóór
de benoeming van den zoon van den overleden regent;
dat de tegen gemelde kassisi’s ingebrachte beschuldigingen van overspel en gebruik
maken van saguweer, gebleken zijn onwaarheid te bevatten;
weshalve niet kan worden aangenomen, dat de van bestuurswege aangewezen kassisi’s
van de negorij Toelehoe verkeerde leerstellingen zouden verkondigen.
[Volgen enkele mededelingen over de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden. Waarna het
verslag terugkeert naar de Midden-Molukken.]

b. Uitbreiding van het Mohamedanisme, toe- of afname van het aantal bedevaartgangers
In de afdeeling Amboina gingen 1 Christen en 2 Chineezen tot den Mohamedaanschen
godsdienst over, terwijl daarentegen in de afdeeling Wahaai eenige alfoeren tot den
Christelijken godsdienst overgingen.
De Arabieren en hadjies trachtten evenals elders wel propaganda te maken, doch stuiten
in deze op den onwil der alfoersche hoofden. – – –
Het aantal bedevaartgangers was vrij gering. In 1885 gingen 31 personen naar Mekka,
hoezeer ook in 1884 slechts 9 personen naar derwaarts vertrokken.
c. Evangelisatie
Ook in dit verslagjaar werd de zegen des Evangelies niet te vergeefs gezocht en zijn in
dit jaar maatregelen getroffen, die eene gunstige verwachting van de toekomst opwekken,
zijnde door de goede zorg der Regeering overal op voldoende wijze voor zoover dit met
het voor handen zijnde personeel kan geschieden, voorzien in de godsdienstige behoefte
der Inlandsche Christengemeenten.
Van het Evangelisch onderwijs kan over het algemeen eene gunstige getuigenis worden
gegeven.
In alle Christengemeenten wordt geregeld catechisatieonderwijs gegeven en meestal is
de opkomst goed, terwijl de kennis der Bijbelsche geschiedenis over het algemeen
bevredigend is.
Vraagt men echter naar den inhoud en de beteekenis van het geleerde, dan blijkt het
dikwijls dat het onderwijs in den godsdienst geheel machinaal wordt gegeven en bestaat
in het van buiten leeren van vragen en texten. Dat is natuurlijk een gevolg van de
gebrekkige ontwikkeling der meeste godsdienstonderwijzers, die van de Regeering
toelage
genieten.
www.cgfdejong.nl
Deze lieden hebben toch niet de minste opleiding voor hunne betrekking genoten, hebben
zich zelf, zoo goed en kwaad dat ging, geoefend en zijn door den Predikant van Amboina
gekozen en aangesteld om de eenvoudige reden dat er geen ander personeel beschikbaar
is, en er kan dan ook, zoo lang dergelijke personen aan het hoofd der gemeenten staan,
van vooruitgang geen sprake zijn.
Echter is in dit verslagjaar in dit opzicht een groote stap in de goede richting gedaan, door
het Regeeringsbesluit van 11 April 1885, Nº 3, waarbij de opleiding der kweekelingen
voor het Inlandsch leeraarsambt werd opgedragen aan den Hulpprediker B.C. Körnfeldt

600

Document 157

te Amboina, zoodat langzamerhand geschikte en goed onderrichte godsdienstleeraars in
de plaats zullen kunnen treden van de tegenwoordige ongeëxamineerden.999
Ook behooren nog tot het Evangelisch onderwijs de scholen die opgericht zijn in de
gemeenten, alwaar geen gouvernements inlandsche scholen zijn. Ook van die scholen kan
gezegd worden, dat de uitkomst vrij bevredigend is, in aanmerking genomen de
gebrekkige kennis van hen, die aldaar onderwijs geven. De opkomst der kinderen aan die
scholen was vrij goed en de vorderingen in lezen en schrijven en rekenen waren boven
verwachting, zoodat de sedert kort genomen proef met de oprichting van die scholen als
geslaagd mag worden beschouwd. Dit onderwijs zal later nog gunstiger resultaten
afwerpen, wanneer ook daar Inlandsche leeraars zullen kunnen geplaatst worden, die als
kweekeling bij gemelden Hulpprediker Körnfeldt ook schoolonderwijs hebben genoten.
Aan den Hulpprediker van Noessalaut N. Rinnooij werd wegens ziekte een verlof naar
Nederland verleend krachtens Gouvernementsbesluit ddº 22 Mei 1885, Nº 16, terwijl bij
Gouvernementsbesluit ddº 27 April 1885, Nº 1, als Hulpprediker van Amahei werd
benoemd E.T. Ploos van Amstel en bij Gouvernementsbesluit ddº 26 April 1885 Nº 11
definitief als Hulpprediker van Roma en Kisser (Letti) K. Wiggelendam, zijnde de
Hulpprediker B.C. Körnfeldt gedeeltelijk ontheven van zijne werkzaamheden in het
ressort Hoetoemoerie als bij Gouvernementsbesluit ddº 11 April 1885, Nº 3, belast
geworden met de opleiding der kweekelingen tot het Inlandsch leeraarsambt in dit gewest.
Ook werd de Hulpprediker te Allang (afdeeling Amboina) H. Step bij
Gouvernementsbesluit ddº 7 Mei 1885, Nº 13, benoemd tot Hulpprediker te Waai
(afdeeling Amboina).
In de vacature van Hulpprediker te Noessalaut werd bij dezerzijdsch besluit van 27 Mei
1885 Nº 1838 voorzien door de tijdelijke benoeming van den Inlandschen leeraar van
Hoetoemoerie, E. Wairisal, voor de waarneming van die betrekking en in de vacature van
het gedeeltelijke ressort Hoetoemoerie, destijds tot den werkkring van den Hulpprediker
Körnfeldt behoorende, door de tijdelijke benoeming van den Inlandschen leeraar van
Nakoe en Kilang, J. Sopacua, voor dat ressort, bij Gouvernementsbesluit van 24 Juni
1885 Nº 2182.
Ook werd in de vacature van Hulpprediker te Haroekoe bij dezerzijdsch besluit van 31
December 1884 Nº 4606 voorzien, door de tijdelijke benoeming aldaar tot die betrekking
van den Inlandschen leeraar S.Ph. Sopacua.
Verder werden nog bij Gouvernementsbesluit ddº 9 Maart 1885 Nº 31 tot Inlandsche
leeraars voor dit gewest benoemd T. Tehupeiorij, D. Pattinama en J.H. Tentoewa,
respectievelijk door den Predikant belast met den dienst te Roetong en Leahari,
Amahoesoe, en Eri en Latoehalat, allen in de afdeeling Amboina.
Overgeplaatst werden de navolgende Inlandsche leeraars
D. Lokollo van Serwaroe (ressort Wanggil) naar Halong (ressort Hoetoemoerie).
D.
Kailima van Negrilama naar Kaibobo (ressort Boano).
www.cgfdejong.nl
L. Pattiwael van Waai naar Allang.
D. Thenu van Hatalai en Soja di atas (ressort Hoetoemoerie) zijnde deze echter sedert
April ll. geschorst en tot ontslag voorgedragen.
Volgens formatie vastgesteld bij ’s Gouvernements besluit ddº 2 maart 1883 Nº 10
ontbraken bij het einde van het verslagjaar alzoo nog 4 Hulppredikers voor dit gewest,
nl. voor de gemeenten te Noessalaut, Allang, Haroekoe en Boano. – – –

999

Zie voetnoot 928.
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De bij Gouvernementsbesluit ddº 18 December 1884 Nº 7/c toegekende toelage ad ƒ
845.- ten behoeve van de godsdienstonderwijzers in dit gewest over 1885 is met het oog
op de 14 bezoldigde Inlandsche leeraars voor dit jaar voldoende bevonden, welke
toelagen geleidelijk zullen verminderen, wanneer op den voet van Staatsblad 1870 Nº
1251000 nog meer Inlandsche leeraars worden aangesteld, hetgeen echter zeer langzaam
in zijn werk zal gaan, daar toch voor dit gewest nog op vele van die leeraren zal moeten
worden gerekend, wil men met vrucht instandhouding en uitbreiding van de Christelijke
leer in deze gewesten verwachten.
Volgens de laatste opgaven van den Predikant alhier bedroeg het aantal
Christengemeenten in dit gewest 97, te zamen vertegenwoordigende een zielental van
ruim 50.000 waarvoor behalve voormelde Hulppredikers en Inlandsche leeraars
werkzaam zijn Goeroe djama’ats 67 en toeagama’s 178. – – –

158. Het Bestuur over de Protestantse Kerken in Nederlands-Indië, Verslag der
Protestantse Kerk in Nederlands-Indië over 1885, Batavia, 3 juli 1886; AHC 22, bijlage
A486.
–––
Predikanten
–––
In den dienst te Ambon werd voorzien door den overblijvenden predikant, aan wien de
hulpprediker van het naburige Hoetoemoeri, B.C. Kornfeldt, toegevoegd was. – – –
Hulppredikers ten dienste der Inlandsche Christengemeenten (2e klasse)
Van de 25 toegestane hulppredikers waren er bij het begin van het jaar slechts 17 in
functie, daar de hulpprediker J.N. Wiersma met verlof naar Europa afwezig was en voor
de overige plaatsen nog geen titularissen hadden kunnen gevonden worden. Daardoor
waren 7 reeds aangewezen ressorten vacant, namelijk Ratahan in Menado, Haroekoe,
Boano, Waai, Amahei, Serwaroe en Wanggil in Ambon, terwijl de hulppredikers te
Hoetoemoeri, Batjan en Babauw, gelijk boven reeds werd medegedeeld, ten behoeve van
den dienst bij de gemeenten te Ambon, Ternate en Timor Koepang tijdelijk op die
hoofdplaatsen gevestigd en dus voor een groot deel aan hunnen eigenlijken werkkring
onttrokken waren.
Gedurende den loop van het jaar kwamen 3 nieuwe hulppredikers uit Nederland aan,
namelijk in April E.T. Ploos van Amstel, gewezen kweekeling van de Utrechtsche
Zendingsvereeniging te Rotterdam,1001 die eerst te Amahei (Ceram) geplaatst werd en
later wegens gezondheidsredenen naar Noesa-laut overging, en in December C.Ch.J.
Schröder
en J. Kelling, beiden door het Nederlandsch Zendelinggenootschap te
www.cgfdejong.nl
Rotterdam opgeleid, die respectievelijk te Boano en Amahei werden geplaatst.1002
Aan den hulpprediker te Noesa-laut, N. Rinnooij, moest in Mei wegens ziekte een
tweejarig verlof naar Nederland verleend worden. De hulpprediker H. Step werd in Mei

1000
1001
1002

Zie voetnoot 928.
De opleiding van adspirant UZV-zendelingen vond plaats te Utrecht.
De plaatsing van dit drietal, op Nusalaut E.T. Ploos van Amstel, te Boano C.Ch.J. Schröder en te
Amahai J. Kelling, was geregeld bij Gb van 22 dec. 1885, nr 22, AAS b337/s101, Bt 22 dec. 1885,
nr 22.
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overgeplaatst van Allang naar Waai, terwijl de tijdelijke hulpprediker K. Wiggelendam,
die in September, na verkregen instemming van het genootschap, dat hem als zendeling
had uitgezonden, definitief benoemd werd, zijne eerste standplaats Wonreli (Kisser) in
December met Allang verruilde.1003 – – –
Aan het einde des jaars waren er derhalve 19 hulppredikers in functie en 2 met verlof in
Europa; 5 plaatsen waren onbezet, namelijk Ratahan in Menado en Haroekoe, Wonreli,
Serwaroe en Wanggil in Amboina, terwijl ook de hulpprediker, voor wien nog geen
standplaats is aangewezen, bleef ontbreken.
In de vacante ressorten werd het dienstwerk der hulppredikers, op den in het vorige
verslag omschreven voet, aan inlandsche leeraars opgedragen.1004 – – –
Kweekelingen voor het inlandsch leeraarsambt
–––
Overeenkomstig het Reglement, vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1870 no 125,1005
werden deze kweekelingen tot dusver opgeleid door de verschillende hulppredikers, doch
daar deze laatsten aan die opleiding vaak weinig tijd konden besteden en ook niet allen
daarvoor zich eigenden, is het denkbeeld gerezen in elk gewest de opleiding der
gezamenlijke kweekelingen aan eenen hulpprediker toe te vertrouwen, die dan door
inlandsche leeraars in den dienst van zijn ressort zou worden bijgestaan. Daartoe is bij
Indisch Staatsblad 1885 no 84 het bovenbedoelde reglement zoodanig gewijzigd, dat met
toestemming der Regeering aan éénen hulpprediker ook meer dan 4 kweekelingen mogen
worden toevertrouwd1006 en na die toestemming te hebben verkregen, heeft het
Kerkbestuur de opleiding der kweekelingen in de residentie Ambon opgedragen aan den
tijdelijk ter hoofdplaats gevestigden hulpprediker van Hoetoemoeri, B.C. Körnfeldt; deze
gezamenlijke opleiding, omstreeks Juni begonnen, schijnt voorloopig zeer goede
resultaten te beloven. Voor Menado wordt eene gelijke regeling voorbereid.1007 – – –

159. De adjunct-inspecteur van het Inlandse Onderwijs in de Molukken, Inspectierapport van de gouvernements inlandse scholen in de Residentie Ambon over 1886;1008
ARvdZ 60/5.
– – –1009

Na de dood van een der twee predikanten te Ambon, B.D. van Starckenborg van Straten (23 juli
1886), nam hulpprediker Wiggelendam in 1887 op verzoek van de overblijvende predikant, C. Rogge,
www.cgfdejong.nl
de diensten der Maleise gemeente te Ambon waar, waartoe hij Alang verliet en zich tijdelijk te
Ambon-stad vestigde. Gb van 18 april 1887, nr 8, AAS b337/s101, Bt 18 april 1887, nr 8; HC,
“Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en WestIndië, door de Commissie ad hoc”, 15/7/1889, AHC 23, bijlage A593.
1004
Zie document 153.
1005
Zie voetnoot 928.
1006
Verzameling der voorschriften, 61.
1007
Kb a. GGvNI, 4/4/1887, nr 51, AAS b337/s101, Bt 18 april 1887, nr 8.
1008
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Einde Juli tot vestiging te Ambon aangekomen, hield ondergeteekende zich allereerst
bezig met den toestand der Kweekschool, waar de beri-beri in verontrustenden graad
heerschte onder de kweekelingen, en trachtte hij in overleg te treden met andere
autoriteiten om de ziekte, zoo mogelijk, te keer te gaan of haren invloed te verminderen.
Verschil van gevoelen onder de autoriteiten bij de medische faculteit en den Waterstaat
met dat van ondergeteekende leidde tot geen enkel resultaat dan eene betere ventilatie,
door ondergeteekende voorgesteld.
Vijf kweekelingen van de Residentie Menado afkomstig werden het slachtoffer dier
ziekte en daaronder was een der beste kweekelingen, van Gorontalo afkomstig. Later is
de beri-beri geweken en worden nu alleen hygiënische maatregelen genomen om zooveel
mogelijk die ziekte te voorkomen, waarbij wij ons hebben moeten bepalen tot
wandelingen en kamergymnastiek. In Augustus werd de Externenschool en
Burgerschool1010 bij herhaling bezocht en ook de gouvernements inlandsche scholen te
Mardika, Noessanive1011 en Hative-besar.1012
In September bezocht ondergeteekende de scholen te Galala, Halong, Latta, Lateri, Passo,
Negeri-lama1013 en Roemahtiga in de baai van Ambon. Later in de maand de scholen op
Ceram te Amahei, Makariki en Awaija. In October werden bezocht de scholen te
Samasoeroe op Ceram; te Lonthor, Neira en Aij op de Banda-eilanden. En verder de
scholen van Hitoe, te Hila, Larike, Allang, Lilibooij1014 in October, en in ’t begin van
November die van Hatoe, in de baai van Ambon.
In deze maand bezocht ondergeteekende ook de scholen op de Uliassers, zijnde Haria en
Porto op Saparoea dd. 12 November; dd. 13 November Sila-Leitinoe en Nalahia op
Noesalaut, en de volgende dagen 15-17 November de overige scholen op dit eiland,
“De Ambonsche Burgerschool wordt nog voortdurend door een groot aantal kinderen van inlanders,
zoo van burgers als negerijslieden bezocht. Zij behooren te huis op de hoofdplaats of komen van de
Minahassa. Ruim 250 leerlingen bezoeken deze school, ter wille van het Hollandsch, dat daar het
voertuig is bij het onderwijs. Maleisch wordt aan die inlanders niet geleerd”, aldus het “Verslag van
het inlandsche onderwijs in het ressort van den Adjunct Inspecteur van het Inlandsche Onderwijs in
de Molukken [over 1885]”, s.a., ARvdZ 60/5. Aan de school waren in 1885 en 1886 verbonden een
hoofdonderwijzer, drie hulponderwijzers en twee kwekelingen. Het aantal leerlingen dat de school
bezocht bedroeg primo jan. 1886 260 en ultimo dec. 1886 246. De verhouding tussen jongens en
meisjes bedroeg vier à vijf tegen één. Zie “Verslag van het Inlandsch Onderwijs in het ressort van den
Adjunct Inspecteur van het Inlandsch Onderwijs in de Molukken 1886”, s.a., ARvdZ 60/5.
1011
Aan de school te Eri (Nusanive) stond begin 1888 de mantri guru (hoofdonderwijzer) J.R. Leimena.
De school telde omstreeks 90 kinderen. Zie div. opgaven van J.R. Leimena uit 1887 en 1888, in
ARvdZ 60/5. Onderwijzers aan de school te Nusanive waren R.L. Wakanno en Ch. Tuhumena,
bijgestaan door twee onbezoldigde hulponderwijzers, genaamd E. Malaiholo en E.J. Tomasila. Het
aantal geregistreerde schoolkinderen aldaar bedroeg in maart 1888 78, R.L. Wakanno, [“Notitie”],
16/3/1888, ARvdZ 60/5.
1012
Aan de school te Hative Besar stonden in maart 1888 de hulu guru (hoofdonderwijzer) A. Siahaija,
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een penulung guru (hulponderwijzer) J. Nunumete, en een vrijwilliger, Silvanus genaamd, die
godsdienstonderwijs gaf. Het aantal geregistreerde schoolkinderen bedroeg toen 125, van wie
gemiddeld 77 daadwerkelijk op school kwamen. A. Siahaija, “Daftar dari banjaknja pengadjar2 dan
anak2 disekola di negeri Hative-besar”, 15/3/1888, ARvdZ 60/5.
1013
Aan deze school stonden in jan. en febr. 1888 de onderwijzer P.J. Kailola, de hulponderwijzer J.
Risakahu, en de vrijwilliger S. Simauw. In jan. 1888 stonden 63 leerlingen geregistreerd, van wie
gemiddeld 57 de school bezochten. P.J. Kailola, “Daftar akan menjatakan kebanjakan goeroe dan
moerid-moerid dari mideras Negerilama dalam boelan Januari dan Februari tahon 1888”, 2/3/1888,
ARvdZ 60/5.
1014
Aan deze school stond in febr. 1888 de mantri guru (hoofdonderwijzer) M. da Costa; er stonden 108
leerlingen geregistreerd. M. da Costa, “Bilangan dari kebanjakan anak jang masoek sasahari dalam
midras melajoe di Lilibooi selama 1e hingga 8 h.b. Februari 1888”, 8/2/1888, ARvdZ 60/5.
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zijnde: Ameth, Akoon, Aboeboe en Titawae. Dienzelfden datum ging ondergeteekende
naar Saparoea terug en inspecteerde van 18 tot 23 November, de overige scholen op dit
eiland, zijnde: Toehaha, Ihamahoe, Nolloth, Itawaka, Saparoea, Booi, Paperoe, Ouw,
Oelath en Serri-sorri-serani.
Den 24 November vertrok ondergeteekende naar het eiland Haroekoe en bezocht tot 28
November de scholen te Hoelalioe, Karioe, Aboroe, Wassoe, Oma en Haroekoe, en stak
over naar Ambon waar hij 29 en 30 November de school te Waai bezocht; en den 1sten
December die van Tial-Serani en Soeli. Van 7-11 December had het eindexamen plaats
aan de Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers te Amboina en mochten alle acht
kweekelingen van de hoogste klasse slagen.1015 Eindelijk werden dd. 13-18 December nog
bezocht de scholen van Leitimor, en wel achtereenvolgens die te Soija-diatas, Hatalai,
Nakoe, Kilang, Ema, Leahari, Hoetoemoeri en Roetong.
Alzoo werden onder Ambon 58 scholen bezocht, makende met de 43 onder Menado, en
die van Taroena, 2 te Gorontalo, 1 te Ternate, 1 te Batjan en 1 te Kajeli 107 scholen van
dit ressort.
Volge hier het verslag van mijn bevind van zaken, betreffende:
I Schoolgebouwen
De gebouwen, die in het Ambonsch voor school gebezigd worden, zijn alle door de
negerij gebouwd, en 16 der bezochte scholen dienen tevens tot kerkgebouw. Op 5 dier
plaatsen is men begonnen afzonderlijke schoolgebouwen op te richten. Er zijn echter
slechts weinig gebouwen, hetzij van de bestaande, hetzij van de nieuwe gebouwen, die
doelmatig zijn voor school. De meesten zijn te laag, als er een zolder is, of hebben die
niet; in den regel zijn ze donker en eenigen zelfs somber. Enkelen zijn hol en toch niet
vrolijk. Meest zijn het vierkanten van steen opgetrokken tot op 2 à 2½ Meter, zonder
vensters, maar boven het metselwerk tralies in het rond – nog de besten, – of tralies bij
enkele vakken. De eenige school met vensters en glazen ramen is door het Gouvernement
gebouwd te Poeloe Aij. Die van Neira en Lonthor zijn alleen bruikbaar, – meer niet.
Tamelijk goede schoolgebouwen zijn die te Allang, Lilibooi, Porto, Hatalai, Nakoe – dat
echter te klein is – en Ema; slechte schoolgebouwen, waaronder een gebouw dat thans
verlaten is, en de school tijdelijk overgebracht in de kerk, daarentegen zijn die te
Galala,1016 Passo, Makariki, Awaija, Itawaka, Wassoe, Oma, Waai, Tial-serani, Soeli en
Hoetoemoeri, welke laatste wel groot maar laag, hol en somber is. Die van Noessanive,
Mardika, Negeri-lama, Samasoeroe en Oelath zijn beneden het middelmatige. Bruikbaar
zijn de gebouwen te Halong, Latta, Lateri, Roemahtiga en Karioe, maar dit zijn
kerkgebouwen, en verder die te Toehaha, Paperoe en Serri-sorri-serani. Te klein zijn de
gebouwen te Sila-leitinoe, Nalahia, Akoon, Ihamahoe, Nolloth en Hoelalioe; omtrent de
5
eersten is vergrooting beloofd. Het gebouw ter laatstgenoemde plaatse is tegen den raad
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De geslaagden waren Willem Ririmasej (Ambon), Paulus Lilipalij (Alang), Johannes Reinhard
Mustamu (Haruku), Jacobus Marcus Tentua (Ambon), Josef Sitanala (Ambon), Johannes Kandouw
(Tondano), Albert Walandouw (Kakas), Willem Kaligis (Lalumpe). Dit was de eerste keer dat ook uit
de Minahasa afkomstige kandidaten aan het examen te Ambon deelnamen. Zie: De Adjunctinspecteur van het Inlands Onderwijs in de Molukken, “Verslag van het aan de Kweekschool voor
Inlandsche Onderwijzers te Ambon gehouden eindexamen dd. 7-11 December 1886”, s.a., ARvdZ
60/5.
Blijkens een (latere) aantekening in dit document heeft de zinsnede “waaronder een gebouw dat thans
verlaten is, en de school tijdelijk overgebracht in de kerk” betrekking op Galala.
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van ondergeteekende te klein gebouwd. Aan de vergrooting van dat te Oma is men
begonnen; voor die te Wassoe en Waai zijn beloften van vernieuwing gedaan.
Over ’t geheel genomen bezit Ambon niet zulke goede schoolgebouwen als hier en daar
in de Minahassa gevonden worden, waar men niet die donkere, lage, vunzige gebouwen
aantreft.
De onderwijzers hebben weinig hart voor het schoolgebouw en laten er zich niet aan
gelegen liggen of het door witte mieren wordt vernield, waarvoor zij meestal best konden
waken.
II Meubilair
Over ’t geheel genomen ziet het meubilair der scholen er beter uit dan de gebouwen.
Daarvan komt de eer toe aan de ambtenaren van het Binnenlandsch bestuur. Door
vermeerdering van het aantal schoolgaande kinderen en met de bedoeling om de
leerlingen eene gepaste plaatsruimte te bezorgen, is er echter in de Afdeeling Saparoea
weder gebrek aan zitplaatsen: te Haria, waar 5, te Porto waar 4, te Titawae, waar 6, te
Aboeboe, waar 4, te Saparoea, waar 6, te Ouw, waar 4, te Serri-Sorri-serani, waar 6 en
te Aboroe, waar 4 tafels of schoolbanken met tafels dienen te worden bijgevoegd.
Evenzoo is dit het geval in de Afdeeling Ambon, waar te Soija-diatas 3, te Hatalai 3, te
Nakoe 2, te Kilang 2, te Hoetoemoeri 4, te Roetong 2, te Galala 8, te Halong 4, te Latta
2, te Lateri 2, te Negeri-lama 6, te Roemahtiga 3, te Hila 1, te Larike 2, te Lilibooi 8 tafels
dienen bij te komen. Ook in de scholen, die dienen vergroot of verbouwd te worden, is
gebrek aan banken of tafels, maar daarvoor is thans geen plaats. Zoo dienen te Sila 4, te
Nalahia 5, te Akoon 4, te Ihamahoe 6, te Nolloth 4, te Itawaka 8, te Hoelalioe 4, te
Wassoe 4, te Oma 4 en te Waai 4 tafels bij te komen als de scholen verbouwd zijn.
De tafels hier bedoeld, zijn de gewone schooltafels van oud model, mits de proporties
goed zijn aangebracht, waarvoor teekening en opgaven bij ondergeteekende zijn te
bekomen. De hoofden verzekerden mij dat zij alleen eene aanschrijving van het Bestuur
behoeven om in ’t ontbrekende door de bevolking te doen voorzien.
Aan schoolborden is over ’t geheel geen gebrek; alleen te Toehaha komen 2, te Mardika
1, te Galala 3, te Roemahtiga 1, te Lonthor 1, te Larike 2, te Lilibooi 1 borden te kort.
De boekenkasten waren over ’t algemeen in goeden staat en net ingericht, hier en daar
met geknipte randen. Enkele scholen maken daarop eene uitzondering. De kast te Halong
dient gerepareerd te worden; zoo ook die te Toehaha.
III Leermiddelen
In ’t algemeen kan geconstateerd worden dat de scholen ditmaal beter voorzien waren van
de noodige leermiddelen dan vroeger; maar nog niet alle en ook nog niet van wat meest
noodig is.
www.cgfdejong.nl
Geen enkel spelboek was b.v. te Haria, Toehaha, Saparoea, Wassoe, Oma en Mardika;
en in geen enkele school was het eenig bestaande overgangsboekje Dibatjai I te
vinden.1017 Alleen te Soija-diatas had men het in December des verslagjaars ontvangen;
en dewijl het nu herdrukt is en door ondergeteekende op de laatst gedane aanvragen is
gebracht, kan dit een volgend jaar beter zijn. Overigens waren in de meeste scholen de
1017

L.K. Harmsen, Bahwa ini kitab akan dibatjai, oentoek anak-anak jang baharoe mengerti membatja.
2 Djilid. Tjetakan jang kadoea kalinja. Tertjetak di Bandar Batawi pada Pertjetakan Goewernement,
1881.
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leesboeken van Gonggrijp (Pengadjaran),1018 Habbema (Boenga rampai),1019 Von de Wall
(Djahidin,1020 Robinson Crusoë1021). De Peroempamaan,1022 een goed leesboekje, was er
niet meer en een herdruk is zeer wenschelijk. In de bovengenoemde boeken van Von de
Wall (Djahidin enz.) is het voor schoolgebruik een gebrek, dat zij niet zijn verdeeld in
hoofdstukken.
Aan rekenboeken was over ’t geheel geen gebrek; het 1ste stukje van Harmsen en van der
Toorn, Peladjaran berhitoeng,1023 was echter niet meer in gebruik, omdat het sedert enkele
jaren niet meer was verstrekt. Dewijl het nu echter herdrukt is, heeft ondergeteekende het
op de aanvragen om leermiddelen gebracht, en zal dus in die leemte voorzien worden. De
rekenboeken van Riemsdijk en Habbema (I, II, III, en IV stukje)1024 waren veel in
gebruik. Zij leenen zich echter nog beter voor mondeling onderricht dan voor rekenen op
de lei. Verder waren het 2de stukje van de Peladjaran berhitoeng van Harmsen en van der
Toorn,1025 en Swartwolt1026 en Brons Middel1027 ook tamelijk algemeen in gebruik en
werden in eenige scholen de hoogere rekenboeken van Van der Hoek (Tjonto-tjonto
hisab)1028 en Harmsen en van der Toorn (Persapoeloehan)1029 met goed gevolg gebruikt.
Leien waren in de meeste scholen genoeg voor ’t gebruik, en nog enkelen in voorraad.
Dat was het geval in al de scholen van de Afdeeling Saparoea.
In de Afdeeling Ambon was in enkele scholen gebrek, als in die te Soeli, Mardika,
Galala, Halong, Latta, Negeri-lama en Roemah-tiga; en in de Afdeeling Amahei te
Amahei en Samasoeroe. Als nieuw leermiddel is, op voorstel van den Resident van
Amboina, waarmede ondergeteekende zich gaarne heeft vereenigd, in de scholen van
Ambon en Saparoea ingevoerd het leitelraam van Plaatsman. Aanvankelijk was er slechts
voorraad voor 33 scholen, en zullen later al de scholen van dat leermiddel voor
aanschouwelijk onderwijs worden voorzien. Zij worden alleen in handen der leerlingen
gegeven gedurende de uren, dat er mee gewerkt wordt, om daarna weer in de kast te
worden geborgen, zijnde die leien het eigendom der school, waarvoor de onderwijzer
aansprakelijk is.
J.R.P.F. Gonggrijp, Kitab pengadjaran akan goena anakh-anakh jang bahroe mengarti membatja.
Batavia: Ter Lands-Drukkerij, 1866.
1019
J. Habbema, Boenga rampai ia-itoe berbagai-bagai tjeritera. Tertjitak di Bandar Betawi pada
Pertjitakan Gouvernement, 1880. Div. herdrukken.
1020
Bahwa ini Hikajat Djahidin. Terkarang pada bahasa Wolanda oleh J.A. Uilkens; dan dikarangken
pada bahasa Melajoe oleh A.F. von de Wall. Betawi: G. Kolff, 1879.
1021
[Daniel Defoe], Hikajat Robinson Crusoë. S.l., s.a. [19e eeuw]. Bewerking van: The life and strange
surprizing adventures of Robinson Crusoe. 1719.
1022
D. Gerth van Wijk (samenst.), Tjerita-tjerita peroepama’an. Batavia, 1865. Latere drukken onder de
titel Beberapa tjeritera peroempama’an.
1023
J.L. van der Toorn, L.K. Harmsen, Pada menjatakan peladjaran berhitoeng jang akan ditjahari di
dalam pikiran dan di batoe-toelis oleh sakalian kanak-kanak jang beladjar ditempat-pengadjaran
www.cgfdejong.nl
jang dipoelau-poelau Hindia ini adanja. 3 Jilid. Tertjitak dibandar Betawi, pada pertjitakan Ogilvie
& Co., 1880-1882.
1024
Onbekend.
1025
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R. Swartwolt (bew.), Rekenboekje voor lagere scholen. Deel I: Hoofdregels in geheele getallen. Deel
II: Uitbreiding, toepassing en herleiding met benoemde getallen. Deel III: Tiendeelige breuken en
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Wellich R. Brons Middel, Ilmoe boemi Hindija-Nederland, Batavia: Albrecht en Co., 1886.
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L.G. van der Hoek, Tjonto-tjonto hisab guna sakalien anakh jang hendakh beladjar hitongan akan
bilangan-bilangan perpulohan dan perbahagi-bagahian bejasa. Batavia: Lands-drukkerij, 1866.
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J.L. van der Toorn, L.K. Harmsen, Pada menjatakan hal-ahwal ilmoe petjahan persapoeloehan.
Gouvernement van Ned.-Indië; Batavia: Ogilvie, 1879.
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Prenten zijn in één vierde der scholen aanwezig, maar worden weinig gebruikt. De
voorstellingen gelden meest Java; het ware te wenschen, dat er prenten waren waarop de
Moluksche toestanden en bedrijven worden voorgesteld.
Kaarten worden overal gevonden, echter niet in alle scholen dezelfde. Bovendien worden
nog niet overal de kaart van het eiland waar de school is, en van de Residentie Ambon
gevonden. Dit is echter reeds beter dan vroeger. Het is voor onderwijzers, die geen
genoegzamen ijver bezitten, een bezwaar zelf die kaarten te teekenen, naar bestaande
voorbeelden: het kaartje van Melvill van Carnbee1030 is te klein voor schoolgebruik. Vele
onderwijzers hebben echter in dit opzicht eenen lofwaardigen ijver aan den dag gelegd
en hebben fraaie en goede kaarten geteekend. Enkelen lieten ze door anderen teekenen.
De kaart van Nederlandsch-Indië is in alle scholen voorhanden. Eén derde der scholen
heeft ook de kaart van Java en Madura; die is echter niet noodig, omdat op de kaarten van
Nederlandsch-Indië die eilanden tamelijk uitvoerig zijn behandeld.
De beide halfronden worden in twee-vijfden der scholen gevonden, wat voor goede
scholen doelmatig mag heeten. Vroeger heeft men echter kwistig hier en daar kaarten
uitgedeeld, waar zij weinig van pas konden zijn: zoo vindt men de kaart van Nederland
te Ameth, Soeli, Kilang en Hatalai; de kaart van Europa te Akoon, en van al de
werelddeelen te Allang.
Aan schrijfbehoeften was ditmaal geen gebrek, en is dus in dit opzicht verbetering te
constateeren in de schooladministratie der schoolcommissies. Ook is het goed dat er
minder blank papier wordt verstrekt, dat dikwijls buiten de school zijnen weg vindt, en
meer schrijfboeken, waarom de onderwijzers, en des gewild, ook de schoolcommissies
beter contrôle kunnen uitoefenen. Alleen in de scholen te Galala, Roemah-tiga en Lonthor
was groot gebrek aan schrijfboeken.
Het papier was hier en daar van slecht gehalte, te dun en vloeiend. ’t Is wel niet noodig
dat er zwaar papier verstrekt wordt, dat te duur is, maar doelmatig is dat het papier goed
zij. De schrijfvoorbeelden van Holle1031 worden meer en meer algemeen in de scholen
gevonden; men treft ze aan met 3, 4, 5, 6 tot 10 stel; slechts enkelen met één stel, als te
Nakoe, Leahari, Awaija, Allang, Soeli en Lonthor. Waar ze geheel ontbraken was te
Mardika, Roemah-tiga, Hatoe en Haroekoe. Meest hebben de onderwijzers daaraan
schuld, omdat zij ze niet aanvragen. Niet alle onderwijzers begrijpen dat het in het belang
van het onderwijs is dat er eene goede volgorde is van schrijfvoorbeelden.
In één opzicht is er echter eene leemte in de schrijfvoorbeelden van Holle; na de
voorbeelden voor middelsoort schrift, volgen dadelijk die voor ’t klein, en wel als voor
geoefenden in dat schrift, zonder eene volgorde van oefeningen voor klein schrift, evenals
P. baron Melvill van Carnbee, W.F. Versteeg, Algemeene atlas van Nederlandsch Indië: uit officieele
bronnen en met goedkeuring van het Gouvernement zamengesteld. 2 Delen. Batavia: Van Haren
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K.F. Holle, Tabel van oud- en nieuw-Indische alphabetten: bijdrage tot de paleographie van
Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Batavia: Bruining; Den Haag, Nijhoff, 1882. Dl. 2 zonder ondertitel; uitgever: Buitenzorg: Lang,
1877. De gewezen ambtenaar en theeplanter Holle (1829-1896) legde zich vanaf 1862 in W.-Java en
vanaf 1889 te Buitenzorg toe op verbetering van het inlandse onderwijs, de inlandse landbouw, de
koffiecultuur, e.d.. In 1871 werd hij adviseur-honorair voor inlandse zaken en kon zo gevraagd en
ongevraagd veel adviezen geven aan de Indische regering. Volgens Kroeskamp, Early Schoolmasters,
306-308, bevond werk van Holle zich sedert 1853 onder de door het gouvernement over de
gouvernementsscholen in Ned.-Indië gedistribueerde lees- en platenboeken. Over Holle, zie Van den
Berge, Karel Frederik Holle.
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die bestaat voor het middelsoort. Aan de onderwijzers, die daartoe in staat zijn, is door
ondergeteekende opgedragen zelf voorbeelden voor dat doel te vervaardigen.
Teekenvoorbeelden worden nog niet algemeen gevonden: in tweevijfde der scholen zijn
de voorbeelden van Holle. Daarin is nog geen genoegzame regel en in vele scholen wordt
aan het teekenonderrigt weinig of niet gedaan. De oorzaak ligt daaraan dat de
onderwijzers aan de Kweekschool wel zelf leerden teekenen, maar hun geen bepaalde
methode is aangebracht, die zij later op de scholen in toepassing zouden kunnen brengen.
IV Leerlingen
De Ambonsche jeugd is over ’t algemeen levendig, opgewekt, bevattelijk en onder goede
leiding gezeggelijk. Wordt de laatst genoemde voorwaarde gemist, dan zijn ze
onhandelbaar, brutaal en bandeloos. Het is een genot in eene goede school die opgewekte
geest, die wedijver bij ’t antwoorden, die gepaste vrijmoedigheid en die hilariteit soms
bij vergissingen waar te nemen. In dit opzicht wint de Amboneesche jeugd het in de
school van de Minahassasche, waar wel geen duffe geest heerscht maar ook niet die
opgewektheid. Dat is een uitvloeisel van het verschil in volkskarakter.
Er zijn scholen waar de opkomst genoemd mag worden goed te zijn, omdat daar alleen
wettige redenen voor absentie voorkomen, of wel verlof werd gevraagd. Dit laatste
geschiedt echter hier en daar zoo dikwijls, dat het al tamelijk wel gelijk staat met gewoon
verzuim. Ook al een uitvloeisel van het Ambonsche volkskarakter is eene zekere
ongebondenheid en vrijheidszucht, die zoo licht wordt gevoed en opgevolgd en tot
bandeloosheid overslaat. En dat vindt men bij de jeugd ten opzichte van het schoolgaan.
Als voorbeeld wordt hier alleen bijgebracht dat de school te Saparoea op de pasardagen,
d.i. maandag en donderdag, slechts door één derde der kinderen bezocht wordt, hoewel
die kinderen overigens meerendeel met de passar – koop en verkoop – niets hebben uit
te staan. En zelfs van de omliggende negerijen, tot die van het eiland Haroekoe, gaat de
jeugd daarheen, en zijn dien ten gevolgde de scholen weinig of slecht bezocht.
Het onderwijs in vele scholen is overigens van dien aard, dat de leerlingen ter school
komen zonder bijzondere opwekking of ongeoorloofde middelen. Waar dat niet het geval
is, ligt het meestal aan den onderwijzer, die de school en het onderwijs niet aantrekkelijk
weet te maken. Dat was het geval te Allang, Amahoesoe, Karioe, Hoelalioe, Wassoe,
Haroekoe, Hoetoemoeri, Passo en Makariki.
Daarentegen weten de onderwijzers van Ema, Hatalai, Roemah-tiga, Galala, Halong,
Latta, Haria, Porto, Oellath, Toehaha, Itawaka, Akoon, Aboroe, Waai en Soeli de
kinderen goed te trekken, en wordt in die scholen een aangename en vertrouwelijke geest
gevonden tusschen onderwijzers en kinderen.
Het uiterlijk der leerlingen is niet overal te roemen: in den regel maakte de zwarte kleedij
een onaangenamen indruk, en kan men wel waarnemen dat zindelijkheid nu juist niet een
algemeene
deugd is der bevolking. Daarin is de Minahassa beter. De leeftijd der
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schooljeugd is thans binnen behoorlijke grenzen gebracht; er zijn weinig jongens boven
de 17 jaar en onder de meisjes worden van dien ouderdom nergens meer gevonden: 14
jaar is meest de leeftijd van de oudsten die eene school bezoeken.
De verhouding van het aantal schoolgaande meisjes tot dat der jongens is globaal
genomen als 2 : 3; en naar de afzonderlijke eilanden, aldus: Ambon als 9 : 13; Saparoea
als 3 : 5; Haroekoe als 1 : 2; Noesalaut als 3 : 5; en Ceram als 7 : 12. Er zijn weinig
sporen van vermeerdering, maar ook niet van vermindering.
V Onderwijzers
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Er zijn nog onderwijzers van het oude regime, die eene opleiding hebben gehad in het
Instituut van Roskott, en die nog zeer goed voldoen. Zij zijn de onderwijzers aan de
scholen te Noessanive, Lateri en Haria. Anderen van denzelfden tijd hebben zich niet zoo
beijverd om met den tijd mee te gaan, zijn blijven staan en allengs verachterd, en moeten
successievelijk plaats ruimen voor anderen. Zoo was laatstelijk het lot van den
onderwijzer Litaij van Negeri-lama, die niet meer in staat was in de school eenig nut te
stichten.
Maar ook onder de jongeren zijn er, die zich eene plaats onder de onderwijzers
onwaardig betoonen, hetzij dat zij geen aanleg hebben voor het vak, hetzij dat zij niet den
noodigen ijver hebben, die van hen rechtens gevorderd wordt. De onderwijzers 1ste klasse
van Waai en Hoetoemoeri zijn teruggesteld tot onderwijzers der 2de klasse, en de eerste,
die zich verzette en van zijn post liep, is ontslagen; hunne scholen waren totaal
verwaarloosd. De onderwijzer der 2de klasse te Nalahia is mede ontslagen:
achtereenvolgens toonde hij zich geheel ongeschikt te Aboroe en te Nalahia. De
hulponderwijzer van Halong verzuimde opzettelijk bij herhaling de school en wilde zijne
vrijheid in deze niet belemmerd zien, dus werd hij ontslagen. De hulponderwijzers van
Aboeboe en Hoetoemoeri waren ongeschikt voor hun werk en moesten ontslagen worden.
Nog is tot terugstelling tot den rang van hulponderwijzer voorgesteld de onderwijzer 1ste
klasse te Ouw, omdat hij achtereenvolgens èn te Haroekoe èn te Ouw getoond heeft geen
ijver te kunnen ontwikkelen of geen tact te hebben om eene school te besturen. Ook de
onderwijzer der 1ste klasse te Allang is om gelijke reden voorgedragen tot verplaatsing
met terugstelling; omtrent de beide laatsten was in het vorige verslag reeds in afkeurenden
zin gesproken; de onderwijzers van Passo (overgeplaatst naar Lilibooi) en Soija-diatas,
van wie in gelijken zin sprake was in het vorige verslag, hebben zich zoo zeer beijverd
dat hunne scholen een geheel ander en loffelijk gehalte hadden gekregen, waarover
ondergeteekende verbaasd was. Zóó zeer ligt het bij die lieden aan den wil!
Aangenaam is het te kunnen vermelden dat de meeste onderwijzers, die ten vorigen jare
lof verwierven, ook dit jaar hun goeden naam hebben bevestigd: zij zijn de onderwijzers
te Ema, Hatalai, Galala, Saparoea, Porto, Ameth; alleen de school te Kilang was zeer
verachterd: er was weinig of niet gewerkt. Daarentegen hebben onderscheidenen zich
beijverd hunne scholen vooruit te brengen; o.a. is dit het geval te Halong, Latta, Roemahtiga, Toehaha, Itawaka, Akoon, Aboroe, terwijl omtrent anderen goede verwachting
bestaat. Daar is een goede geest van werkzaamheid en naijver ontstaan, die goede
vruchten kan dragen.

VI Onderwijs
Die
vooruitgang is, behalve aan meerderen ijver, ook toe te schrijven aan verbetering van
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methode van onderwijs. De sleur heeft bij vele onderwijzers plaats gemaakt voor een
streven om de school een beter voorkomen te geven, en betere, degelijker resultaten te
verkrijgen. Zoo zijn er onderscheidenen, die de letterkast, – voor het Nederlandsch
ingericht, – veranderd hebben naar de eischen van ’t Maleisch. Zoo is het onderwijs in
de laagste klasse bijna overal beter, levendiger, aangenamer geworden, al hebben vele
onderwijzers nog niet genoeg den tact om voortdurend, naarmate van de gemaakte
vorderingen, te zorgen dat er voortgang zij in het onderwijs, en hebben nog velen er geen
oog voor dat aan de achterlijke leerlingen bijzondere aandacht moet gewijd worden:
veelal laten zij die aan hun lot over.
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In de meeste scholen zijn thans cuben, met letters beteekend, in gebruik bij het eerste
spel- en leesonderricht. Er zijn onderwijzers, die daarmede keurig weten te werken, en
de meesten betuigen thans met dit leermiddel hunne ingenoomenheid, omdat door de
zelfwerkzaamheid daarbij vereischt, de leerlingen aangenaam worden bezig gehouden,
en door de gevorderde en niet te missen oplettendheid, de leerlingen ook veel vlugger
leeren.
Het telraam wordt ook meer en beter gebruikt, en hier en daar wordt met dit leermiddel
zeer goed en met vrucht gewerkt. Het best is dit waar ook het schoolbord daarbij gebruikt
wordt. Het hoofdrekenen verkrijgt ook in deze klasse eene goede plaats, en wordt hier en
daar met goed beleid beoefend.
Spreekoefeningen naar aanleiding van platen worden nog weinig gehouden, maar de
goede onderwijzers weten het gebrek aan platen te vergoeden door eigen gedachte
spreekoefeningen. Zoo waren op enkele scholen ook de kleinsten geoefend in het houden
van zamenspraken, die meestal eene komische strekking hebben. Dat is niet alleen goed
voor oefening in ’t spreken, maar geeft de leerlingen ook eene gepaste vrijmoedigheid.
De scholen, waar het onderwijs in de laagste klassen beter is geworden, zijn
onderscheidene, als te Lilibooi, Roemah-tiga, Negeri-lama, Lateri, Roetong, Waai, Soeli,
Haria, Porto, Paperoe, Oellath, Serri-sorri, Toehaha, Itawaka, Akoon, Aboroe, Neira,
terwijl het ten vorigen jare reeds goed was te Ema, Hatalai, Galala, Latta, Roetong en
Lateri, bovengenoemd, die nu nog meer waren vooruitgegaan; maar Kilang was
achteruitgegaan. Scholen waar het nog niet goed was bij deze inspectie, worden gevonden
te Passo, Allang, Hila, Larike, Hoetoemoeri, Leahari, Sila-Leinitoe, Karioe, Booi,
Lonthor, Aij. Anderen houden het midden en daar zijn pogingen tot verbetering
merkbaar.
De tweede afdeeling is nog niet wat zij wezen moet. Daar is het een tasten en zoeken, en
de hoogte in die klasse is bij de meeste scholen verschillend. Het lezen gaat daar niet zoo
als het moest zijn. Over ’t geheel komt nu stagnatie in de tweede klasse eener school. De
oorzaak ligt wat het lezen aanbelangt in het gebrek aan gepaste overgangsleesboeken, die
nog in de laagste klasse moesten gevonden worden. Maar dewijl die er niet zijn, is het in
de tweede klasse met het lezen een gesukkel. In het spelboek van Harmsen1032 leeren de
kinderen het spellen en lezen gebrekkig, en dan moeten zij tot overmaat van ellende
overgaan in een boek – Boenga rampai1033 of Pengadjaran van Gonggrijp1034 – dat voor
hen veel te moeielijk is, en het noodzakelijk gevolg is dat zij gebrekkig, met fouten,
zonder toon, kortom slecht lezen. Er zijn enkele onderwijzers die dit gebrek aan
overgangsleesboeken trachten te vergoeden door met drukletters lesjes op het bord te
schrijven, die niet te hoog zijn voor de leerlingen en hen langs dien weg in het lezen
trachten te oefenen. De onderwijzer van Ema heeft dit het eerst in toepassing gebracht.
Dewijl het eerste leesboekje van Harmsen – “Dibatjai” – thans herdrukt is, kan hierin nu
weer
verbetering komen.
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Wellicht L.K. Harmsen, Kitab pengadjaran jang bergoena kapada anak-anak, jang soeka adjar
membatja. Batawi: Pertjetakan Goewernemen, 1873; of L.K. Harmsen, Bahwa ini kitab akan dibatjai,
oentoek anak-anak jang baharoe mengerti membatja. 2 Djilid. Tjetakan jang kadoea kalinja.
Tertjetak di Bandar Batawi pada Pertjetakan Goewernement, 1881.
J. Habbema, Boenga rampai ia-itoe berbagai-bagai tjeritera. Tertjitak di Bandar Betawi pada
Pertjitakan Gouvernement, 1880. Div. herdrukken.
J.R.P.F. Gonggrijp, Kitab pengadjaran akan goena anakh-anakh jang bahroe mengarti membatja.
Batavia: Ter Lands-Drukkerij, 1866.
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Wat bij het lezen plaats vindt, is bij het rekenen eveneens het geval. De overgangsboeken,
hier eigenlijk die den grondslag moeten leggen, ontbraken. En de onderwijzers zijn nu
eenmaal niet in staat zelven eene logisch ontwikkelde volgorde van rekenkundige
voorstellen te maken. In den regel laten zij dan maar wat treuzelen of nemen te hooge
boeken, en het gevolg is dat de leerlingen wellicht werktuigelijk iets leeren cijferen, maar
in geen geval grondig leeren rekenen. Daaraan is niets te verhelpen, omdat de
hulpmiddelen ontbreken. Nu de rekenboeken van Harmsen (1ste en 2de stukje) weer
herdrukt zijn, zal daarin verbetering kunnen komen. Het eerste stukje behoort in de
laagste afdeeling te huis, maar is dat en het volgende niet aanwezig, dan wordt het gevolg
daarvan bespeurd in de tweede klasse. Waar geen gebrek aan de bestaande en bekende
boeken is, daar is ook het onderwijs niet aan zulk eene stagnatie onderhevig, en is het
aangenaam in deze klasse te werken.
Het schrijven dient daar ook op ’t papier te geschieden en dat is dan ook in vele scholen
het geval. Op de lei schrijven zij al tamelijk goed; maar de orde en regel bij het schrijven,
zoo op ’t papier naar voorbeelden, als op de lei is nog niet overal goed geregeld. Wel zijn
nu in de meeste scholen de schrijfvoorbeelden van het Gouvernement1035 aanwezig, maar
zij worden dikwijls niet of niet naar volgorde gebruikt. Vele onderwijzers begrijpen nog
niet dat juiste eene geregelde volgorde het best is om eene goede schrijfhand te vormen.
Verder is de toepassing van het schrijven door het maken van volzinnen in vele scholen
nog niet paedagogisch geregeld. Vandaar dat er in den regel wel sprake is van het
zamenstellen van volzinnen naar opgegeven woorden – wat op eene goede school reeds
plaatsvindt in de laagste afdeeling – maar men in die klasse niet komt tot briefjes en
kleine opstelletjes, waarin een aanleiding kan zijn om aaneengeschakelde gedachten te
kunnen voortbrengen.
Dat is te meer te bejammeren omdat in eenige scholen niet eens eene 3de klasse is, en de
meeste leerlingen in de overige scholen de school verlaten uit de tweede of zelfs uit de
eerste klasse. Voor dezen is geen onderwijs te geven, dat zij voor het leven genoeg
kunnen hebben; in de tweede klasse kan dit wel geschieden. Is dus die klasse goed, dan
kan daar zelfs het doel der school reeds bereikt worden; maar is het onderwijs daar
gebrekkig of niet goed, dan mist de school haar doel. Scholen, waar geen derde klasse is,
zijn te Passo, Makariki, Awaija, Leahari, Larike en Sila-Leinitoe. In andere vindt men 2,
3, 4 tot 6 leerlingen, wat nog geen 1/10 tot 1/20 van de geheele school is, en dat beteekent
dus ook niet veel. Maar er zijn scholen, waar geen 3de klasse is, en waar toch het
onderwijs veel beter en op hooger standpunt staat dan in andere met eene 3de klasse. Dit
geldt o.a. van de school te Porto, waar de eischen van den onderwijzer hooger liggen dan
het niveau zijner school. In andere scholen, waar het onderwijs thans goed is als te Akoon
en Waai, is de school nog ten achteren, wegens het slechte of gebrekkige werk van de
voorgangers der aldaar in functie zijnde onderwijzers. Over ’t overige, en dat geldt
werkelijk
de meeste scholen, is de verhouding van de 3de klasse tot de 2de en vooral tot
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ste
de 1 nog verre van bevredigend. Waar zij eenigermate goed is, kan men er veelal op
rekenen dat die school in haar geheel goed is. Daar blijven dan ook de kinderen langer
ter school gaan; alleen meerdere waardeering van de zijde der ouders en veraangenaming
van het onderwijs van de zijde der onderwijzers kan daarin verandering brengen. De
voortgaande verbetering van het onderwijs onder den invloed en de leiding der inspectie
geeft daarop uitzicht.

1035

Zie voetnoot 1031.
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In de goede scholen van het Ambonsche voldoet het onderwijs aan de eischen van een
volksonderwijs, en wordt het doel der school in de hoogste, tot zelfs in de tweede klasse
bereikt. Het lezen is daar bevredigend wat toon en zuiverheid aangaat, en het wordt goed
verstaan en in eigen woorden teruggegeven.
Het schrijven is in vele dier scholen bevredigend, hier en daar net, maar dat heeft soms
meer van teekenen dan van schrijven, en is dan sneller schrift op de lei niet fraai. In
opstelletjes en brieven wordt het toegepast. Het rekenen komt tot eene voldoende hoogte,
en vooral wordt op den eisch van goed begrip der zaak gelet, zoodat ondergeteekende
soms tamelijk ingewikkelde voorstellen kon laten beredeneeren zonder opnoeming van
de gegeven getallen, en dan toch het geheele voorstel nauwkeurig werd besproken. Dit
o.a. zeer goed te Hatalai.
Het rekenen uit ’t hoofd heeft zijne behoorlijke plaats in die scholen verkregen, in
opvolgende klassen, en is dan ook in de hoogere klasse al zeer bevredigend te noemen.
In de Aardrijkskunde brengt men het gewoonlijk tot de kennis van Nederlandsch-Indië,
soms ook van de werelddeelen en eenige bijzonderheden daarvan; terwijl in de 2de klasse
reeds het eiland en het gewest door de leerlingen bewoond tamelijk wel bekend zijn
geworden. Tot dit laatste is ook bevorderlijk het teekenen van speciale kaartjes van een
der Uliassers of van Ambon, dat in enkele scholen tamelijk goed wordt uitgevoerd.
Het handteekenen is voor sommige onderwijzers meer een liefhebberijvak: dat zijn zij,
die zelf smaak hebben in ’t teekenen en het op de kweekschool geleerd hebben. De
voorbeelden van Holle zijn daarbij meest in gebruik en enkele door de leerlingen
geleverde teekeningen zijn werkelijk aardig. Goed teekenen heeft velerlei nut voor
oefening van oog en hand, en bevordering van goeden smaak en van het
schoonheidsgevoel.
De kennis van den zang is vooruitgegaan. Door het gebruik van de Handleiding van R.
Hol,1036 op bijna alle scholen, is bij de leerlingen nu een betere grondslag gelegd om den
zang zuiver te beoefenen en niet meer op ’t gehoor te zingen, maar zelfs te leeren lezen,
de maatverdeeling te verklaren, en van het bord of blad te zingen.
Tot proef schreef ondergeteekende hier en daar een geïmproviseerd stukje muziek op het
bord tot en met achtsten met punten en rustteekens, en die werden dan door de leerlingen,
eerst langzamer, daarna met de vereischte snelheid goed gelezen en gezongen.
Het is niet noodig hier bij te voegen dat dit alles zoo naar wensch is in goede scholen,
maar een en ander in vele scholen nog gebrekkig is of in wording.
VII Varia
De totaal-indruk bij de inspectie der scholen in 1886 in het Ambonsche verkregen, was
over ’t geheel genomen bevredigend, soms zelfs zeer verblijdend. Het is toch hier en daar
ten duidelijkste gebleken, dat de herhaalde inspectie en voortgezette leiding schoone
vruchten
hebben gedragen voor het onderwijs, en dit op vele scholen thans goed is te
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noemen, terwijl orde en gang van het geheel hier en daar niets te wenschen overlieten. In
eenige scholen, waar ten vorigen jare nog veel verkeerds of gebrekkigs was, werd
verbetering waargenomen. Aan vele onderwijzers komt lof toe. Anderen schijnen niet te
kunnen verbeteren en zullen dus dienen verwijderd te worden als bij de volgende
inspectie nog geen verbetering is te constateeren. Zij zijn thans, gelukkig, slechts
weinigen.
1036

Richard Hol, De jeugdige zanger: theoretische en practische handleiding bij het zangonderwijs,
inzonderheid op de scholen. 4 Delen. Groningen: Noordhoff & Smit, 1875-1876.
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Door de zorg der betrokken schoolcommissies, de facto meest door de Ambtenaren bij
het Binnenlandsch Bestuur, was er beter dan vroeger gezorgd voor de benoodigde
schrijfbehoeften. In enkele scholen in de Afdeeling Ambon en Amahei was nog gebrek
aan leien.
Jammer dat de Ambonsche toestanden niet schijnen toe te laten dat de Ambtenaren zich
meer kunnen doen gelden, waar verbetering van schoolgebouwen eene noodzakelijkheid
mag genoemd worden; daardoor is de toestand der gebouwen op vele plaatsen verre van
bevredigend.
Het vlechten in de uitspanning heeft meer uitbreiding en algemeene toepassing gevonden.
Het is opmerkelijk dat de vindingrijkheid voor nieuwe vormen en voorwerpen hier en
daar zeer is opgewekt en toegepast. Nu zijn het niet alleen mandjes, korfjes en matten,
maar ook grootere en kleinere naaidoozen, pinang doozen of bakjes, sigarenkokers,
boeken- en reistasschen, onderleggers voor lampen of assiettes, ook stoelenmatten,
horretjes voor vensters, enz. enz.
Wel ontbreekt er nog veel aan zuivere afwerking, aan de goede keuze van figuren en
kleuren, maar de smaak moet nog ontwikkeld en gezuiverd worden, en daartoe dient dan
ook leiding der zaak te zijn. Dat is echter geen ondankbaar werk en is er uitzicht dat zich
zoo langzamerhand eene kleine volksindustrie zal ontwikkelen. De school krijgt daardoor
eene reden van bestaan te meer.
Voor het eerst kan melding gemaakt worden van eene school, waar de mohammedanen
hunne kinderen in beduidend aantal heenzenden. Door de plaatsing van eenen islamschen
hulponderwijzer te Larike is het aantal mohammedaansche leerlingen zeer toegenomen
en reeds grooter dan dat der christenkinderen. Wellicht dat dit voorbeeld later nog van
gunstigen invloed is op andere islamsche negerijen.

160. Verslag van de staat van het inlandse onderwijs in het ressort van de adjunctinspecteur van het Inlandse Onderwijs in de Molukken 1886, s.l., s.a.; ARvdZ 60/5.
– – –1037
De godsdienstscholen in het Ambonsche in het vorig Koloniaal Verslag vermeld, zijn
toegenomen van 21 tot 24. Tien daarvan werden opgericht in 1884; 9 in 1885, en 5 in
1886. Het aantal schoolgaande kinderen in 1886 bedroeg 880, tegen 650 in 1885.
Door de Indische Regeering is aan dit onderwijs steun verleend voor de aanschaffing van
leermiddelen gedurende de jaren 1884, 1885 en 1886. Het onderwijs is daar nog wel
eenvoudig, maar voldoet in elk opzicht aan de eischen dier maatschappij aan eene
werkelijke behoefte. Vier dier scholen zullen worden vervangen door gouvernements
inlandsche scholen (Latoehalat, Hative-besar, Tawiri en Eri).1038 – – –
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“-” betekent: niet relevant; wanneer niets is ingevuld, ontbreken de gegevens.
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Onder het opgegeven aantal leerlingen was het navolgende aantal meisjes begrepen.
Gouvernementsscholen

1884

1885

Res. Manado

3319

3336

70

87

Res. Amboina

2611

2661

Zendingsscholen in de Minahassa

3052

3222

Negeri scholen in de Minahassa

120

134

Negeri scholen op de Sangi en Talaud eil.

300

318

Roomsch katholieke scholen in de Minahassa

221

241

9693

9999

Res. Ternate

Totaal

–––
Niet-gesubsidieerde bijzondere scholen (Protestantsche scholen). Tabellen 3: aantal
scholen; tabellen 4: aantal onderwijzers; tabel 5: aantal leerlingen.1040
Eiland

Gewest

Tabel 3:
ultimo
1885

Tabel 3:
ultimo
1886

Tabel 4:
ultimo
1885

Tabel 4:
ultimo
1886

Tabel 5:
ultimo
1886

Ambon

Res.
Amboina

10

12

10

12

679

Ceram

Res.
Amboina

9

10

9

9

268

Letti

Res.
Amboina

-

1

1

18

Wetter

Res.
Amboina

-

1

1

19

19

24

23

984

Totaal

19

–––
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161. D. Heijting, resident van Ambon, Algemeen verslag van de Residentie Ambon en
Onderhorigheden met uitzondering van de Assistent-Residentie Banda over het jaar
1886, s.l., s.a.; AA 583.
–––
II. Godsdienst
–––
1040

Hier ontbreken de gegevens van het aantal meisjes. Deze scholen vielen onder toezicht van de
Indische Kerk te Ambon.
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b. Uitbreiding van het Mohamedanisme, toe- of afname van het aantal bedevaartgangers.
Voor zoover bekend, had in de afdeelingen Saparoea en Amboina geen overgang plaats
van Inlandsche Christenen tot het Mohamedaansche geloof, met uitzondering van een
Inlandsch Christenmeisje in de afdeeling Amboina, uit hoofde van haar huwelijk met een
Arabier. Op de hoofdplaats Saparoea kon men zelfs onder de Arabieren en hunne
afstammelingen neiging bespeuren om zich met de Christenbevolking aldaar te
vermengen.
De propaganda die zich evenals elders ook in deze residentie doet gevoelen, ondervindt
echter een slagboom in de uitbreiding van het Christendom, alsmede in de onwil der
alfoersche hoofden. – – –
Het aantal bedevaartgangers was ook dit jaar vrij gering. In 1886 gingen 28 personen naar
Mekka, terwijl in 1885 31 personen naar derwaarts vertrokken.
c. Evangelisatie.
Ook in dit verslagjaar heeft de Evangelisatie goede vruchten afgeworpen. Daar, waar de
Christelijke godsdienst reeds sedert langen tijd ingang vond en zoodoende in de zeden
en gewoonten der Inlanders is doorgedrongen, is, zooals verwacht kan worden, de
algemeene ontwikkeling, beschaving, rust en veiligheid gunstiger, dan in die streken
alwaar de Christelijke godsdienst nog slechts sedert kort of alleen nog maar in schijn
wordt beleden.
Op vele plaatsen kan voor het Christendom gewonnen worden, wanneer slechts
voldoende hulpmiddelen daartoe kunnen worden aangewend. Op de Noord-kust van
Ceram ontstond o.a. een nieuwe gemeente te Karlutu Kara, terwijl de hoofden van twee
andere negorijen aldaar, n.l. Herlau en Horalie het verlangen te kennen gaven om met
hunne bevolking gedoopt te worden.
Gemelde twee hoofden zijn reeds tot het Christendom overgegaan en zoodra mogelijk zal
op elk dier twee plaatsen een goeroe geplaatst worden.
[Volgen enkele mededelingen over de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden. Waarna het
verslag terugkeert naar de Midden-Molukken.]

De catechisatien worden op de meeste plaatsen getrouw bezocht en kan vooral de kennis
van de Bijbelsche geschiedenis voldoende genoemd worden. Ook werden openbare
godsdienstoefeningen vrij goed bezocht.
Zooals zooeven reeds is aangestipt, wordt door de prediking van het Evangelie onder de
heidenen een slagboom opgericht tegen de propaganda van den Islam, en gaat de
toetreding tot het Christendom gepaard met meerdere ontwikkeling en orde op
maatschappelijk gebied, waartoe ook de door den predikant in alle nieuwe gemeenten
opgerichte scholen zeer veel bijdragen.
Volgens
den predikant alhier is de tijd thans daar, om de Christelijke leer in bijna alle
www.cgfdejong.nl
streken van dit gebied ingang te doen vinden, wanneer men slechts voldoende geschikt
personeel heeft, die met ijver en nauwgezetheid daarvoor werkzaam kan zijn.
Van de 9 in dit jaar tot Inlandsche leeraars aangestelde kweekelingen van den
hulpprediker Körnfeldt alhier, mag men met recht gunstige verwachtingen koesteren, en
wanneer de Regeering, na de zoo gunstig geslaagde proef, besluit om de opleiding van
alle kweekelingen definitief aan genoemden hulpprediker op te dragen, dan zal op den
duur een goed personeel Inlandsche leeraren gevormd worden.1041
1041

Zie voetnoot 928.
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De bij ’s Gouvernements besluit van 8 December 1885 Nº 16 voor Amboina benoemde
Predikant van de protestantsche gemeente B.D. van Starckenborg van Straten overleed
alhier op den 23 Juli 1886, en werd bij Gouvernementsbesluit ddº 6 September 1886 Nº
9 in diens plaats benoemd Ds C. Rogge.
Tot hulpprediker bij de Inlandsche Christengemeente te Allang werd bij
Gouvernementsbesluit ddº 9 December 1885, Nº 21, benoemd K. Wiggelendam en bij
Gouvernementsbesluit ddº 22 December 1885 Nº 22 tot hulpprediker bij de Inlandsche
Christengemeente te Noussalaut E.T. Ploos van Amstel; te Boano C.Ch.J. Schröder; te
Amahei J. Kelling.
De hulpprediker op Boano, C.Ch.J. Schröder, werd later bij Gouvernementsbesluit ddº
1 Juni 1886 Nº 22 benoemd tot hulpprediker bij de Inlandsche Christen gemeente te
Saparoea en zulks in de plaats van P.J. Pennings, intusschen vóór de aanvaarding van
zijne betrekking overleden, en ter vervanging van den hulpprediker aldaar, S.J. de Vries,
aan wien bij ’s Gouvernements besluit ddº 27 januari 1886 Nº 2 een tweejarig verlof
wegens ziekte naar Nederland werd verleend.
Bij Gouvernementsbesluit ddº 9 Juli werd tot hulpprediker te Serwaroe (Letti) benoemd
M. Birkhoff, die bij dezerzijdsch besluit van 2 Augustus 1886 Nº 3027 tijdelijk werkzaam
werd gesteld in de afdeeling Amboina in afwachting van scheepgelegenheid, en bij
Gouvernementsbesluit ddº 21 Juli 1886 Nº 1/c tot hulpprediker bij de Inlandsche
Christengemeente te Haroekoe S. Huisingh, zijnde dientengevolge de waarnemend
Inlandsche hulpprediker te Serwaroe, H. Picauly, bij dezerzijdsch besluit van 12 October
1886 Nº 3895, en de waarnemend Inlandsche hulpprediker te Haroekoe S.Ph. Sopacua,
bij dezerzijdsch besluit van 25 Augustus 1886 Nº 3204, eervol van de waarneming dier
betrekking ontslagen, terwijl bij dezerzijdsch besluit van 13 Maart 1886 Nº 975 de
waarnemend Inlandsche hulpprediker C.M. Pastora van Wangil naar Wonreli (afdeeling
Letti) werd overgeplaatst en in diens plaats benoemd tot waarnemend Inlandsche
hulpprediker te Wangil E. Wairisal, waarnemend Inlandsche hulpprediker van
Noessalaut, als zijnde deze laatste vervangen door den hulpprediker E.T. Ploos van
Amstel voornoemd.
Ook werd nog bij dezerzijdsch besluit van 25 Augustus 1886 Nº 3204 benoemd tot
waarnemend Inlandsch hulpprediker te Boano (Piroe-baai)1042 de bij dat besluit eervol van
de waarneming der betrekking van Inlandsche hulpprediker te Haroekoe ontslagen
Inlandschen leeraar S.Ph. Sopacua.
De Predikant belastte zich met het dienstwerk bij de gemeenten op Noord-Ceram.
In afwachting van hunne definitieve benoeming door de Regeering, werden de
navolgende geëxamineerde kweekelingen van den hulpprediker Körnfeldt door den
Predikant van Amboina belast met de waarneming der betrekking van Inlandsche leeraar,
als
Th.W.
Setaniapessij te Latoehalat
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J. Picauly te Eri
J. Thenu te Naku
A. Tutupoly te Roetong en Leaharie
M. Holle te Latta
J. Tuanahu te Kilang
C. Habiboe te Passo
T.M. Hitipeuw te Ulath
1042

De hulpprediker van Boano had sinds 1887 als standplaats Lokki op westelijk Ceram.
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J. Tuanahu te Waeheru,
terwijl de navolgende Inlandsche leeraars werden geplaatst, als
L. Pattiwael van Allang naar Amahoesoe
P. Tehupeiory van Roetong naar Ilwaki (Wetter)
B. Thenu van Nakoe en Kilang naar Boano,
zijnde de door het Kerkbestuur in Nederlandsch-Indië benoemde drie Inlandsche leeraars
geplaatst
D. Pattinama te Doerdjala (Letti)
J.H. Tentoea te Seraai (Letti)
J. Halatu te Awaija (afdeeling Amahei).
Volgens formatie vastgesteld bij Gouvernementsbesluit van 2 Maart 1883 Nº 10, zouden
bij het einde van het verslagjaar alzoo nog 3 Europeesche hulppredikers voor dit gewest
ontbreken, n.l. voor de gemeenten te Wangil, Kisser en Boano. – – –
De bij ’s Gouvernements besluiten ddº 13 November 1885 en 10 Augustus 1886 Nº 6 en
25 toegekende toelagen ad ƒ 835 en ƒ 20 ’s maands ten behoeve van de
godsdienstonderwijzers in dit gewest over 1886 zijn, met het oog op de 17 bezoldigde
Inlandsche leeraars, voor dit jaar voldoende bevonden.
Hoezeer op het einde van dit verslagjaar nog de benoeming van een negental Inlandsche
leeraren werd verwacht, zal het cijfer der toelagen voor de goeroes toch vrij stationair
moeten blijven, met het oog op de plaats gehad hebbende aanstelling van meerdere
goeroes in den laatsten tijd, die voorloopig uit het Evangelisatiefonds, voren vermeld, zijn
betaald.1043
Volgens de laatste opgaven van den Predikant alhier bedroeg het aantal
Christengemeenten in dit gewest 113, te samen vertegenwoordigende een zielental van
ruim 60.820, waarvan behalve voormelde hulppredikers en Inlandsche leeraars werkzaam
zijn: Goeroes djama’at 65 en toea-agama 183.
[Het verslag vervolgt met de politieke toestand van de Residentie Ambon en
Onderhorigheden.]

Te Ambon bestond sinds de jaren tachtig der negentiende eeuw een evangelisatiefonds, waarin de
hulppredikers een gedeelte der gewone collecten en van de avondmaalsgelden stortten, alsmede de
opbrengst van de maandelijkse bidstonden in hun ressort. Deze gelden werden door de predikanten
van Ambon besteed aan de salariëring van díe guru, zoals de guru injil, die niet uit de jaarlijkse, door
het gouvernement gefourneerde ƒ 10.000 konden worden bezoldigd. Die bijdrage van het
gouvernement werd de “toelage” genoemd, die elk jaar moest worden aangevraagd, en de eruit
bezoldigde guru heetten de guru toelage. Daarnaast betaalde het gouvernement maandelijks ƒ 25 aan
de in dienst zijnde inlands leraars. Het aantal gemeenten was echter altijd groter dan het aantal inlands
www.cgfdejong.nl
leraars vermeerderd met de guru toelage, zodat het evangelisatiefonds moest bijspringen. Bovendien
verschafte het gouvernement alleen voor de inlands leraars reisgeld, niet voor de guru toelage,
hetgeen in een uitgestrekt eilandenrijk als de Residentie Ambon, met een groeiend aantal gemeenten
(een gemeente moest minimaal elf leden tellen om aanspraak te kunnen maken op een voorganger),
tot extra uitgaven leidde ten laste van het evangelisatiefonds. Het was gebruikelijk dat de Kon.
Paketvaart Maatschappij (KPM) een forse reductie op de passages van guru en andere kerkelijke
functionarissen toestond (zie bijv. NKb, 4/1/1933, nr 3, waar meegedeeld wordt dat de
afgevaardigden ter Grote Vergadering in Batavia (mei 1933) en ressortale vergaderingen 25% korting
kregen op de passage). Het kwam zelfs voor dat hulppredikers voor eigen rekening een guru in dienst
namen, zoals Kelling te Amahai, Vgl. Coolsma, De beteekenis van de Hulppredikers voor de Zending
in Nederl. Oost-Indië, 18-19. De oprichting van zendingsverenigingen in de Molukken was een op
termijn geslaagde poging in deze situatie verlichting te brengen.
1043
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162. Het Bestuur over de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië, Verslag der
Protestantse Kerk in Nederlands-Indië over 1886, Batavia, 21 april 1887; AHC 22,
bijlage A498.
–––
Hulppredikers ten dienste der Inlandsche christengemeenten (2de klasse)
Bij het begin van het jaar waren van het toegestane aantal van 25 hulppredikers er slechts
19 in functie, terwijl 2, namelijk J.N. Wiersma en N. Rinnooij, met buitenlandsch verlof
afwezig waren. Daardoor waren 5 plaatsen onbezet, als: Ratahan in Menado, Haroekoe,
Wonreli, Serwaroe, en Wanggil in Ambon, terwijl ook de hulpprediker, voor wien nog
geen vaste standplaats is aangewezen, bleef ontbreken.
In Januari overleed de hulpprediker P.J. Pennings, die juist om gezondheidsredenen van
Rotti (Timor) naar Saparoea (Ambon) was overgeplaatst, terwijl in Februari de
hulpprediker S.J. de Vries van Saparoea met verlof wegens ziekte naar Nederland
vertrok.
De in Nederland met verlof zijnde hulpprediker J.N. Wiersma werd aldaar in October op
zijn verzoek eervol uit ’s lands dienst ontslagen.
Daarentegen keerde de hulpprediker N. Rinnooy in November van buitenlandsch verlof
terug en werd geplaatst te Ratahan in Menado; twee nieuwe hulppredikers kwamen uit
Nederland aan, namelijk G. de Vries1044 en M. Birkhoff, beiden daartoe door de
Utrechtsche Zendingsvereeniging opgeleid, die respectievelijk in Januari en Juli te Baä
(Rotti) en Serwaroe (Letti) geplaatst werden; één gewezen zendeling der Utrechtsche
Zendingsvereeniging, S. Huisingh, werd in Indië tot hulpprediker benoemd en op het
eiland Haroekoe (Ambon) werkzaam gesteld.
De hulpprediker C.Ch.J. Schröder werd in Juni van Boano naar Saparoea overgeplaatst.
Bij het einde des jaars waren 21 hulppredikers in functie en was er een, S.J. de Vries, met
verlof afwezig, waardoor drie standplaatsen in Ambon, namelijk Boano, Wonreli (Kisser)
en Wanggil (Aroe), onbezet bleven en ook de hulpprediker, voor wien nog geene
standplaats is bepaald, bleef ontbreken.
Daar de bevolking te Ilwaki op het eiland Wetter haar verlangen heeft te kennen gegeven
om de christelijke godsdienst aan te nemen, is genoemd eiland voorloopig tot het ressort
van den hulpprediker te Wonreli op Kisser gebracht.1045
Inlandsche leeraars
In den loop van het jaar kwam één Inlandsche leeraar in Menado te overlijden, terwijl in
Ambon één wegens gekrenkte geestvermogens uit zijne betrekking moest worden
ontslagen. Slechts één inlandsche leeraar werd in dit jaar aangesteld, namelijk in de
residentie Timor.
Omtrent
den in 1885 bij wijze van proef ingevoerden maatregel, om bij ontstentenis van
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hulppredikers den dienst in hun ressort geheel of gedeeltelijk aan inlandsche leeraars op
te dragen, die dan boven hun tractement eene vergoeding voor reiskosten genieten, zijn
vrij gunstige berichten ontvangen.1046 In den dienst der vacante ressorten in Ambon werd
wederom op die wijze voorzien, terwijl ook een deel van den dienst van het ressort

1044
1045
1046

G. de Vries; 1886 te Baä (Rote); 1888 te Babau (Timor); 1890 verlof; 1892 eervol ontslag.
Zie over deze plaatsing Kb a. GGvNI, 15/11/1886, en Gb van 12 dec. 1886, nr 18, beide stukken in
dossier AAS b337/s101, Bt 12 dec. 1886, nr 18.
Zie document 153.
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Hoetoemoeri aan een inlandschen leeraar werd opgedragen, daar de hulpprediker1047 van
dat ressort, in verband met de hem opgedragen vereenigde opleiding der kweekelingen
voor het Inlandsch leeraarsambt, tijdelijk ter hoofdplaats Ambon is gelaten. Ook te Ilwaki
op Wetter en te Toeal op Groot-Kei werden inlandsche leeraren geplaatst ter
tegemoetkoming aan het verlangen der bevolking om tot den christelijken godsdienst over
te gaan.1048
Het aantal inlandsche leeraren bedroeg aan het einde des jaars 62, waarvan 45 in Menado,
15 in Ambon en 2 in Timor.
Kweekelingen voor het inlandsch leeraarsambt
Bij het begin des jaars bedroeg het aantal dezer kweekelingen 56, waarvan 28 in Menado,
24 in Ambon, 1 in Ternate en 3 in Timor. Gelijk reeds boven vermeld werd 1 in Timor
tot inlandsch leeraar benoemd, verder werden er 5 ontslagen (1 in Menado en 4 in
Ambon), 3 overleden (1 in elk der gewesten Menado, Ambon en Timor), terwijl 11
nieuwe werden aangesteld (2 in Menado en 9 in Ambon); hun aantal was daardoor aan
het einde des jaars 58, waarvan 28 in Menado, 28 in Ambon, 1 in Ternate en 1 in
Timor.1049
De in het vorige verslag vermelde proef met de vereenigde opleiding der kweekelingen
in Ambon door den hulpprediker B.C. Kornfeldt, daartoe tijdelijk ter hoofdplaats
gevestigd, leverde in dit jaar gunstige resultaten op, daar 9 kweekelingen een zeer
bevredigend eindexamen aflegden.1050 Ook in Menado werd tot deze proef overgegaan,
waar de kweekelingen in September gesteld werden onder de leiding van den
hulpprediker te Tomohon, J. Louwerier.1051 – – –
Godsdienstonderwijs

B.C. Körnfeldt.
Het jaarverslag der Haagse Commissie over 1888 vermeldt: “Zooals in het verslag van 1886 is
vermeld, werden destijds te Toeal op Groot Kei inlandsche leeraars geplaatst, ter tegemoetkoming aan
het verlangen der bevolking om tot den christelijken godsdienst over te gaan. Vermits deze plaatsing
intusschen niet het minste resultaat opleverde werden bedoelde inlandsche leeraars, toen in den
aanvang van 1888 nog geen enkele bekeerling was gemaakt, weder vandaar teruggeroepen.” HC,
“Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en WestIndië, door de Commissie ad hoc”, 15/7/1889, AHC 23, bijlage A593. Toeal (Tual) lag op Klein-Kei.
1049
Over 1887 vermeldt het jaarverslag over dit onderwerp:
In den loop van het verslagjaar werden negen in het eindexamen voor het inlandsch leeraarsambt
geslaagde kweekelingen kerkelijk tot inlandsche leeraars ten dienste der inlandsche
Christengemeenten in dit gewest benoemd. Dientengevolge bedroeg op ultimo van het verslagjaar het
aantal inlandsche leeraars in dit gewest 22. Dit aantal, niet voldoende zijnde om in de behoefte bij de
vrij talrijke inlandsche Christengemeenten in dit gewest te voorzien, werd daarin, evenals in vorige
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jaren, tegemoet gekomen door een beschikbaarstelling van fondsen ter uitbetaling van toelagen voor
het geven van godsdienstonderwijs bij genoemde gemeenten, zijnde voor het jaar 1887 krachtens ’s
Gouvernements besluit ddo 29 December 1886 No 4/c disponibel gesteld eene som van ƒ 833.- ’s
maands. Ontleend aan: D. Heijting, resident van Ambon, “Algemeen verslag van de Residentie
Ambon en Onderhoorigheden met uitzondering van de Assistent-Residentie Banda over het jaar
1887”, s.l., s.a., AA 583.
1050
Een voetnoot op deze plaats in het origineel vermeldt: “Daar deze kweekelingen bij het einde des jaars
nog niet tot inlandsche leeraars benoemd waren, komen zij nog onder de opgave der kweekelingen
voor.”
1051
J. Louwerier; 1840-1933; 1862-1867 zendingsopleiding; 1868-1878 zendeling-leraar in Tomohon
(Min.); 1878 hulpprediker aldaar; sinds 1886 belast met de opleiding van inlands leraars; 1909
gepensioneerd.
1047
1048
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In dit jaar werd voor 36 Europeesche gemeenten zonder eigen leeraar eene toelage van
ƒ 30 ’s maands beschikbaar gesteld ten behoeve van het godsdienstonderwijs der jeugd,
dat tegen het genot dier toelage meestal aan onderwijzers der openbare lagere scholen
werd opgedragen. – – – Voor hetzelfde onderwijs bij de inlandsche christengemeenten
in Ambon, die geen eigen Europeeschen of Inlandschen leeraar hebben, werd door de
Regeering aanvankelijk eene som van ƒ 835 ’s maands beschikbaar gesteld, die later, ten
behoeve van Ilwaki op Wetter, nog met ƒ 20 ’s maands verhoogd is. De met dit onderwijs
belaste personen gingen voort, evenals vroeger, met waar noodig ook eenige gewoon
schoolonderwijs te geven. – – –

163. Ds. J.H. de Vries, predikant te Ambon, aan H.L. Oort, president van de Commissie
tot de Zaken der Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië te ’sGravenhage, Ambon, 2 maart 1888; AHC 23, bijlage A555.
Na eene reis van byna twee maanden op myn standplaats aangekomen, haast ik my U en
Uwe Commissie iets van my te doen hooren, my vleiend dat het U niet onverschillig zal
zyn iets te vernemen van een door U uitgezonden Predikant.
Zooals gy ziet aan het hoofd van dezen brief, is my Amboina als standplaats aangewezen,
en naar alles wat ik van deze plaats heb vernomen en reeds gezien, geloof ik dankbaar te
mogen zyn hierheen te kunnen gaan.
By de leden van het Kerkbestuur in Batavia vond ik overal een gastvry onthaal en van hen
ondervond ik de meeste welwillendheid. Slechts drie weken (7 - 30 Juni) behoefden myn
vrouw en ik aldaar te vertoeven en thans ben ik sedert 22 Febr. ll als Predikant alhier
werkzaam.
Zonderling mag die werkkring van den Toewan Pandita, gelyk de dominee hier genoemd
wordt, heeten. Een uitgebreide administratie van Kerk en Diakonie goederen, het toezicht
over een groot ressort hulppredikers, inlandsche Christenleeraars en andere kerkelyke
beambten, maken het noodzakelyk dat hier een Kantoor wordt gehouden waarop de beide
Predikanten met 4 Klerken dagelyks van 9 - 1 uur ruimschoots werk hebben.
Myne indrukken aangaande Kerkelyke toestanden en Christelyk leven alhier zyn nog niet
genoeg op eigen grondig onderzoek gevestigd dat ik ze als waarheid zou durven uiten.
Gunstig evenwel kan ik dien toestand, zoover ik ze tot hiertoe heb kunnen nagaan, niet
noemen. Vooral hier op Ambon, waar de inlandsche bevolking grootendeels Christenen
zyn, bestaat het onderscheid tusschen Christenen en Mohammedanen hoofdzakelyk
hierin, dat de eersten veel zedeloozer zyn dan de laatsten.
Dit neemt toch myn hoop en vertrouwen niet weg, dat er van de prediking en de
verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus ten slotte zegen moet uitgaan, en het
zal
my een prikkel te meer zyn met yver dat Woord te prediken.1052 – – –
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Hiertoe schreef hij: Hoeroef dan Roh. Riwajet terkarang oleh J.H. de Vries Jr., Pandita Besar
Ambon. Tertara di bendar Ambon, s.a..
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164. D. Heijting,1053 resident van Ambon, Algemeen verslag van de Residentie Ambon en
Onderhorigheden, met uitzondering van de Assistent-Residentie Banda, over het jaar
1888, s.l., s.a.; AA 583.
–––
II. Godsdienst
a. Bewegingen op godsdienstig gebied, nieuwe secten en ijveraars
Sporen van bewegingen op godsdienstig gebied werden gedurende het verslagjaar niet
ontdekt. Nieuwe sekten en ijveraars kamen niet voor.
b. Uitbreiding van het Mohamedanisme; toe- of afname van het aantal bedevaartgangers
Eenige uitbreiding van het Mohamedanisme had op de Kei-eilanden onder de Heidenen
plaats. Hoeveel dezer personen Islam werden is niet vermeld.
De overal ten handel varende Arabieren hielden zich liever onledig met de uitoefening
van hun bedrijf dan met het maken van propaganda.
Volgens de sinds ontvangen gegevens bedroeg in 1888 het aantal naar Mekka vertrokken
bedevaartgangers 16, terwijl vandaar zijn teruggekeerd 6 personen.
c. Evangelisatie
Blijkt uit het vorig jaarverslag, dat de poging van het Christendom te verspreiden onder
de heidenen in de verschillende afdeelingen van dit gewest geen ijdele zaak is geweest;
ook het afgeloopen jaar gaf opnieuw het bewijs, dat in deze Residentie de deur voor het
Christendom niet gesloten was en dat, indien er van de bestaande gelegenheid gebruik
wordt gemaakt, nog vele plaatsen voor dat geloof gewonnen zullen kunnen worden.
Op de Noordkust van Ceram ontstond eene nieuwe gemeente te Herlau, terwijl eene
dergelijke nieuwe gemeente gesticht werd te Poera Poera (afdeeling Leti).
Te Ilmedo (afdeeling Wetter) werd op daartoe gedaan verzoek van hoofden en bevolking
een inlandsch leeraar geplaatst, ten einde de kinderen aldaar te onderrichten en bekwaam
te maken voor het omhelzen van het Christelijk geloof.
Te Horalie en Paä, beiden alfoersche negorijen in de afdeeling Wahaai, beginnen zich
verschijnselen voor te doen, dat ook daar spoedig nieuwe gemeenten gevormd zullen
worden.
Dezelfde gunstige verschijnselen werden mede waargenomen in de afdeeling Amahei. De
orang kaja van de onder die afdeeling sorteerende alfoersche negorij Maru, wier
bevolking vroeger bekend stond als woelziek van aard, is zelfs te Ambon overgekomen
om aldaar gedoopt te worden.
Van Dammer werden gunstige berichten ontvangen omtrent de uitbreiding van het
Christendom aldaar.
Aangaande het zendingsterrein in de afdeeling Masarete van de tot het Utrechtsche
Zendeling
Genootschap behoorende zendeling leeraar H. Hendriks is tot dusver geen
www.cgfdejong.nl
bericht ontvangen.
Als voornaamste vrucht van de prediking des Evangelies onder de heidenen moge
vermeld worden dat daardoor een slagboom wordt opgericht tegen de propaganda van
den Islam.
Bij Gouvernementsbesluit ddº 25 Januari 1888 Nº 2 werd de tweede predikantsplaats te
Amboina vervuld door de benoeming van den titularis J.H. de Vries jr.
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D. Heijting; 1869 AR, tevens fungerend notaris, vendumeester en algemeen ontvanger van ’s lands
kas te Banda; 1883-1891 resident te Ambon.
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Dientengevolge keerde de hulpprediker van Allang, K. Wiggelendam, die gedurende de
ontstentenis van een tweeden predikant te Ambon, met de herderlijke zorg van de
inlandsche Christengemeente aldaar belast was, naar zijnen eigenlijken werkkring terug.
Ten gevolge de aanstelling van den heer H.L. Langevoort, bij Gouvernementsbesluit ddº
1 November 1888 Nº 25 tot hulpprediker te Serwaroe (Letti) werd het vastgesteld aantal
hulppredikers voor dit gewest, op drie plaatsen na, voltallig gemaakt.
In dit incompleet werd voorzien door de benoeming van inlandsche leeraars tot
waarnemend hulppredikers onder genot van indemniteit voor reiskosten. Het aantal dier
inlandsche leeraars onderging gedurende het verslagjaar geen mutatie.
Dat aantal niet voldoende zijnde om te kunnen voorzien in de herderlijke zorg van de
verschillende inlandsche Christengemeenten in dit gewest, zoo werd daarin tegemoet
gekomen door de aanstelling op verscheidene plaatsen van goeroes djama’at onder genot
van toelagen, gevonden in de bij Gouvernementsbesluit ddº 1º Februari 1888 Nº 1/c
beschikbaar gestelde som van ƒ 833 ’s maands en in het door de predikanten en
hulppredikers in dit gewest opgericht evangelisatiefonds.
Het aan de Regeering gedaan voorstel om een Roomsch Katholieke missie op de Keieilanden toe te laten, van welk voorstel in het vorig jaarverslag gewag is gemaakt,1054
mocht bij de Regeering bijval vinden; zijnde bij Gouvernementsbesluit ddº 12 Mei 1888
Nº 34 het Hoofd van Gewestelijk bestuur te Amboina uitgenoodigd, om de door den
Aartsbisschop van Sirace, Apostolisch Vicaris en Pastoor van Batavia,1055 kerkelijk tot
Apostolische Missionarissen, buiten bezwaar van den Lande, in de afdeeling Kei
benoemde eerwaarde heeren J.D. Kusters1056 en J.H. Booms1057 alszoodanig te
erkennen.1058
Deze erkenning had plaats bij dezerzijdsch besluit ddº 4 Juli 1888 Nº 2713, zijnde
genoemde Missionarissen sinds te Kei aangekomen. Van hunnen arbeid is nog geen
bericht ontvangen.
Tot besluit van deze rubriek wordt bekend gesteld, dat naar aanleiding van ’s
Gouvernements besluit ddº 11 Maart 1888 Nº 18 de hoofdplaats Ambon in den loop van
het verslagjaar kerkelijk bezocht is geworden door den pastoor te Menado B.J.J.
Mutsaers.1059
[Het verslag vervolgt met de politieke toestand van de Residentie Ambon en
Onderhorigheden.]
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D. Heijting, resident van Ambon, “Algemeen verslag van de Residentie Ambon en Onderhoorigheden
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Dat was mgr A.C. Claessens; 1848 in Ned.-Indië gearriveerd; 1874-1893 apostolisch vicaris.
Pater J.D. Kusters SJ; 1849-1921; 1868 intrede in de Orde der Jezuïeten; 1882 tot priester gewijd;
1884-1888 en 1901-1904 missionaris op Sumatra; 1888-1901 op de Kei-Eilanden.
Pater J.H. Booms SJ; 1850-1917; 1868 intrede in de Orde der Jezuïeten; 1881 tot priester gewijd;
1884-1888 en 1889-1891 missionaris op Flores; 1888-1889 op de Kei-Eilanden; 1891-1894 te
Surabaya; 1894 gerepatrieerd.
Over de missie op de Kei-Eilanden, zie Schreurs, Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius,
hfdst. 2-3.
Pater B.J.J. Mutsaers SJ; 1836-1918; 1859 intrede in de Orde der Jezuïeten; 1869 tot priester gewijd;
1878-1886 missionaris op Flores; 1886-1896 in de Minahasa (N.-Celebes); 1898 op Sumatra; 18981918 te M.-Java.
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met uitzondering van de Assistent-Residentie Banda over het jaar 1887”, s.l., s.a., AA 583.
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165. J. Kelling, hulpprediker te Amahai (Ceram), aan ds. J.H. de Vries en ds. P.H.
Wiersma, predikanten te Ambon, Ambon, 4 december 1889, La K; AAS b337/s101, Bt 8
sept. 1890, nr 6.
By dezen heb ik de eer UWelEerw. met een enkel woord het resultaat mede te deelen van
myn reis langs de Oostkust van Ceram naar Wahaai en terug, die van den 23e October tot
den 28e November heeft geduurd.
By het aandoen der alfoersche negoryen in myn ressort blykt, dat er groote begeerte is
naar het Christendom. Bewyzen hiervoor zyn de gemeenten, die ik op deze reis heb
mogen stichten, en wel te Bomvia,1060 Watuleten,1061 Ake Ternate, waar de grootste
gedeelten der bevolking tot onze gemeenschap toetraden. Ook een gering aantal van de
negoryen Bengooi en Noenloe namen het Christendom aan. Ik zou voorzeker nog grooter
succes gehad hebben, indien niet personen gevonden worden, die de alfoeren door
bedreiging als anderszins het werk trachten te verhinderen. Zoo vernam ik van de
bevolking van Hunitetu geen vrymoedigheid hadden het Christendom aan te nemen,
omdat de nog niet lang geleden overleden regent van Sepa hen de belofte heeft laten
afleggen geen Christenen te worden. Ook te Tamilau en Tohoero is men wel geneigd het
Christendom aan te hangen, maar vrees voor de inlandsche bevolking houdt hen daarvan
terug. Ook gaven de grootste helft der bevolking van Ihela naby Toluti my te kennen, dat
zy gaarne Christenen willen worden, doch doordat verscheidene hunner broeders afwezig
waren, verzochten zy mij met doopen te wachten totdat ik van Wahaai terugkwam. Wat
wil ’t geval. Na Wahaai aangedaan te hebben, herhaalde ik myn bezoek aan Ihela, doch
vernam helaas dat de bevolking er nu van afzag hun belofte na te komen. Na onderzoek
bleek, dat enkele invloedryken uit Amahei (die hen wellicht als boedaks willen
gebruiken) hun ten sterkste hadden afgeraden aan den Pandita’s wensch te voldoen om
het heidendom te verlaten en het Christendom aan te nemen. Ook te Laimoe scheen
blykbaar groote begeerte te zijn naar het Christendom, maar men waagde niet te besluiten
er toe over te gaan, omdat men den Islamitischen regent, die ook hun hoofd is, vreest.
Evenzoo is naar myn vermoeden ’t geval geweest met de negoryen Watuleten-Kilbawa
en Kilbawa, die uit de helft Islammen en de helft alfoeren bestaan. Te Salas, waar de
Galarezen een overwegenden invloed uitoefenen op de Ceramsche alfoeren van
genoemde negorij, was ’t verzet van eerstgenoemden, dat laatsten geen Christen werden,
niettegenstaande dat zij mij hun begeerte hadden geopenbaard Christenen te worden.
Ik ben echter dankbaar, dat het werk niet vergeefs mocht zyn, al had ik een grooter succes
kunnen hebben wanneer deze hinderpalen niet waren geweest.
Beleefd verzoek ik, zo U het wenschelyk acht, den Resident van Amboina te verzoeken
een algemeene circulaire te willen zenden aan b.v. de hoofden van plaatselyk Bestuur
(zoowel op Ceram als op Boeroe) met dringend verzoek door geen intimidatie den
voortgang
van het christendom in den weg te staan. Er is werkelyk dorst naar het
www.cgfdejong.nl
evangelie en als ik my niet vergis, geloof ik stellig, dat het evangelie ook onder de
Islammen van myn afdeeling verrassende uitkomsten zou leveren, als er slechts geschikte
personen daarvoor tot voorgangers konden worden aangewezen. Overigens stel ik ook
beleefd voor my te willen toestaan op al de pas gestichte gemeenten goeroe’s djamaat aan
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Zie voetnoot 1066.
Kelling doopte in Bonfia en Watuletan “in grote haast” 63 mensen. Schreurs, Terug in het erfgoed
van Franciscus Xaverius, 91.
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te mogen stellen. De gemeenten Bomvia en Watuleten heb ik voor eigen rekening reeds
daarin voorzien, na toestemming van den Resident verkregen te hebben.
Zeker zou het ook gewenscht zyn in de negorijen, die ditmaal niet overgingen tot onze
gemeenschap, maar toch hun sympathie te kennen gaven voor ’t evangelie des kruizes,
ook daar goeroes djamaat aan te stellen, waarvan ik U beleefd verzoek mij te willen
vergunnen, bij myn eerst volgende dienstreis daartoe over te gaan en ik twyfel niet of zeer
spoedig zal het aantal Christelyke gemeenten hoogstwaarschynlyk met een zestal
vermeerderd worden, mogelyk dat U tegelykertyd uitzicht kunt openen, opdat de goeroes
djamaat, die aangesteld worden, bezoldiging ontvangen, hetzij van Gouvernementswege
of een ander corporatie.

166. D. Heijting, resident van Ambon, Algemeen verslag van de Residentie Ambon en
Onderhorigheden, met uitzondering van de Assistent-Residentie Banda, over het jaar
1889, s.l., s.a.; AA 583.
–––
II. Godsdienst
a. Bewegingen op godsdienstig gebied, nieuwe secten en ijveraars
Deze kwamen gedurende het verslagjaar niet voor.
b. Uitbreiding van het Mohamedanisme; toe- of afname van het aantal bedevaartgangers
Het Mohamedanisme is gedurende het verslagjaar, voor zoover bekend, op hetzelfde peil
gebleven; uitbreiding daarvan had niet plaats.
Het maken van propaganda werd niet waargenomen. Een enkele proseliet was een
Christenvrouw, die met een Mohamedaan verboden omgang had en later met hem
trouwde.
Onderstaande opgave behelst een overzicht van de vertrokken en teruggekeerde
bedevaartgangers in dit gewest gedurende het verslagjaar.
Afdeelingen hunner herkomst

1889
vertrokken

teruggekeerd

Amboina

15

7

Saparoea

-

-

Amahei

9

5

Kairatoe

2

1
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De gegevens van de overige afdeelingen, als Kei en Wammer, waren tijdens het sluiten
van dit verslag nog niet ontvangen.
Uit dit overzicht blijkt bij vergelijking met de gegevens van het vorig jaarverslag, dat het
aantal pelgrims dit jaar grooter is geweest dan in het daaraan voorafgaande tijdvak.
Intusschen mag deze toename van de bedevaartgangers niet aangemerkt worden als een
gevolg van buitengewone geestdrift der geloofsgenooten, maar een uitvloeisel van den
gewonen gang van zaken. De aanbeveling der Regeering om de lieden, die ter bedevaart
willen gaan, zonder hen in hun voornemen te beletten, de gevaren voor te spiegelen,
waarmede zij op hunne pelgrimsreizen te kampen zullen hebben, een en ander vervat bij
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telegrammen van 16 Juni en 2 Juli 1889, werd aan de afdeelingshoofden kenbaar gemaakt
met opdracht de betrokkenen daarmede in wetenschap te stellen.
Het schijnt dat die waarschuwing de belanghebbenden weerhouden heeft hunne
bedevaartreizen te aanvaarden, hebbende zich althans sedert geen personen meer bij het
bestuur aangemeld ter erlanging van passen voor de bedevaart naar Mekka.
Evangelisatie
Evenals in 1888 – referte aan het vorig jaarverslag1062 – breidde zich ook dit jaar het
Christendom meer en meer uit, inzonderheid op de Noordkust van Ceram, ten gevolge
waarvan thans voorstellen bij de Regeering aanhangig zullen worden gemaakt om aldaar
een nieuw hulppredikersressort te vormen.1063
Door de ijverige pogingen van den hulpprediker van Amahei, Kelling, wordt ook de
Heidensche en Mohamedaansche Zuid- en Oostkust van Ceram bereisd en aldaar gedoopt
en gemeenten gesticht. Een paar op het oostelijk gedeelte van het eiland Ceram meer in
het binnenland gelegen heidensche negorijen, daartoe door den verslaggever aangewezen,
werden met vrucht door dien geestelijke bezocht en de heilige doop daar toebediend.
Ook de Westkust van dat eiland toont volgens mededeeling van den oudsten predikant,
voorzitter der Commissie van hulppredikers, vooruitgang, terwijl onlangs ook het eiland
Boeroe (namelijk afdeeling Kajeli) zich voor het Christendom geopend heeft, en heeft de
hulpprediker van Allang, Wiggelendam, wiens ressort zich tot die afdeeling uitstrekt,
gegronde hoop aldaar met veel vrucht te kunnen arbeiden onder de heidensche alfoeren.
[Volgen enkele mededelingen over de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden.]

Bij Gouvernementsbesluit ddº 5º April 1889 Nº 29 werd de predikant van Amboina C.
Rogge naar Manado overgeplaatst, terwijl ter zijner vervanging bij besluit ddº 29º Mei
1889 Nº 1 in dienst werd gesteld de predikant P.H. Wiersma.
Het aantal hulppredikers in dit gewest onderging gedurende het verslagjaar geene mutatie,
evenzoo min het aantal inlandsche leeraars.
Uit dien hoofde werden, evenals de vorige jaren, in de herderlijke zorg der verschillende
inlandsche christen gemeenten in dit gewest voorzien door aanstelling op verscheidene
plaatsen van goeroe’s-djama’at onder genot van toelagen, gevonden uit de bij
gouvernementsbesluit ddº 27º Maart 1889 Nº 8 beschikbaar gestelde som van ƒ 833,- ’s
maands en uit het zoogenaamde evangelisatiefonds, opgericht door de predikanten en
hulppredikers in dit gewest.
Aangaande de Christelijke zending in de afdeeling Massarete zijn geen berichten
ontvangen, doch veilig kan men aannemen dat die arbeid niet zonder vruchten was en dat
het Christendom aldaar langzaam maar zeker vorderingen maakt.
Ten
aanzien van de Roomsch-Katholieke missie op de Kei-eilanden waren tijdens het
www.cgfdejong.nl
sluiten van dit verslag nog geen mededeelingen van den posthouder ontvangen. Naar
vernomen wordt, heeft de plaatsing van twee Roomsch Katholieke geestelijken te Toeal
(Klein Kei) tot dusverre geen gunstig resultaat gehad. Een dier geestelijken is vandaar

1062
1063
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teruggeroepen en naar Larangtoeka (Timor)1064 overgeplaatst. (Gouvernementsbesluit ddº
29 Mei 1889 Nº 18).1065
Vermelding vindt hier hare plaats, dat bij request ddº 2º Augustus 1889 de aartsbisschop
van Sirace Apostolisch Vicaris van Batavia, aan de Regeering het verzoek heeft gedaan
om vestiging eener missie onder de alfoeren van Oost-Ceram met standplaats Bonfia.1066
De verslaggever, dienaangaande gehoord, gaf bij schrijven van den 13º September 1889
Nº 3807 den Directeur van Onderwijs Eeredienst en Nijverheid in overweging daarop
voor eene afwijzende beschikking te adviseeren, dewijl eene eventueele toelating toch
eener Roomsche missie zulke inbreuk zou maken op de rechten en verplichtingen van den

Bedoeld is Larantuka op Flores, waar de Jezuïeten sinds 1860 een statie hadden. Schreurs, Terug in
het erfgoed van Franciscus Xaverius, 27.
1065
Het was Jan H. Booms die wegens teleurstellende resultaten van het missiewerk op Tual (KeiEilanden) al na een jaar naar Flores werd overgeplaatst. Hij verliet Tual op 18 juni 1889. In dec. 1890,
nadat de zaken aldaar voor de missie een keer ten goede genomen hadden, verhuisde Kusters van Tual
naar Langgur, waar het centrum van de missie op de Kei- en Tanimbar-Eilanden en Nw-Guinea
gevestigd werd. Kusters vertrok in 1901. Steenbrink, Catholics, 185-186; Schreurs, Terug in het
erfgoed van Franciscus Xaverius, 57-58, 68, 76-77.
1066
In maart 1890 kreeg de rooms-katholieke missie toestemming van de regering om te Bonfia (Bonvia,
Bomfia) op oostelijk Ceram een statie te openen, hoewel er al een protestantse gemeente bestond, met
een eigen guru. Van roomse zijde werd, bij monde van de aartsbisschop van Sirace, apostolisch
vicaris en pastoor te Batavia, geprotesteerd tegen het verlenen van steun door het gouvernement aan
het werk van de Indische Kerk op oostelijk Ceram. Deze steun had de vorm van een instructie van de
resident van Ambon aan de posthouder te Waru op oostelijk Ceram, om de hulpprediker van Amahai
op diens dienstreis in het gebied (in 1889) alle noodzakelijke assistentie te verlenen. De regering
verzekerde de aartsbisschop van haar neutraliteit in godsdienstzaken, doch deelde hem tevens mee
dat oostelijk Ceram sedert 1883 tot het ressort van de hulpprediker van Amahai behoorde, dat deze
derhalve gerechtigd was tot het maken van dienstreizen in die streek en dat hij daarbij aanspraak kon
maken op materiële ondersteuning van het bestuur. Daarom zou de regering niet optreden naar
aanleiding van de bekering van inlanders door de betrokken hulpprediker. Ook de roomse missie op
oostelijk Ceram zou van de kant van het bestuur geen tegenwerking ontmoeten, aldus de reactie van
de regering. Het meest uitgesproken was DOEN over de klachten van de aartsbisschop. Dit liet
desgevraagd weten: “De Aartsbisschop geeft aan de zaak zoodanige voorstelling, alsof de bekeering
van eenige Alfoersche negorijen op Oost-Ceram geheel het uitvloeisel ware van ongepaste inmenging
van bestuurswege. Ook ziet hij daarin slechts een zucht tot tegenwerking der eerlang in die streken
te vestigen Roomsch-Katholieke missie. Ik heb van deze klachten met eenige verwondering kennis
genomen, omdat het bekend is hoe de Roomsch-Katholieke missie zelve er niet in het minst naar
streeft om het arbeidsveld van anderen te eerbiedigen,” waarbij hij toegaf, het zelfs toejuichte als
verstandig handelen van de hulpprediker Kelling, dat diens reis had plaatsgevonden onder druk van
de aanstaande vestiging van de roomse missie op oostelijk Ceram en om het welslagen daarvan zoveel
mogelijk te voorkomen. DOEN maakte er geen geheim van de komst van de missie naar oostelijk
Ceram te betreuren, daar dat gebied “eerlang waarschijnlijk het tooneel zal worden van kerkelijke
oneenigheden. Ik houd mij overtuigd, dat na het optreden der Roomsch-Katholieke missie, de
www.cgfdejong.nl
resultaten van den zendingsarbeid zullen verminderen.” Zie “Consideratien en advies van den
Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid”, 11/8/1890, nr 111 (geheim); Aartsbs. van Sirace
a. GGvNI, 22/3/1890, nr 118; GGvNI a. Aartsbs. van Sirace, 19/3/1890, nr 6 (met deze brief kreeg
de missie toestemming zich op oostelijk Ceram te vestigen); RvA a. GGvNI, 21/6/1890, nr 2359; Gb
van 8 sept. 1890, nr 6, alle stukken in dossier AAS b337/s101, Bt 8 sept. 1890, nr 6. MGS a. RvA,
8/9/1890, nr 2180a, AAS b213/s111, MGS 8 sept. 1890, nr 2180a. In jan. 1892 vestigde pastoor C.
le Cocq d’Armandville SJ (1846-1896; 1879-1881 missionaris te Semarang; 1882-1884 onderpastoor
te Maumere, Flores; 1884-1891 te Sika, Flores; 1892-1895 te Bonfia, Ceram; 1895-1896 te Kapaur,
Fak-Fak, Nw-Guinea) zich te Bonfia, doch in 1895 verliet de missie deze streek weer. Over deze door
verzet van protestantse zijde mislukte pogingen van de roomse missie op oostelijk Ceram voet aan
de grond te krijgen, zie hfdst. 4 in Schreurs, Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius;
Steenbrink, Catholics, 144.
1064
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hulpprediker van Amahei, aan wien krachtens ’s Gouvernementsbesluit ddº 20 Maart
1883 Hº 10 de Evangelie uitbreiding op het oostelijk gedeelte van Ceram is opgedragen.
Overigens wordt aangeteekend, dat naar aanleiding van ’s Gouvernementsbesluit ddº 2º
Mei 1889 Nº 47 de hoofdplaats Amboina in de maand December van het verslagjaar is
bezocht geworden door den pastoor te Menado B.J.J. Mutsaers.
[Het verslag vervolgt met de politieke toestand van de Residentie Ambon en
Onderhorigheden.]

167. Ds. J.H. de Vries, ds. P.H. Wiersma, predikanten te Ambon, aan het Bestuur der
Protestantse Kerken in Nederlands-Indië, Ambon, 24 april 1890, nr 186; AAS b337/s101,
Bt 1 mei 1896, nr 7.
In antwoord op de missive Uwerzijds, ddo 15 Maart 1890 no 59, hebben wij de eer
UwHoogEerwaarden het volgende mede te deelen:
Op de vraag aangaande het aantal Inlandsche leeraars, die sedert 1870 zijn werkzaam
gesteld meenen wij UwHEerw. te mogen verwijzen naar bijgaande opgave, ons door den
Heer Kornfeldt toegezonden,1067 waarbij wij aanteekenen dat op het oogenblik nog 12
leerlingen klaar zijn om einde 1890 geëxamineerd te worden.
Wat betreft de verbreiding des Christendoms door de werkzaamheid van Hulppredikers
en Inlandsche leeraars – gelijk UwHEerw. ook duidelijk zal zijn uit de jaarlijks
ingezonden verslagen – is er op dat gebied steeds vooruitgang te bespeuren. Vooral op
Ceram, Boeroe en de Z.O. en Z.W. eilanden worden niet alleen steeds nieuwe gemeenten
gevormd, maar is ook het aantal Christenen steeds toenemende; zelfs gebeurt het in den
laatsten tijd niet zelden dat Mohammedanen vragen om gedoopt te mogen worden.
Voorzeker mogen dit gunstige resultaten heeten! De laatste vragen in Uw schrijven
beantwoorden wij aldus:
I. Uitbreiding van de vereenigde opleiding van Inlandsche leeraars verdient voorzeker
alle aanbeveling.1068 Gelijk reeds is opgemerkt neemt het aantal Christenen en gemeenten
steeds toe. Op dit oogenblik telt deze residentie ongeveer 130 gemeenten, terwijl telkens
aanvrage komt tot het vormen van weer nieuwen. Nu is het ons onmogelijk, met de
betrekkelijk geringe toelage welke de Regeering ons maandelijks toestaat (tot hiertoe ƒ
833,-), meer dan 60 godsdienstonderwijzers (zoogenaamde Goeroes toelage) te
bezoldigen. Het aantal thans werkzame Inlandsche leeraars (de waarnemende
Hulppredikers daaronder begrepen) bedraagt 44, waarvan enkelen gecombineerde
gemeenten bedienen, zoodat er nog ongeveer 40 gemeenten overblijven in welker
godsdienstige
behoeften door het Evangelisatiefonds moet worden voorzien. Dit vereischt
www.cgfdejong.nl
de ronde som van 4 à 500 gulden ’s maands, waaraan dat fonds onmogelijk kan voldoen.
Alleen reeds om deze reden zou het dus hoogst wenschelijk zijn dat wij over een grooter
aantal Inl. leeraars mochten beschikken, welke bovendien op kosten van het
Gouvernement reizen, wat bij de groote afstanden, bv. naar Letti, enz. of Boeroe en
Wahaai noodzakelijk is, daar de Goeroes toelage te arm zijn en het evangelisatiefonds
ontoereikend is om de groote passagekosten te betalen.
1067
1068

Zie beneden, de bijlage bij dit document.
Voor een toelichting, zie voetnoot 928.
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Wanneer men dan nog let op het gehalte en de ontwikkeling der goeroes (meestal mannen
die eenigen tijd als toea agama werkzaam waren, en daardoor eenige kennis van
Bijbelsche geschiedenis en van geestelijken arbeid opdeden) dan voorzeker komt het ons
hoogst wenschelijk, ja in het belang des Christendoms noodzakelijk voor dat
langzamerhand al die Goeroes toelage vervangen worden door mannen die tot den arbeid
in de gemeente opgeleid zijn, d.i. door Inlandsche leeraars.
II. Op de vraag welke uitbreiding ons wenschelijk voorkomt, wenschen wij Uwe HEerw.
te antwoorden als volgt:
Tot hiertoe leidde de Heer Kornfeldt voor de residentie Ambon 24 leerlingen op. Zal nu
de uitbreiding, door ons begeerd, doeltreffend zijn, dan komt het ons voor dat, het cijfer
der leerlingen op 50 gebracht zijnde, langzamerhand de boven door ons geschetste
toestand verbeteren kan. Dan echter zal ook het onderwijzend personeel moeten vergroot
worden. De Heer Kornfeldt, hierover geraadpleegd, achtte de toevoeging van nog één
helper (Inlandsch leeraar) voldoende.
Het zij ons vergund UwHEerw. nog hierop te wijzen dat de helper van den Heer
Kornfeldt tot hier toe het gewone Inl. leeraars tractement ontving, n.l. ƒ 25.-. Hoezeer
voldoende in de negorij, is dit echter onvoldoende te Ambon, en stellen wij UwHEerw.
daarom beleefd voor dat tractement te brengen op ƒ 40,- (veertig gulden) ’s maands.
De localiteit voor een vijftigtal leerlingen, zoowel wat slaap- als leerplaats betreft, is
aanwezig. Het thans reeds daartoe aangewende weeshuis bevat ruimte voor 80
inwonenden, als wanneer echter de Heer Kornfeldt het huis zal moeten verlaten en voor
zich een andere woning huren.
Alsdan zal deze Heer een som van ± ƒ 135,- (een honderd vijf en dertig gulden) ’s
maands aan huishuur moeten betalen (voor het weeshuis ƒ 85,-, en voor het woonhuis ±
ƒ 50,-) terwijl hem slechts de gewone indemniteit van ƒ 25,- (gelijkstaande met die van
een sergeant) wordt toegekend. Wij meenen UwHEerw. daarom met gerustheid te mogen
voorstellen voor den Heer Kornfeldt een verhoogde indemniteit van huishuur aan te
vragen, zonder dat daardoor onbillijk zou gehandeld worden tegenover de andere
Hulppredikers, voor welke in de negorijen ƒ 25 voldoende is. – – –
Bijlage
Namen der Inlandsche leeraars
1. P. Uruilal (examen 1879, geëxamineerd door de Vries, overl.); 2. D. Thenu, (1879,
Bär); 3. L. Pattiwael (1879, Bär); 4. E. Wairisal (1881, Körnfeldt); 5. H. Picaulij (1881,
Körnfeldt); 6. J. Sopacua (1881, Körnfeldt); 7. J. Maitimu (1881, Bär); 8. N. Sopacua
(1882, Körnfeldt); 9. B. Thenu, (1882, Körnfeldt); 10. J. Nanlohij (1882, de Vries); 11.
D.
Lokollo (1882, Graafland); 12. C. Pastora (1882, de Vries); 13. C. Mustamu (1883,
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de Vries); 14. P. Tehupeiory (1884, Körnfeldt); 15. J.H. Tentua (1884, Körnfeldt); 16.
D. Pattinama (1884, Körnfeldt); 17. Th. Sitaniapessij (1886, Körnfeldt); 18. M. Holle
(1886, Körnfeldt); 19. J. Picaulij (1886, Körnfeldt); 20. J. Thenu (1886, Körnfeldt); 21.
C. Habibu (1886, Körnfeldt); 22. J. Tuanahu (1886, Körnfeldt); 23. F. Hitipeuw (1886,
Körnfeldt); 24. A. Tutupoly (1886, Körnfeldt); 25. J. Hallatu (1886, Körnfeldt).
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168. Het Bestuur over de Protestantse Kerken in Nederlands-Indië, Verslag van de
Protestantse Kerken in Nederlands-Indië over het jaar 1891, Batavia, 1893; AHC 24,
bijlage A789.
Godsdienstige en zedelijke toestand der Inlandsche christengemeenten.1069
–––
Uit de residentie Amboina luidden de berichten voor de meeste ressorten bevredigend wat
de deelneming aan de openbare godsdienstoefeningen betreft; hier en daar zelfs goed,
zooals bijvoorbeeld voor het Amaheische. Stof tot klagen gaven de kerkelijke afdeelingen
Allang, Ameth en Lokki – de laatste alleen voor zooveel de mannen aangaat, want de
vrouwen kwamen steeds trouw op – maar vooral Wonreli. Op opkomst bij de openbare
godsdienstoefeningen liet, wanneer men de avondmaalsvieringen uitzondert, in deze
afdeeling bij voortduring zeer veel te wenschen over. Catechetisch onderricht werd
allerwege met meer of minder goed gevolg gegeven; de ijver en het gedrag der
catechisanten waren soms te laken, soms – dit in het bijzonder voor de hoofdplaats
Amboina – te prijzen. – – –
Welken invloed het Christendom op het zedelijke leven der Inlanders uitgeoefend heeft,
moge uit de volgende mededeelingen voor iedere kerkelijke afdeeling afzonderlijk
blijken. – – –
Hoofdplaats Amboina. Bij een groot deel der gemeente was het zedelijk leven goed.
Onder de overigen kwamen nog talrijke gevallen voor van samenleven zonder wettig
huwelijk, veelal omdat zij tegen de kosten der huwelijksfeesten opzien. Doorgaans
intusschen blijven de aldus samenlevenden elkander getrouw. In het misbruik van
bedwelmende dranken viel verbetering waar te nemen.
Allang. Met uitzondering van ééne gemeente, waar de matigheid betracht werd, kwamen
in deze afdeeling veel drinkgelagen voor. Het huwelijksleven liet hier ook te wenschen
over.
Waai. In het leven der Christeninlanders viel merkbare verbetering waar te nemen. Des
te meer was het te betreuren, dat vreemdelingen, heidensche bewoners van het nabij
Celebes gelegen eiland Binongko, en op Amboina gekomen om daar geld te verdienen,
zich overal in de Christengemeente wisten in te dringen. De Binongkoreezen zijn verzot
op dobbelspelen en hanengevechten, en oefenden daardoor een minder gunstigen invloed
op vele Christeninlanders uit.
Hoetoemoeri. In een zevental gemeenten kon het zedelijk leven beter zijn, terwijl het in
de overige elf tot tevredenheid stemmen mocht.
Haroekoe. In één gemeente kwam het samenwonen buiten echt nogal veelvuldig voor,
doch in zoodanigen vorm dat van bepaalde onzedelijkheid geen sprake wezen mocht,
terwijl in eene andere gemeente over partijgeest en gebruik van bedwelmende dranken
www.cgfdejong.nl
1069

Het uitgebreide verslag van het Kerkbestuur over 1891 is het laatste dat niet in druk is verschenen.
In 1891 besloot het Kerkbestuur dat zijn verslagen voortaan niet meer dan eens per twee jaar zouden
worden opgemaakt en gepubliceerd, vooral omdat het verzamelen van de benodigde gegevens veel
tijd kostte. De jaarlijkse korte of “administratieve” verslagen, die zich beperkten tot benoemingen,
vacatures, overplaatsingen en verloven van predikanten, hulppredikers, godsdienstleraars e.d. werden
niet in druk gepubliceerd en bleven bestaan. In verband daarmee kregen alle kerkeraden, predikanten
en hulppredikers gedetailleerde instructies hoe hun bij het Kerkbestuur in te dienen rapporten en
verslagen in te richten. De verslagen van het Kerkbestuur over 1893 en volgende jaren werden (gratis)
gedrukt bij de Landsdrukkerij te Batavia. Voor een verantwoording van het besluit van het
Kerkbestuur, zie Kb a. HC, 29/9/1893, AHC 24, bijlage A789; Kb a. GGvNI, 14/9/1890, nr 199, AAS
b337/s101, Bt 1 nov. 1893, nr 8.
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te klagen viel. Over het algemeen echter mocht het zedelijke leven bevredigend heeten
en viel allerwege in meerdere of mindere mate vooruitgang op dit gebied waar te nemen.
Saparoea. Uit dit ressort kwamen met opzicht tot het zedelijke leven der Christen
Inlanders weinig bijzondere berigten in. Alleen werd omtrent het huwelijksleven gemeld,
dat het te Saparoea en Tiouw – in tegenstelling met de overige gemeenten – zoo goed als
gewoonte geworden was om eenige maanden, nadat men de uitverkorene vrouw
geschaakt heeft, zich met haar in den echt te doen verbinden.
Ameth, Noesalaut. Het kwam hier nog vrij veelvuldig voor dat mannen en vrouwen buiten
echt met elkander leven; verbetering was echter te bespeuren. Ook over dronkenschap en
twist viel, in het bijzonder in één gemeente, te klagen.
Amahei. Het zedelijke leven liet nog steeds veel te wenschen over, hoewel vooruitgang
niet te miskennen was; misbruik van sterken drank en ontucht kwamen veel voor. Dat ook
het huwelijksleven nog op een laag peil staat, spreekt na het even opgemerkte van zelf.
Lokki. Naarmate het godsdienstige leven veld wint, neemt ook, zooals in 1891 wederom
bleek, de zedelijkheid toe. Deze toeneming is echter voor mannen en vrouwen niet gelijk;
over het algemeen staan de laatsten in het hier bedoelde opzigt veel hooger dan de
eersten. Dat het huwelijksleven bij de bevolking in hooge eer bleef, bewees het groote
aantal huwelijken in het verslagjaar gesloten, en met vrij groote stelligheid kan verzekerd
worden dat het leven in concubinaat, vroeger zoo in zwang, staat te verdwijnen.
Aanvragen tot echtscheiding werden niet ingediend. – – –
III. Kerkeraden
A. Europeesche gemeenten
–––
Voorts verdienen afzonderlijke vermelding de kerkeraden te Amboina, Ternate en
Koepang, omdat deze niet alleen de aangelegenheden der Europeesche maar ook die der
Inlandsche Christengemeenten behartigden. Verreweg het grooter deel der kerkeraden
vergaderde op ongezette tijden, zoo vaak er zaken te behandelen waren. – – –
B. Inlandsche Christengemeenten
–––
In de verschillende hulppredikersressorten in de residentiën Menado, Amboina, Ternate
en Timor vergaderden de kerkeraden onder het voorzitterschap van den hulpprediker of
den Inlandschen leeraar. In sommige hulppredikersressorten telde men slechts één
kerkeraad, en wel ter hoofdplaats van het ressort, die de aangelegenheden der andere
gemeenten behartigde; dit was o.a. het geval in Allang (Amboina) en in Babauw en Baâ
(Timor). De regel was echter dat elke Inlandsche Christengemeente een eigen kerkeraad
bezat. De kerkeraden bestonden nagenoeg overal uit ouderlingen en diakenen, hier en
daar
uit ouderlingen alleen; het aantal der leden wijzigde zich naar de talrijkheid der
www.cgfdejong.nl
gemeenten. – – –
IV. Inlandsche leeraars
In den loop van het verslagjaar werden in de residentie Amboina 8 kweekelingen voor
het Inlandsch leeraarsambt, na voldoend afgelegd eindexamen, tot Inlandsche leeraar
benoemd, terwijl aan twee in de residentie Menado werkzame Inlandsche leeraars, die
daarom verzocht hadden, ontslag werd verleend. Dientengevolge bedroeg het aantal
Inlandsche leeraars bij het einde des jaars 94, waarvan 62 in Menado, 31 in Amboina, en
1 in Timor. – – –
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Hoofdstuk IV
Over het kerkelijk dienstwerk.
I. Godsdienstoefeningen

–––
B. Inlandsche Christengemeenten
–––
In de residentiën Menado en Amboina werd in verreweg het grooter deel der gemeenten
het avondmaal meestal twee malen gevierd. Waar wegens ontstentenis van een geschikt
gebouw deze viering achterwege moest worden gelaten, was het regel dat de
gemeenteleden in eene andere gemeente aan het avondmaal aanzaten. – – –
III. Catechisatiën
–––
B. Inlandsche Christengemeente
–––
Ruimer was de gelegenheid in de residentie Amboina opengesteld, waar vijf tot zeven,
hier en daar, als te Saparoea, zelfs tien catechisatiën per week regel waren; buiten de
hulppredikers, was het onderwijs hier aan Inlandsche leraars, Inlandsche
godsdienstonderwijzers en toewa’s agama, ook wel aan lidmaten der gemeente
toevertrouwd, behalve ter hoofdplaats Amboina, waar de oudste predikant het gaf.
IV. Opleiding tot Inlandsche leeraar
Kweekelingen voor het Inlandsche leeraarsambt
Bij het begin des jaars bedroeg het aantal der kweekelingen voor het Inlandsch
leeraarsambt 60, waarvan 27 in Menado, 28 in Amboina en 5 in Timor. – – –
In Amboina werd tot de aanneming van 9 nieuwe kweekelingen besloten, ter vervanging
van de 8 die blijkens het hooger vermelde tot Inlandsch leeraar waren benoemd, en van
een negenden kweekeling, die tegelijk met de acht evenbedoelden in het eindexamen
geslaagd was, maar wegens eene, naar het zich liet aanzien ongeneeslijke ziekte niet tot
Inlandsch leeraar kon beroepen worden, noch langer als kweekeling gehandhaafd werd.
–––
Hoofdstuk V
Verschillende mededeelingen over den openbaren eeredienst
I. Kerkgebouwen
A. Europeesche gemeente
– – – Amboina had twee kerken, beide in bevredigende staat. – – –
www.cgfdejong.nl
B. Inlandsche Christengemeenten
–––
Ressort Allang: elke gemeente had een kerkgebouw, hier en daar tevens als school
dienstdoende; alleen drie kerken verkeerden in goeden staat;
ressort Waai: zes gemeenten hadden half houten half steenen kerken, waarvan drie goed
onderhouden werden, een gemeente bezat eene geheel steenen maar vervallen en één eene
leelijke met atap gedekte kerk, terwijl voor de overblijvende gemeente eene kerk in
aanbouw was;
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ressort Hoetoemoeri: op twee na hadden alle gemeenten kerken, waarvan zes in goeden
staat;
ressort Haroekoe: vier gemeenten hadden elk een goed steenen kerkgebouw; een
gemeente bezat eene nog onvoltooide, zeer onoogelijke kerk, terwijl in de zesde
gemeente het kerkgebouw, dat in zeer vervallen staat verkeerde, een weinig hersteld
werd;
ressort Saparoea: nagenoeg alle gemeenten hadden kerkgebouwen, welke zich in goeden
staat bevonden;
ressort Ameth: elke gemeente bezat eene kerk doch alleen die te Ameth, een steenen
gebouw, kon goed genoemd worden;
ressort Amahei: slechts in zeventien gemeenten waren kerken, waarvan niet meer dan acht
gezegd konden worden goed te zijn;
ressort Lokki: in de meeste gemeenten een kerkgebouw; – – –

169. Het Bestuur over de Protestantse Kerken in Nederlands-Indië, Overzicht betreffende
de verschillende ressorten der Protestantse Kerk in Nederlands-Indië over het jaar 1892,
Batavia, s.a.; AHC 24, bijlage A789.
–––
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Allang,1070 op Amboina, met het wester
deel van het eiland en het eiland Boeroe

4103

1 hulpprediker 2de klasse

Waai, op idem, met het N.O. deel van het
eiland

3612

1 hulpprediker 2de klasse

Hoetoemoeri, op id., met het ... gedeelte
(noordoostelijk Leitimor)

8117

1 hulpprediker 2de klasse1071

Haroekoe met het eiland Haroekoe

5641

1 hulpprediker 2de klasse

Saparoea met het eiland Saparoea

16427

1 hulpprediker 2de klasse

Ameth (op Noessa Laut) met het eiland
Noessa Laoet

4723

1 hulpprediker 2de klasse

Amaheij (op Ceram) met O. Ceram

7349

1 hulpprediker 2de klasse

Lokki (op Ceram) met W. Ceram en de
eilanden Bonoa1072 en Manipa

3556

1 hulpprediker 2de klasse

Bij de 131 gevestigde Inlandsche (Protestantsche) Christengemeenten op de Ambonsche
eilanden – die op Wetter niet medegerekend – waren op ultimo 1892 bovendien in dienst
38 inlandsche leeraars en een niet opgegeven aantal zoogenaamde “goeroes” (deze
laatsten meestal mannen die eenigen tijd als “toea-agama” werkzaam waren en daardoor
eenige kennis van Bijbelsche geschiedenis en gemeentelijken arbeid opdeden.) – – –
170. M.H. Schippers, hulpprediker te Ambon, aan dr. J.W. Gunning,1073 director van het
Zendelinghuis en secretaris van het NZG, Ambon, 7 juli 1898; ARvdZ 76/3.
–––
Over de propaganda der Roomschen kan ik niet veel vertellen. Wij hebben daarvan tot
heden in deze residentie geen last. Er is eene R.C. missie op de Kei-eilanden en de
pastoor vandaar bezoekt, ik meen eens per jaar, de hoofdplaats Ambon en Banda, maar
bepaalt zich tot heden tot het bezoeken van de leden zijner kerk, die hij alleen heeft onder

1070

Sedert 1883 was deze hulppredikersplaats te Alang gevestigd. In 1907 werd de standplaats van een
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hulpprediker naar Hative Besar overgebracht. Deze verandering van standplaats gebeurde op initiatief

1071

1072
1073

van de hulpprediker, die als reden aanvoerde dat de gemeente te Hative Besar inmiddels belangrijker
was geworden dan die te Alang. Zie Gb van 12 nov. 1907, nr 8; Kb a. GGvNI, 14/10/1907, nr 294a,
beide in: AAS b337/s101, Bt 12 nov. 1907, nr 8. Vgl. voetnoot 980.
Toegevoegd is de noot: “De hulpprediker te Hoetoemoeri is tijdelijk ter hoofdplaats Amboina
gevestigd, waar hij tevens belast is met de opleiding van kweekelingen voor het inlandsch
leeraarsambt in de residentie Amboina.”
Boano.
J.W. Gunning; 1862-1923; 1880 studie theol. te Amsterdam; 1914 dr. theol. h.c. Groningen; 1886
Herv. predikant te Eerbeek; 1897-1923 dir. Zendelinghuis en secr. NZG; 1905 dir. UZV Utrecht; in
1899-1901 en 1916 maakte Gunning oriëntatiereizen door Ned.-Indië. Over Gunning uitvoerig: Van
Randwijck, Handelen, hfdst. ii; zie ook Van Nes, “In Memoriam Dr. J.W. Gunning (1862-1923)”.
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ambtenaren en militairen. Ambonneezen zijn, zover zij Christen zijn, allen Protestant en
de Indo’s hier ook.1074
[Schippers vervolgt met enkele opmerkingen over de Minahasa.]

Wij maken het gelukkig hier goed. De grond schijnt tot rust te zijn gekomen.1075 Wij
wonen in een wel klein, maar gunstig gelegen en droog huis, voor ƒ 30,- ’s maands.
Niemand wilde dat huisje eerst hebben en nu wij er in zijn, hebben velen die vóór ons
hier waren spijt dat zij ’t niet genomen hebben. Ambon blijft hoofdplaats der Residentie
en zal wel langzamerhand worden herbouwd. Als het dan weer zoo lang duurt als het nu
geduurd heeft vóór er weder eene hevige aardbeving komt, (de laatste was in 1835), dan
behoeven de tegenwoordige inwoners zich niet ongerust te maken. Toch zijn wij allen op
eventuëele herhaling ingericht. Steenen huizen, die het gevaarlijkst zijn, worden niet
bewoond. Alle kasten zijn met ijzeren haken aan de wanden bevestigd en ieder heeft eene
vluchtdeur, die ’s nachts zóó gesloten wordt dat zij altijd open kan gemaakt worden,
terwijl jassen en doeken daar in de nabijheid klaar liggen. Leid hieruit echter niet af, dat
wij hier in voortdurende spanning leven. In ’t geheel niet! Wij slapen zoo gerust als U op
de Rotte.1076
Wat Letti1077 aangaat, zeker als ons boven ’t hoofd hing daar te eeniger tijd te moeten
gaan wonen, dan zouden wij er niet gelukkig mee geweest zijn. Maar dat is ’t geval niet.
Het was alleen noodig, omdat het niet gaat een hulpprediker rechtstreeks met eene
predikantsplaats te belasten. Het ligt in ’t geheel niet in de bedoeling dat ik daar heen zal
gaan. Het ‘tijdelijk’ is alleen een vorm. Men wil mij juist hier laten, om vrijer te zijn in
De missionarissen van de staties op het eilandje Kessewooi (Kisuwi, Kesewoi, Kissewoe, Kasiui), een
der Watubela-Eilanden in de onderafdeling Ceramlaut en Goram, afdeling Banda) en te Langgur (KeiEilanden) kregen (meestal) toestemming tot het maken van twee kerkelijke dienstreizen per jaar in
de Residentie Ambon. Zie Gb van 4 jan. 1896, nr 18, AAS b337/s101, Bt 4 jan. 1896, nr 18;
Schreurs, Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius, 95-96. Kessewooi lag voor de zuidoostpunt
van Ceram en behoorde tot de Watubela-groep. De statie daar bestond sinds 1893 en was gesticht
door Le Cocq d’Armandville vanuit Bonfia (oostelijk Ceram), doch hield in 1895 op te bestaan
wegens uitzichtloosheid van het missiewerk, zie C.H.H. van der Heyden a. Provicaris van het
Apostolisch Vicariaat van Batavia, Kissewoe, 20/2/1895, Archief Aartsbisdom Jakarta, fichecollectie
Kath. Doc. Centrum, Nijmegen, G 10, 7/1.
1075
Na de aardbeving van 6 jan. 1898.
1076
Het NZG-gebouw lag langs de rivier de Rotte en was gevestigd aan de Rechter Rottekade 63,
Rotterdam.
1077
Schippers was in 1898 benoemd tot hulpprediker in het ressort Serwaru (Leti) doch werd tijdelijk te
Ambon geplaatst met als taak de vervulling van de vacature van de tweede predikant aldaar. In 1899
vertrok hij naar Ternate en in 1903 werd hij eervol uit ’s lands dienst ontslagen. Hij werd te Ternate
en Bacan vervangen door M. Birkhoff. Te Ambon was bezwaar gerezen tegen Schippers’ opvattingen.
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Een aantal “heethoofden” had volgens Schippers een rekwest ondertekend waarin het Kerkbestuur
werd medegedeeld dat de gemeente “geen voorganger van mijne richting wenscht”, d.w.z. van de
moderne richting. Het Kerkbestuur besloot hierop Schippers naar Ternate over te plaatsen. Te Ambon
werd Schippers vervangen door M. Birkhoff, die tot dan toe te Ternate en Bacan gestaan had. M.N.
Schippers a. J.W. Gunning, 21/8/1899, ARvdZ 76/3; Algemeen verslag der Protestantsche Kerken
in Nederlandsch-Indië over 1903, 21. Het was waarschijnlijk Schippers, die in Coolsma, De
beteekenis van de Hulppredikers voor de Zending in Nederl. Oost-Indië, 23, bedoeld wordt, waar de
auteur opmerkt: “Het is te betreuren dat het Kerkbestuur – en dat in deze dagen! – te Ambon een man
van moderne beginselen als Hulpprediker geplaatst heeft. Is dat nu hier de rechte man op de rechte
plaats zetten, naast of onder Ds. Kyftenbelt, die het Evangelie naar de Schrift verkondigt en een warm
hart heeft voor de bekeering der Heidenen tot God? We willen hopen dat het zonder geestelijk nadeel
voor de Amboneezen en zonder belemmering voor den Evangelisatie-arbeid moge afloopen!”
1074
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de keuze van den 1en predikant. Dat behoeft nu niet meer te zijn iemand die Maleisch kent
of dat gemakkelijk kan leeren en ook niet iemand die de uitgebreide fondsen alhier kan
administreeren, want Maleische Gemeente en Administratie zijn mij toevertrouwd. Een
enkelen keer zal ik wel eens naar Letti gaan, maar eigenlijk kan ik hier slecht weg. Ik heb
elken morgen (except Zaterdag) kantoor van 9 - 1 en altijd aanloop, zooals U begrijpen
kunt als ik U zeg dat het Kerkfonds bezit ƒ 40 mille, het Diakoniefonds ruim 90 mille,
terwijl ik nog in administratie heb van de verschillende hulppredikersressorten en deze
Residentie ruim 54 mille, wat alles uitstaat in hypotheken. Het is een eigenaardig werk,
nu niet bepaald mijn ideaal, maar ik wil alles wat eenigszins mogelijk is, om niet te
behoeven te reizen en trekken en niet in eene inlandsche kampong te wonen, want die
twee zijn mij onmogelijk. Met Ds Kyftenbelt kan ik ’t goed vinden. Hij heeft mij vooral
den eersten tijd veel geholpen en ingelicht. Vóór mijn komst had hij de Maleische
Gemeente, die ik dus ook van hem overnam. Eens per maand preekt hij nog voor haar en
dan doe ik den Hollandsche dienst. Catechiseeren doe ik altijd in ’t Maleisch, vier
ochtenden per week van 7-9 en nog één avonduur. Ik word bijgestaan door twee
inlandsche leeraars en nog twee Goeroe’s, die ook catechiseeren in andere wijken, maar
de inlandsche leeraars en de Goeroe’s alleen met “onkundigen en bejaarden” zooals men
dat gewoonlijk noemt, van die brave zielen, die nog lidmaat willen worden maar den
leeftijd lang te boven zijn. Dan houden zij Kerk in wijklokalen, na de aardbeving
geopend, omdat de noodkerk veel te klein is voor de groote Ambonsche Gemeente. Als
de Groote Kerk klaar is, naar wij hopen in de volgende maand, dan houdt dat weer op
natuurlijk en wordt er alleen nog gepreekt door een inlandsche leeraar en eens per maand
door mij, voor de doopsbediening, in de wijk Batoe-Gantoeng, waar indertijd Ds
Offerhaus een kerkje stichtte, omdat die wijk te ver ligt van de Groote Kerk. In de
wijklokalen wordt dan alleen nog gecatechiseerd. Er is hier dus genoeg te doen en ik laat
met een gerust geweten Letti over aan den inlandschen leeraar, die daar is met volmacht
om te doopen en avondmaal te houden.
Rest nog de vraag wat ik hier zal kunnen doen voor ons Genootschap. Tot mijn spijt zal
dat minder moeten zijn dan te Ternate. Wij hebben hier, zoo te zeggen, onze eigene
zending, waarvoor in elke buurt wordt gecollecteerd. Er zijn namelijk tal van eilanden,
die de oudste predikant (ik blijf natuurlijk als waarnemend altijd de jongste) eens per jaar
bezoekt, eilanden die bij geen hulppredikersressort zijn ingedeeld, waar de
Gouvernementsscholen niet voldoende zijn en wij Goeroe’s, zoo voor school als
gemeente, onderhouden. Ook hebben eenige belangstellende leden der Inlandsche
Gemeente een eigen Zendelinggenootschapje, dat twee Goeroe’s onderhoudt op een der
meest afgelegen eilanden.1078 Dus wordt het heel moeilijk op catechisatiebus of
1078

Dat was het eiland Lakor. Lakor bleef zendingsterrein van de kerkelijke gemeente van Ambon tot
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1902, toen de gemeenten op Lakor aan de verzorging van de hulpprediker van het ressort Serwaru

(Leti) werden toevertrouwd. Zie Gb van 23 aug. 1902, nr 6, AAS b337/s101, Bt 23 aug. 1902, nr 6.
De zendingsvereniging van Saparua steunde de zending op enkele andere der Zuidooster- en
ZuidwesterEilanden. Te Ceram ontstonden, op initiatief van hulpprediker J. Kelling,
zendingsverenigingen te Amahai, Elpaputih en Kamarian, ieder met een bestuur en een eigen
werkterrein in het ressort Amahai (dat de oostelijke helft van het eiland Ceram omvatte) als
arbeidsveld. De zendingsvereniging Penaboer (de Zaaier) te Kamarian had als zendingsveld de
alfoerse negorijen tussen Wahai en Keffing, gelegen langs Ceram’s noordkust; de zendingsvereniging
Pengadjar (De Leraar) te Elpaputih had zich de alfoerse negorijen rondom de Baai van Elpaputih als
arbeidsveld gekozen en de zendingsvereniging Saksi Elmeseh (Getuige van de Messias) te Amahai
werkte onder de inheemse, niet-islamitische bevolking langs Ceram’s zuidoostkust. Verder bestonden
er nog enkele hulpverenigingen, terwijl gemeenten die geen eigen zendingsarbeid hadden het werk
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Zondagsschoolcollecte beslag te leggen, zooals ik dat te Ternate deed. Toch zeg ik niet
dat ik niets kan doen. Wij houden eens per jaar eene collecte voor het Genootschap en
ik kan misschien wel trachten enkele leden onder de Europeesche ingezetenen te winnen.
Ik zal zien wat ik doe.
[Vervolgens gaat Schippers in op de gezondheidstoestand van hemzelf en zijn gezin.]

Nog één ding valt me in. Naar ik hoor zal de hr Coolsma eerlang een referaat houden over
het hulppredikerschap1079 en daarbij zal waarschijnlijk de vraag ter sprake komen: Mogen
hulppredikers zendingswerk doen? Ik zou willen raden: laat de vergadering daarop niet
te zeer ingaan. Dat zou kwaad kunnen werken. Nu doen zij het en er wordt geene
aanmerking op gemaakt. Maar wordt er te veel de aandacht op gevestigd, waarvan bijv.
Rome zeker nota zou nemen, dan kon wel eens het tegenovergestelde worden bereikt van
hetgeen men bedoelt. Misschien kan U deze opmerking te pas komen. En nu genoeg.

171. Fragment uit het dagboek van J.W. Gunning over zijn reis naar Nederlands-Indië,
1899-1901; ARvdZ 53/5.
Dr. J.W. Gunning (1862-1923), sedert 1896 director van het Zendelinghuis te Rotterdam en
secretaris van het NZG, maakte in gezelschap van C.W.Th. baron van Boetzelaer van Asperen
en Dubbeldam1080 van 1899 tot 1901 een reis door Nederlands-Indië, waarbij hij een aantal

op Ceram financieel steunden. De drie genoemde zendingsverenigingen hadden gezamenlijk 1.250
leden, de contributie bedroeg 5 cent per maand per persoon. Ze hadden omstreeks 1898 zes inheemse
zendelingen in dienst. Ook op westelijk Ceram, waar hulpprediker H. Krayer van Aalst (Piru) stond,
bestonden enkele zendingsverenigingen, doch die hadden op dat moment (omstr. 1900) nog geen
eigen zendelingen in dienst. De zendingsvereniging te Lokki heette Bintang Pengharapan (Ster van
de Hoop). Naast dergelijk gemeentelijk zendingswerk maakten de hulppredikers regelmatig reizen
naar de Zuidooster- en Zuidwester-Eilanden, waar ze toezicht hielden op het werk der schoolmeesters
en contacten legden met niet-christenen, zoals J.L. Moens (Haruku) die in 1898 Kisar bezocht. Zie
Kb, “Verslag der Protestantsche Kerken in Nederlandsch-Indië over het jaar 1891”, 1893, AHC 24,
bijlage A789. K. Wiggelendam had een “eigen” zendingsterrein op het eiland Kisar (1884-1886) en
evenzo hulpprediker C.J.I. Sluijk op de Aru-Eilanden. Zie Kemmann, “De inlandsche
www.cgfdejong.nl
christengemeenten op de Ambonsche eilanden”, 31-47, 243-268; Kemmann, “Statistiek van de
inlandsche christengemeenten op de Ambonsche eilanden”, 17-29; Coolsma, De beteekenis van de
Hulppredikers voor de Zending in Nederl. Oost-Indië, 20-22.
1079
Waarschijnlijk S. Coolsma, De beteekenis van de Hulppredikers voor de Zending in Nederl. OostIndië. S.l., s.a.
1080
C.W.Th. baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam; 1873-1956; 1893 studie theol. RU
Utrecht; 1906 dr. theol.; 1906-1918 zendingsconsul te Batavia; 1922-1937 lid der Tweede Kamer der
Staten Generaal namens de CHU. Vervulde vele functies in de wereld van kerk en zending, nationaal
en internationaal, zoals voorzitter van het NZG, van het Sangir-Talaud Comité, van het Centraal
Comité Depok, van de Ned. Zendingsstudieraad, van de Ned. Zendingsraad en de Oecumenische
Raad. Met zijn echtgenote vertegenwoordigde hij de Ned. Zending in de International Missionary
Council (Int. Zendingsraad).
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kerken en zendingsvelden bezocht.1081 Zijn verblijf in de Midden-Molukken duurde van
zaterdag 23 september tot zondag 15 oktober 1900.1082

–––
Zaterdag morgen 23 Sept. arriveerden wij te Ambon. Wij werden door de beide
predikanten ds Kyftenbelt en ds Mooij aan boord verwelkomd, terwijl spoedig ook de
hulppredikers Kok, Schroeder en Langevoort kwamen opdagen. Deze allen waren te
Ambon, aangezien zij de vorige dagen hun jaarlijksche Conferentie hadden gehouden,
waarbij ook de examens der kweekelingen van Br. Schroeder hadden plaats gehad, die
bevredigend waren afgeloopen.1083 Na een korte wandeling door de stad, waarbij wij ook
de kerk, het Militair Tehuis en de fröbelschool, de beide laatsten door ds Kyftenbelt
gesticht, bezochten, installeerden wij ons in het hotel en begonnen weldra met de beide
predikanten en bovengenoemde hulppredikers per petroleum motorboot een tochtje door
de binnenbaai. Niet alleen kregen wij veel natuurschoon te genieten, maar bovendien
bezochten wij een viertal gemeenten en eenige scholen. Wij hoorden zeer goed zingen.
Bovenal trof het ons dat men zoo bescheiden zong en absoluut niet schreeuwde, haast een
weinig te zacht. In Passo, het plaatsje waar door een zeer smalle landtong de beide
schiereilanden, waaruit Amboina bestaat, met elkander verbonden zijn, hoorden wij
gezang, dat begeleid werd door een troepje fluitspelers, welk gefluit een zeer goede
indruk maakte. In deze gemeenten bestaan steeds gouvernementsscholen, waarvan de
onderwijzers Christenen zijn. Deze zijn echter op de gouvernementskweekschool
opgeleid en dit heeft niet altijd een gunstigen invloed uitgeoefend: sommigen zijn
daardoor vrijwel van het Evangelie vervreemd. Daarentegen zijn er anderen die ook voor
de kerkelijke gemeenten zeer veel doen. In ’t algemeen zijn de gemeenten die dicht bij
Ambon liggen niet de beste. Meestal vindt men daar nog al onverschilligheid en
Het dagboek (reisverslag) van Gunning is in manuscript bewaard gebleven. Het vangt aan op 29 mei
1899 in Nederland en eindigt op 29 april 1901 op Madiun. Het is verdeeld in vijf delen, die met
Romeinse cijfers zijn aangeduid. Het bezoek aan de Molukken, waaronder ook Buru, beslaat de delen
III, 52- III, 71; vgl. Boissevain, De Zending in Oost en West, I, 120. Schema van Gunning’s reis in:
Van Randwijck, Handelen, 93-94.
1082
Het eerste deel van de reis werd meegemaakt door een neef van Gunning, de taalgeleerde dr. N.
Adriani.
1083
In 1892 werd hulpprediker Carl Christian Julius Schröder van Saparua overgeplaatst naar Hutumuri
(Ambon), waar hij de met de opleiding der kwekelingen tot het ambt van inlands leraar belaste
hulpprediker Körnfeldt verving, die met verlof naar Europa vertrok. Hulpprediker J.R. Kok, die in
1894 om gezondheidsredenen Leti had moeten verlaten, werd hem hiertoe enige tijd toegevoegd
(1894-1895). Daarnaast werd Schröder belast met de dienst in de christengemeente te Hutumuri, Gb
van 26 nov. 1892, nr 19, AAS b337/s101, Bt 26 nov. 1892, nr 19. Per 5 mei 1897 werd Schröder, na
terugkeer van verlof, ter vervanging van Körnfeldt die om eervol ontslag uit ’s lands dienst had
verzocht en dat per 26 maart 1897 had gekregen, herbenoemd als hulpprediker zonder ressort,
www.cgfdejong.nl
speciaal belast met de opleiding van kwekelingen voor het inlands leraarsambt in de Residentie
Ambon, met als standplaats de hoofdplaats Ambon. Zie de corr. in dossier AAS b337/s101, Bt 22
april 1897, nr 1; vgl. MGS a. DOEN, 22/4/1897, nr 147, AAS b213/s111, MGS 22 april 1897, nr 147.
Begin 1898 weken Schröder, zijn 29 kwekelingen, alsmede de inlands leraar die hem assisteerde,
tijdelijk naar Saparua uit. Een aardbeving had op 6 jan. 1898 het huis dat door hem en zijn
kwekelingen bewoond werd, verwoest. Corr. in dossier AAS b337/s101, Bt 17 sept. 1898, nr 12. NB
bij Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1853, nr 66, was bepaald dat verlof naar Nederland van een
predikant (en hulpprediker) een vacature deed ontstaan, die zo spoedig mogelijk vervuld moest
worden. Over Kok, zie Kb a. GGvNI, 8/4/1897, nr 65, AAS b337/s101, Bt 22 april 1897, nr 147; Gb
van 22 april 1897, nr 1, AAS b337/s101, Bt 22 april 1897, nr 1; Samenvattend Rapport van de
Notulen der vergaderingen gehouden in de Europeesche Gemeenten der Protestantsche Kerk in
Nederlandsch-Indië, 55-56.
1081
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onzedelijkheid. De andere zijn meestal beter. Het huwelijk wordt nog geregeld volgens
de adat tanah voltrokken, die nog geheel het karakter van schaking draagt en waarbij de
bruidsschat is het zoenoffer voor de beleediging door de schaking aangedaan. Zeer vaak
is de vrouw dan reeds zwanger, en het geslachtelijk verkeer is vóór het huwelijk meestal
tamelijk vrij. Daarentegen laat een jongeling het meisje dat hij zwanger maakte zelden
loopen. Wanneer het huwelijk volgens de adat tanah is voltrokken, dan volgt dadelijk het
echtelijk samenwonen.
Het burgerlijk huwelijk wordt daarna zeer vaak niet gesloten. De reden daarvan is dat
daaraan tamelijk veel kosten verbonden zijn, wel niet door het Bestuur (dit vraagt slechts
ƒ 1,50 voor zegelgeld, waarbij dan nog gewoonlijk ƒ 2,50 als fooi aan den klerk moet
worden gegeven) maar om de feesten die er mede gepaard gaan. Dit burgerlijk huwelijk
wordt door den hulpprediker voltrokken, nadat de Controleur hem, na inzage der stukken
van de betrokken partijen, tot de afkondigingen heeft gemachtigd en deze behoorlijk
hebben plaatsgehad op 2 achtereenvolgende Zondagen in de kerk. Daarna mag dan den
Woensdag het huwelijk worden voltrokken. Een reden waarom ook menigmaal het
huwelijk niet voor den ambtenaar van den burgerlijke stand wordt voltrokken is de
volgende. De kinderen volgen wanneer ze buiten wettige echt geboren zijn den stand der
moeder. Nu zijn er in Ambon, behalve de oude Mardijkers uit de dagen der Compagnie,
vele ‘gelijkgestelden’ (namelijk met Europeanen), een gevolg van de Ambonsche school
waar, evenals te Depok, in het Hollandsch onderwijs wordt gegeven. Wanneer nu een
volbloed inlandsche vrouw, maar die tot de gelijkgestelden of Mardijkers behoort, met
een inlander trouwt, zonder voor den ambtenaar te huwen, dan blijven haar kinderen
Europeanen.
Te Roematiga, vlak tegenover Ambon, woont Mevr. de weduwe Roskott. De geschiedenis
van haar huwelijk, die aanleiding gaf tot het ontslag van Roskott, zal ik hier niet ophalen.
Maar erkend moet worden, dat beiden door hun verdere leven hun fout zeker voor een
groot gedeelte hebben verzacht. ‘Moeder’ Roskott, zooals zij steeds genoemd wordt, is
inderdaad een uitnemende vrouw, die heel veel goed doet in haar omgeving.1084
Zaterdagavond 23 Sept. bezochten wij den Resident, den heer Van Assen, en werd de
afspraak gemaakt dat wij Maandag avond [25 Sept.] te 18 uur aan boord van de Arend
zouden zijn, om de reis naar Boeroe en Ceram te beginnen.
Zondag morgen bezochten wij de kerk, waar Br. Langevoort preekte over: en hij reisde
zijn weg met blijdschap.1085 Voor zoo verre ik de preek kon volgen, scheen het mij dat
hij nogal divergeerde. De gemeente was goed opgekomen en luisterde vooral aandachtig.
Na afloop bezochten wij twee Zondagsscholen in wijklokalen. Ds. Kyftenbelt heeft het
nu zoo ingericht dat in iedere wijk van Ambon een flink wijklokaal is, waar
gecathechiseerd en Zondagsschool gehouden wordt. Op sommige vaste dagen worden alle
kinderen tezamen genomen. Deze Zondagsscholen maakten een goeden indruk. Ds.
Kyftenbelt
werkt met groote tact en ijver en is zéér gezien. Het zal een zware slag zijn
www.cgfdejong.nl
voor Ambon als hij het volgend jaar vertrekt. Trouwens Mooij is zeker ook een goede
kracht, maar die in praktische zaken nog moet toonen wat hij vermag. Des avonds preekte
ik zelf over Joh. 11: 36 en 37.
Maandag [25 Sept.] morgen brachten wij eenige uren door in het kantoor der predikanten.
Wij kregen een levendigen indruk van den uitgebreiden administratiearbeid die op deze
heeren rust, en die hen weinig gelegenheid laat tot gemeentelijken arbeid. Dit is te meer
1084
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Zie voetnoot 739.
Hand. 8: 39.
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te betreuren, omdat beiden daarvoor zeker de gave hebben. Collega Mooij is kennelijk
een man die goed heeft gestudeerd en inzicht heeft in de werkelijke waarde van
wetenschap. Wij bespraken vooral zaken de Indische kerk betreffende. Er zal wel
gelegenheid zijn daarop nader terug te komen. Het bleek mij tot mijn vreugd dat er vele
gemeenschappelijke belangen zijn voor de Minahassa en voor Ambon, waardoor grooter
kans bestaat op realisering onzer wenschen. Ds. Kyftenbelt heeft nogal eenige kans
spoedig in het kerkbestuur te komen. Over de belangen van Ceram wordt ook veel door
ons gesproken. Ik wacht met het noteeren daarvan tot dat de Resident1086 de zaak heeft
behandeld.
[Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de UZV-zendingen Storm en Van der Miesen
op Buru. Vandaar gingen we verder naar Ceram.]

Des Zaterdags avonds [30 Sept.] ankerden wij voor Piroe, waar den volgenden morgen
eerst godsdienstoefening werd gehouden door den inlandschen guru. Deze hield een
eenvoudige, goede preek in de noodkerk, daar door de vloedgolf juist een jaar geleden
de geheele kampong is verwoest. Ons trof de goede aandacht in de kerk en de orde die
daar heerschte, die zeer veel verschilde van wat wij bv. in de Bataklanden hebben
gezien.1087 De gemeente is ± 60 jaar oud en behoort tot de afdeeling van Br. Krayer.1088
Daarna had de vergadering der hoofden uit den omtrek plaats, onder praesidium van den
Resident. Niet licht zal ik vergeten het eigenaardige gezicht, dat deze samenkomst
opleverde. Er waren ± 50 hoofden opgekomen, waarvan ongeveer a Christenen, a
Mohammedanen en a heidenen (Alifoeren). De eersten waren meest in het zonderlinge
costuum dat hier gebruikelijk is voor dergelijke lui, nl zwarte rok. De Slammen waren ’t
meest aan hun nationale kleederdracht getrouw gebleven en waren herkenbaar aan hun
hoofddeksel. De Alifoeren droegen de satijnen kleeren hen door de Regeering gegeven.
Zij behooren allen tot het Kakianverbond, en vooral de 3 hoofden daarvan, de
zoogenaamde kapala saniri, trokken de aandacht. Van Boetzelaer nam van hen allen
foto’s. Bij de behandeling der zaken bleek dat een aantal kampongs bezwaren hadden
tegen een bepaalde kampong met wie zij in vijandschap leefden. De hoofden daarvan
werden voorgeroepen en dezen verklaarden dat de oplossing der bestaande questie
moeilijk kon worden gevonden, wanneer niet de vreemdelingen, die zich op hun gebied
hadden gevestigd, zich terugtrokken. Aan dezen eisch zal nu worden voldaan, en daarna
zal de posthouder de zaak verder afhandelen.1089
De toestanden op Ceram laten zeer veel te wenschen over. In hoeverre het Kakianverbond
kwaad doet is niet zeker. Het is oorspronkelijk gekant geweest tegen allen vreemden
invloed, nu bepaaldelijk van Christendom en beschaving. Niet duidelijk is in hoeverre het
voortdurend koppensnellen door dit verbond wordt uitgelokt. Hoe dit zij, de Regeering
heeft
gevraagd of de uitbreiding van het Christendom niet het aangewezen middel is om
www.cgfdejong.nl
aan de bestaande verkeerde toestanden een einde te maken. De Resident is met dit
denkbeeld zeer ingenomen, evenals naar het schijnt de Militaire Commandant, tevens
1086
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E. van Assen.
Zie Gunning’s reisverslag II, 76 – III, 47 (niet opgenomen).
De eerste christenen te Piru werden omstreeks 1670 gedoopt. Toen werden ook een kerk en een school
gebouwd.
Over het saniri-bestuur in deze tijd, dat volgens een waarnemer omstreeks 1910 geheel in verval
geraakt was, zie de AR van Ceram, M.C. Schadee, “Het Saniri Bestuur”, 20/7/1909, AMvK,
Mailrapport 1911, nr 2235, Vb 24 juli 1912, nr 48.
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civiel gezaghebber van Wahaay. Het is vooral met het oog op deze zaak, dat wij deze reis
maken. Op de vergadering kwam ook nog ter sprake de oprichting van een’ school in
zekeren kampong. Zeer geschikt behandelde Br. Krayer, die tegenwoordig was, deze zaak
tegenover den Resident en duidelijk bleek ook weder hoe uitnemend ds. Kyftenbelt van
de toestanden in zijn ressort op de hoogte is. De Resident nam een Mohammedaansch
hoofd, aan wiens tegenwerking de mislukking tot heden moet worden geweten, duchtig
onderhanden. Hij is hoofd van een voornamelijk Mohammedaansche kampong en houdt
de school tegen uit vrees voor het Christendom. De Alfoeren die met hem opgekomen
waren, verklaarden meestal, kennelijk onder zijn invloed, dat zij geen kinderen hadden,
waarop een ander ons mededeelde dat zij logen. Hoe dit zij, de school zal er nu ondanks
deze tegenwerking wel komen.
Op 12 uur vertrokken wij naar Wahaay, waar de voornaamste overleggingen over deze
zaak moeten worden gehouden. Dinsdag morgen [3 Okt.] kwamen wij daar aan.
Het resultaat onzer besprekingen alhier komt in korte woorden hier op neer. Wahaay
behoort thans tot het ressort van een der hulppredikers aan de zuidkust van Ceram, Lokki
of Amahei, ik meen het laatste.1090 De afstand vandaar is echter bijzonder groot en het
aantal gevestigde Christengemeenten nabij Wahaay is belangrijk toegenomen.1091 Daarom
zal aan de Regeering worden voorgesteld voor Wahaay een afzonderlijken hulpprediker
te benoemen. Ten zuiden daarvan wonen Heidenen. Deze zijn echter vermoedelijk te
gering in getal (± 1000 zielen) dan dat een zending onder hen aanbevelenswaard zou zijn.
Daarentegen is het Westelijk gedeelte van het eiland om de Piroe baai veel beter bevolkt
en is daar de zetel van het Kakianverbond. Van de toestanden aldaar is evenwel nog te
weinig bekend; omtrent de kracht van dit verbond loopen de gevoelens nog veel te veel
uiteen. De Resident wil nu de Regeering adviseeren op haar kosten een onderzoek naar
deze toestanden in te stellen, waartoe zij intusschen de medewerking van de een of andere
Zendingscorporatie zal moeten inroepen. Wij zullen nu moeten afwachten of de Directeur
van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid in Mei e.k. mij daarvoor consulteert.1092
Het ressort van de hulpprediker van Amahai strekte zich uit over dat deel van Ceram, dat gelegen was
ten oosten van de lijn tussen Seruawan in het zuiden en Wahai aan de noordkust. Dat van de
hulpprediker van Boano (sinds 1887 met standplaats Lokki) omvatte het westelijk hiervan gelegen
deel van Ceram alsmede de eilanden Boano, Kelang en Manipa. Zie dossier AAS b337/s101, Bt 28
aug. 1892, nr 4.
1091
In 1895 berichtte een der predikant van Ambon aan het Kerkbestuur, dat door de hulpprediker van
Boano twee nieuwe gemeenten aan de noordkust van Ceram waren gesticht, Warasiwa en Horali.
R.W.F. Kyftenbelt a. Kb, 11/7/1895, AAS b213/s111, MGS 23 nov. 1895, nr 2483. In 1908 werd
daarom op voorstel van het Kerkbestuur bij gouvernementsbesluit bepaald dat de hulppredikerspost
van Lokki verplaatst werd naar Piru wegens de betere ligging van laatstgenoemde plaats m.b.t. de
verzorging van het groeiend aantal christenen langs de noordkust van Ceram. Kb a. GGvNI,
21/10/1908, nr 343; Gb 24/10/1908, nr 1, beide stukken in: AAS b337/s101, Bt 24 okt. 1908, nr 1.
www.cgfdejong.nl
Zie ook volgende voetnoot.
1092
De uitbreiding van het aantal hulppredikersressorten op Ceram met een nieuw, derde ressort op
noordelijk Ceram, met Karlutu Kara als standplaats, waartoe het Kerkbestuur meerdere malen een
verzoek bij de regering indiende (1889, 1892, 1894, 1895), is niet doorgegaan, hoofdzakelijk wegens
onderbezetting van het corps hulppredikers. Dat derde ressort had moeten omvatten de recent
gevormde gemeenten (van west naar oost) te Waela (44 christenen), Pulawan (14), Latea (78), Karlutu
Kara (108), Pauni (90), Herlau (48), Wahai (42), Pasahari (23), Ake Ternate (28), Boti (19) en Bengoi
(7), zie R.W.F. Kyftenbelt a. Kb, 18/5/1894, AAS b213/s111, MGS 7 juni 1895, nr 1116; vgl. R.W.F.
Kyftenbelt a. Kb, 11/7/1895, AAS b213/s111, MGS 23 nov. 1895, nr 2483; zie ook het dossier AAS
b337/s101, Bt 28 aug. 1892 nr 4. Het bleef bij twee hulppredikersressorten op Ceram: Lokki/Boano
en Amahai. Het voorstel tot instelling van een nieuw hulppredikersressort op noordelijk Ceram (onder
gelijktijdige opheffing van de ressorten Wonreli (Kisar) en Serwaru (Leti), die eventueel vanuit het
1090
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Vrijdag morgen [6 Okt.] waren wij op Ambon terug. Er was geen enkel bericht en wij
moeten nu afwachten wanneer onze boot komt. Wij troffen hier den heer Vooren,
Inspecteur van het Inlandsche onderwijs.1093 Met dezen bezochten wij den volgenden dag
de Kweekschool van onderwijzers. De Directeur, de Heer Roskott, is de zoon van den
gewezen zendeling van het Nederlandsch Zendeling Genootschap.1094 Wij woonden een
les bij in de geschiedenis van Ned.-Indië. Gebruikt wordt een schoolboekje in het
Maleisch. Aan de orde was de Padri-oorlog.1095 De jongens gaven het geleerde in eigen
woorden weer, zooals bleek toen ik het boek opsloeg, maar niettemin werd het
opgedreund alsof het van buiten geleerd was. Misschien ligt dit aan de wijze van spreken.
Daarna waren wij tegenwoordig bij een Maleische les, die door een Inlandsche
onderwijzer gegeven werd. De jongens hadden een opstel gemaakt over “de lamp” en de
daarin gemaakte taal- en stijlfouten verder besproken. Eindelijk woonden wij een zangles
bij, waar vrij goed gezongen werd.
Des avonds dineerden wij bij den Resident, waar we o.a. ook den Controleur Lux1096
ontmoetten. Deze deelde zeer ongunstige berichten mede omtrent de zendelingen op
Sangir en Talaut die hij van oneerlijke praktijken op finantieel gebied beschuldigt. – –
–
Zondagmorgen [8 Okt.] preekte ds Kyftenbelt in het Maleisch. Van de preek verstond ik
helaas weinig, maar las haar later. Het was een eenvoudig maar frisch woord. Des avonds
preekte ds Mooij, goed maar wel wat te veel redeneerend.
Maandag morgen [9. Okt.] togen wij op weg naar Ema, een bergnegorij behoorende tot
het ressort van hulpprediker Kok. Deze ontving ons met de gemeente met gezang. Wij
bezichtigden de school en de kerk die een uitnemenden indruk maakte, althans wat het
ressort Nusalaut verzorgd konden worden), werd ingegeven door de omstandigheid dat langs de
noordkust kerkelijke gemeenten ontstonden die niet door de hulppredikers van Lokki en Amahai
bezocht konden worden, alsook door de onrust die ontstaan was binnen de Indische Kerk te Ambon
door de toestemming die het gouvernement in 1890 aan de roomse missie had gegeven een statie op
oostelijk Ceram te openen. Mede hierom werd in 1908 de standplaats van de hulpprediker
overgebracht van Lokki naar het strategisch beter gelegen Piru (zie vorige noot). Zie J.H. de Vries a.
RvA, 10/9/1889, AAS b337/s101, Bt 8 sept. 1890, nr 6; Mooij, Atlas, 90-91, kaart t.o. 145; en de
dossiers AAS b213/s111, MGS 7 juni 1895, nr 1116 en MGS 23 nov. 1895, nr 2483. Het aantal
christenen, zowel zij die geworven werden onder de autochtone bergbevolking als onder islamitische
kustbewoners – zoals in Warasiwa in de (onder)afdeling Wahai – langs de noordkust en op het
oostelijk deel van Ceram nam snel toe. In 1911 telden de gemeenten in de (onder)afdeling W.-Ceram
(hulppredikersressort Piru) 5.834 christenen, in de (onder)afdeling Wahai 1.116 christenen (was nihil
omstreeks 1890), in de (onder)afdeling Amahai (hulppredikersressort Amahai) 3.077 christenen, en
in de (onder)afdeling Waru (O.-Ceram) 332 christenen (was nihil omstreeks 1890). Zie
“Bevolkingsstaat eiland Ceram”, AMvK, Mailrapport 1911, nr 2235, Vb 24 juli 1912, nr 48. Zie ook
voetnoot 981.
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D. Vooren; 1851-1934; 1900-1909 inspecteur van het inlandse onderwijs, Van der Wal, Het
onderwijsbeleid, 102.
1094
L.Ph.C. Roskott.
1095
De “Padri's” waren een islamitische beweging in de Padangse Bovenlanden, Sumatra’s Westkust.
Grote invloed op deze beweging hadden de Wahhabitische hervormingen te Mekka aan het begin van
de negentiende eeuw. Met geweld trachtte de Padri-beweging de bevolking tot strikte handhaving van
het islamitische recht te dwingen, waarbij ze haar hun macht steeds verder wist uit te breiden. In 1821
raakte het Ned.-Indische regering bij het conflict betrokken. In 1838 kwam een einde aan de strijd en
onderwierp de laatste Padri-bevelhebber zich aan de Nederlanders. Sjech Djilâl Eddin, Verhaal van
den aanvang der Padri-onlusten op Sumatra. Maleise tekst met aantekeeningen uitg. door J.J. de
Hollander. Leiden: Brill, 1857.
1096
J.G.W. Lux, 1898-1901 controleur afdeling Ambon.
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uiterlijk aangaat. De katechisatie van de Inlandsche Guru was minder schitterend, maar
de man schijnt een zeer goeden invloed in de gemeente uit te oefenen. Omtrent de
zedelijkheid onder het jonge geslacht vernam ik dat het daarmede treurig gesteld was.
’s Avonds vertoefden wij eenigen tijd in het Militair Tehuis. Ds Kyftenbelt heeft dit
opgericht. Het is niet anders dan een fatsoenlijk Café zonder eenige Evangelisatie. Ik zal
trachten hierover nog eens met ds Kyftenbelt te spreken. Dit gesprek had
Donderdagmorgen [12 Okt.] plaats. Ik vernam van ds Kyftenbelt dat hij dit Militair
Tehuis tot heden geheel voor eigen rekening dreef, zoodat het hem maandelijksch ± ƒ
30,- kost. Nu hij weggaat zal ds Mooij een Commissie ervoor trachten te formeeren. Zijn
doel is inderdaad een fatsoenlijk Café zonder eenige Evangelisatie. Zijn ideaal is een
Bestuur uit de soldaten zelve gekozen. Een van hen vervult de taak van Commissaris voor
de consumptie, een ander is Bibliothecaris. Er wordt bier geschonken. De soldaten doen
gaarne iets voor de zaak. Zoo bv. tapten zij onlangs een geheel vat bier zelf af. Het nut
voor de Evangelisatie ligt volgens ds Kyftenbelt hierin dat de soldaten nu bij hem in de
kerk kwamen en op catechisatie, hetgeen bij andere predikanten niet geschiedde, evenmin
als nu bij ds Mooij. Ds Kyftenbelt is, tenzij hij bijzondere verhindering heeft, elken avond
in het Militair Tehuis en bemoeit zich veel met de soldaten. Hij is zeker een uitnemend
geschikt man om met deze menschen om te gaan.
Woensdagavond [11 Okt.] woonden wij in de kerk een openbare vergadering met
zangkoor van de hier gevestigde Zendingsvereeniging bij. Het zingen was vrij goed, maar
verloor zich eenigszins in de groote kerk. Maar het woord door de Inlandsche leeraar
gesproken was inderdaad uitnemend. Hij begon met een korte inleiding over het belijden
van het Evangelie in der waarheid en vertelde daarna op zeer onderhoudende wijze het
een en ander van de bewoners der eilanden, waarvoor deze Vereeniging werkt, ik meen
de Zuidwester-eilanden.1097 Van ds Kyftenbelt vernam ik den volgenden dag dat op
verzoek der Vereeniging een der Bestuursleden hem op zijn aanstaande dienstreis naar
de Zuid als lijfjongen zal vergezellen, om dan tevens dit zendingsveld te bezoeken.
Eigenaardig is dat deze vergadering geheel zonder hulp van Europeanen werd gehouden.
De predikanten waren zelfs niet tegenwoordig. Er bestaan hier meer dergelijke
Vereenigingen die ieder een bepaald terrein hebben, waarvoor zij arbeiden. Zoo heeft
Saparua bv. Ceram. Alle deze dingen zijn door ds Kyftenbelt georganiseerd.
Omtrent den arbeid der Hulppredikers vernam ik van hem dat hij over elk hunner
tevreden is. Kok is slordig en onmethodisch in zijn arbeid, maar wordt door zijn vrouw
uitnemend aan het werk gehouden, dat hij zich dan trouwens ook gemakkelijk laat doen.
Wiggelendam is zeer consciëntieus, wel wat pietteluttig, maar een goed arbeider. Van
Alphen1098 is zeer oud en in moeilijke finantieele omstandigheden. Hij viel echter niet
tegen. Krayer is een uitnemend ijverige kerel, maar spreekt vrij gebrekkig het Maleisch.
Moens is grof en plat, maar niet kwaad, zeer hartelijk en royaal. Hij hoopt op spoedige
overplaatsing
speciaal naar Bonthain. Schroeder wordt zeer geroemd: hij heeft ijverig
www.cgfdejong.nl
gewerkt maar mist toch tenslotte de noodige ontwikkeling voor een taak als deze.
Langevoort is wel wat bazig. Hij heeft daardoor zelf veroorzaakt dat men hem niet weder
op Saparoea wilde plaatsen. Dat dit toch is gelukt, is een gevolg van het feit dat de
Resident Oldenburg de onhandigheid had deze bazigheid in een telegram als ’te veel
zedelijke invloed’ te qualificeren. Op Haroekoe zit Birkhoff en op Noesalaut Quak, die
beiden geroemd worden.
1097
1098

Zie voetnoot 1078.
J.J. van Alphen. Bijlage IV.

644

Document 171

Er wordt geklaagd over onjuiste opgaven der Broeders hulppredikers bij hun
reisdeclaraties.1099 Zij kopen zelf een orembaai en brengen dan voor huur ƒ 4,- per dag
in rekening. Of zij doen een reis te voet, maar schrijven ƒ 6,- per dag op voor een
draagstoel. Hierin zal nu denkelijk verandering komen, omdat elk der Broeders een vaste
toelage ontvangt voor zijn dienstreizen. De verhouding tusschen de predikanten en de
hulppredikers is niet voldoende geregeld. De kerkelijke reglementen vermelden dat de
predikanten namens het Kerkbestuur toezicht op hen uitoefenen.1100 Maar men weigert
hen inzage te geven van hun administratie bv. Op een vraag aan het Kerkbestuur
waarover zich dit toezicht uitstrekt, is een in zeer algemeene termen gesteld en
onvoldoend antwoord ingekomen. Gewenscht is dat deze zaak geregeld worde.
Donderdagavond [12 Okt.] woonden wij de wekelijkse algemeene catechisatie in de kerk
bij. Ds Kyftenbelt behandelde het O.T., een der Inlandsche Leeraars het N.T. Op deze
catechisatie wordt alleen verteld, nu en dan met vragen afgewisseld. 2 x per week wordt
in de wijklokalen gecatechiseerd en wel in twee door ds Kyftenbelt, in elk der andere
door een Inlandsche Leeraar. Door dezen maatregel is het aantal catechisanten meer dan
verdubbeld. De kinderen blijven tot hun 14de jaar op de Zondagsschool en komen daarna
op de catechisatie. Voor die in de wijklokalen moeten zij vragen leeren. Elke leerling
tusschen de 14 en 18 jaar krijgt dus 3 keer per week catechisatie. Uit de oudsten worden
aangewezen wie kunnen worden aangenomen. Deze ontvangen 6 maanden lang
afzonderlijk onderwijs. De leerstof is steeds Bijbelsche Geschiedenis waarbij de
dogmatische loci tevens worden besproken. Voor afzonderlijke behandeling der
geloofsleer is het volk hier nog niet rijp. Er waren op deze groote catechisatie ± 300
leerlingen. Onder hen zijn nog vele analphabeten, vooral ten gevolge van het
onvoldoende aantal (2) en de ongeschikte plaatsing (in twee afgelegen wijken) van de
Gouvernementsscholen hier. Een plan om een Chr. school op te richten mocht nog niet
gelukken.
[In de nacht van zondag 15 op maandag 16 oktober vertrok het gezelschap met de boot
naar Bacan.]
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Dat was bepaald geen nieuw verschijnsel. Zie bijv. de “Memorie van overgave van het bestuur over
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de residentie Amboina van den aftredenden Resident G.J. van der Tuuk”, 1/6/1880, AMvK,
Mailrapport 1880, nr 514, waar melding wordt gemaakt van te hoge declaraties van hulppredikers en
beambten.
Art. 7 van Aanstelling van hulppredikers bij inlandsche protestantsche gemeenten, luidt als volgt:
De hulppredikers staan onder het op en toezigt van het bestuur over de Protestantsche Kerk in
Nederlandsch-Indië. Meer bijzonder worden met dit opzigt, onder oppertoezigt van het kerkbestuur,
belast de predikanten in het gewest, waar de hulppredikers gevestigd zijn. De predikanten zijn
verplicht van hunne bevindingen verslag te geven aan het kerkbestuur. De hulppredikers dienen
hunne kerkelijke verslagen en alle verzoeken, hen zelven of hun dienstwerk betreffende, aan het
kerkbestuur in, door tusschenkomst van de predikanten bedoeld bij Staatsblad 1864 No 68. In
Verzameling der voorschriften, 58.

